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Başkan’dan 
“Ensar Vakfı, “Ensar” olmanın günümüz dünyasında 
vücuda gelmesinin, gelişmesinin ve yaygınlaşmasının 
yollarını açmaya adanmış bir birikimin karşılığıdır.”

İnsan maddi ve manevi iki temel birikimi sağlamak üzere 
dünyasını mamur eder. Varlığımızın maddi yönüne taal-
luk eden ihtiyaçların yanında manevi ihtiyaçlarımız da 
vardır. Maziden bize miras kalan “vakıf” anlayışı insanın 
maddi ve manevi tüm yönlerini düşünen ve buna yöne-
lik 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 38 yıldır 
değerlerinin farkında olan nesillerin yetişmesi 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 ilerlemekte ve bütün faaliyet-
lerini bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Vakfımızda yapılan ilmi çalışmaların, yurt faaliyetle-
rinin, burs hizmetlerinin, yemek hizmetlerinin, sa-
natsal çalışmalarının, yayın çalışmalarının, gençlik 
çalışmalarının, hanım çalışmalarının hülasa yurt için-
de ve dışında yapılan tüm faaliyetlerin gayesi rıza-i 
İlahi’ye uygun ameller ortaya koyabilmek adınadır.

Buradan yola çıkarak vakfımızın kurucularının bugüne 
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 ediyo-
ruz. Gençlerimize yerelde ve uluslararası mecralarda 
yetişme imkânları oluşturarak her alanda ülkesi için 
değer üretecek insanların yetişmesine katkı sağlıyo-
ruz. İnşallah yarının yollarında atacağımız bu emin 
adımlarımız, edebi ve hayâyı kuşanmış Müslüman 
gençlerimizle birlikte daha da kuvvet bulacaktır. 

Vakfımızda hanımların hizmet alanlarını ge-
nişletiyoruz. Onların aile, kültür-sanat ve sos-
yal-sorumluluk projelerini destekliyor, vakfımı-
za hanımeli değsin istiyoruz. Bunun yanı sıra 
şubelerimizde hanımlar komisyonu yapılanmaları 
oluşturarak bölgelerdeki hanımlarımızı destekliyoruz. 

Kendini topluma hizmet etmeye hasretmiş bir ku-
ruluş olan Ensar Vakfı’nın haberlerinden siz 
“değerli ensarlıların” haberdar olması için dü-
zenli aralıklarla Ensar Bülteni’ni çıkarıyoruz. 

Çalışmalarımızın bereketinin değerleriyle ya-
şayan öğrencilerimize, onları yetiştiren öğret-
menlere ve ailelerine ulaşması temennisiyle…

Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı

İsmail Cenk DİLBEROĞLU
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Genel Müdür’den 
Değerli Ensarlı Kardeşlerim

Vakfımız, şubelerimiz, yurtlarımız, projelerimiz ve yeni bi-
rimlerimiz ile birlikte çalışmalarını, her geçen gün artan bir 
tempoyla ve heyecanla sürdürmektedir. Bu bültenimizde 
de çalışmalarımızı sizlere arz etmek üzere karşınızdayız.

Öncelikle belirtmek isterim ki, ülkemiz ve İslâm Dünyası, çok 
kritik bir süreçten geçmektedir. Ensar Vakfı olarak bu kritik 
süreçte, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ümmetine layık ola-
cak, örnek birlik ve dayanışmamızı, birbirimize karşı sevgi ve 
kardeşlik duygularımızı, azimli ve fedakâr çalışmalarımızla 
göstermek mecburiyetindeyiz. Bu kararlılıkla yürüdüğü-
müzde, bereketli başarılar elde edeceğimize inanıyorum.

Ülkemiz genelinde yürüttüğümüz şubeleşme çalışmaları 
başarılı bir şekilde günden güne artarak devam etmektedir. 
Şu an Türkiye geneli il ve ilçelerimizde, elhamdülillah 166 
şubeye ulaştık. Bu konuda bize inanan ve destekleyen “Ensar” 
olan kardeşlerimize teşekkür eder; bölge, il ve ilçelerden ba-
şarılı çalışmalar ve projeler beklediğimizi belirtmek isterim.

Vakfımızın her alanda yaptığı tüm faaliyetlerin temelinde 
ülkemizdeki din eğitimi çalışmalarını daha nitelikli bir pers-
pektife ulaştırma gayesi vardır. Bu alana yönelik bilimsel kat-
kılar yapmak, araştırma ve yayınlar ortaya koymak amacıyla 
Değerler Eğitimi Merkezi hizmetlerine devam etmektedir. Bu 
anlamda DEM, üniversite öğrencilerine akademik disiplin içe-
risinde alternatif eğitim imkânları sunmakta, araştırma proje-
leriyle lisansüstü öğrencilerinin kendilerini geliştirmesine fır-
satlar oluşturmakta, öğretmen adayı ve öğretmenlere yönelik 
hazırladığı eğitim atölyeleri ile öğretmen gelişimine yönelik 
çalışmalar yapmakta, araştırma raporları ve yayınladığı eser-
lerle literatüre önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

Vakfımızın kültür ve sanat penceresi olan İstanbul 
Tasarım Merkezi klasik sanatlar, görsel sanatlar ve mi-
mari tasarım konularında eğitim programları düzenleye-
rek medeniyet tasavvurumuzun ikmali için çalışmaktadır. 

Ensar Yayın Grubu bünyesindeki tematik yayınevleri ile dü-
şünce dünyamıza birçok alandan eserler neşretmektedir. Dini 
ilimler, edebiyat, tasavvuf, felsefe ve çocuk kitapları alanında 
özgün eserlerin okuyucu ile buluşmasını sağlamaktadır. Bu 
anlamda Ensar Yayın Grubu, 2017 yılında 78 ilk baskı ve 110 
tekrar baskı olmak üzere 188 eseri okuyucusuyla buluşmuştur.

Vakıf çalışmalarımızın içerisinde gençlerimize daha fazla yer 
açmak, görev ve sorumluluklar üstlenmesini sağlamak mak-
sadıyla 2016 Kasım ayında Genç Ensar adıyla gençlik komis-
yonunu kurduk ve 2017 yılında gençlik komisyonunu Genç 
Ensar Kız ve Genç Ensar Erkek Komisyonu olarak yapılandır-
dık. Genç Ensar Erkek Komisyonu, 2017 STK Liginde şampi-
yon olmakla birlikte, Genç Ensar Kız Komisyonu ise, Hanımlar 
Komisyonu’nun desteğiyle Suriyeli Mülteci kamplarında 
konaklayan çocuklarımız için “Gülümseten Emek” projesini 
başlattı. Gençlerimizin ve hanımlarımızın el emekleri ile yap-
tıkları bebekler, 23 Nisan 2018’de çocuklarımızla buluşacak.

Vakfımız bünyesinde olan Proje Koordinasyon Merkezi, 
ulusal ve uluslararası projeleri destekleyerek Müslüman 
gençlerimize uluslararası kapılar aralamaktadır. Ayrıca 
Müslümanlıkla yoğrulan coğrafyalardaki gençlerimizin is-
tihdamını kolaylaştırmak ve onlara uluslararası şirketlerde 
staj imkânı sağlamak adına SESRIC, YTB ve TOBB’un paydaş-
lığı ile Uluslararası Staj Ofisi’ni (OIC INTERN) bünyemizde 
kurduk. Bu ofis ile birlikte eğitim almak için ülkemize gelen 
her bir değer, yanlarında sadece alacakları eğitimi değil 
aynı zamanda ülkemizin tarihi tecrübelerini, kültürel kod-
larını ve misafirperverliğini de götürmelerini sağlayacaktır.

Öğrenciyi merkeze alan ve direkt olarak fayda gözeten prog-
ramlar yapma gayretinde olan Ensar Enstitü’yü 2017 yılı 
itibariyle vakfımızın bünyesinde kurduk. Enstitü; ihtisas 
programları, Yazarlık Akademisi, Akademik Yazım Teknikleri 
ve Münazara Eğitimleri’ni bünyesinde barındırmaktadır.

Bu faaliyet ve programlarla ilgili haberlerin detaylarını bül-
tenimizde bulabilirsiniz. Daha verimli ve daha bereketli 
çalışmalarda buluşmak temennisiyle, Allah’a emanet olunuz.

Ensar Vakfı Genel Müdürü

Hüseyin KADER



Ensar Vakfı; insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek ama-
cıyla, nitelikli akademik çalışma ve sürekli proje geliştirerek, 
özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanları-
na eğitim, yayın, kültür-sanat ve organizasyon faaliyetleri ile 
hizmet sunan bir vakıftır.

Ensar Vakfı, 1979’dan bu yana gelenek heybesinde taşıdığı ilim, 
irfan ve ahlâkı, zamanın ruhuna uygun bir şekilde yaşatmak ve 
geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Bu amaçla 
vakıf yapılanması içerisinde Değerler Eğitimi Merkezi’ne, 
İstanbul Tasarım Merkezi’ne, Ensar Televizyonu’na, Ensar 
Yayın Grubu’na, Teşkilatlanma Organizasyonu ile; Genç 
Ensar’a ve Hanımlar Komisyonu’na, Yurt Hizmetleri’ne, Proje 
Koordinasyon Merkezi’ne ve Ensar Enstitü ’ye yer vermektedir. 

Ensar Vakfı, Bakanlar Kurulu’nun 16.08.2012 tarih ve 
2012/3582 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan bir vakıftır.
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Milli İrade Platformu’ndan 15 Temmuz Basın Açıklaması

Ensar Vakfı olarak bir parçası olduğumuz Milli İrade 
Platformu’nun 15 Temmuz hain darbe girişimin birinci 
yılı nedeniyle gerçekleştirdiği basın açıklamasına katı-
lım gösterdik.

Ensar Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşlarının bir 
araya geldiği Milli İrade Platformu, Saraçhane Parkı’nda 
üye STK’larca, “15 Temmuz Destanı” yıl dönümü müna-
sebetiyle, şehitlerimize vefa, gazilerimize şükran, teröre 
lanet ve unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız 
temalı basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklama-
sına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili 
Bilal Erdoğan da katıldı.

Platform çatısı altında yer alan kuruluşların temsil-
cileri ile birlikte basın açıklaması STK’lar adına İlim 
Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün tarafından 
gerçekleştirildi.

Platform adına kürsüde diğer STK yöneticileri ile bir-
likte açıklama metnini okuyan Tülün, “1990’lı yıllarla 
birlikte kurulmakta olan yeni dünya düzeninde İslam’a 
ve Müslümanlara yer vermek istemeyen ve bütün bir 
İslam coğrafyasını ateş deryasına çevirmek isteyen kü-
resel müstekbirler, hedeflerine ulaşmak için önlerinde 
en büyük engel olarak gördükleri, yeryüzünün tüm 
mazlumların umudu olan aziz milletimize karşı cepheyi 
daha da genişletmişler, yerli işbirlikçileri hainler de 
dahil olmak üzere birçok terör örgütünü de harekete 
geçirmişlerdir. Parçaladığı, yağmaladığı, derin acılar 
içinde bıraktığı İslam dünyasının onurlu ve gür sesi 
olmaya çalışan aziz milletimizin sesini kısmak, maz-
lumların bu umut ışığını söndürmek için var güçleriyle 

uğraşan müstekbirler, çağımızın haşhaşileri ile birlikte, 
15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha karşımıza çıktı-
lar. Bu hain darbe ve işgal gecesinde, Anadolu insanı 
melekleri imrendiren bir kıyam ile sabaha kadar canla 
başla mücadele ederken, dünyanın tüm mazlum mil-
letlerinin yüreği bu necip millet ile atmış, gözyaşı ile 
yoğrulmuş dualar, vatanın her bir mabedinden yükse-
len selalar mazlum milletimizi sarıp sarmalamıştır. Aziz 
milletimizin her bir ferdi, 15 Temmuz’un simge ismi 
Ömer Halis Demir başta olmak üzere 249 şehidimizin 
şahsında, kafirlerin, zalimlerin ve hainlerin hanelerine 
düşen birer ateş, çağlara ve nesillere yol gösteren birer 
meşale, hiçbir hainin bir daha cesaret edemeyeceği 
bir kahramanlık destanı olmuştur.15 Temmuz darbe 
gecesinin birinci yıl dönümünde, Milli İrade Platformu 
olarak, bir kez daha, dünyanın tüm mazlumlarına umut, 
tüm mahrumlarına şefkat eli, tüm ezilmişlerine dert 
ortağı ve çare olmaya niyetli ve kararlı olan bu aziz mil-
leti yok etmek ve bu vatanı bölüp parçalamak isteyen 
dahili ve harici düşmanlara ve hainlere karşı, bütün 
kararlılığımızla ilan etmek istiyoruz ki, ne yaparsanız 
yapın asla başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeye-
ceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı 
parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, 
ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye asla diz 
çöktüremeyeceksiniz, bu halka asla boyunduruk vura-
mayacaksınız” diye konuştu.

Yusuf Tülün açıklamanın son kısmında ise İsrail 
Polisinin Mescid-i Aksa’da 3 Filistinli’yi öldürdüğünü, 
Mescid-i Aksa’da yaşanan yasakları hatırlatarak İsrail 
Devleti’ni kınadı.



GENEL MERKEZ 7ENSAR BÜLTENİ 
2017 TEMMUZ / ARALIK

Geleneksel Bayramlaşma Programı- Kurban Bayramı
Her yıl yapılan Geleneksel Bayramlaşma programı-
mız, Kurban Bayramının 3. günü Ensar Vakfı Genel 
Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Bayramlaşma programı Ensar Vakfı Ümraniye Şube 
Başkanı Mustafa Güçlü’nün Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile 
başladı. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in 
açılış konuşmasıyla devam eden bayramlaşma progra-
mı, Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı aynı zaman-
da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi 
Eker, AK Parti 24. Dönem Malatya Milletvekili Hüseyin 
Cemal Akın, AK Parti 24. Dönem Konya Milletvekili 
Mustafa Kabakçı, TGTV Başkanı Hamza Akbulut, Ensar 
Vakfı İstanbul Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Ensar gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşti.

Katılan tüm gönüllülerimize tekrar teşekkür edi-
yor, Rabbimizden nice bayramlara kavuşmayı niyaz 
ediyoruz.

Tayvan Büyükelçisinden Ensar Yurtlarında Kalan Öğrencilere 
Anlamlı Hediye
Tayvan Büyükelçisi Taih Siang Cheng, Ensar Vakfı yurt-
larında kalan öğrenciler için 35 adet bilgisayar bağı-
şında bulundu. Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve 
İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ve İstanbul İl 

Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’ın katılımıyla 
Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleşen törenle 
bilgisayarlar öğrencilere hediye edildi.



GENEL MERKEZ8 ENSAR BÜLTENİ 
2017 TEMMUZ / ARALIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKEN Vakfı Gala 
Yemeğindeydi

Cumhurbaşkanımız, Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in 
ABD’deki ortak kuruluşu olan TURKEN Foundation’ın 
New York’ta düzenlediği Geleneksel Gala Yemeği’ne 
katılarak misafirlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu kardeş-
lerimizle burada hemhal olan ve adeta bir ümmet 
bilincinin tezahürü olarak meydana çıkan bu gençlik, 
gelecekte çok daha farklı yükleri, yüklenmek suretiyle 
inşallah dünyada ses getirecektir.” dedi.

Sözlerine bir yıllık aranın ardından Ensar vakfı ve 
TÜRGEV iş birliği ile kurulan TURKEN ailesiyle tekrar 
bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek başlayan Erdoğan, artık geleneksel hale gelen bu 
yemek vesilesiyle salonda bulunanları bir araya geti-
renlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf geleneğinin New 
York’taki temsilcisi olarak gördüğü TURKEN’in her 
geçen yıl güçlendiğini, Türkiye ile ABD arasında sağlam 
bir köprüye dönüştüğünü görmenin bahtiyarlığı içinde 
olduğunu söyledi.

TURKEN Vakfının faaliyetlerini bilhassa da gençlerin 
eğitimine akademik ve ilmi tekamüllerine yönelik hiz-
metlerini takdirle izlediğini belirten Erdoğan, vakfın 
kendini sadece öğrenci yurtlarıyla sınırlandırmayarak 
dayanışma ve yardım etkinlikleriyle de hizmetlerini 

sürdürecek olmasının ayrı bir memnuniyet kaynağı 
olduğunu ifade etti.

Erdoğan, 2014 yılından bu yana geçen kısa sürede 
böylesine anlamlı hizmetlere imza atan vakfın tüm 
emektarlarını tebrik ederek, “Bugün aramızda Türk 
öğrencilerinin yanı sıra diğer toplumlardan öğrenci 
kardeşlerimizin de bulunduğunu memnuniyetle gö-
rüyorum. Bu kardeşlerimizle burada hemhal olan ve 
adeta bir ümmet bilincinin tezahürü olarak meydana 
çıkan bu gençlik, gelecekte çok daha farklı yükleri, 
yüklenmek suretiyle inşallah dünyada ses getirecektir.” 
diye konuştu.

Vakfın, Amerika’da yaşayan diğer ülke öğrencilerine de 
sağladığı desteklere işaret eden Erdoğan, bu kişilerin, 
dini ve kültürel değerlerini kazanabilecekleri imkanları 
sunmaya başlamasının bu alanda ABD’de de önemli bir 
eksikliğin giderilmesi bakımından da faydalı olduğunu 
kaydetti.

“Şu kardeşlik tablosunun herkese örnek olmasını 
temenni ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunanlara, “Bu 
akşam davete icabet eden, teşrifleriyle bizleri onurlan-
dıran tüm öğrenci kardeşlerime bir kez daha ‘hoş gel-
diniz’ diyor, her birine en kalbi selamlarımı sunuyorum. 
Adeta bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunu 
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andıran şu kardeşlik tablosunun herkese örnek olma-
sını temenni ediyorum.” diye seslendi.

Salonda farklı ülkelerden gelen gençleri kökenine, meş-
rebine, teninin rengine veya siyasi görüşüne bakmadan 
bir araya getiren, aynı masa etrafında toplayan bu 
ruhun en büyük güç kaynakları olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sevgili gençler, biz 
çıkarların, menfaatlerin, kirli hesapların bir araya ge-
tirdiği insanlar değiliz. Biz muhabbetin, dayanışmanın, 
karşılıklı saygının buluşturduğu insanlarız. Biz birbirini 
Allah için seven, Peygamber Efendimiz’in tabiriyle, 
bir duvarın tuğlaları gibi diğerine kenetlenmiş, 1,7 
milyarlık bir kardeşler topluluğunun temsilcileriyiz. 
Bilhassa ayrımcılığın arttığı, kin ve nefret atmosferinin 
yaygınlaştığı zor bir dönemde sizlerin bu muhabbeti-
nizle herkese örnek olduğunuza inanıyorum. Kişisel 
ve kurumsal networkünüzü genişleterek, yolunuzda 
ilerlemenizi temenni ediyorum. Burada edindiğiniz 
hasretler, kök salan dostluklar bir ömür boyu yolunuzu 
ve ufkunuzu aydınlatacaktır.”

“Sabır, insanı maksadına ulaştıran en hızlı 
kılavuzdur.”

Erdoğan, gurbette tesis edilen dostlukların hasret, çile 
ve zorluklarla yoğrularak tıpkı “kor ateşle dövülen 
demir” gibi çelikleştiğini dile getirdi. Salondaki genç-
lere, asla yaptıkları şeyleri ve kurdukları dostlukları 
küçümsememeleri, edindikleri tecrübeleri de asla ha-
fife almamaları gerektiği çağrısında bulunan Erdoğan, 
“Bizim inancımızda ibadetin bile az da olsa düzenli, 
sürekli olanı makbuldür. Burada yapılan çalışmalar 
kimi zaman meyvelerini 10 yıl sonra, kimi zaman 20 
yıl sonra, belki 50 sene sonra verecektir ama bugün 
sizlerin yaşadığı zorlukları sizlerin çocukları, torunları 
inşallah yaşamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yıldır siyaset yaptığını, ilk 
gençlik yıllarından beri hayatının mücadeleyle geçtiğini 
vurgulayarak, “Bu süreçte şu gerçeğe defaatle şahit 
oldum. Eğitime, kaliteye ve insani ilişkilere yapılan 
yatırım, her zaman katlanarak geri döner. Okuyan, 
araştıran, kendi alanında en iyisi olmak için çaba gös-
teren biri eninde sonunda hedeflerine ulaşır ve bunun 
da bahtiyarlığını yaşar. Şunu unutmayın: Sabır, insanı 
maksadına ulaştıran en hızlı kılavuzdur. Onun için 
sabreden kimse zafere ulaşır. Niyeti sağlam, istikameti 
muhkem olanın başaramayacağı hiçbir mücadele yok-
tur.” değerlendirmesinde bulundu.

Salonda bulunan öğrencilere örnek olması için dün-
yaca meşhur bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bir 
anekdotunu anlatan Erdoğan, Sezgin’in ilim çalışmaları 
yanında ülkeye kazandırdığı İslam, bilim ve teknoloji 
tarihi müzesiyle farklı bir konuma sahip olduğunu 
belirtti. Erdoğan, salondaki gençlerin sabır, azim ve 
kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerine inandı-
ğını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Sizlerden bir taraftan ders-
lerinize, eğitiminize eğilirken diğer taraftan da ümme-
tin ve insanlığın geleceği için tehdit oluşturan bu ve 
bu tür yapılara karşı mücadele etmenizi özellikle rica 
ediyorum. Fetonun DEAŞ’tan veya PKK’dan bir farkı-
nın olmadığını herkesin görmesi, anlaması gerekiyor. 
Feto milletimize çektirdiği acılar yanında Amerika’da 
birçok sahtekarlığa ve usulsüzlüğe de imza atıyor. İşte 
charter schoolları üzerinden yapılan vurgunun buz 
dağının sadece görülen yüzü olduğunu hepimiz çok 
iyi biliyoruz. Sadece bunu Amerikalı dostlarımız hala 
anlamadılar veya anlamak istemiyorlar. Bu okullarda 
yapılan hırsızlıkların da yavaş yavaş ifşa olmaya, basın-
da ve kamuoyunda tartışılmaya başlandığını görüyoruz. 
Amerikalı dostlarımızın çok uzak olmayan bir gelecekte 
bu örgütü gerçek yüzüyle göreceklerine inanıyorum. 
Allah’ın yardımı, milletimizin desteği, sizlerin ve biz-
lerin ortak çabasıyla bu tehdidin de üstesinden hep 
birlikte inşallah geleceğiz.”

Öğrencilere öğretim hayatı ve vakıf çalışmalarında 
başarı dileyen ve vakıfta emeği geçenleri tebrik eden 
Erdoğan, inşası başlayacak hizmet ve yurt binasının 
öğrenciler için eğitim ve öğretimde bir harekât merkezi 
olmasını temenni etti.
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Prof. Dr. Numan Kurtulmuş STK`larla Bir Araya Geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş 
eğitim odaklı çalışmalarıyla ön plana çıkan sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı ger-
çekleştirdi. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader 
ve Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan’ın 
katıldığı toplantıda eğitimin önemi ve STK’ların bu ko-
nuda neler yapabildiği üzerinde istişareler gerçekleşti. 

İstişare toplantısına birçok bürokrat ve STK’nın yanın-
da Bilal Erdoğan da katılım sağladı. Toplantıda daha çok 
STK’ların eğitim odaklı neler yapabileceği konuşuldu. 
Kurtulmuş’un daha çok sivil toplum kuruluşlarla el ele 
vererek milli kültürel bağımsızlık mücadelesinin veril-
mesinde daha güçlü adımlar atılabileceğinin üstünde 
durdu.

İstişare toplantısı güzel temennilerin ve Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş’a hediye verilmesinin ardından son buldu.

Hamas Resmi Sözcüsü, Kudüs ve Tarihimiz Derneği Ensar 
Vakfı`nı ziyaret etti
Hamas Resmi Sözcüsü Dr. Sami Zuhri, Kudüs ve 
Tarihimiz Derneği Halkla İlişkiler Sorumlusu Dr. Macit 
Radwan, Ensar Vakfı’nı ziyaret etti. 

Gazzede sadece 3 saatlik elektirik veriliyor!

Gazze’nin içinde bulunduğu zor şartları anlatan Zuhri, 
Gazze’nin eğitim yardımlarına ihtiyacı olduğunu, ço-
cukların okuması için ailelerin borca girmek zorunda 
olduğunu ve akademisyenlerin bile maaşlarını tam 
alamadıklarını söyledi.  Bunun yanı sıra sağlık alanında 
da  hastahane malzemeleri, ilaç yardımı konusunda 
Gazze’nin yardıma ihtiyacı olduğunu aktardı.

Kudüs’te de aynı sıkıntıların olduğunu söyleyen 
Radwan, yetim ve şehit çocuklarının daha zor durumda 

olduklarını söyledi. Gazze’ye Müslüman ülkelerden en 
çok Türkiye’nin yardım yaptığını söyleyen Zuhri ve 
Radwan, özellikle 2014’te yaşanan saldırı sonrasında 
yetim olan şehit çocuklarına sahip çıkılması noktasında 
Türkiye’den destek beklediklerini söylediler.

İsmail Kahraman Ensar Vakfı’nı 
Ziyaret Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman 
ve beraberindeki heyet, Ensar Vakfı Genel Merkezi’ni 
ziyaret etti.
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İmam Hatip Okulları Platformu 
İmam Hatip Okulları Platformunun amacı, imam hatip 
ruhunu yaşatarak, milli, manevi ve ahlaki değerle-
re bağlı, kültürlü bir nesil yetiştirilmesi, imam hatip 
okullarının eğitim ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi 
ile sorunlara çözüm getirilmesi ve yeni imam hatip 
okullarının kazandırılmasıdır. Platformun görevleri-
ni de Türkiye’nin en küçük yerleşim biriminde dahi, 
imam hatip okullarının açılması için gayret göstermek, 
çocukların yürüyerek gidebileceği şekilde, imam hatip 
ortaokullarının açılmasını sağlamak, okul binalarının 
yapılmasını teşvik etmek ve öğrenci yurtlarının yapıl-
ması konusunda destek olmak şeklinde sıralayabiliriz. 

İmam hatip derdiyle dertlenen bir vakıf olan Ensar 
Vakfı, 2017 yılı içerisinde İmam Hatip Platformu’nun 
düzenlediği toplantılara katılım göstererek, imam ha-
tipli bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktadır. İmam 
Hatip Okulları Platformu’nun amacı doğrultusunda 
il merkezlerindeki toplantılarda çözüm önerileri su-
narak, gençlerimizi daha iyi imkanlar çerçevesinde 
okumasını desteklemektedir. Türkiye genelinde yıl içe-
risinde toplantılarına katıldığımız İmam Hatip Okulları 
İl Koordinasyon toplantılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 
Mersin, Trabzon, Rize, Samsun, Gümüşhane, Tekirdağ, 
Çorum, Kırşehir, Yozgat, İstanbul, Nevşehir, Aksaray ve 
Adana. 

Bakanlar Sivil Toplum Kuruluşları İle Bir Araya Geldiler
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık 
Bakanı Ahmet Demircan, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik 
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eğitim ve gelişim 
odaklı Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare toplantıları 
gerçekleştirildi.

Ziyarette, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, İlim 
Yayma Vakfı Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Önder Başkanı 
Halit Bekiroğlu, Türgev Yönetim Kurulu Başkanı Av. 
Arzu Akalın, Tügva Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Emanet, İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı Mehmet Güney, Kadem Başkanı Doç. Dr. 
Sare Aydın Yılmaz, İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdürü 
Mesut Tan, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan 

Aksu ve Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader 
katıldı.

Toplantılarda sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, 
bakanlara yeni görevlerinde vatana, millete hayırlı işler 
yapmaları adına temennilerde bulundular.
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Ensar Vakfı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı`nı 
Makamında Ziyaret Etti
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu ve Mütevelli Heyeti Üyeleri, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi yeni Başkanı Mevlüt Uysal’ı 
makamında ziyaret etti. 

Ziyaret sonrasında Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail 
Cenk Dilberoğlu ve beraberindeki Mütevelli Heyet 
Üyeleri, yeni görevinde Mevlüt Uysal’ı tebrik ederek, 
Ensar Vakfı adına Uysal’a özel bir tablo takdim ettiler.

İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı Tanıtıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin vatandaşı olan 
gençlere yönelik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, 
Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Ensar 
Vakfı paydaşlığında yürütülen, İslam İşbirliği Teşkilatı 
Uluslararası Staj Programı’nın (OIC INTERN) tanıtımı, 
Sheraton Grand Ataşehir Hotel’de gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkan Vekili ve Ensar Vakfı Genel Kurul 
Üyesi Bilal Erdoğan, SESRIC Genel Direktörü Musa 
Kulaklıkaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
Başkanı Mehmet Köse, Anadolu Ajansı Genel Müdürü 
Şenol Kazancı, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
İsmail Cenk Dilberoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Makina Teknik 
Müdürü Selçuk Bayraktar’ın da katıldığı program, 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve tanıtım filminin gösterimi 
ile başladı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği 
Teşkilat Uluslararası Staj Programı için, “Bu programın 
diğer üye ülkelerde de uygulanması ve üye olmayan 
diğer ülkelerde yaşayan azınlık veya diaspora konu-
mundaki kardeşlerimize de açılmasını önemsiyorum. 
Söz konusu program uzun vadede tıpkı AB içerisinde 
uygulanan değişim programlarında olduğu gibi, İslam 
İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında insan kaynak-
ları hareketliliğini sağlayarak, kültürel ve ekonomik 
alışverişi kolaylaştıracak, insanlarımızın kaynaşmasına 
vesile olacaktır.” dedi.

Bu öğrencilerin, aynı zamanda Türkiye ile ülkeleri 
arasında gönüllü kültür elçileri olduğunu belirten 
Çavuşoğlu, BM göç verilerine göre yüzde 16 ile (3 
milyonun üzerinde) dünyada en fazla mülteciye ev sa-
hipliği yapan Türkiye’de 800 binden fazla eğitim alan 
yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğunu, bu rakamın 
yaklaşık 103.000’in, üniversite öğrencilerine tekabül 
ettiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da programın amacına ula-
şacağına inandığını dile getirdi. Yılmaz, iş adamlarına 
“Bir insana yapılabilecek en büyük katkı onun eğitimine 
katkıda bulunmaktır. Eğitmek peygamber mesleği, in-
san yetiştirmek peygamber mesleğidir. Nerede eğitim 
olur? Okulda, ailede, iş yerinde eğitim olur, yeryüzü bir 
okuldur. Staj, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Staj ihti-
yacı olan bütün kardeşlerimize staj imkanı sağlamanızı 
istiyorum.” diyerek çağrıda bulunan Bakan Yılmaz, eği-
timin tek taraflı olmadığına, stajyerlerden öğrenilecek 
konuların da olabileceğine işaret etti.
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Yılmaz, “Şunu gördük ve yaşayarak tecrübe ettik ki; eğer 
nitelikli bilgiye sahip değilseniz tam bağımsız değilsi-
niz, tam bağımsız olabilmek için nitelikli bilgiye sahip 
olabilmek lazım. Nitelikli bilgiye sahip olmak da yet-
mez, nitelikli bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim adam-
larına da sahip olmak gerekir. Dolayısıyla bizler ortak 
bir medeniyetin temsilcileri olarak, birbirimizi ne kadar 
iyi tanırsak, ne kadar fazla iş birliği içerisinde olursak o 
derece bizden beklenenleri yerine getirebiliriz. Bizler 
gerçekten büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimizden 
doğacak güç her birimizin gücünden ayrı ayrı kat be kat 
fazla olacaktır. Bizler aynı kültürün, aynı ortak değerin 
mensuplarıyız, kardeşiz; bu kardeşliğin gereğini yerine 
getirmek de hepimizin boynunun borcudur.” dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal 
Erdoğan, “Bu program inşallah bizim, İslam dünyasının 
birbiriyle daha fazla ünsiyet geliştirmesine, ümmet bi-
lincinin daha çok yerleşmesine vesile olur. İşverenlerin 
ve gençlerin daha verimli bir istihdam politikası oluş-
masına hizmet edeceği bir düzlem olarak hizmet vermiş 
olur. İnşallah bu program başarılı olduktan sonra OIC 
ötesi ülkelerle bu tür çalışmalar yapılır. Emeği geçen 
tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu programın 
başarısının takipçisi olalım. Buraya katılan işverenleri-
miz de artık bir şekilde bu programa stajyer taleplerini 
girmek suretiyle bunun hızla çalışır hale gelmesine 
katkı sağlarlar.” diye konuştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Bayraktar ise söz konusu programın ‘2023 vizyonu’ 
için önemli olduğunu, kendisinin de bu programı çok 
önemsediğini örneklerle anlattı. Bayraktar, şu ifadelere 
yer verdi: “Amerika’da bilgisayar, GPS ve internet tek-
nolojileri gibi çalışmalar dünyanın çeşitli ülkelerinden 
toplanmış en seçme beyinler tarafından yapılıyordu. 
Laboratuvarda 100 kişi varsa bunun yüzde 95’i yurt 
dışından gelen yabancı öğrencilerdi. Kendi insan kay-
nağı bu araştırmaları yapmaya yetmiyor 300 milyonluk 
Amerika’nın, dünyanın her tarafından seçme beyinleri 
toplayarak yüksek teknolojileri geliştirmek için kulla-
nıyorlardı. Bir anlamda ecdadımız Osmanlı’nın yaptığı 
gibi devşirme sistemiyle kendi sistemlerine entegre 
ediyorlardı. Bunun sonucunda da teknolojide ve diğer 
alanlarda birçok ülkenin önüne geçmeye, buluşların en 
önünde gitmeyi başarabiliyorlardı. Bizim de muhakkak 
ülkemizi 2023 hedefleri doğrultusunda, muasır me-
deniyetler seviyesine hatta ötesine teknolojik anlam-
da hem bağımsız olmak hem de güçlü olabilmek için 

muhakkak kardeş İslam ülkelerimizle birlikte bu tarz iş 
birliklerine girişmemiz gerekiyor bu devirde.”

SESRIC Genel Direktörü Kulaklıkaya, programın sunu-
mu esnasında, selamlama konuşması gerçekleştirdi. 
Kulaklıkaya, “Nüfus, ülkelerin kalkınmasının en önemli 
motorudur.” Kulaklıkaya, “Hele hele genç nüfus istih-
dam açısından ülkenin çözmek zorunda olduğu başka 
önemli bir problem alanı olabilmektedir. İslam İşbirliği 
Teşkilatı ülkelerde gençlerin işsizlik oranlarına baktığı 
zaman ne yazık ki yüzde 16 gibi yüksek bir rakamla kar-
şı karşıyayız. Genel olarak İslam ülkelerindeki işsizlik, 
bütün çabalara rağmen düşürülememektedir. İşsizliğin 
azaltılması konusunda gerek teşkilat bünyesindeki ilgili 
kuruluşlar gerekse de merkezimiz tarafından bir takım 
projeler geliştirilmektedir.”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Köse, 
uluslararası öğrenci hareketliliğini, dünyada uzun yıl-
lardır gelişmeye başlamış, önümüzdeki yıllarda ikiye 
katlanması beklenen önemli bir ‘uluslararasılaşma’ 
hamlesi olarak gördüğünü ifade etti. Köse, şöyle devam 
etti: “Bugün dünyada yaklaşık 5 milyonun üzerinde 
uluslararası öğrenci kendi ülkesi dışında eğitim al-
makta. Türkiye’de de son yıllarda bu sayıda ciddi bir 
artış kaydedilmiş, bugün 100 binin üzerinde uluslara-
rası öğrenci Türkiye’de eğitim almaktadır. Rakamlara 
baktığımız zaman ağırlıklı olarak dünyadaki 5 milyon 
üzerinde uluslararası öğrencinin 1,2 milyonu İslam 
İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerden, yurt dışına eğitim 
almaya gitmektedirler. Fakat bunu incelediğimizde 
öğrencilerin büyük oranda üye ülkeler dışında eğitim 
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aldığı görülmektedir. Eğitim ve öğrenci hareketliliği 
sadece bir eğitim alma değil, aynı zamanda toplumlar 
arası kültürel ilişkiyi geliştirmek, sosyal dayanışmayı 
arttırmak, karşılıklı olarak birbiriyle kaynaşmayı ve 
dayanışmayı arttıran önemli hamlelerden birisidir.”

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk 
Dilberoğlu da programın pilot il olarak İstanbul ve 
Ankara’da uygulandığını, daha sonra ülke geneline 
yayılacağını anlattı. İş dünyasına programa katkı sağ-
lanması için çağrıda bulunan Dilberoğlu, 57 İslam 
ülkesinde projenin faaliyete geçmesi için katılımcı-
lardan destek istedi. Staj programının sıkı işbirliği ve 
ortaklıklara zemin hazırlaması amaçlandığının üstünü 
çizen Dilberoğlu, temelleri 2010 yılında İslam Ülkeleri 
Mesleki Eğitim İşbirliği Programı (OIC-VET) kapsamın-
da Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilere yönelik 
gerçekleştirilen örnek staj uygulaması ile atılan, çeşitli 
eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle stajyerlerin lider-
lik, girişimcilik ve iletişim becerileri kazanmalarının 
amaçlandığı OIC INTERN’in aynı zamanda sosyal ve 
kültürel etkileri de göz önüne alındığında, üye ülkeler 
arasında uluslararası iş kültürü oluşmak, daha sıkı 
işbirliği ve ortaklıklara zemin hazırlama noktasında 
önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Uluslararası öğrencilerin stajlarını Türkiye’deki kurum 
ve kuruluşlarda gerçekleştirirken öğrenim hayatlarında 

edindikleri becerileri tecrübeye dönüştürme fırsatı 
bulacakları OIC INTERN’ün, sonraki süreçlerde İslam 
ülkeleri arasında bir staj değişim programı olarak de-
vam edeceği ve İslam dünyasında kültürel etkileşimin 
yanı sıra mesleki kodlar üzerinden de etkileşime imkan 
sağlayacağı belirtildi. Programın ayrıca, İslam ülkeleri 
arasında sosyal, kültürel ve ekonomik bağları güçlen-
dirmeye yönelik önemli bir adım olacağı ifade edildi.

Salondaki her masada Türkiye’de eğitim gören en 
az birer uluslararası Müslüman öğrenci yer alırken; 
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı 
Yılmaz ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan 
Vekili Erdoğan, masalarında oturan Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi Tunuslu Menel Türki ile uzun süre 
sohbet etti.

Tanıtım programı, katılımcıların toplu olarak ‘aile fo-
toğrafı’ çektirmesiyle sona erdi.
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Ensar Vakfı 6. Büyük Türkiye Buluşması

Ensar Vakfı’nın 2011 yılından bu yana her yıl düzen-
lediği “Büyük Türkiye Buluşması” programının bu 
yıl ki ev sahibi Antalya oldu. Bu yıl 6.’sı düzenlenen 
programa yaklaşık 500 kişi katıldı. Üç günlük progra-
mın ilk gününde tanışma ve bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

Toplantı, Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi Hayrettin 
Öztürk’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sonrasında 
Ensar Vakfı Kurucularından Kerim Aytekin, Ali Erilli 
ve Ali Osman Emirosmanoğlu vakfın kuruluşundan bu 
yana gelen aşamaları ve tecrübelerini Ensar şubele-
rine ve katılımcılara anlattılar. Ardından Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen şubelerimiz faaliyetlerini an-
lattı. Tanışma ve bilgilendirme toplantısı Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu’nun 
kapanış konuşması ile sona erdi.

İkinci gün Ensar Vakfı Erdek Piri Reis Camii İmam 
Hatibi Mehmet Aydın’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
ladı. Sonrasında Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
İsmail Cenk Dilberoğlu açılış konuşmasını gerçekleştir-
dikten sonra Ensar Vakfı kurucuları ve mütevelli heyet 
üyeleri geçen yıldan bu yıla şubelerde ve birimlerde 
yapılan faaliyetleri şubelerimizle birlikte değerlen-
dirdi. Bir sonraki oturumda ise Ensar Vakfı İstişare 

Heyeti Üyesi Av. Rıza Saka, 15 Temmuz Darbe davalarını 
anlattı. 

15 Temmuz gecesi tankıyla, topuyla bizi alaşağı 
etmeye çalışanlar, bugün bizi ekonomik sıkıntılar 
içine çekmeye çalışarak aynı saldırılarına devam 
ediyor!

15 Temmuz darbe davalarının her zeminde diri tutul-
ması gerektiğini söyleyen Saka, lise düzeyi dahil okuyan 
her gencin bu davalara iştirak etmesi ve bu davalarda 
oluşan havayı teneffüs etmesi gerektiğini söyledi. 15 
Temmuz darbe gecesi yaşanılan her olay için dava 
açıldığını da ekleyen Saka, bu davaları takip etmek için 
15 Temmuz Davaları Platformu’nu kurduğunu söyledi. 
Konuşmasının sonunda Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, katılımından dolayı Av. 
Rıza Saka’ya plaket takdimi yaptı. 

Ardından “Vakıf, Siyaset ve Dindarlık” oturumu Ensar 
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Daily Sabah Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz’ün başkanlığı 
ile başladı. Oturumun konukları “Vakıf neden önemlidir 
ve bu vakıflar toplumu nereye götürür?” konulu sunu-
mu ile Başbakan Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı ve 
“Vakıflar ve siyaset arasındaki ilişkinin önemi” üzerine 



GENEL MERKEZ16 ENSAR BÜLTENİ 
2017 TEMMUZ / ARALIK

konuşan Ankara Milletvekili Aydın Ünal idi. 2017 yılı 
itibari ile din alanında oldukça özgür bir ortamda ya-
şadığımızı söyleyen Karagöz, Ensar Vakfı’nın bugün yük 
olan değil, yük alan bir vakıf olduğunu söyledi.  

Dr. Necdet Subaşı, “Bugün vakıflar istedikleri şekilde 
alternatif üretebilir, özgün ve yaratıcı projeler ortaya 
koyabilir. Bu anlamda vakıflar üzerlerine düşen görev-
leri yerine getiremezlerse manipüle edilmeye açık hale 
gelebilirler.” dedi. 

Ankara Milletvekili Aydın Ünal ise,” Vakıflarımız, 
derneklerimiz ve sendikalarımız hep bir meşruiyet 
içerisinde kaldılar. Hizmet üniteleri ile topluma olan 
katkıları ile Ensar Vakfı bu anlamda Türkiye’nin her 
yerindedir.” dedi. 

Oturum sonunda Ensar Vakfı 6. Büyük Türkiye 
Buluşması’na katılımlarından dolayı Başbakan 
Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı’na Ensar Vakfı 
Kurucularından Kerim Aytekin tarafından ve Ankara 
Milletvekili Aydın Ünal’a ise Recep Çalık tarafından 
plaket takdimi yapıldı.

Öğleden sonraki oturumda ise 2016-2017 yılı içeri-
sinde faaliyetleriyle diğer şubelere örnek olan Ensar 
Vakfı, Rize, Üsküdar, Kırşehir, Çatalca, Trabzon, Bursa 
ve Ataşehir şubeleri, “ Şube Faaliyetleri- İyi Örnekler” 
oturumunda yıl boyunca yaptıkları faaliyetleri diğer 
şubelere sundular. 

Ensar Vakfı Rize Şube Başkanı Fethullah Şen, yurt çalış-
malarında kaliteyi düşürmeden maliyetin düşürülebile-
ceğini anlattı. Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail 
Şirin, eğitim destekli burs çalışmalarıyla ilgili üç yıldır 
yapmış olduğu çalışmaları diğer şubelerimizle paylaştı. 
Ensar Vakfı Kırşehir Şube Başkanı İsmail Yağmur, 2015 
yılından bu yıla yapılan öğrenci ve gençlik çalışmala-
rında öğrenciler ile birebir ilgilenerek onları sadece 
maddi ya da okul olarak desteklemenin yanı sıra kül-
türel ve sosyal olarak da hayata hazırladıklarını anlattı. 

Ensar Vakfı Çatalca Şube Başkan Yardımcısı Muhammet 
Aykın, şubede mühendisinden ev hanımına, öğretme-
ninden avukatına vakıf hizmetinde gayret sahibi olan 
hanımları her zaman desteklerini ifade etti. Ensar Vakfı 
Trabzon Şube Başkanı Ömer Topaloğlu, gençlik kampla-
rında kitap tahlili, namaz programı, huzurevi ziyareti ve 
sinema gecesi gibi gençleri geliştirecek sosyal aktivite-
ler yaptıklarını söyledi. Ensar Vakfı Bursa Şube Başkanı 
Ahmet Oruçoğlu, 2004’ten bu yana gençlik çalışmaları-
nı spor kulüplerini sanatsal faaliyetlerle destekleyerek 
başarılı olduklarını söyledi. Ensar Vakfı Ataşehir Şube 
Başkanı Mükayil Bektaş, sosyal yardımlaşma çalışma-
ları kapsamında öğrencilere kırtasiye yardımları, spor 
malzemeleri yardımları, sosyal kardeşlik projeleri yap-
tıklarını ve eğitime katkı bursları verdiklerini söyledi. 

İkinci günün son sunumu Recep Demirkaynak’ın “Kim 
Olduğumuzu Biliyor muyuz?” sunumu oldu. Türkiye’nin 
değerlerini, kültürünü ve alışkanlıklarını mizansen 
olarak ele alan Demirkaynak, komedyen üslubuyla 
şubelerimizin yüzünü güldürdü. 

İkinci günün sonunda İstanbul Milletvekili ve Ensar 
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Feyzullah Kıyıklık, 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen şubelerimiz ile bir 
araya gelerek sohbet etti. Kıyıklık, geçmişten bu yana 
yaşadığı tecrübeleri birebir şubelerimizle paylaştı.

Ensar Vakfı 6. Büyük Türkiye Buluşması üçüncü gü-
nünde “İmam Hatip Okulları ve Müfredat” oturumu, 
Değerler Eğitimi Merkezi Koordinatörü Hulusi Yiğit baş-
kanlığında başladı. Oturumun konukları, “Türkiye’de 
Din Eğitimi’nin Bugünü ve Geleceği” konulu sunu-
mu ile MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz 
ve “Müfredat Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız 
Üzerine” konulu sunumu ile Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanı Alparslan Durmuş idi. 

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, 
“Hedefimiz İmam Hatip Okullarında erişimi artırmak, 
bunu yaparken de kaliteyi ve kapasiteyi artırmaktır. 
2017 yılı içerisinde Fen liseleri ve Sosyal Bilimler li-
seleri DKAB öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim 
programına 285 DKAB öğretmeni katılmıştır.” dedi. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan 
Durmuş,”Müfredatlarda teorik bilgi yoğunluğun-
dan ziyade pratik bilgi yoğunluğuna önem verdik. 
Müfredat yenileme sürecinde alan araştırmaları yap-
tık. Bu anlamda temel eğitimde geliştirilen ölçekler 
ve anket formları aracılığıyla sahadan veri topladık. 
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Alan araştırmalarında 80.341 öğretmen, 15.608 eğitim 
yöneticisi ve 50.973 veliye eriştik.” dedi. 

Oturumun sonunda, “İmam Hatip Okulları ve Müfredat” 
oturuma katılımlarımdan dolayı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanı Alparslan Durmuş’a İstanbul Milletvekili ve 
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Feyzullah Kıyıklık 
tarafından ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif 
Yılmaz’a Antalya Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Ramazan Çalık tarafından plaket takdimi yapıldı.

Ardından 2016-2017 yılı içerisinde çeşitli alanlarda 
başarılı olan şubelere ödül ve plaket takdimi yapıldı.

Hanımlar Komisyonu alanında Ensar Vakfı Çatalca 
Şubesi Başkanı Yardımcısı Muhammet Aykın’a, Ensar 
Vakfı Hanımlar Komisyonu Sorumlusu Ceyda Merdan 
tarafından ödül ve plaket takdimi yapıldı.

Gençlik Komisyonu alanında Ensar Vakfı Ordu Şubesi 
Başkanı Olgun Küçük’e, Genç Ensar Kız Komisyonu 
Sorumlusu Sümeyye Soyal ve Genç Ensar Erkek 
Komisyonu Sorumlusu Ömer Faruk Din tarafından 
ödül ve plaket takdimi yapıldı.

Eğitim ve Kurs Çalışmaları alanında Ensar Vakfı Adana 
Şube Başkanı Yalçın Çelik’e, Ensar Vakfı Genel Kurul 
Üyesi Ali Erilli tarafından ödül ve plaket takdimi yapıldı. 

Sosyal Yardım Çalışmaları alanında Ensar Vakfı Ataşehir 
Şube Başkanı Mükayil Bektaş’a, Genel Kurul Üyesi 
Hayrettin Öztürk tarafından ödül ve plaket takdimi 
yapıldı.

Öğrenci Faaliyetleri alanında Ensar Vakfı Kırşehir Şube 
Başkanı İsmail Yağmur’a, MEB Din Öğretimi Genel 
Müdürü Nazif Yılmaz tarafından ödül ve plaket takdimi 
yapıldı.

Yurt Çalışmaları alanında Hakkâri’de yurt açan ilk 

sivil toplum kuruluşu olmamızı sağlayan Ensar Vakfı 
Hakkâri Şube Başkanı Nurettin Fırat’a, Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş tarafından ödül ve 
plaket takdimi yapıldı. 

Akademik Faaliyetler alanında Ensar Vakfı 
Afyonkarahisar Şube Başkanı İbrahim Durgut’a, 
İstanbul Milletvekili ve Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Üyesi Feyzullah Kıyıklık tarafından ödül ve plaket tak-
dimi yapıldı.

Burs Faaliyetleri alanında Ensar Vakfı Üsküdar Şube 
Başkanı İsmail Şirin’e, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu tarafından ödül ve pla-
ket takdimi yapıldı. Şirin, ödülünü zor bir coğrafyada 
zor işlerle uğraşan Ensar Vakfı Iğdır Şube Başkanı Ünal 
Zaman’a hediye etti. 

Ensar Vakfı 6. Büyük Türkiye Buluşması, Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu’nun 
kapanış ve teşekkür konuşması ile sona erdi. Dilberoğlu:

“Bu programı organize etmemizde bizden destekleri-
ni hiçbir zaman esirgemeyen İstanbul Milletvekili ve 
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Feyzullah Kıyıklık 
ve Antalya Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan 
Çalık’a hassaten teşekkür ediyorum. Büyük buluşmalar-
da amacımız, Türkiye’nin dört bir yanında olan şubele-
rimize her yıl üç gün misafir olmak ve içinde bulunulan 
yılı her birlikte değerlendirmek. Bu yıl Antalya’daydık. 
Seneye inşAllah başka bir ilde olacağız. Üç gün boyunca 
gerçekleştirdiğimiz oturumlar ve istişareler hakkı-
mızda hayırlı olsun. Katılan şubelerimize ve üç gün 
boyunca çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Ensar Vakfı olarak hayırlara vesile olmayı Allah’tan 
niyaz ediyorum. Allah’a emanet olun.” dedi.

Program aile fotoğrafının ardından sona erdi. 
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Namaz Gönüllüleri Platformu
Namaz Gönüllüleri Platformu, “insanımıza namazı sev-
dirmek ve namaz bilinci kazandırmak” amacıyla bir ara-
ya gelen içerisinde Ensar Vakfı’nın da olduğu yaklaşık 
100 namaz gönüllüsünün oluşturduğu bir “sivil aydın 
inisiyatifi” olarak doğmuştur.

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 düzenlenmiştir.

10 yıl önce 20 civarında olan “Namaz Bilinci” kitap-
larının sayısı, şimdi 200’e, toplam baskı adetleri ise 
yaklaşık 10 milyona ulaşmıştır.

Böylece milyonlarca insanımıza “namaz bilinci” anlatıl-
mış ve “namaz duyarlılığı” kazandırılmıştır.

Namaz Eğitim Çalıştayı
Namaz Gönüllüleri Platformu kurulduğu 2006 yılından 
itibaren başlatmış olduğu “Namazla Diriliş” seferberli-
ğinin “İkinci On Yıl” etabını “Salâ’dan Salât’a” üst başlığı 
ile Ensar Vakfı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile 
yapılan protokol kapsamında 53 ilde seminer gerçek-
leştirmiştir. Öğrencilere yönelik olarak 853 seminer 
programının yanında ailelere yönelik olarak da 13 
seminer programı yapılmış ve bu seminerlerin tama-
mında 28 seminerci görev almıştır. 

Bu minvalde Namaz Gönüllüleri Platformu tarafından 
halen yapılmakta olan eğitimlerin bu yıl daha verimli 
bir şekilde devam etmesi adına alanında uzman isimle-
rin katıldığı ‘Eğitim Çalıştayı’ programı gerçekleştirildi. 
Bu çalıştay kapsamında namaz; psikolojik, sosyolojik, 
iletişim ile etkili anlatım yöntemleri ve hitabet açısın-
dan değerlendirilmiş ve bu konular hususunda uzman 
görüşüne yer verildi. 

Çalıştayın ilk oturumunda Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman, 
“Namaz Öğretisinin İletişim Boyutu”nu katılımcılara 
anlattı. Gençlerin iletişim ağlarına değinen Yaman, 
namazı gençlere anlatırken onlarla nasıl iletişim kurul-
ması gerektiği üzerine durdu. 

İkinci oturumda Köşe Yazarı İsmail Kılıçarslan, 
“Namazın Sosyolojik Boyutu”nu katılımcılara anlattı. 
Gençlerin namaz hususunda mecburiyetten ziyade 

gönüllü olması gerektiğine değinen Kılıçarslan, gençleri 
fıkıhla dövmek yerine dinle vakitlerini geçirmelerini 
sağlamayı önerdi.

Üçüncü oturumda Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Namaz 
Öğretisinin Psikolojik Boyutu”nu inceledi. Yaşamayı 
umursamanın öneminden bahseden Dinç, hayatın be-
lirli noktalarına dikkat etmek gerektiğini söyledi. Bu 
belirli noktaları; dünün tecrübesi ve bilgeliği-bugünün 
anlamı-yarının hayali ve heyecanı olarak sıralmıştır. 
Gençlerin ne öğrendiğini bilmesi gerektiğinin altını 
çizen Dinç, gençlere bugünün anlamını öğretmek zo-
runda olduğumuzu anlattı.
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Son oturumda Münir Arıkan, “Etkili Anlatım Yöntemleri 
ve Hitabet” üzerine katılımcılara sunumunu gerçek-
leştirdi. Eğitimcilerin fotoğrafçılıktan ziyade senarist 
olmaları gerektiği üzerinde durdu. Müslüman’ın elin-
den geleni değil, elinden gelenin en iyisini yapması 
gerektiği üzerinde duran Arıkan, namazın gençlerin 
dikkatini çekecek şekilde uygulamalı olarak anlatılması 
gerektiğini söyledi. 

Namaz Gönüllüleri Platformu İcra 
Toplantısı
Namaz Gönüllüleri Platformu İcra Toplantısı, Ensar 
Vakfı genel merkezinde gerçekleştirildi. İmam Hatip 
Okullarında namaz ile ilgili gerçekleştirilen seminerlerin 

ve öğrencilere dağıtılan “Biz İmam Hatipliyiz” kitabının 
değerlendirilmesi yapıldı. 

Ensar Vakfı Kocaeli Onursal Başkanı Nebi Güdük Vefat Etti
Kocaeli Ensar Vakfı Onursal Başkanı ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi eski Daire Başkanı Nebi 
Güdük’ün, aynı zamanda Kırşehir’de 15 yıllık öğret-
menlik geçmişi var. 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul 
Caddesi Kent Konut 1. Etap’ta ikamet eden Güdük, ilik 
kanserinden dolayı hayatını kaybetti.

1951 doğumlu olan Nebi Güdük evli ve 4 çocuk ba-
basıydı. Güdük, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden sınıf 
arkadaşıydı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra 
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ensar Vakfı 
yöneticileri, siyasiler, Nebi Güdük’ün ailesi ve sevenleri 
katıldı. 
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Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), değerlerin eğitimi konusu-
na akademik düzeyde katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir 
araştırma merkezidir. Ensar Vakfı bünyesinde 2003 yılı Ocak 
ayında faaliyetlerine başlayan merkez, Türkiye’de kendini 
bu alana hasretmiş ilk kuruluştur. Değerler Eğitimi Merkezi, 
eğitimle ilgili her tür girişimin temelde bir insan telakkisine 
dayandığının idrakinde olarak, eğitim anlayışını, insanın 
varoluşuyla irtibatlı görmektedir. 

Dayandığımız insan görüşü, insan yapısının ve yaşamının çok 
boyutluluğuna, maddi ve manevi unsurlarının birlikteliğine 
vurgu yapmaktadır. İnsan aklı, kalbi ve ruhu ile bir bütündür. 
Bizce değerlerin insan yaşamı bakımından önemi de bu ta-
nımda anlamını bulmaktadır. 

Farklı kültür ve inanç havzalarında bulunan tüm insanla-
rı kuşatıcı bu perspektif, içinde yaşadığımız çağın insan 
merkezli sorunlarına karşı en temel çözüm imkânlarını da 
kendisinde taşımaktadır. Bu bakımdan Değerler Eğitimi 
Merkezi, değerlerin dünyanın neresinde olursa olsun insan 
yaşamındaki yerini önemseyen, bunu kıymetli gören, bunu 
geliştirmeyi vazife edinen bir eğitim anlayışını kabul etmekte 
ve önermektedir. Bu anlayışa hizmet etmek üzere “değerler 
ve eğitimi” alanında teorik ve pratik çalışmaları destekle-
mek, merkezin kuruluş amacıdır.
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Dem Araştırma Projeleri
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitim, araştır-
ma ve akademik yayın becerilerini artırmak, disiplinler 
arası bir yaklaşımla farklı alanlardaki projeler yoluyla 

öğrencilerin yeterliliklerini geliştirmek amacıyla açılan 
araştırma projelerinin çalışmaları Ocak-Haziran döne-
minde devam etmiştir. 

Gençlik Araştırmaları Projesi
Bu proje kapsamında başta gençlik değerleri ve eğilim-
leri olmak üzere gençlik konusunda ülkemizde üretilen 
literatürün derli toplu hale getirilmesi ve bir veri ban-
kasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla 
Türkiye Gençlik Çalışmaları Tematik Bibliyografyası 
çalışması başlatılmıştır.

1915-2015 çalışmasının ilk aşamasının tamamlanma-
sının ardından çalışmanın ikinci aşamasında, 2015-
2017 yılları arasında ülkemizde yapılmış gençlik 

konulu çalışmalar taranmıştır. Bu kapsamda toplamda 
15.000’e yakın kitap, makale ve tezin taraması tamam-
lanmış; ilgili veriler 21 kategoride tematik olarak tasnif 
edilmiş, künyeleri kayıt altına alınmıştır. Literatür ta-
ramasının tamamlanmasının ardından üçüncü ve son 
aşamada dokümanlaştırılma çalışmaları yapılmaktadır. 
Bu aşamanın tamamlanmasıyla projede elde edilen 
birikim Türkiye Gençlik Çalışmaları Bibliyografyası 
kitap serisi olarak yayınlanacak ve gençlik alanında 
çalışanların istifadesine sunulacaktır.

Din Eğitiminin Hukuki Statüsü
Proje kapsamında iki tema sonuç aşamasına gelmiştir. 
Birinci temada kamuda başörtüsünün hukuki duru-
munu hukuk metinleri, mahkeme kararları ve AİHM 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. İkinci temada ise 
Anayasa mahkemesinin farklı konularla ilgili verdiği 
kararlarda laiklik kavramına nasıl baktığı ve tarihsel 

süreç içerisinde yüksek mahkemenin kararındaki de-
ğişim incelenmektedir. Önümüzdeki süreçte ise ifade 
hürriyeti konusu felsefi, sosyolojik, hukuk ve yüksek 
mahkeme kararları açısından değerlendiren bir çalış-
ma planlanmaktadır. 
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Din ve Toplum Araştırmaları Projesi
Projenin Haziran-Aralık dönemi çalışmalarında li-
sans düzeyinde din sosyolojisi dersi veren akademis-
yenlerle yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği çerçe-
vesinde görüşmeler yapılmıştır. Avrupa ve Amerika 

üniversitelerinin ilahiyat/teoloji bölümlerindeki din 
sosyolojisi uygulamaları proje grubu tarafından metin-
leştirilmiştir. Karşılaştırmalı bir mahiyette rapor yazım 
sürecine başlanmıştır.  

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Projesi
Türkiye’de son on yılda Manevi Danışmanlık ve 
Rehberlik konusunda teoriden uygulamaya önemli 
ilerlemeler olmuştur. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik 
Araştırmaları Projesi kapsamında din psikolojisi, klinik 
psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında 
uzman araştırmacılar bu alandaki farklı uygulama 
alanlarına dair müstakil çalışmalar yapmaktadırlar. 
Bu bağlamda farklı konuları içeren on bölümlük bir 
kitap yazılması planlanmaktadır. Bağımlılık konusun-
da, bağımlılıkla mücadelede dini ve manevi unsurların 
rolü, bağımlılıkla mücadelede disiplinlerarası ekibin 
içerisinde yer alacak manevi destek görevlilerinin eği-
tilmesi, görevleri ve muhtemel katkıları ele alınacaktır. 

Hastanelerdeki manevi danışmanlık ve rehberlik uy-
gulamalarındaki son durumla ilgili olarak, hastaların 
ve hasta yakınlarının yaşadıkları bilişsel çelişkiler, dini 
stres, başa çıkma süreçlerinde ortaya çıkabilecek olum-
suz dini başa çıkma etkinliklerinin giderilmesi ele alı-
nacaktır. Manevi içerikli aile danışmanlığı projede ele 
alınan diğer bir konudur. Ayrıca manevi danışmanlık 
ve rehberlik programlarının geliştirilmesi görevlilerin 
alacakları eğitimin, müfredatın tartışılması da ayrıca 
projenin hedeflerindendir. Farklı ülkelerden örnekle-
rin verilmesi ve ülkemizdeki uygulama alanlarına dair 
yerel model önerileri de tartışılacaktır.

İslam Dünyasında Misyonerlik Faaliyetleri Araştırmaları Projesi
İslam dünyasında geçmişten günümüze devam eden 
misyonerlik faaliyetlerinin tarihsel ve toplumsal et-
kileri disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenerek ilgili 
literatüre katkı sağlanmasını amaçlanmaktadır. Bu 
doğrultuda proje bünyesinde görev alan araştırmacı-
lar ile literatür tarama çalışmaları yapılmıştır. Yapılan 
çalışmalar neticesinde İslam dünyasının çeşitli böl-
gelerinde misyonerlerin ne tür faaliyetler yaptıkla-
rına dair Türkçe literatüre bir eserin kazandırılması 
hedeflenmektedir.
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Gençleri ve Gençlik Dönemini Anlama Sanatı Eğitimi
Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman

Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman tarafından gerçekleştiri-
len eğitime öğretmenler, gençlik faaliyetleri yürüten 
STK çalışanları, yurt yöneticileri ve bu alanda kendi-
lerini yetiştirmek isteyen öğrenciler kabul edilmiştir. 
16 haftada toplam 64 saat olarak planlanan eğitimin 
konu başlıkları şöyledir: “Biz Kimiz?, Gençlik Çalışanı 
Neyi İcra Eder?, Gençlik Çalışmalarında Motivasyonu 
Nasıl Korumalıyız?, Profesyonellik İle Gönüllülük 
Arasındaki İnce Çizgiyi Korumak, Modern Çocukluk/

Gençlik Dönemi, Çocukluğun/Gençliğin İcadı, Gençlik/
Ergenlik Dönemini Okumak, Çocuklarda-Ergenlerde 
Mahremiyet Eğitimi, Gençlik ve Din, Zor Gençleri 
Okumak ve Anlamak, Apaçi Gençlik, Toplumdan 
Dışlanan Gençler, Akran İlişkileri ve Gençlerin Suça 
Bulaşmaları, Madde Bağımlısı Ergenlerle Çalışmak, 
Eğitimden Kopan/Kopma İhtimali Olan Gençlerle 
Çalışmak, Zor Gençlerin Zor Aileleri, Gençlerin Dizi-
Medya Dilini Okumak”.

Turken Foundation “Youth Bridges” Projesi
2014 yılında Ensar Vakfı ve Türgev iş birliğiyle 
Amerika’da kurulan Turken Foundation’ın “Youth 
Bridges” projesi kapsamında Amerika’dan üç grup halin-
de gelen 150 öğrenci Türkiye ziyareti gerçekleştirdiler.

Program kapsamında öğrenciler İstanbul, Bursa, 
Ankara, Kapadokya gezilerine katılarak Topkapı 
Sarayı, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, TRT 
World, Çamlıca Tepesi, Kapalı Çarşı, Süleymaniye Camii, 
Galata Kulesi gibi İstanbul’un tarihi mekanlarını rehber 

eşliğinde gezerken Ensar Vakfı ve Türgev genel merkez-
lerini de ziyaret ettiler.

Bursa’da Ulu Camii, Yeşil Türbe ve Uludağ, Ankara’da 
TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Etnografya Müzesi 
ve Kocatepe Camii ziyaretlerinin ardından Kapadokya’da 
Yeraltı şehrini, Devrent Vadisi’ni görme imkanı buldular. 
Turistik gezilerin dışında yapılan seminerler ve söy-
leşilerle öğrencilerimiz Türkiye’nin sosyal, siyasal, 
ekonomik, politik ve kültürel durumları hakkında bilgi 
edindiler.
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Türkiye Değer Ödülleri Ödül Töreni Düzenlendi

Ensar Vakfı, Değerler Eğitimi Merkezi, Milli Eğitim 
Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Türkiye 
Değer Ödülleri projesinde eser ve değer ödülü kategori-
lerinde 16 öğrenci Türkiye derecesi elde etti. Dereceye 
giren öğrenciler 6000, 5000 ve 4000 TL’lik Ensar Bursu 
ile ödüllendirildi.

Öğretmenler için Teşvik Ödülü

Türkiye Değer Ödülleri Değer Ödülü kategorisinde 
ortaokul ve lise düzeyinde Türkiye derecesine giren 
6 öğrenciyi aday gösteren öğretmenlere de 4000 TL 
teşvik ödülü verildi. 

Bu yıl altıncısı düzenlendi, tema değer “Cesaret”

Türkiye Değer Ödülleri, Ensar Vakfı Değerler Eğitimi 
Merkezi tarafından 2011 yılından beri düzenleniyor. 
Önceleri İstanbul ölçeğinde düzenlenen Türkiye Değer 
Ödülleri, 2013 yılından itibaren Türkiye çapında tüm 
ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak şekilde ge-
nişletilmişti. Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen 
Türkiye Değer Ödülleri’nde bu yılın değeri “Cesaret” 
olarak belirlendi.

“Değer Ödülü” ve “Eser Ödülü” olmak üzere iki katego-
riden oluşan Türkiye Değer Ödülleri’nde Değer Ödülü 
kategorisinde cesaret değeri üzerinden 6 öğretmen 
ve 6 öğrenci ödüllerini aldı. Eser Ödülü kategorisin-
de, cesaret değerini hikâye, şiir, kısa film, resim ve 
karikatür dallarında işleyen ve her bir dalda Türkiye 
birincisi olan öğrenciler ödüllendirildi.

22 Ekim 2017 Pazar günü gerçekleştirilen ödül töre-
nine siyaset, sanat, eğitim ve bilim dünyasından çok 
sayıda davetli katıldı. Öğrencilerin eserleri ve değerli 
davranışları sahne etkinlikleri ve kısa videolar ile izle-
yenlerle buluşturuldu. 

Ayrıntılı bilgilere www.turkiyedegerodulleri.com adre-
sinden ulaşılabilir. 
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Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi Düzenlendi
Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi Ensar 
Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi öncülüğünde İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile 16-18 Kasım 
2017 tarihlerinde ilahiyat eğitimi sahasında derinlikli 
bir düşünme faaliyetine imkân vermek, çok sesli mü-
zakere ortamı oluşturmak, farklı eğitim birikimi ve 
anlayışları arasında tecrübe paylaşımında bulunmak 
amacıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Kongreye 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş, çok sayıda din adamının yanı sıra 
akademisyen ve davetli katıldı. Sempozyum kapsamın-
da sunulan toplam 67 bildiri ve yapılan müzakerelerle 
öne çıkan değerlendirmelerden başlıklar şöyle:

• İlahiyat fakülteleri gelenek ile taşınan bilginin 
tevarüsü, bu bilginin bireysel ve toplumsal hayata 
transfer edilerek güncellenmesi ve bir gelecek 
tahayyülünün inşasında motivasyon ve değer kay-
naklarının sağlanması fonksiyonlarını icra etmesi 
beklenen kurumlardır. Hâlihazırda fakültelerimi-
zin birbiriyle güçlü biçimde bağlı bu üç temel fonk-
siyonu istenen ölçüde yerine getirdiğini söylemek 
güçtür.  İlahiyat Fakülteleri üzerine yapılacak her 
türlü çalışma ve düzenleme, bu üç temel fonksiyo-
nun birlikte geliştirilmesi ihtiyacı göz ardı edilme-
den gerçekleştirilmelidir.

• Toplumsal ihtiyaçların çeşitlenmesine bağlı ola-
rak ilahiyat fakültelerinin farklı istihdam alan-
larının gerektirdiği yeterliklere sahip farklı 
alanlara yönelik yeterliliklere sahip mezun ve 

bilginin üretiminde zorlandığı tespiti yapılmak-
tadır. Disiplin veya anabilim dalı merkezli bir ya-
pılanma ve anlayışla eğitim-öğretim ve araştırma 
çalışmalarını sürdüren ilahiyat fakültelerinin, yeni 
ortaya çıkan dini hizmet alanlarına göre yapılandı-
rılması gerekmektedir. İlahiyat fakülteleri ya kendi 
içinde istihdam alanları ve toplumsal ihtiyaçları 
dikkate alan ihtisaslaşmaya gitmeli, ya da her bir 
fakültenin lisans ve lisansüstü düzeyde toplumsal 
ihtiyaçlar ve istihdam alanlarına uygun programlar 
açması teşvik edilmelidir.   Bu durum fakültelerden 
üretilen bilginin hayata katkı kabiliyetini artırmak 
için de gereklilik arz etmektedir.

• İlitam programı (İlahiyat Tamamlama Programı) 
ilahiyat fakültelerine kontenjanların istihdam 
ihtiyaçlarının altında sınırlı olarak verildiği 
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dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın perso-
nel yeterliliğini artırmak ve istihdam ihtiyaçlarını 
karşılamak için kurgulanmış açık öğretim ilahiyat 
programı idi. Zamanla İlitam kontenjanlarının 
ihtiyaçların çok ötesinde artırılması ve örgün ila-
hiyat mezunları ile eşdeğer hakların verilmesi gibi 
nedenlerle amacı dışına çıkmış olmasından hare-
ketle bu programlara yönelik yeni düzenlenmele-
re ihtiyaç olduğu bir gereklilik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

• Yükseköğretimde hesap verebilirliği, kaliteyi, ulus-
lararasılaşmayı ve sürdürülebilir gelişimi artırma-
nın önemli bir yolu olarak değerlendirilen kalite 
güvence sistemlerinin İlahiyat fakülteleri için de 
yararlı olacağı öngörülmektedir. Ancak ilahiyatlar 
için düşünülen bu sistem akreditasyonda özgün-
lüğü dikkate alan yeni paradigmalar göz önünde 
bulundurularak, ilahiyat alanının kendine özgü 
hususiyetleri çerçevesinde yapılandırılmalıdır. 
Yükseköğretim Kalite Kurulunun ilgili mevzuatı 
çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilahiyat eğiti-
minin tüm paydaşlarını bir araya getiren bir değer-
lendirme ve tecrübe paylaşım merkezi/ajansı ku-
rulmalıdır. Bu merkez aynı zamanda ilahiyatlarda 
üretilen eğitim, araştırma ve toplumsal hizmetlerin 
kalitesini belirleme ve istikametini belirlemeye 
yönelik önemli bir analiz merkezi olacaktır.

• İlahiyat fakülteleri ile ilgili meselelerin çözümün-
de bölüm ve anabilim dalı tutuculuğundan ve tek 
metodolojiye dayalı üretilen sonuçları dayatan 
anlayışlardan kaçınılması gerektiği tespiti yapıl-
mıştır. Bölüm, anabilim dalı veya metodoloji dayat-
malarının bu fakültelerin toplumun meselelerine 
çözüm üretmeye harcaması gereken enerjisini 
kısır çekişmelerle tüketmesine ve toplum nezdin-
de itibarının zedelenmesine neden olmaktadır. 
İlahiyat alanındaki metodoloji farklılıklarının birer 

zenginlik olduğu, hakikat ışığının ancak müsade-
me-i efkardan doğacağı bilinci ile hareket edilmeli-
dir. Çoğu zaman esasa taalluk etmeyen meselelerde 
büyük fırtınalar kopartılarak kamuoyu önünde 
ilahiyatların itibarının düşürülmesine imkân ve-
rilmemesi gerekmektedir. İlahiyatların enerjisi, 
günümüz insanının anlam arayışına cevaplar ve 
dini sorunlarına çareler üretecek araştırma ve 
eğitim faaliyetlerine yönlendirilmelidir. 

• İlahiyat fakülteleri tarihsel tecrübe içinde Türkiye 
ve dünya Müslümanları için önemli, toplumun tüm 
kesimlerini kucaklayabilmiş bir kazanımı ifade 
etmektedir.  Fakülteleri kendi dini anlayışı doğrul-
tusunda etkilemeye çalışan çeşitli oluşumların bu 
kazanımı suiistimal etmelerine müsaade edilme-
melidir. Bunun için ilahiyat fakültelerinde temel 
kaynaklara dayalı, hikmet ve hakikat arayışını 
esas alan dini bilgi üretimini engellemeye yönelik 
girişimlere karşı durulmalıdır.  

Değerler Eğitimi Dergisi 33. Sayısı Çıktı
Yılda iki kez yayınlanan akademik, hakemli bir dergi 
olan Değerler Eğitimi Dergisi, 33. sayısında yayınla-
nan 6 makale ile birlikte alana katkı sağlamaya devam 
ediyor. 

Değerler Eğitimi Dergisi’nin tüm sayılarına, tam metin 
içeriğiyle birlikte www.ded.dem.org.tr internet sitesin-
den ulaşılabilmektedir.
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Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları

Paydaşlarına Göre İmam 
Hatip Ortaokullarında Din 
Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı

2012 yılında ortaokul sistemi içerisin-
de yeniden kendisine yer bulan İmam 
Hatip Ortaokullarının paydaşlar gözüyle 
eğitim görünümü nicel ve nitel bulgular 
yoluyla bu kitapta değerlendirilmekte-
dir. Bu okullarda verilen din eğitiminin 
mevcut durumu, eğitim sürecinin en 
önemli paydaşları olan öğrenci, öğret-
men ve okul yöneticilerinin görüşleri 
doğrultusunda,  ayrıntılı biçimde ele 
alınmaktadır. 

İyi Dersler Öğretmenim
Muhammet Yılmaz

“Eğitim ile bir değişim gerçekleştirmek 
istiyorsanız önce kalplere dokunmalısı-
nız, ancak ondan sonra zihinlerle bir bağ 

Din, Değerler ve Sağlık
Prof. Dr. Hayati Hökelekli (Ed.)

“Dinin amaçları arasında ‘sağlıklı olma’, 
insanları ‘mutlu ve huzurlu kılma’ gibi 
bir hedef var mıdır?” sorusundan yola 
çıkan ve yan sorularla akademik çerçe-
ve içerisinde tartışmayı derinleştiren 
edisyon kitap, 19-21 Mayıs 2017 tarih-
lerinde Bursa’da gerçekleştirilen 8. Din 
Psikolojisi Koordinasyon Toplantısı bağ-
lamında yapılan sempozyumda sunulan 
bildirilerden oluşmaktadır. 

Cumhuriyet Dönemi Din 
Dersi Öğretim Programları 
ve Ders Kitaplarında 
Dinler, İnançlar ve İslam 
Düşüncesinde Yorumlar
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Zengin

Türkiye’de din dersleri bağlamında din-
lerin ve İslam düşüncesinde yorumların 
öğretim programları ve ders kitapların-
dan asıl ele alındığına ve sunulduğuna 
yönelik çeşitli çalışmalar yer almakla 
birlikte Cumhuriyet dönemindeki tüm 
öğretim programları ve ders kitaplarını 
kapsayacak şekilde bir çalışma bulun-
mamaktadır. Bu çalışmada İslam dışın-
daki dinler, farklı inanma biçimleri ve 
İslam düşüncesinde yorum farklılıkla-
rının Cumhuriyet dönemindeki öğretim 
programları ve ders kitaplarına nasıl 
yansıdığı betimlenmeye çalışılmaktadır.

kurabilirsiniz.” diyerek söze başlayan 
Muhammet Yılmaz’ın kaleme aldığı bu 
kitapta, öğretmenlik mesleğinin ince-
likleri, öğretmen-öğrenci iletişimi, sınıf 
yönetimi gibi birçok başlıkta öğretmen-
lere referans fikirler sunulmaktadır.   



Ensar Vakfı’nın bir kuruluşu olan İstanbul Tasarım Merkezi, 
Sultanahmet   meydanı  civarındaki Buhara Özbekler Tekkesi’nin 
tarihi binasında 2008 yılından itibaren faaliyet gösteren bir  
sanat-tasarım eğitim kurumudur. 

Merkezimiz ezber ve tekrardan uzak yenilikçi ve farklı bakış 
açısıyla tasarım ve sanatı yorumlamak, geleceğin yaşam biçimi-
ne dair hayaller kurup bunların gerçekleştirilmesine çalışmak, 
toplumu ve dünyayı tasarımlarıyla iyiye, erdeme ve güzele 
yönlendiren öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kayıtlı 
öğrencilerini yetiştiren eğitim programları dışında seminer 
programları ve toplu gösterim programları, atölyeler, ulusal 
ve uluslararası çalıştaylar düzenlemekte tasarım ve sanatla 
alakalı çeşitli sergilere de ev sahipliği yapmaktadır. 

İstanbul Tasarım Merkezi’nin amblemindeki hilal, tasarım ve 
sanat kültürümüzü simgelemekte, üzerinde yer alan güvercin 
ise Türk tasarımcısını temsil etmektedir. Kendi kültürünün en 
yüksek noktasına konan ve ufku izleyen tasarımcı, sadece ulu-
sal ölçekte değil, aynı zamanda uluslararası niteliklere sahip 
tasarım ve sanat uygulamaları gerçekleştirmektedir. 
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Atölyeler
Görsel İletişim (Grafik) Tasarımı Atölyesi 
Altan Güvenni 

Adobe Photoshop, Illustrator,  Indesign  
yazılımlarının eğitimi. Teorik tasarım ve iletişim 
bilgisi ile destekli.

Özgün Hat Atölyesi
Gülnihal Gül Mamat 

Kur’an-ı Kerim’in kadim yazı tarzı, İslâm’ın ilk yazı 
çeşidi, Kûfi yazının temel kaideleri ve özgün hat 
tasarımları.
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Uygulamalı Fotoğraf Atölyesi 
Ali Tuncer Oruç 

Farklı çekim teknikleri, teorisiyle ve pratiğiyle.

Karakter Tasarımı Atölyesi 
Ahmet Öğreten 

Çizim yeteneklerini daha yüksek seviyeye çıkararak karakter tasarımları yapmalarını sağlamak ve  
animasyon eğitimine hazırlamak.
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Takı ve Aksesuar Tasarımı Atölyesi 
Fatma Nur Bayraktar 

Modüler sistem: “Mum Modelleme”, “Metal Kili”, “Mineleme (Emay)’’ 

Tezhip Tasarım Atölyesi
Şeyma Çınar

Yaprak, çiçek, rumi motifleri ile stilize edilmiş natüralist çiçek çeşitlerini bir araya getirip, güncel farklı 
yeni tasarımlar. 
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Uygulamalı Temel Tasarım Atölyesi 
Yrd. Doç. Dr. Onur Şimşek

Farklı malzemeler denenerek malzeme-form-strüktür ilişkisi, Temel Tasarım ilke ve araçları ile 2 ve 3 
boyutlu olarak uygulamalar.

Resim Atölyesi 
Cemal Toy 

Desen çalışması, ışık-gölge, açık-koyu leke çalışması, desen tekniği, perspektif, oran ve orantı, renk ve 
doku, renkli resim teknikleri, natürmort çalışması, peyzaj çalışması, portre çalışması, soyut çalışmalar.
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Çocuklar İçin Resim Atölyesi 
Cemal Toy 

Çocukların beden, zihin ve ruh sağlığını olumlu yönde etkileyerek kişilik sahibi olmalarına yardımcı olup 
hayal güçlerini de ortaya çıkardığı resim çalışmaları. 

Suluboya Teknikleri Atölyesi 
Ahmet Öğreten 

Suluboyanın temel teknikleri ve bu tekniklerin nasıl uygulanacağı hakkında pratik çalışmalar. 

Eskiz Atölyesi 
Canan Atmaca 

Bakılan ve görülen eserlerin kâğıda pratik bir  
biçimde aktarılarak, çizimler oluşturulması ve  
gözün oran, ölçek ve ritim gibi algılama öğelerinin 
geliştirilmesi.
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Kaligrafi Atölyesi
Erhan Olcay 

Güzel yazı yazma sanatı kaligrafi; harf anatomisi, yazıdaki ritim, espas, denge, doku, estetik değerler, 
karakterin doğru ve uygun yerde kullanımı. 

3DMax ve Vray Mimari Görselleştirme Atölyesi
Bilge Akbağ Malik

3DMax ile iç mekân uygulamaları, mimari modeller ve endüstriyel ürün modelleri. Vray ile aydınlatma, 
malzeme detayları ve render ayarlarının incelikleri sayesinde fotogerçekçi görseller elde etmek. 
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Çocuklarla 5 Gün 5 Tasarım Atölyesi 
İstanbul Tasarım Merkezi’nde 11-15 Eylül 2017 tarihle-
ri arasında hafta içi 5 gün, 8-14 yaş aralığındaki çocuk-
lar için sanat ve tasarım alanlarından seramik, özgün 
hat, resim, kısa film ve geometrik desenler atölyelerin-
den oluşan beş ayrı atölye çalışması gerçekleştirildi. 

Geleceğin mesleği olarak görülen tasarımcılığa temas 
etme fırsatı yakaladıkları bu atölyelerle çocuklar hem 
keyifli vakit geçirdi, hem de ortaya çıkardıkları küçük 
deneysel tasarımlarla farklı bir zihin egzersizi tecrübe-
si edinmiş oldular. 

Seramik Atölyesi / Özlem Özer Tuğal

Özgün Hat Atölyesi / Gülnihal Gül Mamat

Resim Atölyesi / Ressam Cemal Toy

Kısa Film Atölyesi / Koray Tanrıverdi 

Geometrik Desenler Atölyesi / Şule Yavuzer
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Çocuklar için Yaz Okulu 
Erbin Soygür / Musa Oduncu / Zeynep Sarı

İstanbul Tasarım Merkezi’nde 6 - 12 yaş arasındaki ço-
cuklara yönelik; 04 Temmuz - 27 Temmuz 2017 tarih-
leri arasında Çocuklar İçin Yaz Okulu etkinlikleri çerçe-
vesinde, Bilişim Teknolojileri Atölyesi, Robotik Atölyesi, 
Kodlama Atölyesi, Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi ile 
Sanat etkinlikleri çerçevesinde el becerileriyle tasarım 
çalışmaları yapıldı.

Sanat ve Sanatsal Geziler
İsmail Erdoğan

Bu programda teorik ve sahada olmak üzere iki boyutta 
gerçekleşecek çalışmalar, bir yandan sanatın kuramsal 
meseleleri ve tarihsel evrimi üzerine yoğunlaşırken 
diğer yandan sahada yapılan çalışmalarda, müze ve 
tarihi mekânların ziyaretleriyle sanatın hayatla nasıl 
vücut bulduğuna tanıklık edilmektedir.

Bu bağlamda yapılan gezilerde: Sanat ve zarafetin izi sü-
rülerek, her gün önünden geçtiğimiz ve bize tarihin ara 
sayfalarından seslenen eserlerin söylediklerine kulak 
verilmektedir. Mimari, kültürel, sanatsal, politik ya da 
ekonomik açıdan eserleri inceleyip, sokakların ve cad-
delerin tarihi rolleri üzerinden okumalar yapılmaktadır. 
Bu geziler kuru bir anlatım üzerinden bir reh-
berin göstermesi değil, gezen kişilerin keşif ru-
huyla bizzat görmesi esasına dayalıdır. Bu bağ-
lamda geziler, bir yer nasıl gezilir ya da bir şeye 
nasıl bakılır sorularına cevap vererek katılımcılara 
bireysel keşifleri için vizyon sunmayı da ilke edinir. 
Sanat ve gezi atölyesi yerleşik soru ve sorunlara ce-
vap vermeyi amaçladığı gibi yeni sorular sormayı ve 
yapılan gezilerde verilmiş cevapların peşine düşmeyi 
amaçlamaktadır.
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İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu
Prof. Miroslaw Majewski ile İslâm Sanatında Geometrik 
Desenler Okulu 1. Eğitim programı 01 - 07 Ekim 
2017’de, 2. Eğitim programı ise 09 - 13 Ekim 2017 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Bu programda, Prof. Miroslaw Majewski’nin Orta Asya 
bilimsel metinlerindeki (çoğunlukla Rusça olan) nadir 
kaynaklar, Orta Asya ve Türkiye’nin arkeolojik alanları 
ve müzelerdeki kaynaklar, Özbekistan ve İran’dan bilim 
adamları ile yaptığı müzakere ve görüşmeleri ile uzun 
yıllar süren araştırmaları sonucu ortaya çıkarttığı teori 
ve metodoloji öğretilmektedir.

Geometrik desen tasarımında Orta Asya yöntemlerinin 
ele alındığı eğitim tamamen sıfırdan başlayıp orta sevi-
ye desen tasarım tekniklerine yönelmektedir. Eğitimin 
büyük kısmı Topkapı, Mirza Akbar Khan ve Taşkent 
Parşömenlerinin desen analizlerine ve sonuçlarına 
odaklanmıştır.

Bu eğitim sürecinde belirli desenlerden daha çok tek-
nikler ve yöntemler üzerinde yoğunlaşıp katılımcıların 
kendi tasarımlarını yapabilmeleri amaçlanmıştır.

Program içeriği şimdiye kadar Batı’da yayınlanmamış 
ve sunulmamıştır. Bunun sadece küçük parçaları yal-
nızca Polonya’da ‘’Öğretmenler İçin Matematik’’ dergi-
sinde 2016/2017 yılları arasındaki bir dizi makalede 
yayınlanmıştır.

Program sonunda 50 öğrencinin atölye dönemin-
de yaptıkları geometrik desen çalışmaları İTM’de 
sergilenmiştir.
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Özel Etkinlikler
Hat: Klasik Birikim, Özgün Dokunuş 
Ensar Vakfı kuruluşu İstanbul Tasarım Merkezi ile İBB 
Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzen-
lediği “Hat: Klasik Birikim, Özgün Dokunuş” başlıklı 
panel programı 14 Ekim Cumartesi günü 16.00 - 19.00 
saatleri arasında merkezimizde gerçekleşti. 

Hat sanatının seyr-ü seferinin konuşulduğu, mode-
ratörlüğünü İsmail Erdoğan’ın yaptığı programda, 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslâm 
Sanatları Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi ve Hattat 
Doç. Dr. Fatih Özkafa, özgün hattın tanımını ve tarihi 
sürecini anlattı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Türk İslâm Sanatları Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi 
ve Hattat Muhammed Efdaluddin Kılıç ise tarih boyun-
ca İslâm kültürünün etkisiyle değişen, gelişen ve yeni 
bir oluşum içine giren hat sanatının yolculuğu hakkında 
bilgi verdi. 

İslâm sanatının eşsiz örneklerinin verildiği hat sana-
tının dünü ve bugününün anlatıldığı panele ilgililerin 
katılımı oldukça yoğundu. Program sonrası konuklar 
ve katılımcılar için düzenlenen kokteylin ardından üç 
saatlik etkinlik sona erdi.

Sömürgeciliğe Karşı Bir Duruş: Afrika Sineması 
İstanbul Tasarım Merkezi ile İBB Kültürel Etkinlikler 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Sömürgeciliğe 
Karşı Bir Duruş: Afrika Sineması” başlıklı panel 
programı 04 Kasım 2017 Cumartesi günü 16.00 - 
19.00 saatleri arasında merkezimizde gerçekleşti.  
Afrika uzmanı Harold D. Weaver’ın konuk olduğu, 
Yusuf Ziya Gökçek’in sunuculuğunu yaptığı modern 

Afrika’nın siyasal ve ekonomik bağımsızlık sürecinde 
kıta sinemasının olanakları ve sorunlarının ele alındığı 
söyleşide, aynı zamanda bu sinemanın tarihsel olarak 
nasıl geliştiği, dinamiklerinin ne olduğu, sömürgeci 
dile karşı bir alternatif oluşturup oluşturmadığı tüm 
yönleriyle ele alındı.
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2. Abdülhamid ve Sanat 
İstanbul Tasarım Merkezi ile İBB Kültürel Etkinlikler 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “2. Abdülhamid 
ve Sanat ” özel etkinliği 23 Aralık 2017 Cumartesi günü 
İstanbul Tasarım Merkezi’nde gerçekleşti. 

Kendisi de bir sanatkâr olan 2. Abdülhamid, güçlü bir 
sanat geleneğine sahip olan milletimizin kurduğu renk 
armonileri ve kompozisyonların hatırlanması ve onları 
gelişen zamanın içinden yeniden yorumlanması maksa-
dıyla okullar açmış, sanat eserlerinin sergilenmesi için 
bizzat görevlendirdiği mimarlarla mekanlar vücuda 
getirmiştir.

Başta siyasal olmak üzere farklı açılardan devamlı ma-
saya yatırılan 2. Abdülhamid, sanat açısından müstakil 
olarak belki de ilk defa ele alınmaktadır.

Prof. Dr. Erol KILIÇ : “2. Abdülhamid ve Sanat 
Kurumları”, Ahmet ANAPALI : “Dönemin Tarihsel 
Arka Planı, Saraydaki Hayat ve 2. Abdülhamid”, Reza 
HEMMATİRAD : “2. Abdülhamid ve Sanat İlişkisi” baş-
lıklı sunumlarını yaptılar. 

İsmail Erdoğan’ın moderatörlüğünde 2. Abdülhamid  
ve sanat ilişkisinin anlatıldığı panele ilgililerin katılımı 
oldukça yoğundu. Program sonrası konuklar ve katı-
lımcılar için düzenlenen kokteylin ardından üç saatlik 
etkinlik sona erdi.
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Suluboya Workshop
İstanbul Tasarım Merkezi’nde Suluboya Atölyesi eğit-
menimiz Ahmet Öğreten’in hazırladığı suluboya ile ilgili 
akla takılan sorulara cevaplar arandığı ve suluboya ça-
lışmalarının en önemli malzemesi kağıt seçimi ile ilgili 
bilgilerin sunulduğu Suluboya Workshop programımız 
23 Eylül 2017 Cumartesi günü gerçekleştirildi. 

Program, suluboya kâğıtları hakkında detaylı bilgiler 
veren Ahmet Öğretmen’in katılımcıların ilgiyle izlediği 
Suluboya performansı ile tamamlandı.

Kaligrafide Teknik Analiz 
Her yazı karakterinin bir ruhu ve bu ruhu karaktere 
kazandıran bir takım özellikleri vardır. Katılımcılar, 
kaligrafist Erhan Olcay’ın Kaligrafide Teknik Analiz su-
numunda bu özellikleri görme ve dinleme fırsatı bulup 
kendi çıkarımlarını yaptılar. 

Bir kaligraf, tipograf veya font tasarımcısı iseniz eski 
bir yazı karakterini ele alıp analizini yapmanız size 
bu karakterin modern bir versiyonunu oluşturabil-
meniz için müthiş veriler sunacaktır. İstanbul Tasarım 
Merkezi’nde 23 Eylül 2017 Cumartesi günü seminer 
salonunda yoğun bir katılımla gerçekleşen sunum 
sonrasında karşılıklı soru cevaplarla program tamam-
lanmış oldu.

Sokak Fotoğrafçılığı Workshop Gezisi 
İstanbul Tasarım Merkezi ve Fujifilm Türkiye işbirliği ile 
“Sokak Fotoğrafçılığı Workshop Gezisi” gerçekleştirildi. 

Workshop Fujifilm temsilcisi Ferhat Sönmez tarafından 
fotoğraf makineleri, lens ve ekipmanların tanıtımı ile 
başladı. Katılımcılar Fujifilm’ in yeni nesil aynasız 

DSLR makineleri ve çeşit çeşit objektifleri gezi boyun-
ca kullanarak test ettiler. Bu etkinlik 5 Kasım 2017 
Pazar günü 10.30 - 16.00 arasında İstanbul Tasarım 
Merkezi Uygulamalı Fotoğraf Atölyesi öğretmeni Ali 
Tuncer Oruç ve öğrencilerinin katılımı ile ücretsiz ola-
rak düzenlenmiştir.
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İstanbul Tasarım Merkezi Ziyaretleri 
Genç Liderler İstanbul Tasarım Merkezi’nde
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı tarafından (YTB) 2013 yılından beri sürdü-
rülen “Genç Liderler Programı” kapsamında yurt dışın-
da yaşayan gençlerimiz İstanbul Tasarım Merkezi’nde 
ebru sanatıyla tanıştılar.

Gençlerimiz ebru sanatının yaşayan ustalarından 
Hikmet Barutçugil’in hazırladığı workshop ile gelenek-
sel ebru sanatıyla tanışarak, Barutçugil Hoca’nın tekne-
sinden ilk kez kendi ebru desenlerini oluşturma fırsatı 
buldular. İstanbul Tasarım Merkezi’nde 24 Temmuz 
2017 Pazartesi günü gerçekleşen programa Almanya, 
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, 
İrlanda, İsviçre, Kanada, İsveç’ten gençler katıldı.

Ensar Vakfı Düzce Şubesinden İTM’ye Ziyaret
Ensar Vakfı Düzce Şubesi Hanımlar Komisyonu Üyeleri 
ve Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Başkanı Ceyda 
Merdan tanıtım ve bilgilendirme gezileri kapsamında 
İstanbul Tasarım Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Kendilerine tarihi binamız Buhara Özbekler Tekkesi ve 
faaliyetlerimiz hakkında ufak bir sunum gerçekleştir-
dik. İkram ve çay eşliğinde yapılan sohbet ile hanımlar 
komisyonu ziyareti sona erdi.

Türkiye’nin Değerleri İTM’yi Ziyaret Etti 
Ensar Vakfı, Değerler Eğitimi Merkezi, Milli Eğitim 
Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Türkiye 
Değer Ödülleri projesinde eser ve değer ödülü katego-
rilerinde dereceye giren öğrenciler İTM’yi ziyaret etti. 

İstanbul Tasarım Merkezi faaliyetleri hakkında bilgi 
alan öğrenciler daha sonra Sabahattin Nayir’in eğit-
meni olduğu Kaligrafi Atölyesi’ne katıldılar. Atölye 
sonunda isimlerinin yazılı olduğu eserler hediye edildi. 
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Ensar Vakfı Kağıthane Şubesinden İTM’ye Ziyaret
Ensar Vakfı Hanım Komisyonu Başkanı Ceyda Merdan 
tanıtım ve bilgilendirme gezileri kapsamında Kağıthane 
Şubesi Hanımlar Komisyonu ve Hasbahçe Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile beraber İstanbul 
Tasarım Merkezi’ni ziyaret etti. 

İTM tanıtım filmini izleyen öğrenciler ve hanımlar 
komisyonu başkan ve üyeleri, tarihi binamız Buhara 
Özbekler Tekkesi’ni gezerek Merkezimiz faaliyetleri 
hakkında bilgiler aldılar. Ziyaret kendileri için hazırla-
nan ikram ve çay sohbeti ile son buldu.

Genç Ensar Ordu Şubesinden İTM’ye Ziyaret
Ensar Vakfı Ordu şubesinden Genç Ensar üyeleri ve yurt 
öğrencileri ile Genç Ensar Kız Komisyonu Sorumlusu 
Sümeyye Soyal İstanbul Tasarım Merkezi’ni ziyaret 
etti. Tarihi binamız Buhara Özbekler Tekkesi’ni gezen 
gençlere merkezimiz faaliyetleri hakkında bilgiler ve-
rildi. İTM tanıtım filmlerini izleyen gençler daha sonra 
yöresel lezzetlerimizden özbek pilavı ve samsa ikramı 
ile ziyaret son buldu.

Sergiler 
Gülnihal Gül Mamat ve Talebelerinin Özgün Hat Sergisi 
Ensar Vakfı kuruluşu olan İstanbul Tasarım Merkezi’de 
Gülnihal Gül Mamat ve Talebelerinin birlikte hazırladık-
ları “Özgün Hat Sergisi” 14 Ekim 2017 Cumartesi günü 
saat 19.00’da açıldı. 

Özgün Hat Sergisi açılış programı Ensar Vakfı Hanımlar 
Komisyonu Kültür Sanat Birimi Başkanı Şule Kader’in 
yaptığı konuşma ile başladı. Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Türk İslâm Sanatları Tarihi Bölümü 
Öğretim Görevlisi ve Hattat Doç. Dr. Fatih Özkafa’nın 
konuşmaları ile devam eden programda, Atölye bün-
yesinde 59 eser sanatseverlerle buluştu. 

Sergi 14 Ekim – 28 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Merkezimizde sanatseverlerin ziyaretine açık kalmıştır.
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İTM Geometrik Desenler Okulu Sergisi
İstanbul Tasarım Merkezi’nde 01 - 13 Ekim 2017 tarih-
leri arasında gerçekleştirilen Prof. Miroslaw Majewski 
ile İslâm Sanatında Geometrik Desenler Okulu 1. ve 

2. eğitim programı sonunda 50 öğrencinin atölye 
döneminde yaptıkları geometrik desen çalışmaları 
sergilendi.

Çocuklarla 5 Gün 5 Tasarım Atölyesi Sergisi
İstanbul Tasarım Merkezinde 11-15 Eylül 2017 ta-
rihleri arasında hafta içi 5 gün, 8-14 yaş aralığındaki 
çocuklar için; Seramik, Özgün Hat, Resim, Kısa Film ve 

Geometrik Desenler atölyelerinden oluşan beş günlük 
sanat ve tasarım alanlarında beş ayrı atölye çalışması 
sonunda atölyelerde yapılan çalışmalar sergilendi.



İnternet üzerinden yayın yapan Ensar Televizyonu 
Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer gibi dersler, zengin 
içerikli muhtelif seminer, konferans, çalıştay ve sem-
pozyumlardan oluşan 600 adedi aşkın video kaydını  
www.ensar.tv sitesinde istifadeye sunmaya devam 
etmektedir.
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Ensar Tv 2017 Temmuz - Aralık 
Döneminde Toplam 77 Eğitim Videosu ve 
Kurgusunu Tamamladı
İnternet üzerinden yayın yapan Ensar Televizyonu Arapça, Tefsir, Hadis, 
Fıkıh, Siyer gibi dersler, zengin içerikli muhtelif seminer, konferans, çalıştay 
ve sempozyumlardan 900 adedi aşkın video kaydı almış, 600 adedini www.
ensar.tv sitesinde istifadeye sunmuştur.

Ensar Tv 2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Çekim Videoları

Yayın Kategorisi Program Konusu Video 
Adedi

Ensar Vakfı Genel Merkez Ensar Vakfı 34. Geleneksel Kır Gezisi 1

Ensar Vakfı Kurban Vekaletleri 1

Kurban Bağışlarının Kesimi (Bursa) 1

Kurban Bağışlarının Kesimi (Şanlıurfa) 1

Ensar Vakfı İmaj Filmleri 2

Ensar Neşriyat Kitap Tanıtım Videoları 4

Ensar Vakfı Antalya 6. Büyük Türkiye Buluşması 1

Hayata Mim'ik Dokunuş Projesi 1

Tayvan Büyükelçisinden Ensar Yurtlarında Kalan 
Öğrencilere Anlamlı Hediye

1

Milli İrade Platformu 15 Temmuz Anma Programı Basın Açıklaması 1

TGTV TGTV Toplantısı 1

DEM TÜRKEN Tanıtım Filmi 1

DEM Boğaz Gezisi 1

Muhtelif (Öğretmen Akademisi) Modern Sanatın Doğuşu ve 
Çağdaş Sanat 

1

(Öncü Eğitimciler Derneği) IX. Ulusal Öğretmenim 
Sempozyumu

44

İstanbul Tasarım Merkezi Çocuklarla 5 Gün 5 Tasarım Atölyesi 1

Suluboya Teknikleri Workshop 1

Kaligrafi Teknikleri Workshop 1

İslam Sanatında Geometrik Desenler Okulu 1

Hat:Klasik Birikim Özgün Dokunuş 2

Özgün Hat Sergisi 1

Hızlandırılmış Tezhip Çalışması (2 Bölüm) 2

İstanbul Tasarım Merkezi Tanıtım Filmi 1

Sömürgeciliğe Karşı Bir Duruş: Afrika Sineması 1

İlhami Atalay ile Temel Resim Teknikleri 1

2.Abdulhamit ve Sanat 3

Toplam 77



Ensar Vakfı, çalışma ve hizmetlerini Türkiye’nin her noktası-
na ulaştırmak amacıyla şubeler açmaktadır.  

Ensar Vakfı Şubeleri bulundukları il ve ilçelerde insani de-
ğerlere bağlı bir nesil yetiştirmek maksadıyla, özelde gençler, 
genelde toplumun tüm katmanlarına yönelik, başta eğitim 
faaliyetleri olmak üzere çeşitli faaliyetleri vakıf senedine 
uygun olmak kaydı ile icra etmek için kurulurlar. 

Bu amaçla Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme ve sivil ini-
siyatifi oluşturma vizyonuyla yola çıkan Ensar Vakfı, Türkiye 
genelinde 79 il merkezi ve 87 ilçede toplamda 166 şubesi ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ensar Vakfı Teşkilatlanma çalışmaları, şubelerde 2016 yı-
lında başlayan Hanımlar Komisyonu ve Gençlik Komisyonu 
faaliyetleriyle 2018 yılında da hızlanarak devam etmektedir.
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Kan Bağışı Kampanyasına Ensar Vakfı`ndan Destek
Ensar Vakfı Doğanşehir Şubesi tarafından kan ba-
ğışı kampanyası gerçekleştirildi. Doğanşehir 

Kaymakamlığı’nın da desteklediği bu kampanyaya ilçe 
halkı tarafından yoğun ilgi gösterildi. 

Ensar Vakfı Muş Şubesi TEOG Birincisini Ödüllendirdi
Ensar Vakfı Muş Şube Başkanı Şeyhmus Yentür ve yöne-
tim kurulu üyeleri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) sınavında Türkiye birincisi olan Hayrunnisa 
Bingöl’ü ve ailesi ile İmam Hatip Ortaokulları müdür-
lerini ağırladı. 

Vakıf binasında ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
layan programda bir konuşma yapan Ensar Vakfı Muş 
Şube Başkanı Şeyhmus Yentür, Ensar Vakfı’nın Türkiye 
genelinde 170’i aşkın şubelerinin olduğunu ifade eden 
Yentür, “Vakfımız; ülkemiz insanının manevî dinamik-
lerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden 
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında 
kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne dek bu amaca 
ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermiştir. 
Halen Türkiye genelinde onlarca şubesi ile hizmet ver-
mekte olan vakfımız, son yıllarda ise daha kaliteli ve 
verimli hizmet sunabilmek için bir alanda uzmanlaşma 
yolunu tercih etmiş, “din ve ahlak eğitimi” ile “değerler 
eğitimi” konusunu ulusal ve uluslararası düzeyde ken-
dine amaç edinmiştir. Din ve Değerler eğitimi alanında 
ilmi ve akademik pek çok faaliyetin yürütüldüğü vakfı-
mız bünyesinde öğrencilerimize aynı zamanda, nitelikli 
ve ileri seviyede Arapça dil eğitimi verilmekte, temel 

İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim 
seminerleri düzenlenmektedir.” dedi.

“İmanlı bir neslin yetişmesini istiyoruz!”

Yapılan konuşmadan sonra TEOG Türkiye Birincisi 
olarak Ankara Fen Lisesi’ne yerleşen Vali Adil Yazar 
Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Bingöl’e bilgisayar 
hediye edildi.
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Gümüşhane`de İmam Hatipliler Buluştu
Gümüşhane İmam Hatip Lisesi Mezunlar Buluşması 
gerçekleşti. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader 
de toplantıya katıldı.

Programa 1966 yılında açılan imam hatip okulun-
da öğretmenlik yapan, idarecilik görevinde bulunan 
ve öğrenci olarak eğitim alarak mezun olanların ka-
tılımı, ayrıca Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan 
Çimen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Ünsal Kıraç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili, İl 
Genel Meclis Başkanı, Kent Konseyi Başkanı, İHO ve 
AİHL Müdürleri, aynı zamanda çeşitli STK Başkanları 
katılım sağladı. Organizasyonun gerçekleştirilmesinde 
Gümüşhane AİHL Müdürü ve Ensar Vakfı Gümüşhane 
Şube Başkanı Yaşar Gül’ün katkısı oldu.

`Çağımız Hukuku ile İslam Hukuku`
Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesi’nde Dicle Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Hasan Tanrıverdi,“ Çağımız 
Hukuku ile İslam Hukuku” konusunda seminer verdi.

İmam Hatip Ortaokulu`na Yeni Başlayan Öğrencilere Anlamlı 
Hediye
Ensar Vakfı Niğde Şubesi, 2017-2018 eğitim ve öğretim 
yılının ilk haftasında İmam Hatip Ortaokulu’na yeni 
başlayan öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye etti.
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Ensar Vakfı Kütahya Şubesi’nden Eğitimcilere Destek
Ensar Vakfı Kütahya Şubesi’nde düzenlenen etkinlik-
te, Aralık ayında kitapları basılan eğitimciler Ethem 
Erdoğan ve Müzeyyen Çelik Kesmegülü ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Uzmanı Bilal Can kitaplarını tanıttı.

Ensar Vakfı Kütahya Şube Başkanı Hüseyin Zeybek, 
vakfın Kütahya’da sosyal, kültürel birçok faaliyet yü-
rüttüğünü belirterek, “Vakfımızın bilimsel, kültürel ve 
sanatsal faaliyetleri ilimizde gündem olmaya başladı. 
Bizim temel hedefimiz, insana hizmet üretmektir çünkü 
bize göre hayatın merkezi insandır. İnsanı öncül kabul 
eden ve faaliyetleri bu zeminde yürüten bir ekip olmak, 
ürettiğimiz birikimi bu alana kanalize etmek en önemli 
görevimizdir.” dedi.

Ensar Vakfı Çatalca Şubesi’nden 
Namaz Bilinci Semineri
Ensar Vakfı Çatalca Şubesi, Eğitimci-Yazar Zehra 
Çomaklı Türkmen’i öğrencilerle bir araya getirdi. 
Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu’nda ger-
çekleşen “Namaz Bilinci” konulu semineri öğretmen 
ve öğrenciler ilgiyle dinledi. Seminer sonunda şube 
tarafından katılımcılara kitap hediye edildi.

Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi`nden Gençlere Tecrübe Aktarımı 
Programları
Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi, tecrübe aktarımı prog-
ramları kapsamında Ahi Evran Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı gençlerle bir araya getirdi. 
Ensar Vakfı Onursal Başkanı rahmetli Nebi Güdük’ün 
oğlu Zafer Güdük ve Ensar Vakfı Kırşehir Şube Başkanı 
İsmail Yağmur, söyleşi programına katılım sağladılar. 

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 
“matematiksel denklemlerden hayat denklemlerine” 
kadar bir çok mühim konuda tecrübelerini imam hatip 
liseli gençlerle paylaştı. Rektörün de halktan biri oldu-
ğunu vurgulayan Karakaya, gençleri hedef koyma konu-
sunda kendilerini sınırlamamaları gerektiğini söyledi. 
Hayata dair onlarca belkide yüzlerce denklemin içinde 
olduğumuzu aktaran Karakaya, söyleşi sonunda genç-
lerin kendine yönelttiği soruları içtenlikle cevapladı.
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Kadirli`de genç hafızlar icazet aldı
Öğretmenevi önünde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Şanlıurfa 
Ulu Cami İmam Hatibi Fatih Kahveci’nin Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. 

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, yaptığı ko-
nuşmada, hafız yetiştirmenin zorluğuna değinerek 
emeği geçenlere teşekkür etti. 

Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ise hafızlığın, 
dünya hayatında Kur’an-ı Kerim’i anlama, anlatma, 
okuma ve Kur’an ahlakını yaşamak bakımından çok 
önemli bir meslek olduğunu söyledi. Öğrencilerin hafız 
olmasında emeği geçenleri tebrik ederek, velilerine 
teşekkür eden Tahiroğlu, “Hafızlarımızı tebrik ediyor 
ömür boyu Kur’an-ı Kerim’e hizmet etmelerini Yüce 
Mevla’dan diliyorum. Bu hafızların annelerini, babaları-
nı, bunların yetişmesinde emeği geçenleri ve hocalarını 
ayrı ayrı tebrik ediyorum.” dedi. 

Şanlıurfa’dan gelen Doç. Dr. Hüseyin Akpınar yöneti-
mindeki Harran Üniversitesi Türk Tasavvuf Korosu’nun 
ilahi sunumunun ardından hafızlara taçları giydirilerek 

hafızlık belgeleri takdim edildi. Hafızlara altın ve çe-
şitli hediyeler verilmesinin ardından sona eren tö-
rene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kadirli 
Kaymakamı Tamer Orhan, Sumbas Kaymakamı Ömer 
Coşkun, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, belediye meclis 
üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcile-
riyle davetliler katıldı.

Şehitlerimiz İçin Hatim Programı Gerçekleştirildi
Ensar Vakfı 19 Mayıs Şubesi tarafından hazırlanan şe-
hitlerimiz için hatim programında aşure ikram edildi. 
Ensar Vakfı 19 Mayıs şubesinde yapılan şehitlerimiz 
için hatim programına, Ensar Vakfı 19 Mayıs Şube 
Başkanı Şaban Şenocak, Alaçamlılar Derneği Başkanı 
Abdullah Bülbül, Ensar Vakfı İstişare Heyet Başkan 
Yardımcısı Resul Esmer ile vakıf yöneticileri katıldı. 

19 Mayıs Ensar Vakfı Şube Başkanı Şaban Şenocak, 
“Muharrem ayının feyz ve bereketinden faydalan-
mak aziz şehitlerimizin ruhlarına gönderilmek üzere 
Kur’an-ı Kerim hatim programı vakfımızda düzenle-
dik. Peygamberin ‘Reyhanım’ dediği ehlibeytin ilkle-
ri arasında saydığı Hz. Hüseyin Efendimizin adaleti, 
hakkı ikame etmek için canını ortaya koyarak çıktığı 
mücadele yolunda şehitlik şerbetini içtiği, kendisinin 
ve etrafındaki ehlibeytten 70 kişinin şehit edildiği bir 
gündür. Bugün bizim birlik, dirlik, kardeşlik günümüz 

olsun.” dedi. Kuran’ı Kerim tilavetlerinin ve Mevlitlerin 
okunduğu programın sonunda aşure ikram edildi.
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2017-2018 Döneminin Bölge Toplantıları
Van
Ensar Vakfı Van Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 
Van Bölge toplantısı 6 şubenin katılımıyla 14 Ekim 
Cumartesi günü gerçekleşti. Toplantıya Van, Hakkâri, 
Muş, Bitlis, Erciş, Patnos şubelerimiz katıldı.

Ensar Vakfı Genel Merkezi’nden Genel Müdür Hüseyin 
Kader, Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan, Şubeler 
Koordinatörü Turan Koç, Anadolu Şubeler Sorumlusu 
Fatih Yıldız, Şube Denetmeni Şener Soyal, Teşkilat 
Sorumlusu Rıdvan Değirmenci ve Kurumsal İletişim 
Sorumlusu Mehmet Cebeci toplantıya katılım gösterdi.

Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan program Van Şube 
Başkanı Osman Nuri Gülaçar’ın açılış konuşması ile 
gerçekleşti. Açılış konuşmasından sonra toplantıya ka-
tılım sağlayan Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader 
ve yöneticilerinin, şube başkanlarının ve yönetiminin 
tanışmasının ardından devam edildi.

Şube toplantısına Ensar Vakfı Şubeler Koortinatörü 
Turan Koç, “Şubelerde Üyelik ve Delegelik 
Yönetmelikleri” konusunda sunum gerçekleştirdi. Koç, 
sunumunda şubelerin üyeliği hakkında bilgi vermesi 
hususu ve delegelik yönetmelikleri şube başkanlarına 
ve yönetimlerine aktardı.

Toplantının öğleden önceki oturumunda Kurumsal 
İletişim ve Sosyal Medya Bilgilendirme sunumu gerçek-
leştiren Kurumsal İletişim Sorumlusu Mehmet Cebeci, 
sosyal medya alanında temsili olarak nasıl ve ne şekilde 
paylaşımlar yapılmalı ve nelere dikkat edilmesi gerek-
tiği hususunda sunumunu gerçekleştirdi.

Bir diğer sunumu ise Şube Denetim alanında görev alan 
Şener Soyal gerçekleştirdi. Soyal, “Şubelerde Denetim 
ve Rehberlik” alanında gerçekleştirdiği sunumda diğer 
şubelerde nelerin eksik olduğu ve şubelerin ne şekilde 
dikkat etmesinin gerekliliğini aktardı.

Şube toplantısının öğleden sonraki oturumunda 
bölge şubelerinden gelen Hanımlar Komisyonu ve 
Hanımlar Komisyonu Sorumlusu Ceyda Merdan, Ensar 
Enstitü Koordinatörü Mine Gül, Ensar Vakfı Kız Yurtlar 
Sorumlusu Birgül Karakaş katıldı.

Öğleden sonraki oturumda şube başkanlarımız teker 
teker söz alarak bölgenin sorunları ve şube olarak 
yaptığı faaliyetler konusunda değerlendirmelerde bu-
lunarak ne durumda olduklarını anlattılar.

Batman
Ensar Vakfı Anadolu Şubeleri ikinci bölge toplantısını 
Batman’da gerçekleştirdi. Toplantıya Siirt, Diyarbakır, 
Mardin, Midyat, Şırnak şubeleri katıldı. Ensar Vakfı 
Bingöl Şube Başkanı Mensur Katıksız, Hanımlar 
Komisyonu Başkanı ve Gençlik Komisyonu Başkanı 
toplantıya katılmak üzere çıktıkları yolda trafik kazası 
geçirdikleri için toplantıya katılamadı. Sağlık durumla-
rının iyi olduğu hastane yetkililerinden öğrenildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda açılış ko-
nuşmasını Batman Şube Başkanı Yusuf Tanrıseven ger-
çekleştirdi. Ardından Şubeler Koordinatörü Turan Koç, 
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katılımcılara “Şubeler Muhasebesi ve Evrak Düzeni” ile 
ilgili sunumu yaptı. Sonrasında Şener Soyal, “Şubelerde 
Denetim ve Rehberlik” hususunda eğitim verdi.

Toplantının öğleden önceki oturumunda Kurumsal 
İletişim ve Sosyal Medya Bilgilendirme sunumunu 
gerçekleştiren Kurumsal İletişim Sorumlusu Mehmet 
Cebeci, sosyal medya alanında temsili olarak nasıl ve ne 
şekilde paylaşımlar yapılmalı ve nelere dikkkat edilmesi 

gerektiğini anlattı. Sonrasında “EYS Otomasyon” sunu-
mu Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Gökhan 
Arzu tarafından yapıldı. 

Şube toplantısının öğleden sonraki oturumunda şube 
başkanlarımız teker teker söz alarak bölgenin sorun-
ları ve şube olarak yaptığı faaliyetler konusunda de-
ğerlendirmelerde bulunarak ne durumda olduklarını 
anlattılar.

Adıyaman
Ensar Vakfı Adıyaman Bölge Koordinasyon Toplantısı 
Adıyaman Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açı-
lış konuşmasını Ensar Vakfı Adıyaman Şube Başkanı 
Muzaffer Şimşek yaptı. Şimşek tanışma konuşmasında 
Adıyaman’da gerçekleşen bölge toplantısına gelen 
şubelerimize teşekkürlerini iletti. Adıyaman bölge ko-
ordinasyon toplantısına, Ensar Vakfı’nın Elazığ, Kilis, 
Gaziantep, Malatya, Doğanşehir, Siverek, Palu şubeleri 
katılım sağladı.

Açılışın ardından Ensar Vakfı’nın Genel Merkezi’nden 
Denetmen Şener Soyal, şubelerde denetim ve rehber-
lik alanında konuşma gerçekleştirerek şubelere bilgi 
verdi. Sonrasında ise Şubeler Koordinatörü Turan Koç, 
şubelerin evrak düzeni ve muhasebesi hakkında açık-
lamalarda bulunarak sunum gerçekleştirdi. Kurumsal 
İletişim Uzmanı Kübra Gülsoy da sosyal medya bilgi-
lendirme sunumunun ardından şubelerin sosyal medya 
kullanımı hakkında açıklamalar yaptı.

Adıyaman Bölge Koordinasyon toplantısının öğleden 
sonraki oturumunda ise bölgelerin değerlendirmesi 
gerçekleşerek yaptıkları etkinlikler ve eğitimler husu-
sunda açıklamalarda bulundular. Ayrıca yapılan pro-
jeler ile ilgili de bilgi veren şubeler, yeni projeler için 
hazırlıklı olduğunu bildirdiler. 

Niğde
Ensar Vakfı Niğde Bölge Koordinasyon Toplantısı Niğde 
Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılış 
konuşmasını Ensar Vakfı Niğde Şube Başkanı Veysel 
Aşgın yaptı. Aşgın, açılış konuşmasında Niğde bölge 
koordinasyon toplantısına iştirak eden şubelerimize 
teşekkürlerini iletti. Niğde bölge koordinasyon top-
lantısına, Ensar Vakfı’nın Karaman, Aksaray, Adana, 
Kayseri, Kırşehir, Mersin şubeleri katılım sağladı.

Açılışın ardından Ensar Vakfı’nın Genel Merkezi’nden 
Şener Soyal, şubelerde denetim ve rehberlik alanın-
da sunumunu gerçekleştirerek bu konuda şubele-
re bilgi verdi. Sonrasında ise Şubeler Koordinatörü 
Turan Koç, şubelerin evrak düzeni ve muhasebesi 

hakkında açıklamalarda bulunarak sunum gerçekleş-
tirdi. Kurumsal İletişim Uzmanı Kübra Gülsoy da sosyal 
medya bilgilendirme sunumunun ardından şubelerin 
sosyal medya kullanımı hakkında açıklamalar yaptı.
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Ensar Vakfı Ankara Şubesi’nden “Ensar Buluşmaları” 
Programları
Ensar Vakfı Ankara Şubesi alanında uzman kişileri, 
şube merkezinde vakıf gönüllüleri ile buluşturan “Ensar 
Buluşmaları” programları düzenledi. 

Programlarda katılımcıların birebir konuklara soru so-
rabildikleri bir seminer ortamı hazırlayan Ensar Vakfı 
Ankara Şubesi, 2017 yılı güz dönemi boyunca aşağıdaki 
programları şube merkezinde icra etti:

Günümüz Müslümanı ve Sorumluluk Bilinci-Ankara İl 
Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu. 

Ahlakı Anlamak-Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Türer Türkiye’de Yayıncılık 
ve Kütüphanecilik-Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürü Hamdi Turşucu.

Türkiye Yükseköğreniminde Yeni Hedefler- Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin 
Doğan.

Okullarımızda Din Eğitimi ve Öğretiminin Bugünü ve 
Geleceği-Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 
Müdürü Nazif Yılmaz.

Ensar Vakfı Rize Şubesi Özel Safa Yükseköğrenim Kız Öğrenci 
Yurdu’nun Hazırladığı Mevlid-i Nebi Programı Çok İlgi Gördü
Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinde gerçekleşen 
program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa 
Ensar Vakfı Rize Şubesi Başkanı Fethullah Şen, yurt 
idarecileri, vakıf personeli ve öğrenciler katıldı.

Yurtlar arası Peygamber Efendimize mektup yazma 
yarışması birincisi Meryem Akar’ın mektubu okundu. 
Okunan mektubun ardından Ensar Vakfı Rize Şubesi 
Başkanı Fethullah Şen “Yazılan mektupları tek tek oku-
duğunu ve hepsini okurken çok duygulandığını, yazılan 
her mektubun çok anlamlı ve güzel olduğunu” söyledi. 
Mektubun okunması esnasında salonda bulunan herke-
sin duygulu anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı. 

Konuşmasına devam eden Şen, “Meryem kardeşimizi 
inşallah Umre ’ye göndereceğiz ve sevgilisine kavuştu-
racağız.” dedi. Bu kararı şu an da aldığını belirten Şen’in 
müjdesini duyan Meryem Akar sahnede gözyaşlarına 
hâkim olmadı. 

Mektubu yazan Meryem Akar Ensar Vakfı Rize Şubesi 
Safa Kız Yurdu’nda kalan, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisidir. 
İşte o mektup;
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Sevgili Peygamberim;

Efendim, sana bir şikâyetim var. Ben kendimi sana şikâyet ediyorum. Seni çok sevdiğini söyleyip de göste-
remeyen kalbimi sana şikâyet ediyorum.

Ya Resulüm, ey insanlığın güneşi, gül kokan sevgili…

Efendim, nasıl söylenir bilmiyorum. Ben Müslüman bir ailede doğup büyüyen bir kızım. Ama ne kadar 
Müslümanım bilmiyorum. Senin aydınlattığın o yolda yürümek isteyip de karanlıkta gezen biriyim. Yoldaşım 
namaz, Kur’an, sünnet olması gerekirken ben nefsimi dost bilip onunla gezmekteyim. Sen hep dostunuzu 
iyi seçin derdin ve sen dostlarınla birliktesin. Ben, sana bu yüzden dostumu şikâyet ediyorum efendim. 
Karanlıktan korkuyorum aslında ama dostum o yolda ve bende o yoldayım, senin nur saçıp huzur verdiğin 
yoluna muhtacım efendim. Dost bulmak çok zor seninle gitti nerdeyse hepsi, senin yolunda yürüyen bir kul 
bulmak bile çok zor. Dönüp baktığımda etrafıma benden önce nefsimin dost bildiklerine yöneliyorum. İşte 
sana şikâyetim sözünde dost gibi olup da özünde cehennem ateşini götüren nefsim, efendim. Cenneti bul-
makta bile zorlanıyorum hâlbuki İslam kolaylaştırıcı bir din ama bunu bile bile ben ateşe yürüyorum. Çok 
cesaretliyim değil mi? Yoksa gerçeği bilip de dosta ayak uydurup aptallık mı yapıyorum? Efendim, şikâyetim 
var işte başta dostum bilip izinden yürüdüğüm nefsimi ve onun arkadaşlık yaptığı aynı nefislerdeki dostları 
sana şikâyet ediyorum. Ben Müslüman ailede doğup seni iyi bilip sevdiğini söyleyen nefsin çocuğuyum as-
lında. Bir türlü İslam’ın çocuğu olamadığımdan yetimim efendim. Sen, ben yetimlerin babasıyım derdin. Ya 
Resulüm! Elimden tutup kaldırır mısın, başımı okşayıp ta bu körelecek nefsimi İslam çocuğu sayar mısın?

Sana şikâyetim var işte, Efendim. Allah’ın buyurduğu gibi “Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin 
söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir gazap nedenidir.” Bu yüzden 
ben, benim gibi dostu nefis olanlara ışık olamıyorum. Düştüm efendim, yürüdüğüm karanlık yolda cehen-
nem sıcaklığını hisseder oldum bu yüzden şikâyetim var. Yapmadıklarımı söyleyecek yüzüm yok ve senin 
tebliğine tebliğ edecekte bir nefsim yok. Efendim ümmet olabilmek için başta seni iyi bilip seninle olmak 
gerekir. Ama ben seninleyim sandığım seninle olmayan dostumlayım. İşte böyle efendim tek şikâyetim 
aslında sana, dostumun yolu senin yolun olsun ki bende o yolda yürüyebileyim. 

Efendim, şefaatine nail olma ümidi ile…

Meryem AKAR
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Gençlerle Baş Başa
Ensar Vakfı Küçükçekmece Şubesi ve İlim Yayma 
Cemiyeti Küçükçekmece Şubesi’nin organizasyonuyla 
KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, 
Küçükçekmece’de gençlerle bir araya geldi.

Aydın “Gelecek on yılda ne yapmak istediğinizi çok iyi 
bilmeniz gerekiyor. Kendime, aileme, topluma, vatan 
ve milletime nasıl faydalı olabilirim endişe ve kaygısı 
olmalı içinizde” diyerek bilinçli kararlar almanın öne-
mini vurguladı.

Başkan Aydın söyleşide gençlere hayatı nasıl okumaları 
gerektiği konusunda da ipuçları vererek hayatın bazen 
hiç beklenmedik anlarda kişiye meziyetlerini ortaya 
çıkarmak için fırsat ve imkânlar sunduğunu dile getirdi. 
Aydın: ‘‘Meziyetlerinizi ve iyi huylarınızı geliştirin, kötü 
huylarınızı da törpüleyin. Eğer bunu yaparsanız hayatın 
size sunmuş olduğu fırsatları daha iyi görerek en iyi 
şekilde değerlendirmiş olursunuz.’’dedi.

“Kadınların karar alma mekanizmalarında yer 
alması gerekiyor.”

Söyleşide Kadem’in amacı ve çalışmaları hakkında da 
gençlere bilgiler veren Genel Başkan Aydın, “Kadem 
olarak kadının ekonomik ve siyasal anlamda hak ettiği 
yere ve statüye ulaşmasını amaçlıyoruz. Bunun içinde 
kadının karar alma mekanizmalarında yer alması ge-
rektiğine ve böylelikle de kadına yönelik daha iyi poli-
tikalar geliştirilebileceğine inanıyoruz” diyerek kadının 
her alanda olduğu gibi karar alma mekanizmalarında 
bulunmasının da ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Aydın: Kadınların hayatlarını düzenleyecek, tanzim 
edecek yerlerde kadına ihtiyacımız var. Bunun için 
de nitelikli, donanımlı, ne istediğini bilen, toplumun 
ahlaki manevi değerlerini merkeze koyan, ailenin bir-
likteliğine ve gücüne inanan kadınların yetişmesine 
ihtiyacımız var.

“Gençlerle Baş Başa” söyleşisi Başkan Aydın’ın gençle-
rin sorularını cevapladığı bölümle sona erdi.

Ensar- Muhacir Projesi İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi
Ensar Vakfı Kırşehir Şubesi, Ensar- Muhacir projesi 
kapsamında ilk ziyaretini gerçekleştirdi. 

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrenci-
leri haftalık harçlıklarını biriktirerek her hafta bölgede 
tespit edilen Suriyeli muhacir ailelerin çocuklarını zi-
yaret ederek harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri muhacir 
kardeşlerine hediye ettiler. 
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Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun!
Çayırönü İmam Hatip Ortaokulu ve Esenşehir 
Celaleddin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda Ümraniye 
Belediyesinin destekleri ile bir hafta boyunca Genç 
Ensar öğrencilerinin hazırladığı, öğretmenlerin ismine 
özel kokulu taşları 24 Kasım Öğretmenler günü vesilesi 
ile öğretmenlere takdim edildi.

Ensar Vakfı olarak bizlere her şeyden önce insanlık 
onurunu ve ahlâkını öğreten, geleceğe emin adımlarla 
yürümemize vesile olan tüm öğretmenlerimizin öğret-
menler gününü kutlarız.

Bir gün değil, her gün başımızın tâcısınız.

Ensar Vakfı Rize Şubesi 6 Öğrenciyi Umre İle Ödüllendirdi!

Geçtiğimiz günlerde yine Vakıfa bağlı yurtlar arasında 
düzenlenen Peygamber Efendimize Mektup Yazma 
Yarışmasının birincisi Umre ile ödüllendirilmişti. 
Böylece Ensar Vakfı Rize Şubesi tarafından Umre’ye 
gönderilecek olan öğrenci sayısı 7 oldu.

Ensar Vakfı Rize Şubesi’ne bağlı Genç Ensar Rize 
tarafından düzenlenen Yurtlar Arası Münazara 
Yarışması’nın finali gerçekleştirildi. İsmail Kahraman 
Kültür Merkezi’nde düzenlen finalin ardından Yurtlar 
Arası Münazara Yarışması’nı Çayeli Bilal Karahan Kız 
Yüksek Öğrenim Yurdu kazandı.

Ensar Vakfı Rize Şubesi Başkanı Fethullah Şen, kazanan 
yurdun yarışmaya katılan öğrencilerini Umre ile ödül-
lendirdi. Bu esnada final etabına katılan Safa Kız Yüksek 
Öğrenim Yurdu öğrencilerini de Umre’ye göndereceğini 
açıklayan Şen’in bu kararı yarışmaya katılan öğrenciler 

tarafından coşkuyla alkışlandı. Ensar Vakfı Rize Şubesi 
tarafından 6 öğrenci Umre ile ödüllendirildi.

Geçtiğimiz günlerde yine Vakıfa bağlı yurtlar arasında 
düzenlenen Peygamber Efendimiz’e Mektup Yazma 
Yarışmasının birincisi Umre ile ödüllendirilmişti. 
Böylece Ensar Vakfı Rize Şubesi tarafından Umre’ye 
gönderilecek olan öğrenci sayısı 7 oldu. Genç Ensar Rize 
Şubesi tarafından düzenlenen “Yurtlar Arası Münazara 
Yarışması’na” Ensar Vakfı Rize Şubesi’ne bağlı Merve, 
Safa ve Bilal Karahan Kız Yüksek Öğrenim Yurtları 
katıldı. 5 ön öleme turu yapıldıktan sonra finale kalan 
yurtlar belirlendi. Bu yurtlar Bilal Karahan ve Safa Kız 
Yüksek Öğrenim Yurtları oldu.

Yaklaşık bir ay süren çalışmaların sonunda final müsa-
bakaları yapıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen yarışmanın finaline Ensar Vakfı Rize Şubesi 
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Başkanı Fethullah Şen, Ensar Vakfı Rize Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Fuat Sarı, RTEÜ İlahiyat Fakültesi 
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, RTEÜ İlahiyat Fakültesi 
Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Adem Güneş, RTEÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Fatih Camadan, Genç Ensar Rize Temsilcisi 
Rumeysa Nur Kasap, yurt müdürüleri, idareciler ve 
öğrenciler katıldı.

Jüri üyeliklerini RTEÜ İlahiyat Fakültesi İslam 
Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet İshak Demir, RTEÜ İlahiyat Fakültesi Din 
Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem 
Güneş, RTEÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Fatih Camadan’ın yaptığı yarışmada finale kalan 
Safa Kız Yüksek Öğrenim Yurdundan Teknik Bilimler 
Yüksekokulu Kimya Teknolojisi 2. Sınıf Öğrencisi Rabia 
Tosun, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1. 
Sınıf Öğrencisi Feyza Polat, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi İrem Nur Ekiz, Bilal Karahan 
Kız Yükseköğrenim Yurdun’dan ise Eğitim Fakültesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 3. Sınıf Öğrencisi 
Arzu Aydın, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3. 
Sınıf Öğrencisi Emine Gül Yavuz ve Eğitim Fakültesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 3. Sınıf Öğrencisi 
Merve Akdeniz oldu.

Yarışmada finale kalan Safa Kız Yüksek Öğrenim 
Yurdu öğrencileri “İslamafobi Müslümanların Yanlış 
Davranışları Sonucu Olmuştur” tezini savunurken, 
Bilal Karahan Kız Yüksek Öğrenim Yurdu öğrencileri 

“İslamafobi Batının Etkisiyle Olmuştur” düşüncesini 
savundu. Münazara yarışmasının sonucunu Jüri Heyeti 
Başkanı RTEÜ İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri 
Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
İshak Demir açıkladı. Ensar Vakfı Rize Şubesi’ne bağlı 
Genç Ensar Rize tarafından düzenlenen Yurtlar Arası 
Münazara Yarışması’nın kazananı Bilal Karahan Kız 
Yüksek Öğrenim Yurdu oldu.

Sonucun açıklanmasının ardından Ensar Vakfı Rize 
Şubesi Başkanı Fethullah Şen bir konuşma yaptı. Şen, 
konuşmasında bu programı ve yarışmayı organize edip 
güzel bir şekilde yürüten Genç Ensar Rize Temsilcisi 
Rumeysa Nur Kasap’ın şahsında tüm ekibine teşekkür 
ederek “Sizin gibi öğrencilerin bulunduğu bir yurt-
ların bir kenarında hizmet eden biri olmaktan onur 
duyuyorum. İyi ki benim öğrencilerim iyi ki benim kız-
larımsınız. Son günlerde Kudüs meselesi var. Reisimiz, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın niye bu 
kadar dik durduğunu daha da iyi anladım. Siz olduğu-
nuz sürece bu millete hiçbir şey olmaz. Allah’a hamdol-
sun ki sizin gibi bir nesle sahibiz.” dedi.

Şen’in konuşmasının ardından münazara yarışmasına 
katılan öğrencileri belgeler takdim edildi. Bu esnada 
Ensar Vakfı Rize Şubesi Başkanı Fethullah Şen yarış-
manın kazanına ödülünü açıkladı. Şen, yarışmanın 
kazananı Bilal Karahan Kız Yüksek Öğrenim Yurdu 
öğrencilerinin yanı sıra diğer finalist Safa Kız Yüksek 
Öğrenim Yurdu öğrencilerini de Umre ile ödüllendirdi-
ğini açıkladı. Bu esnada öğrenciler gözyaşlarına hâkim 
olamadı.

Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri
Ensar Vakfı Eyüpsultan Şubesi, Mevlid-i Nebi haftası 
münasebeti ile Eyüpsultan Camii’nde mevlit progra-
mı düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Ensar Vakfı’nın ortaklaşa düzen-
lediği programda Otakçılar İmam Hatip Lisesi öğ-
rencileri mevlid okudular. İlçe Milli eğitim Müdürü 
Murat Öğütçü, Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten, 
Eyüp İlçe Müftüsü ve Okul Müdürleri, Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Şube Başkanı Seçkin Turan, Eyüp 
Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Otakçılar 
İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Zekai Dede İmam 
Hatip Orta Okulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. 
Program sonrasında vatandaşlara ve öğrencilere helva 
dağıtıldı.
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15 Temmuz`u Anlamak ve Anlatmak
Ensar Vakfı Lapseki Şubesi ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün katkılarıyla Lapseki Belediyesi Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen konferansta, Türkiye 
Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel 
ve Haber Türk TV Editörü Ümit Yalman, katılımcılara 15 
Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Ensar Vakfı Lapseki Şube Başkanı İsmail Deveci, ko-
nuşmasında 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti 
Devletine ve Türk milletine karşı bir darbe girişimi 
düzenlendiğini söyledi. Bu girişimin, ülkenin gele-
ceğini dış güçlerin eline teslim etmeyi amaçladığını 
ifade eden Deveci, “Türkiye Cumhuriyeti’ni sömürge-
ci batılı devletlerin işgaline zemin hazırlayarak, bir 
kaos ortamına sürüklemeyi amaçlıyorlardı. Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını, meclisini, 
istihbarat teşkilatını, emniyet ve silahlı kuvvetlerini, 
başbakanlık makamını teslim almayı amaçlayan ve 
bunun için devlet kurumlarını ve milleti bombalamak-
tan çekinmeyen bir yapı ile karşı karşıya kaldık.” dedi.
Konferansa, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 
Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ve AK Parti İlçe 
Başkanı Halil Özer katıldı.

Ensar Vakfı Antalya ve Bartın Şubelerinden Mehmet Akif 
Ersoy`u Anma Programları
İstiklal Marşımızın yazarı, milli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde Ensar 
Vakfı Antalya Şubesi ve Ensar Vakfı Bartın Şubesi, 
Mehmet Akif Ersoy’u anma programları yaptı. 

Ensar Vakfı Antalya Şubesi, Mehmet Akif ’i anma 
programları kapsamında Emekli Edebiyat Öğretmeni 
Mehmet Günal’ı konuk etti.

Ensar Vakfı Bartın Şubesi ise, Bartın Üniversitesi İslami 
İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altunmeral ve 
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Öğretim Görevlisi Tunay Karakök’ü konuk etti.

Bartın Halk Eğitimi Merkezi’nde yapılan program, 
Bartın Merkez Yalı Camii Hatibi Hakkı Çevik’in Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Ensar Vakfı Bartın 
Şubesi Engin Köstekçi, Mehmet Akif Ersoy’un abi-
de bir şahsiyet olduğunu vurgulayan konuşmasını 
gerçekleştirdi.
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Programda Altunmeral, “Mehmet Akif Ersoy’un Edebi 
Kişiliği” üzerine, Karakök ise “ Mehmet Akif Ersoy’un 
Tarihi Kişiliği” üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi. 
Altunmeral, Mehmet Akif Ersoy’un bildiği ile yaşayan, 
doğruyu her yerde sakınmadan dillendiren İslam şa-
iri olduğunu vurgularken; Karakök ise Mehmet Akif 
Ersoy’un tarihi kişiliği noktasında milletini ve dinini 
seven, insanlara karşı merhametli bir mizaca sahip, şair 

tabiatının heyecanlarıyla dalgalanan, edebi bakımdan 
kıymetli şiirlerin sahibi olduğunu vurguladı. 

Konferans sonunda, Ak Parti Bartın İl Başkanı Turhan 
Kalaycı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altunmeral’e, Ensar 
Vakfı Bartın Şube Başkanı Engin Köstekçi ise Öğretim 
Görevlisi Tunay Karakök’e teşekkür ederek hediyelerini 
takdim etti.

Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyüşü
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 
103. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve 
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda vatan-
daşın katılımıyla düzenlenen yürüyüş başladı.

Bakanlar Bak ve Arslan’ın yanı sıra birçok ilden ve yurt 
dışından genç yaşlı binlerce kişi, 1. Dünya Savaşı’nda 
Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus 
işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 
90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 103. 
yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde bir araya geldi.

Katılımcılar sabahın erken saatlerinde, “Gençlik 
Şühedanın İzinde” temasıyla düzenlenen “Türkiye 
Şehitleriyle Yürüyor” yürüyüşüne katılmak üzere, ha-
rekât sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok aske-
rin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve 
Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde 
toplandı.

Burada Kur’an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavatlar 
getirildi ve şehitler için dualar edildi.

“Gençlik Şühedanın İzinde” temasıyla düzenlenen yü-
rüyüşe Ensar Vakfı Artvin, Ensar Vakfı Çatalca ve Ensar 
Vakfı Bitlis gibi birçok şube gençlik komisyonlarıyla bir-
likte bulundukları bölgelerden yürüyüşe destek verdi.
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Yeni Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye`nin Stratejik 
Konumu Söyleşisi

Ensar Vakfı Eyüp Sultan Şubesi her ay, genel gerek-
sinimler ve ulusal/uluslararası gelişmeler muvace-
hesinde, alanında yetkin ve etkin şahsiyetleri şube 
merkezinde misafir etmekte ve Ensar dostlarının bir 
araya gelmelerine vesile olmaktadır.

Ensar Vakfı Eyüp Sultan şubesinin bu ayki misafiri, ‘Yeni 
Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye’nin Stratejik 
Konumu’ başlığıyla Türkiye kamuoyunun yakından 
tanıdığı Akademisyen Doç. Dr. Ömer Bolat’tı.

Konuşmasını; ‘1.Dünya ekonomisinin şu anki reel duru-
mu, 2.İslam dünyasının şu anki reel durumu, 3.Türkiye 
ekonomisinin şu anki reel durumu’ şeklinde bölüm-
leyerek yapan Bolat, yaklaşık 100 yüzyıl önce dünya 
ekonomisinin hangi sac ayaklar üzerine inşa edildiğini, 
bölgesel- ülkesel siyasi ve ekonomik hareketliliğin ne 
tür tutum ve enstrümanlarla sağlandığını, BM, NATO, 
AB, IMF, Dünya Bankası vb. gibi siyasi, ekonomik ve 
askeri yapıların kuruluş amaç ve hedeflerini, hangi 
dengelere hizmet ettiğini rakamlara boğmadan yalın 
bir dille açıkladı. Bolat, dünyanın yeni siyasi ve ekono-
mik gelişmelerle karşı karşıya olduğunu, yıllardır çok 
boyutlu bir dış politika uygulayan Türkiye’nin yakın 
gelecekte mezkûr gelişmeler paralelinde insanlığın 
umum maslahatları doğrultusunda çok önemli görevler 
icra edeceğini sözlerine ekledi.

Ülkemiz ekonomisinde birkaç yıldır özellikle harici 
unsurlardan kaynaklı olarak ara ara dalgalanmaların 
cereyan ettiğini ve bundan sonraki süreçlerde de zaman 
zaman bir takım hareketliklerin vaki olabileceğini ama 
vaktiyle ekonomi alanında yapılan yasal düzenlemeler 

ve reel altyapının sağlam unsurlarla güçlendirilmesi 
dolayısıyla emin adımlarla öne doğru ilerlemenin de-
vam edeceğini, bu konuda kesinlikle ümit var olunması 
gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte, güçlü bir şekil-
de var olmanın yolunun, millet olarak bir ve beraber 
olmanın gereklerine sıkı sıkıya bağlı kalmakla mümkün 
olacağını altını çizerek hatırlattı.

Söyleşi programı, soru- cevap faslıyla sona erdi.
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Küreselleşme ve Müslümanlar
Ensar Vakfı Gaziantep şubesinde Milat Gazetesi köşe 
yazarı Mehmet Alkış tarafından Küreselleşme ve 
Müslümanlar konulu seminer verildi. Tüm insanların, 
toplumların ve ülkelerin küresel güçlerin tehdidi al-
tında olduğunu söyleyen Alkış, bu hususta milyonları 
katledecek silahların yapıldığına işaret etti. 

“En çok tercih ettikleri yöntem, dünyanın hemen her 
yerindeki sömürgeleri arasında iç çatışma çıkararak 
karşıt tarafların tümüne silahlarını ağır bedeller kar-
şılığında kullandırmaktır. Bunun içi; Afrika, Güney 
Amerika, Asya ve Ortadoğu’daki çatışmalara bakmak 
yeterlidir. Devletler de örgütler de aynı patenti taşıyan 
silahlarla birbirlerini tüketiyorlar.” dedi.

Değerlerimiz ve Gençlerimiz Konferansı
Ensar Vakfı Samsun Şubesi’nin düzenlenen konferansa 
Eğitimci-Yazar ve Şair Durmuş Koç konuk oldu. Koç, 
‘’Değerlerimiz ve Gençlerimiz’’ konusunda katılımcılara 
konferans verdi. 

Koç, “Başarılı insan çalışkan, özgüvenli ve azimli insan-
dır. Bir insan kendisini önemsemez değer vermezse, 
kendi değerini kaybeder. Sizin değeriniz çok önem-
li, önce sizin değeriniz sonra başkasının değeridir. 
Başkasının başarısına hayran kalabiliriz ama belki 
de bizim birçok başarımız da başkaları tarafından 
kıskanılıyordur. Başarılı insan ihanet etmez, yaptığı işi 
çıkar amaçlı değil menfaatsiz yapar.” dedi. Gençlerin bu 
hususta önem arz ettiğini belirten Koç, gençlerin her 
birinin bir değer olduğunu, onların başarılı, çalışkan 

ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerinin önemine 
dikkat çekti.
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Mardin Valisi Gençlerle Bir 
Araya Geldi
Ensar Vakfı Mardin Şubesi, Mardin Valisi aynı zamanda 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ı 
gençlerle bir araya getirdi. Gençler Mardin Valisi’ne 
merak ettiği soruları sorarken, Vali Yaman’da gençlik 
döneminde yaşadığı tecrübeleri gençlerle paylaştı.

Ülkemizde Sosyal Hizmet Uygulamaları
Ensar Vakfı Antalya şubesinin bu hafta ki konuğu 
Abdullah Çalışkan oldu. Çok sayıda katılımcının yer 
aldığı konferansta ülkemizin tarihsel olarak başından 
geçen sosyal hizmet politikaları ve uygulamaları üze-
rine konuşuldu. Sosyal yardımların tarihsel sürecine 
değinen Çalışkan, günümüzde de sosyal devlet ilkesinin 
korunmaya çalışıldığını söyledi. Sosyal devlet ilkesiyle 
yaşlılar, çocuklar, şehir ve gazi yakınları, engelli vatan-
daşlar ve şiddet mağdurları için koruyucu çalışmaların 
yapıldığını anlattı.

İyi İnsan Nasıl Olmalı Konferansı
Ensar Vakfı Bitlis Şubesi, Said Nursi Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nde “İyi İnsan ve İyi İnsan Nasıl Olmalı” 
konusunda bir seminer gerçekleştirdi. 

İyi İnsan ve İyi İnsan Nasıl Olmalı konulu konferansın 
konuğu Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin 
Korkmaz oldu. Mehmet Emin Korkmaz, iyi insanı va-
tanını, milletini ve bayrağını seven, İslamiyetin emir 
ve yasaklarını iyi öğrenip bu yasaklara titizlikle uyan 
insan olarak tanımladı.

Korkmaz,” İyi insan ruhunun temizliğinin yanında vücut 
temizliğine de çok dikkat eder. Kullandığı eşyalar, yiyip 
içtikleri, evi, çevresi hep temiz olur. Ayrıca güleryüzlü, 
tatlı dilli, vâkur ve kibârdır. Anasına, babasına, hocası-
na, büyüklerine karşı son derece saygılıdır. Herkesle 
iyi geçinir ve kendisi ile iyi geçinilir. Kibirli değil, son 
derece alçak gönüllüdür. Kimse ile münakaşa etmediği 
gibi, kimsenin de kalbini kırmaz. İffetli, cömert, iyi 
niyetli ve şefkatlidir. Kimseye hile, hıyanet ve kötülük 
yapmaz. Böyle şeyleri düşünmez.” dedi.

Program sonunda öğrencilerden gelen soruların ardın-
dan hatıra fotoğrafı çekildi.
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Ensar Vakfı Malatya 
Şubesi`nden Anlamlı Ziyaret
Ensar Vakfı Malatya Şubesi, Değerler Eğitimi Merkezi 
tarafından gerçekleştirilen Türkiye Değer Ödülleri’nde 
“Cesaret” temalı programda ortaokul kategorisi Türkiye 
üçüncülük derecesi alan Malatya-Yeşiltepe İmam Hatip 
Ortaokulu öğrencisi Emir Hasan Karaman’ı okulunda 
ziyaret etti.

Ensar Vakfı Şube Açılışları
Ensar Vakfı Midyat Şube Açılışı 
Ensar Vakfı, Mardin’de 3. şubesi olan “Midyat” şube-
sinin açılışını gerçekleştirdi. Midyat Şubesinin açılı-
şına İlçe Müftüsü Mehmet Safi Bilik, İlçe Milli Egitim 
Müdürü Abdülkadir Altay, İlçe Kaymakamı Hüseyin 
Tekin, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Tevfik Baysal, 
Eğitim Birsen İlçe Başkanı Hüseyin Yücel, Hüdapar İlçe 
Başkanı İsa Altunkaynak, Azimder İlçe Başkanı Samir 
Özhan, İlim Yayma Cemiyeti İlçe Başkanı Tarık Demir, 
Dargeçit AK Parti Başkanı Mehmet Beşir Kılıç, Midyat 
Şoförler Odası Başkanı Zeki Ayyıldız katıldı. Açılışa 
Ensar Vakfı Genel Merkez’inden Ensar Vakfı Genel 
Müdürü Hüseyin Kader, Şubeler Koordinatörü Turan 
Koç, Anadolu Şubeleri Sorumlusu Fatih Yıldız katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta konuşan 
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, yurtiçi ve 
dışında yapılan çalışmalara değindi. Kader, “Vakfımız 
ülke genelinde şubeleriyle sahada etkin bir rol oynaya-
rak özellikle eğitim ve öğretim dönemindeki gençleri-
mizle irtibatlar kurarak çocuklarımızın milli ve manevi 
kimliklerle donatılması için çalışmalar yürütmektedir.” 
dedi. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin ise, “Bu güzel 
günde, bu hayırlı günde sizlerle beraber olmaktan gu-
rur duyuyorum.” diye konuştu.

Ensar Vakfı Siverek Şube Açılışı 
Ensar Vakfı Şanlıurfa’da ikinci şubesi olan Siverek 
Şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Şube açılışı, Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ile başladı. Siverek Şube Başkanı Sedat 
Tata’nın açılış konuşmasının ardından İlçe Müftüsünün  
duasıyla açılışı yapıldı.

Açılışa Ensar Vakfı Genel Merkezi’nden Ensar Vakfı 
Genel Müdürü Hüseyin Kader, Şubeler Koordinatörü 
Turan Koç, Anadolu Şubeleri Sorumlusu Fatih Yıldız 
katıldı.

Ayrıca Ensar Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet 
Gözü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Diyarbakır Ensar 
Yayınları Sorumlusu Muhammet Acar ve Adıyaman 
Şube Başkanı Muzaffer Şimşek ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İmam Hatip Lisesi 
Müdürleri, Ak Parti Teşkilatı ve ayrıca Genç Ensar 
yapılanmasından gençlerde, Ensar Vakfı Siverek Şube 
açılışına katıldılar.



Ensar Vakfı, yurtlarında misafir ettiği öğrencileri aileleri-
nin birer emaneti olarak görmektedir. Gençlerimizi kişisel 
ve mesleki gelişim odaklı, ülkesini ve dünyayı tanıyan ki-
şiliği ile örnek teşkil edecek bir insan olarak yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Yönetici ve personellerimize emanet ettiğimiz öğrencilere, 
daha iyi hizmet ve imkânlar sunabilmek adına yönetici ve 
personellerimiz için, proje yönetimi, gençlik psikolojisi 
eğitimleri, çalıştaylar ve eğitim kampları düzenlenmektedir. 

Yurt ve şehir oryantasyon programı ile başlayan öğrenci faa-
liyetleri ise öğrencilere yönelik yaygın eğitimler, seminerler, 
konferansalar, kariyer gelişim programları ve atölyeler ile 
desteklenmektedir.

Ensar Vakfı Türkiye’de 51 noktada bulunan yurtlarıyla ve 
5250 kişilik öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir.
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Hizmet içi Eğitim Programı
Yurtlarda görev yapan müdür ve müdirelerimizi daha 
nitelikli hale getirmek, yurtlarımızda hizmet kalitesini 
arttırmak amacı ile Rize’de 11-15 Eylül 2017 tarihleri 
arasında “Yurt Yöneticileri Hizmet içi Eğitim Programı” 
düzenlenmiştir. Programda proje yönetimi döngüsü, 
yönetim becerileri, gençlik psikolojisi alanında seminer 
ve interaktif eğitimler verilmiştir.

Proje hazırlamak, yurt faaliyetlerini çeşitlendirmek, 
organizasyon ve proje oluşturma becerisi kazandırmak 
adına programın ilk günü Birgül Karakaş tarafından 
proje döngüsü eğitimi verilmiştir.

İkinci gün Yrd. Doç. Dr. Muhammet Öztabak tarafından 
yapılan yönetim becerileri eğitimi, katılımcılarımıza 
problem çözme, inovatif düşünme, zaman yönetimi ile 
ilgili konularda destekleyici eğitimler verilmiştir. Yurt 
hayatına alışmak, çözüm odaklı konuşmak ve gençlerle 
iletişim kurabilmek için programın üçüncü günü Doç. 
Dr. Ömer Miraç Yaman gençlik psikolojine dair sunum-
lar gerçekleştirmiştir. Aynı gün Gökhan Güzel yönetim 
becerileri, genel yurt işleyişi ve yazışma usulleri hak-
kında eğitimler verilmiştir.

Programın dördüncü gününde yurt kültürü oluştur-
ma, mülakat teknikleri ve örnekleri ile ilgili eğitimler 
Nurullah Şimşek tarafından verilmiştir. Kurum içi sos-
yalleşme ve motivasyonu arttırmak adına programın 
son günü Ayder gezisi düzenlenmiştir.

Eyüp Sultan’ın Manevi İklimine Misafir Olmak
Eyüp Sultan İstanbul’un ruhundan nadide bir parçadır. 
Genel Merkez’e bağlı yurtlarımızda kalan öğrenciler 
bu ruh ile tanışmak, kendi aralarındaki dostluk bağı-
nın da gelişmesi adına sabah namazında Eyüp Sultan 
Camii’ne misafir oldular. Sabah namazının ardından 

Eyüp semtinde bulunan Ensar Vakfı Yurt ve Proje 
Koordinasyon Merkezi’nde sabah kahvaltısı yapıldı.
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Anadolu’da Ensar Olmak
Ensar Vakfı Türkiye’nin birçok ilinde yurt hizmeti 
vermektedir. Bu büyük aileyi yakından tanımak adına, 
Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan, kız ve erkek yurt-
ları sorumluları, eğitim birimi sorumlusu, rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık birimi sorumlusu ile birlikte, 
Anadolu yurtlarımıza ziyaretler gerçekleştirdik. 

Yapılan ziyaretlerde yurtların teknik açıdan durumları, 
eğitim ve sosyal faaliyetlere dair iyi örnekler ve yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi alındı. Yurt müdür ve müdire-
lerimiz yakından tanıma fırsatı bulduk. Bölge halkları 
ile de tanışma fırsatı bulduğumuz gezilerde, Tokat’ın 
Niksar ilçesinde açılışa hazırlanan Diyanet Vakfı Kuran 
Kursu hazırlıklarına destek olarak Anadolu’da Ensar 
olduk.

Su Gibi “Aziz”
Su hayatın kaynağıdır. Su kaynaklarının artık elimizin 
altında olduğu, evlerimizde kolayca ulaşabildiğimiz şu 
dönemde dahi dünyanın birçok bölgesinde insanlar su 
kaynaklarına ulaşmakta güçlükler yaşıyor. Bu farkında-
lığı Genel Merkez’e bağlı yurtlarımızda da sağlayarak 
Çad’da üç su kuyusunun açılmasına vesile olduk. 

Deniz Feneri Derneği’nin de desteği ile açılan su kuyula-
rına “Ensar Vakfı Kız Öğrenci Yurtları, Ensar Vakfı Erkek 
Öğrenci Yurtları, Ensar Vakfı Yurt Yöneticileri Hayratı” 
isimleri verildi.

Yetimler Emanetimizdir
Savaşlar, çatışmalar, açlık, felaketler gibi doğal ve siyasi 
sebepler sonucunda onlarca çocuk yetim kalmaktadır. 
Ensar’ın sadece bir isim olmadığının bilincinde olan 
öğrencilerimizin gayretleri ve İHH vakfının desteği ile 
“Her Yurdun Bir Yetimi Var” projesi hayata geçirildi. 

Proje kapsamında dünyanın farklı yerlerindeki altı ye-
tim yurt öğrencilerimiz tarafından desteklenmektedir. 
Ayrıca bu proje öğrencilerimizin dünyada olup biten-
lerin farkında olan ve sorumluluk alan gençler olarak 
yetişmesine katkı sağlamaktadır.
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Geziler
Gençlerimize kültürel ve tarihi zenginlikleri ile tanınan 
yerleri gezdirerek geçmişin izlerine şahit olan, geçmiş 
medeniyetleri tanıyan, dünü daha iyi anlayan, bugünü-
nü daha iyi yaşayan ve geleceğini daha iyi inşa edebilen 
bireyler olmasına katkı sağlamaktayız. Bu kapsamda 
İstanbul yurtlarımızda kalan erkek öğrencilerimiz için 
Bursa gezisi düzenledi. Osmanlı mimarisine yeni bir 
şekil ve bakış kazandıran tarihi şehri adım adım gezen 
gençlerimiz Bursa’nın simgelerinden olan 608 yaşında 
‘‘İnkaya Çınarı’’nın altında dinlendi.

Esenler Yükseköğretim Kız Yurdumuz, 1460’ta Fatih 
Sultan Mehmet’in fethi ile Cenevizlilerden alınan ve 
Fatih Sultan Mehmet’in, şehre tepeden bakarak hay-
ranlığını şu ifade ile “Lala, Çeşm-i Cihan bu mudur ola?” 
diyerek dile getirdiği rivayet edilen Amasra’yı gezdi. 
Amasra’dan sonra gençlerimiz Safranbolu’yu gezmek 

için yola koyuldu. Geleneksel Türk toplum yaşantısının 
tüm özelliklerini yansıtan, kültürel mirasını ve çevresel 
dokusu koruyarak UNESCO tarafından ‘DÜNYA MİRAS 
KENTİ’ listesine alınan Safranbolu ziyareti ile gezi 
tamamlandı. 

Söyleşiler
Ömer Miraç Yaman gençleri farklılıklarına ve sorun-
larına göre sınıflandırmayan, gençlerimizi dinleyen, 
onları anlamaya çalışan bir akademisyen ve abi aynı 
zamanda, gençlerin sevgi dilini çok iyi yakalan, verdiği 
tüm seminerlerde gençlerimizin pür dikkat dinlediği 
biri nadir isimlerden biridir. Başakşehir Ortaöğretim 
Kız yurdumuzda gençlerin birbiriyle olan iletişimi ve 
ilişkileri üzerine konuşma gerçekleştirdi.

Bir din ve o dinin mensupları, geniş bir topluluk tara-
fından bir tehdit unsuru olarak algılanıp korku ve kaygı 
yaratılmasının nedenleri nelerdir?  Avrupa kamuoyu, 
kurumları ve medyası bir bütün halinde bu endişenin 
realitesinin ne kadarını sorguluyor ve giderilmesi yö-
nünde ne gibi çalışmalar yapıyor? Müslümanların teh-
dit olarak algılanması ve tarafların bu sebeple tedirgin 
bir hayat yaşaması, modern, çağdaş, demokratik, huku-
ku ve insan haklarını vurgulayan Avrupa politikalarına 
nasıl yansımaktadır? Gibi soruların cevabını arayan 
gençlerimiz Prof. Dr. Özcan Hıdır Hoca ile Zeytinburnu 
Yükseköğretim Erkek yurdunda söyleşi gerçekleştirdi.

Yayın Hayatına Yeni Bir Merhaba
B12 dergisi, gençliğin kültür ve sanat alanında ihtiyacı 
olan tüm vitaminleri içeren dergimiz edebiyat dünya-
sına amatör bir ruhla giriş yaptı. Dergiciliği bir okul 
olarak gören B12 dergisinin tüm kadrosunda İstanbul 

başta olmak üzere Anadolu’da bulunan yurtlarımızda 
kalan yetenekli, istekli, heyecanlı, umutlu, üreten genç-
lerimiz yer almaktadır.
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Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Üniversite yılları, öğrencilerin kişisel, sosyal, akade-
mik ve mesleki alanlarda birçok yenilikle karşılaştı-
ğı, yeni sorumluluklar aldığı ve en önemlisi yeni bir 
yaşam tarzı edinmek durumunda kaldığı bir dönemi 
kapsamaktadır.

Bu dönemde öğrenciler, kendilerine destek olabile-
cek kaynakları harekete geçiremediklerinde yoğun 
kaygı yaşayabilmekte ve ciddi akademik kayıplarla 
karşılaşabilmektedirler. Bu geçiş döneminde var olan 
potansiyellerini geliştirmelerine, yeni beceriler kazan-
malarına ve daha etkin bir yaşam sürmelerine yardımcı 
olacak, aynı zamanda karşılaştıkları çeşitli sorunlara 
yönelik kendilerine destek olacak birimlere ihtiyaç 
duymaktadır.

Ensar Vakfı, yurtlarında misafir ettiği gençleri önem-
semekte ve onların mevcut durumlarını aynı zaman-
da da geleceklerini şekillendirmelerinde onlara yar-
dımcı olmaktadır. Buradan yola çıkarak Ensar Vakfı, 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’ni Yurt 
Koordinasyon Birimi bünyesinde hayata geçirmiştir. 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimizde; giz-
lilik, şartsız kabul, insana saygı, bilimsellik ve yeterlilik 
esası ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterilen çalışma-
lar ile öğrencilerimizin;

Kendini fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden 
tanımasına,

Gelişimi için gerekli fırsatları, okul ve yurttaki eği-
tim imkanlarını, meslekleri, toplumun beklentilerini 
tanımasına,

Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar 
verebilmesine,

Bireysel farkındalık ve birlikte yaşama kültürü oluştu-
rabilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler içinde ve top-
luma yararlı bir kişi olarak yetişmesine yardım etmeyi 
hedeflemekteyiz.

Faaliyetler
Oryantasyon 
Bireysel Görüşme 
Mesleki Rehberlik 
Veli İletişimi 
Kendine Yardım Broşürleri 
Yurt Ziyaretleri 
Psikoloji Atölye Çalışmaları

Yurt Açılışları
Özel Ensar Vakfı Çorum Akşemsettin Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ve Özel Ensar Vakfı Şanlıurfa 
Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu dualarla açıldı.
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Ensar Vakfı, ülkemizin direnç kaynağı olan dinamik genç-
liği daha fazla desteklemek, sosyal ve bilişsel üretkenliğini 
artırmak için Genç Ensar teşkilatlanmasını oluşturmuştur. 

2017 yılı itibari ile Genç Ensar Kız Komisyonu ve Genç 
Ensar Erkek Komisyonu olmak üzere iki kola ayrılan Genç 
Ensar, Türkiye genelinde 84 şubede komisyonları ile hizmet 
vermektedir.

Genç Ensar şubelerde, üniversitelerde, yurtlarda ve liselerde 
gençlik meseleleri üzerine çözümler üretmek adına çalışma-
lar yapmaktadır.

Üniversitelerde kulüp faaliyetlerine destek vererek gençle-
rin milli ve manevi dünyasına katkıda bulunmaktadır.

Genç Ensar yaptığı faaliyetlerle; sivil toplum ve iş dünyası 
gibi farklı alanlarda uzman ve yetkinlik sahibi kişileri öğren-
cilerle buluşturmaktadır.

Aynı zamanda gençlere hitap eden sosyal ve kültürel aktivi-
teler düzenlemektedir.
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Şampiyon Genç Ensar!
MÜSİAD’ın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları arası 
Futbol Turnuvasında Genç Ensar Erkek Komisyonu 
şampiyon oldu. Çoğu Sivil Toplum Kuruluşunun olduğu 
turnuva Zeytinburnu Çırpıcı tesislerinde gerçekleşti. 
Dostluk içinde geçen turnuvanın final maçında İGİAD 
karşı karşıya gelen Genç Ensar, 5-1 ‘lik galibiyet ile 
şampiyonluk kupasını kazandı. 

İsviçre’den Gelen Dostluk
Genç Ensar, İsviçre’den ülkemize kültürel ve tarihi 
seyahat maksadıyla gelen uluslararası öğrencileri 
Ensar Vakfı Genel Merkez’inde ağırladı. Avrupa ve 
Türkiye’deki eğitim sistemi ile alakalı konularda sohbet 
eden gençler, Ensar Vakfı’nın misafirperverliğinden 
memnun olduklarını ilettiler. Samimiyet ve güzellik 
dolu geçen buluşmadan sonra İsviçreli misafirlerimiz 
İstanbul ziyaretlerine devam ettiler.

Genç Ensar Ordu İstanbul’da!
Eğitim ve gezi maksadıyla İstanbul’a gelen Genç Ensar 
Ordu, İstanbul’un çeşitli kültürel ve tarihi dokusu-
nu yerinde keşfetme imkânı buldu. Genç Ensar Kız 
Komisyonu’nun mihmandarlık yaptığı gezide Ensar 
Vakfı genel merkezi ziyaretinin ardından, Süleymaniye 

Camii, Sultanahmet, Ayasofya ve Eyüp Camileri ziyaret 
edildi. Tarihi mekanların yanı sıra Eyüp’teki Ensar Vakfı 
Proje Koordinasyon Merkezi ziyaret edildi. Genç Ensar 
Ordu ekibi Proje ve CV Eğitimi aldı. 
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Trabzon`da Ensar Vakfı Gençlik Kampı
Genç Ensar Trabzon Şubesi Uzungöl’de düzenlediği 
istişare ve eğitim kampıyla şehirde Karadeniz Teknik 
Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan gençlere 
doğayla iç içe bir ortamda edebi, tarihi ve dini semi-
nerler verdi.

Bu kapsamda Vakıflar Bölge Müdürü Mazhar 
Yıldırımhan “Yakın Tarih” konusunda, KYK İl Müdürü 
Adnan İpekdal “Örnek Şahsiyetler” konusunda, 
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Şenol Saylan “Mezhep Kavramı” hakkında, Dr. Kadir 
Murat Topçu “Yardım Gönüllüsü Olmak” konusunda, 
Giresun Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN ise “Safahat 
Okumaları” üzerine sunumlar yaptılar.

Gençler, alanında uzman hocalardan bilgi edinme-
lerinin yanı sıra yoğun sınav döneminin ardından 
Trabzon’un doğal ve turistik mekanlarından birinde 
stres atma imkânı buldu.

Ensar Vakfı Trabzon Şube Başkanı Ömer Topaloğlu, 
“Ensar Vakfı’nın misyonu; dini ve ahlaki değerlere 
bağlı, entelektüel birikim sahibi, akademik başarısıyla 
kendisinden söz ettirecek bir nesil yetiştirmektir. Biz 
de Ensar Vakfı Trabzon Şubesi olarak bu doğrultuda 
hizmet vermeye çalışıyoruz, organizasyonlarımızı bu 
amaçlarla gerçekleştiriyoruz. Sorumluluğumuzun bi-
lincindeyiz. Çalışma alanımız içine giren konularda 
şehrimiz insanına her türlü katkıyı sunmaya hazırız.” 
şeklinde konuştu.

İhtiyaç Sahiplerine Hanımlardan Kermes
Ensar Vakfı Diyarbakır Hanımlar Komisyonu ve Genç 
Ensar Kız Komisyonu Sorumlusu ihtiyaç sahipleri 
için kesmes hazırlığına başladı.  Hanımlar Komisyonu 
ve Genç Ensar Kız Komisyonu el ele vererek ihtiyaç 

sahipleri için düzenlenecek olan kermes hazırlığında 
kendi el emekleri olan örgüleriyle destek veriyor.
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Genç Ensar’dan Öğrencilere 
Çikolata- Kahve Hediyesi
Genç Ensar Kız Komisyonu ve Erkek Komsiyonu ekibi, 
İstanbul’da okuyan ve Ensar Vakfı Yurtlarında konak-
layan öğrencilere sınav dönemlerinde çikolata-kahve 
hediye etti.

Genç Ensar Yönetim Komisyonu 
Toplantıları
Genç Ensar Eylül 2017 tarihinden itibaren Kız 
Komisyonu ve Erkek Komisyonu olmak üzere iki kola 
ayrıldı. Bu komisyonlar, yönetim kurulu ekipleriyle bir 

araya gelerek yıl içerisindeki faaliyetlerinin istişarele-
rini gerçekleştirdiler.

TÜGAP Toplantısı
Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu (TÜGAP)’nun 
düzenlemiş olduğu toplantılara Genç Ensar ekibi olarak 
katılım sağlandı.

TÜGAP Nedir?
TÜGAP’ın amacı STK’larla iş birliği yaparak üretken, 
katılımcı, özgüvenli, yaşadığı toplumun ve çağın me-
selelerine duyarlı, hakları kadar sorumluluklarının 
da bilincinde, kendisi ve çevresi ile barışık bir nesle 
ulaşmaktır.
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Şehir Şehir Genç Ensar
Genç Ensar Kız Komisyonu ve Erkek Komisyonu, 
Bilecik, Kütahya, Uşak, Turgutlu, İzmir ve Manisa, 
Ankara, Yozgat, Tokat, Niksar, Ordu, Samsun, Amasya ve 
Çorum illerindeki temsilcilerini ziyaret ederek, yapılan 

faaliyetler hakkında istişare toplantıları gerçekleştirdi. 
Bu ziyaretlerin yanı sıra Van, Batman, Adıyaman ve 
Niğde’de yapılan bölge toplantılarına katılım sağlaya-
rak bölgedeki Genç Ensar ekipleri ile görüştü. 

Genç Ensar Kampı
Genç Ensar Erkek Komisyonu, Ensar Vakfı Beylikdüzü 
Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda iki günlük 
istişare kampı gerçekleştirdi.

Gençlik Kuruluşları Birliği 
Başkanlar Kurulu Toplantısı
Genç Ensar Erkek Komisyonu, Medeniyet Derneği ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen Gençlik Kuruluşları Birliği 
Başkanlar Kurulu Toplantısına katılım sağladı.

STK’lar Yarışıyor Kardeşlik 
Kazanıyor!
2017 yılında üçüncüsü düzenlenen Türkiye Gençlik 
STK’ları Platformu(TGSP)üyeleri buluşması, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve N. Bilal 
Erdoğan’ın katılımıyla 18-20 Ağustos tarihlerinde 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Diriliş-2 Kamp Alanında 
‘’STK’lar Yarışıyor Kardeşlik Kazanıyor’’ başlığıyla ger-
çekleştirildi. Mangala, okçuluk, pentatlon parkuru, 
voleybol, paintbol, trekking gibi karma faaliyetler ya-
pılarak tanışma programı gerçekleştirildi. Sivil toplum 
kuruluşları arasındaki muhabbeti artırmaya yönelik 
yapılan bu programa Genç Ensar ekibinden Ahmet Köse 
ve Ömer Faruk Din katılım sağladı.

Türkiye gençlik STK’ları platformunun yaptığı faaliyet-
ler ve hangi alanlarda ne tür destek beklendiği üzerine 

gerçekleştirilen Fikir Tepsisi programı ile beyin fırtı-
nası gerçekleştirilerek çözüm yolları konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu. Bilal Erdoğan’ın katılımıyla ka-
panış konuşmasında, bu programların önemi üzerinde 
durarak devamının gelmesini ümit ettiklerini belirttiler. 
Yarışmalarda  dereceye giren grup kaptanlarına hedi-
yeleri Bilal Erdoğan  takdim etti.
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Hanımlar Komisyonu, 2016 yılında teşkilatlanarak vakıfta 
hanımların faaliyet alanlarını güçlendirmeyi, gönüllülüğü 
arttırmayı ve toplumun her kesimindeki hanımlara ulaşmayı 
hedeflemektedir.

Hanımlar Komisyonu; Teşkilatlanma, Eğitim, Kültür-Sanat, 
Sosyal Sorumluluk, Tanıtım, Medya ve İletişim birimlerinden 
oluşmaktadır.

İstanbul’da 23, Anadolu şubelerinde 67 olmak üzere toplamda 
90 şubede faaliyet göstermektedir.

Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu, zamanın gerektirdiği ihti-
yaçlar ile toplumsal değerlerimiz arasında dengeyi sağlama 
noktasında ülkemizi desteklemektedir.  Hanımlar Komisyonu, 
faaliyetleri kapsamında her yaş döneminin kendine has özel-
lik ve gereksinimlerini göz önünde tutarak, fiziksel, psikolo-
jik, sosyal, manevi, akademik ve mesleki gelişim alanlarında 
çalışmalar yapmaktadır.

hanımlar komisyonu
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15 Temmuz Şehitliği’ne Yıl Dönümünde Ziyaret
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu, yıl dönümünde 15 
Temmuz Şehitliği’ni ziyaret etti. Ardından Milli İrade 

Platformu’nun Saraçhane’de düzenlediği basın açıkla-
masına katıldı.

Hanımlar Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantısı
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Yönetim 
Kurulu Toplantısı Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

Toplantı Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Sorumlusu 
Ceyda Merdan’ın açılış konuşmasıyla başladı. 
Sonrasında Hanımlar Komisyonu Yönetim Kurulu üyele-
rimiz kendilerini tanıttılar. Tanışmanın ardından Ensar 
Vakfı bünyesinde olan Değerler Eğitimi Merkezi’nden 
Esra Babacan, İstanbul Tasarım Merkezi’nden Şule 
Yavuzer, Proje Koordinasyon Merkezi’nden Fatma Büşra 
Kaya, Yurt Koordinasyon Birimi’nden Birgül Karakaş, 
Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nden 
Mehtap Doğan, Ensar Enstitü Birimi’nden Mine Gül, 
Uluslararası Staj Programı’ndan Aysun Celep birim-
lerini Hanımlar Komisyonu Yönetim Kurulu üyelerine 
tanıttılar. Ardından Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin 
Kader, rahmetli ve yaşayan vakıf kurucularımızın isim-
lerini de zikrederek, konuşmasına başladı. Kader, vakıf 

hizmetlerimizin yanında,  verdiğimiz değerler eğitimi, 
din eğitimi ve din öğretiminin önemini anlatarak konuş-
masına devam etti. Bu yolda Hanımlar Komisyonu’nun 
önemini vurgulayan Kader, bundan sonra yapılacak 
olan toplantıların daha da sıklaşmasını, hanımların bu 
uğurda verecekleri mücadeleleri ve bu mücadelelerin 
Ensar Vakfı’nca ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.  
Program sonunda Hanımlar Komisyonu Yönetim 
Kurulu üyelerimizin dilek ve temennileri alındı. 

Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Konya Şubesi Başarılı 
Öğrencileri ile İstanbul`daydı
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Konya Şubesinin 
bir yıl boyunca düzenlemiş olduğu eğitimler sonucu 
başarılı olan öğrenciler için İstanbul’a turistik bir gezi 
düzenledi. Ziyaret esnasında Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader, öğrencilerimize hoş geldiniz diyerek 
öğrencilere başarılarının daim olması temennisinde 
bulundu. Öğrencilerimiz bu gezide Eyüp Sultan Camii, 
Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii ve Ortaköy Camii 
ziyareti gibi İstanbul’un birçok incisini gezdiler.



HANIMLAR KOMİSYONU 79ENSAR BÜLTENİ 
2017 TEMMUZ / ARALIK

Türkiye’nin Dört Bir Yanındaki Hanımlar Komisyonu Şubeleri 
Ziyaret Edildi

Ensar Vakfı Şube Teşkilatlanmasının 2 haftada bir 
düzenlediği Bölge Toplantılarına Hanımlar Komisyonu 
Sorumlusu Ceyda Merdan da katılım gösterdi. 

Van, Batman, Adıyaman ve Niğde Bölge toplantılarına 
katılan Merdan, bölge toplantılarına gelen Hanımlar 
Komisyonu yapılanması olan şubelerdeki hanımlarla 
birebir görüştü. Bölgenin hanım yapılanması hususun-
da ihtiyaçları, hanımların genel merkezden beklentileri 
ve genel merkezin bölgelerdeki hanımlardan beklenti-
leri üzerine bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Van bölge toplantısında; Van, Erciş, Muş, Hakkâri Şube 
Hanımlar Komisyonu, 

Batman bölge toplantısında; Batman, Mardin, 
Diyarbakır Şube Hanımlar Komisyonu,

Adıyaman bölge toplantısında; Adıyaman, Malatya, 
Elâzığ Şube Hanımlar Komisyonu,

Niğde bölge toplantısında; Niğde, Mersin, Karaman 
Şube Hanımlar Komisyonu ile görüşüldü.

Hanımlar Komisyonu Şube Ziyaretleri
Genel Merkez Hanımlar Komisyonu teşkilatlanmasıyla 
ilgili bilgilendirme yapmak hem de şubelerimizdeki ha-
nım yapılanmalarımızı güçlendirmek adına 19 İstanbul 
şubesi ziyaret edildi. Akabinde Hanımlar Komisyonu 
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan;

Teşkilatlanma Birimi; 6 Şube ziyareti

Eğitim Birimi; 1 Şube ziyareti

Sosyal Sorumluluk Birimi; 15 Şube ziyareti

Kültür Sanat Birimi; 17 Şube ziyareti

Tanıtım Medya ve İletişim Birimi; 10 Şube ziyareti 
gerçekleştirildi.
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Bağımlılıkla Mücadele
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KADEM’in ev sahip-
liğinde Üsküdar’daki Genel Merkez binasında düzenle-
nen toplantıda, içinde Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu, 
MÜSİAD, Türgev, Tügva ve İlim Yayma Cemiyeti’nin de 
bulunduğu kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilci-
leriyle bir araya geldi.

Hanımlar Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantıları
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Yönetim Kurulu, 
ay içerisinde yapılacak faaliyetler hakkında istişare 
yapmak amacıyla her ay yönetim kurulu toplantısı ger-
çekleştirmektedir. Toplantıda bir araya gelen hanımlar, 

önerilen projelerin yanı sıra ziyaret edilecek şubeleri 
planlamakta ve yapılacak olan faaliyetler üzerinde fikir 
paylaşımı gerçekleştirmektedir. 

Düzce Hanımları İstanbul’daydı
Ensar Vakfı Düzce Hanımlar Komisyonu Şubesi, Ensar 
Vakfı genel merkezini ziyaret etti. Ziyarette teşkilatlan-
ma yapısı hakkında bilgilendirme yapılarak, yapılacak 
faaliyetlerle ilgili istişarelerde bulunuldu. Ardından 
Ensar Vakfı kuruluşları olan Değerler Eğitimi Merkezi 
ve İstanbul Tasarım Merkezi ziyaret edildi. 

Ensar Vakfı Erciş Şubesine 
Hanımlardan Ziyaret
Hanımlar Komisyonu Erciş Şubesi ziyaret edilerek, 
şube merkezinde istişare toplantısı gerçekleştiril-
di. Ardından Erciş Gençlik Merkezi açılışına katılım 
sağlandı.
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Hanımlar Komisyonu Kartal Şubesi Ensar Vakfı Genel 
Merkezi’ni Ziyaret Etti
Hanımlar Komisyonu Kartal Şubesi’nin düzenledi-
ği hanımlar ve yurt öğrencilerinden oluşan grupla 
Süleymaniye Camiinde sabah namazı sonrası Ensar 
Vakfı Genel Merkezinde ağırlandı. Vakıf çalışmaları ile 
ilgili bilgilendirme yapılarak hasbihal edildi.

Arakan’a Destek Kermesi
Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Tanıtım-Medya ve 
Teşkilatlanma Birimi, Ümraniye Belediyesi Hanımeli 
Çarşısı Arakan’a destek kermesine katılım sağladı.

Derneklerden Hanımlar 
Komisyonu’na Ziyaret
Kudüs Nuru Kadın ve Çocuk Derneği- Uluslararası 
Kudüs ve Filistin Kadın Destek Birliği ve Türk-Arap 
Kadın Platformu Derneklerin yöneticileri Ensar Vakfı 
Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Hanımlar Komisyonu ev 
sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, hanımlar teşkilat-
lanma yapısı ve çeşitli alanlardaki birimlerinin yapmış 
olduğu çalışmaları derneklerin yöneticilerine anlatıldı.

Kudüs’ten Gelen Misafirler
Kudüs’ten Türkiye’ye ziyarete gelen hanımlar, Ensar 
Vakfı Genel Merkezinde ağırlandı.

Türkiye’yi hem gezmeye hem de birtakım gelişmeleri 
izlemeye gelen misafirlerimiz Ensar Vakfı Hanımlar 

Komisyonu Sorumlusu Ceyda Merdan tarafından ağır-
lanarak öğle yemeği yediler. Misafirler ve Hanımlar 
Komisyonu son günlerde İsrail’in Mescid-i Aksa’yı 
kapatması ve bu sebeple Kudüs’te yaşanan olaylar 
üzerine konuştu.
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Hep Destek Tam Destek
Mescidi Aksa’daki işgali protesto etmek ve dünyaya sesi-
mizi duyurmak için Hanımlar Komisyonu şubelerinden 

katılan hanımlarla birlikte Beyazıt meydanındaki mitin-
ge katılım gösterdi.

Hanımlar Komisyonu Birimlerinden Kurumlara Ziyaret
Hanımlar Komisyonu Tanıtım, Medya ve Teşkilatlanma 
Birimleri, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Öztürk, Ümraniye 

İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve Kadın Kolları 
Başkanı Hülya Taşçı’yı makamında ziyaret ederek, 
Hanımlar Komisyonu çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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Hanımlar Komisyonu Batman Şubesi- Satranç Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Beykoz Şubesi- El İşi Atölyesi Hanımlar Komisyonu Küçükçekmece Şubesi 
Tezhip Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Küçükçekmece Şubesi 
Atölye Sergileri

H a n ı m l a r  Ko m i s y o n u  B a t m a n  Ş u b e s i 
Ebru Atölyesi

Hanımlar Komisyonu Çatalca Şubesi- Seramik Atölyesi

Atölyeler
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Eğitimler
Hanımlar Komisyonu Beykoz Şubesi- Arapça Kursu

Hanımlar Komisyonu Sultanbeyli Şubesi- Keman Kursu

Hanımlar Komisyonu Ataşehir Şubesi Tarihi Yarımada 
Gezisi

Hanımlar Komisyonu Küçükçekmece Şubesi İslam 
Eserleri Müzesi Gezisi

Hanımlar Komisyonu Sultanbeyli Şubesi- Ney Kursu

Hanımlar Komisyonu Küçükçekmece Şubesi 
İşaret Dili Kursu

Kültür-Sanat Gezileri
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Hanımlar Komisyonu Ataşehir Şubesi- Nejla Tammey 
“Namaz Bilinci” Konferansı

Hanımlar Komisyonu Esenyurt Şubesi- Fahri Sarrafoğlu 
“Namaz ve İletişim” Semineri

Hanımlar Komisyonu Kağıthane Şube Yaz Kampı ve 
Bursa Gezisi

Hanımlar Komisyonu Sultanbeyli Şubesi Turkcell 
Diyalog Müzesi Gezisi

Hanımlar Komisyonu Sultanbeyli Şubesi- Hikmet Anıl 
Öztekin “Tasavvuf ve Aşk” Konferansı

Hanımlar Komisyonu Beykoz Şubesi- Nurdan Damla 
“Kadın Öncü Şahsiyetler” Konferansı

Seminer-Söyleşi-Konferanslar
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Hanımlar Komisyonu Erciş Şubesi’nden Öğretmenler 
Gününde Öğretmenlere Hediyeler

Hanımlar Komisyonu Ümraniye Şubesi’nden Huzurevi 
Ziyareti 

Hanımlar Komisyonu Beykoz Şubesi 
Halep’e Un Yardımı

Hanımlar Komisyonu Diyarbakır Şubesi’nden Yetim 
Çocuklara Atkı-Bere Örgüleri

Hanımlar Komisyonu Ataşehir ve Maltepe Şubelerinden 
Hatıra Ormanı

Hanımlar Komisyonu Büyükçekmece Şubesi’nden 
Yetimlere Eğlence Programı

Sosyal Sorumluluk



Ensar Vakfı bünyesinde 2012 yılında faaliyetlerine 
başlayan Proje Koordinasyon Merkezi, sosyal ve kül-
türel kalkınma odaklı, toplumun her kesimine hitap 
edebilecek ve fayda sağlayabilecek nitelikte projeler 
üretme, yazma, uygulama ve değerlendirme gibi çalış-
maları yürütmektedir. 

Proje Koordinasyon Merkezi, yıl boyunca ulusal ve 
uluslararası hibe sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
GENÇDES, SODES, Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı, Ulusal Ajans, Kalkınma 
Ajansları, Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu vb. kurum ve kuru-
luşların çağrılarını takip etmekte ve hibe programla-
rına projeler sunmaktadır. Kurumsal destek, hibe ve 
sponsor desteğiyle yürütülen projelerle gençler, yetiş-
kinler ve ailelere yönelik eğitim, kültür-sanat, sportif 
faaliyetler, istihdam ve sosyal içerme gibi alanlarda 
yüzlerce çalışma gerçekleştirilmektedir. 

projeler
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Proje Atölye Grubu
Gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve toplum-
sal hayata etki etmelerini hedefleyen Ensar Vakfı Proje 
Atölye Grubu, yaklaşık 4 yıldır her dönem asgari 30 
gencimize fikirlerini projelendirme aşamasında proje 
yazmaları ve uygulamaları teşvik edilmekte ve düzenli 
olarak eğitimler verilmektedir. 

Hayata Mim’ik Dokunuş
Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES Programı kapsa-
mında 2017/2. çağrı döneminde desteklenen Hayata 
Mim’ik Dokunuş Pandomim projesi Atölye Grubunda 
bulunan 5 öğrencimiz tarafından hazırlanmıştır. İşitme 
engelli çocuklar ve mülteci çocukları bir araya getiren 
bu sosyal sorumluluk/ kültür-sanat projesi ile yaklaşık 
500 mülteci çocuğa ulaşılması hedeflendi. 

Proje, hem gençlerin katılımcı bireyler olmalarını sağ-
laması hem de engelli ve mülteci çocukların bir sahne 
sanatıyla aynı dili konuşarak anlaşmalarını ve motive 
etmesi açısından oldukça önemli bir projedir. 

Proje kapsamında işitme engelli 4 çocuk pandomim ve 
drama eğitimi alarak oyuna hazırlanmışlar ve 16 Aralık 
2017 tarihinde Ensar Vakfı Genel Merkez Konferans 
Salonunda yaklaşık 200 Suriyeli çocukla kapanış prog-
ramında buluşmuşlardır. 
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PROJELER

Ensar Vakfı Şube Projeleri
2017 yılında Ensar Vakfı Şubelerinde, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı I. ve 
II. Çağrı dönemleri kapsamında desteklenen ve 2018 
yılı itibariyle de yürütülecek olan toplam 24 proje 
bulunmaktadır.

Bu projelerin amacı, öğrencilerin ve gençlerin kitaplar-
la bir arada çaylarını, kahvelerini içerek birçok okur ile 
bir araya gelmesine olanak sağlayan ve birçok yazarla 
ortak noktada buluşturan kitap kafeler oluşturabil-
mektir. Bunun yanı sıra öğrenciler için hem kütüphane 
hem de nezih bir ortam sağlayan kitap kafeler yapa-
cakları etkinliklerle de gençlerin odak noktası haline 
gelecektir.

Şube Adı Proje Adı

1. Ensar Vakfı Amasya Şubesi Şehzade Kültür Ve Sanat Merkezi

2. Ensar Vakfı Bayburt Şubesi Gençlerle U-Mutlu Yarınlara

3. Ensar Vakfı Çorum Şubesi- Çorum Ensar Eğitim 
Kültür Gençlik Ve Spor Kulübü

Manevi Mimarlarımızın Düşünce Dünyalarına Yolculuk

4. Ensar Vakfı Karabük Şubesi Gönül Bahçemizde Açan Güller

5. Ensar Vakfı Kastamonu Şubesi Ensar Vakfı Şeyh Şaban-I Veli Gençlik Ve Kültür Merkezi

6. Ensar Vakfı Konya Şubesi Meslek İçi Değerler Eğitimi Projesi

7. Ensar Vakfı Köyceğiz Şubesi Kısık Sesler

8. Ensar Vakfı Sinop Şubesi Yaralara İnsanlık Pansumanı

9. Ensar Vakfı Tekman Şubesi Tekman Ensar Gençlik Eğitim Ve Kültür Merkezi

10. Ensar Vakfı Tokat Şubesi Erdemli Gençler

11. Ensar Vakfı Turhal Şubesi Kesikbaş Mustafa Efendi Gençlik Gelişim Merkezi

12. Ensar Vakfı Adıyaman Şubesi Safvan Kitap Kafe

13. Ensar Vakfı Batman Şubesi Batman Ensar Gençlik Ve Yaşam Merkezi

14. Ensar Vakfı Bingöl Şubesi Çapakçur Gençlik Kültür Ve Yaşam Merkezi

15. Ensar Vakfı Diyarbakır Şubesi Ali Emiri Kitap Kafe

16. Ensar Vakfı Doğanşehir Şubesi Gülşehir Gençlik Kitap Kafe

17. Ensar Vakfı Erciş Şubesi Erciş Ensar Gençlik Kültür Ve Sanat Merkezi

18. Ensar Vakfı Gaziantep Şubesi Kardeşimle 2. Evimizdeyiz

19. Ensar Vakfı Iğdır Şubesi İlk Emir Kitap Kafe

20. Ensar Vakfı Mardin Şubesi Rehyaniye Kitap Kültür Kafe

21. Ensar Vakfı Muş Şubesi Bilinçli Gençlik Merkezi

22. Ensar Vakfı Siirt Şubesi Ensarın Buluşma Noktası

23. Ensar Vakfı Urfa Şubesi Ensar Kitap Kafe

24. Ensar Vakfı Van Şubesi Bilgiden Bilince Gençlik Merkezi



PROJELER90 ENSAR BÜLTENİ 
2017 TEMMUZ / ARALIK



Ensar Vakfı bünyesinde kurulan Ensar Enstitü; 
Yazarlık Akademisi, İhtisas Programı, Öğrenci Gelişim 
ve Kariyer Programları, Danışmanlık Hizmetleri, 
Gönüllülük, Oryantasyon Programları, Geziler ve belli 
konularda panel ve çalıştay programları ile farklı iş 
birlikleri ve yeni standartlara uygun sorumlu yeni 
bir alandır. 

Öğrenciyi merkeze alan ve direkt olarak fayda gözeten 
programlar yapma gayreti içinde olan Ensar Enstitü 
kısa, orta ve uzun soluklu projeleriyle çalışmalarına 
devam etmektedir.



ENSAR ENSTİTÜ

İhtisas Programları
Bölümleri fark etmeksizin başarılı ve belirli kabiliyet-
lere sahip -yurt- öğrencilerin tercihli olarak ihtisas 
programına dâhil edilmesi, program sonunda temel 
konularda uzmanlık yakalamaları, en az iki dilde yeterli 
düzeye gelebilmelerini sağlayacak özel bir programdır. 

2018 Bahar döneminde Ensar Vakfı yurt öğrencileri 
arasından seçilecek 30 öğrenci ile başlayacak progra-
mın koordinatörlüğünü İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Temel yapmaktadır. 

Yazarlık Akademisi
Yazarlık Akademisi, Yazar Ali Ural ile yazma, oku-
ma, izleme, kritik etme süreçlerini içeren bir atöl-
ye çalışmasıdır. Ekim ayı itibariyle başlayan 
eğitimler her haftanın Salı günü 18.00 – 20.00 sa-
atleri arasında Ensar Vakfı Proje Koordinasyon 
Merkezi’nde (Oluklubayır Tekkesi) gerçekleşmektedir. 
Yazarlık Akademisi’nde her hafta katılımcı öğrencilerin 
yazdığı metinler, Ali Ural tarafından kelime kelime, öz-
günlüğe müdahale edilmeden ve “Ne yazmamalıyız?” 
üzerinden okunarak inceleniyor. Ayrıca iyi okuma 
yapmanın gerekliliği akademinin altın kurallarında 
biri. Bu doğrultuda Yazarlık Akademisi, aynı zamanda 
katılımcılara okuma bilinci ve birikimi de kazandı-
rıyor. Akademi’de okunan kitaplardan bazıları şun-
lardır: Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Beş Şehir, Ahmet 

Haşim’den Bize Göre, Peyami Safa’dan Bir Tereddüdün 
Romanı, Refik Halit Karay’dan Gurbet Hikayeleri, 
Sait Faik Abasıyanık’tan Alemdağ’da Var Bir Yılan, 
Bahaeddin Özkişi’den Göç Zamanı, Stefan Zweig’tan 
Santranç ve Italo Calvino’dan Sen Alo Demen Önce.

Akademik Yazım Teknikleri Eğitimi
Yurtlar Kültür Sanat Günleri kapsamında icra edilen 
ve devamı düşünülen Öğrenci Paneli’ne katkı sağla-
ması düşünülen Akademik Yazım Teknikleri Eğitimi 
iki aşamalı olarak düşünülmüş bir programdır. İlk 
aşamayı oluşturan eğitimler 2, 9, 16 ve 23 Aralık ta-
rihlerinde 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. 
Prof. Dr. İsmail Coşkun ile “Neden Araştırma Yaparız?” 
sorusu üzerinden bir tartışma yürütüldü ve araştır-
ma yaparken üzerinde durulması gereken noktalara 
dikkat çekildi. Şeyma Sevde Tunçbilek ile bir metnin 
nasıl anlamlandırılıp eleştirel bir tavrın nasıl gerçek-
leştirileceği ve metinle nasıl bir ilişki kurulacağına 
dair okuma yöntemleri üzerine bir seminer yapıldı. 
Yrd. Doç. Dr. Metin Tunç, araştırma için önemli olan 
metinlerin nerede bulunacağını ve erişim yollarını 
göstermiştir. Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk 
ile araştırmanın yazımı üzerinde durulmuş ve yapılan 
okumalar ardından nasıl bir yazım süreci inşa edile-
ceği tartışılmıştır. Okuma, kaynaklara ulaşım ve inşa 
süreçleri ardından ulaşılan kaynakları düzenleme, 
saklama ve zamanında kullanma teknikleri Yrd. Doç. 
Dr. Metin Tunç tarafından öğrencilerle paylaşılmıştır. 

Kaynak gösterme, alıntı yapma biçimleri ise Dr. Adem 
Başpınar’ın detaylı sunumuyla gösterilmiştir. Doç. Dr. 
Yusuf Adıgüzel de hazırlanacak araştırmaların dinle-
yiciye aktarılması için sunum teknikleriyle ilgili çeşitli 
bilgi ve becerileri içeren bir seminer düzenlemiş, son 
olarak da Akademik Yazım Teknikleri Eğitiminin teorik 
kısmı, Dr. Adem Başpınar tarafından verilen bilimsel 
araştırma ve yazım süreçlerinde karşılaşılan temel ah-
laki problemleri kapsayan bir sunumla son bulmuştur.  
Akademik Yazım Eğitiminin atölye çalışmaları da Ocak 
ayı itibariyle başlayacak ve Öğrenci Paneli’nin yapıla-
cağı Mayıs ayına kadar 15 günlük periyotlarla iki grup 
halinde yapılacaktır. 
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Münazara Eğitimleri
Yurtlar Kültür Sanat Günleri kapsamında icra edilen 
ve devamı düşünülen ve/veya başka programlardaki 
Münazara Yarışmaları için, Münazara eğitimlerini plan-
lanmış ve eğitimlere 2 Aralık 2017 Salı günü itibariyle 
Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde Yavuz Yiğit önderliğinde 
başlanmıştır. Her hafta gerçekleşen ve dünyanın en 
entelektüel oyunu olan münazara oyununu öğreten bu 
eğitimler, öğrencilerimize genel kültür bilgisi kazandır-
manın yanında savundukları tezleri nasıl temellendire-
ceklerini noktasında da katkı sağlamaktadır.  

Münazara Eğitimleri, Ensar Vakfı’nın İstanbul merkezli 
yurtlarında konaklayan öğrencilerin katılımıyla haf-
tanın her Salı günü gerçekleşmekte ve Yavuz Yiğit’in 
yanında Fatih Uyar gibi münazara şampiyonlarının da 
eğitimleriyle devam etmektedir. 

CV’niz Var Mı?
Ensar Vakfı olarak öğrencilerimizin eğitim hayatından 
profesyonel hayata geçiş süreçlerini önemsiyoruz. 
Gençlerimizin profesyonel hayata geçerken ihtiyaç du-
yacağı nitelikleri sağlamak amacı çeşitli kariyer gelişim 
programları hazırlanmıştır. Bu programların ilki kısa 
atölyeler şeklinde yapılan CV hazırlama eğitimleridir. 
Bu eğitimde öğrencilere, CV’nin önemi ve nasıl hazır-
lanacağı ile ilgili hem teorik hem pratik eğitimler veril-
mektedir.  Yurtlarımızda ve Ensar Vakfı Yurt ve Proje 
Koordinasyon Merkezi’nde verilen eğitimlerle 84 kişi 
katılmıştır. Eğitimlerimiz öğrencilerin iş hayatına geçiş 
sürecinde ve iş hayatında başarılı olmasını sağlayacak, 
etkili iletişim, mülakat teknikleri ve diksiyon gibi eği-
timlerle destekleneceklerdir.

Kimdir Ensar Vakfı?
Vakıflar toplumsal tekâmülün gerçekleşmesi ve sosyal 
hayatın dengesini sağlayan yegâne kurumlardır. Ensar 
Vakfı Türkiye’nin birçok yerinde öğrencilerin barınma 
ihtiyacına destek olmaktadır.

Vakfımız bünyesinde bulunan yurt öğrencilere vakıf 
bünyesinde bulunan birimlerin tanıtılmasını sağlamak 
ve öğrenciler ve vakıf arasında organik bağ kurmak 
gayreti ile 30 Eylül 2017 tarihinde Ensar Vakfı Genel 
Merkezi’nde Ensar Enstitü ve Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Birimi tarafından vakıf oryantasyonu 
organize edildi.
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M.Hilmi Eren’in de konferans verdiği programda, oryan-
tasyona katılan 227 genç Genel Müdürümüz Hüseyin 

Kader ve Genel Müdür Yardımcımız Ali Karayılan ile 
buluştu. 

Merhaba İstanbul
İstanbul binlerce yıldır, birçok kültüre ve medeniyete 
ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Çok kültürlü-
lüğün ve toplumsal çeşitliliğin devam ettiği bu tarihi 
şehirde Anadolu’dan gelen öğrenciler için birçok imkân 
bulunmaktadır.

Ailelerinden ve sosyal ortamlarından yeni ayrılan öğ-
rencilere İstanbul’u tanıtmak için ilk olarak Boğaz 
gezisi organize edildi. 14 Ekim 2017 tarihinde yapılan 
programda çeşitli ikramlar eşliğinde ve rehber mih-
mandarlığında İstanbul’a merhaba denildi.

Ensar İle Büyüyorum
‘Ensar ile Büyüyorum’ faaliyeti, Ensar Enstitü tarafın-
dan Haziran 2017 tarihinde 4 haftada gerçekleştirilmiş-
tir. Çocukların formel eğitim alanı dışında ve yanı sıra, 
akranlarıyla birlikte paylaşımcı bir ortamda eğlenerek 
öğrenecekleri, beceri ve kavrayışlarını geliştirip zen-
ginleştirecekleri kalıcı ve nitelikli bir ortam oluşturma 
amacıyla gündeme gelmiştir.

Ensar Vakfı çalışanlarının çocuklarının da vakıf bilinci-
ne sahip olmaları, vakıf personelleriyle beraber ortak 
çalışmalarda bulunmaları, hem ebeveynlerinin çalış-
tığı yeri tanımalarına fayda sağlamış, hem de vakıfla 
ünsiyet kurarak vakıf ve tekke bilinçlerinin oluşması 
desteklenmiştir. 

Ensar Vakfı Proje Koordinasyon Merkezi’nin bulunduğu 
Oluklubayır Tekkesi, hem konumu hem de imkânları 
itibariyle çocukların nitelikli vakit geçirmesi açısından 
çok elverişlidir. Haftanın 2 günü tekkeye gelen 9-14 
yaş aralığında toplam 10 çocuk, haftanın bir günü 
çalışanlara asistanlık etmiş, bir gün ise çeşitli etkin-
liklerde bulunmuşlardır. Her personel, asistanlığını 
yapan çocuğa aynı zamanda mihmandarlık etmiştir. 
4 hafta içinde; Geometrik Desen ve Eskiz Çalışması, 
Bahçe Etkinliği (Ekim-biçim), Yazlık Sinema ve Mutfak 
Etkinliği yapılmıştır.
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Ensar Yayın Grubu, kuruluşundan itibaren yürütülen yayın 
çalışmaları, yayınevleri, kitap satış ofisleri ve web kitap sa-
tış sitesiyle hizmet ağını günden güne genişletmiştir. Ensar 
Neşriyat, Gülhane Yayınları, Vefa Yayınları, Değerler Eğitimi 
Merkezi (DEM) Yayınları, İSAV Yayınları, İstanbul Tasarım 
Yayınları ve Ensar Çocuk gibi 7 farklı tematik yayınları bün-
yesinde tutmaktadır. Özellikle dini yayınlar sahasında doğru 
ve özgün bilgileri okuyucuyla buluşturmaktadır.

Bu minvalde 2017 yılında 78 ilk baskı ve 110 tekrar baskı 
olmak üzere toplamda 188 eseri okuyucuyla buluşturmuştur. 
Ayrıca bugüne kadar toplam 855 eseri ilim ve irfan camiasına 
kazandırmıştır.
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Ruh Sağlığı ve Dini İnanç
Prof. Dr. Hüseyin Peker

“Dini inanç, ibadetler ve diğer dini 
davranışlarla yani dindarlıkla ruh 
sağlığı arasında nasıl bir ilişkinin ol-
duğuna dair Batı Dünyası’nda, özel-
likle Amerika Birleşik Devletleri’nde 
birçok araştırma yapılmıştır. 
Bunların büyük çoğunluğunda, din-
darlığın ruh sağlığı üzerinde olumlu 
etkisinin olduğu belirlenmiştir. Dine 
daha çok bağlı olan bireylerde dep-
resyon oranının diğerlerine göre 
daha düşük olduğu, intihara daha az 
yöneldikleri, daha az kaygı ve korku 
duydukları, strese daha az maruz 
kaldıkları, ölümü daha kolay kabul-
lenebildikleri, daha az alkol kullan-
dıkları görülmüştür. Ülkemizde ya-
pılan araştırmalarda da aşağı yukarı 
benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır.”

Bütün Yönleriyle İslâm’da 
Adalet
Doç. Dr. Vecihi Sönmez

Kitabımızda, adalet kavramı-
nın anlam derinliği ve kökenini, 
Kur’ân’daki işaretlerini ve adalet-
le aynı manada ele alınan diğer 
türevlerini, hadis literatüründeki 
kullanımlarını, adalet düşüncesi-
nin tekamül sürecini, İslam’dan ön-
ceki dinlerde adalet düşüncesinin 
genel çerçevesini, İslam düşünce-
sinde adalet prensibinin siyasette 
ele alınış biçimini, Batılı ve meşşai 
filozoflar cephesinden filozofların 
adalet anlayışını, adaletin vahiy 
sürecindeki kavramsal gelişimini, 
Mu’tezile’deki adalet prensibini, 
Eş’ari ve Maturidi’lerin konuyu ele 
alış biçimlerini, Şia’nın görüşlerini, 
Sufiyye’nin bu konudaki anlayışla-
rını, adalet-ahlak ilişkisini, beşerî 
adalet prensibinin uygulanabilir-
liğini ve ahirette adaletin nasıl te-
celli edeceğini detaylarıyla sizlere 
sunduk.

Kim Bilir Ya Rasulallah
Seca Öztürk

Kim bilir Ya Rasulallah…

Günahlardan iki büklüm belimiz, 
mazluma yetişemeyen titrek elimiz, 
zulmü susturamayan tutsak dilimiz, 
ara ara uğrayıp esintini yüreğimi-
ze bırakan bir meltem yelimiz var. 
Çarşı pazarı gül olan, gül alıp gül 
satılan, gülden teraziler kurulan 
bir gülşen pazarına düştü yolumuz. 
Senin sevdana talip onca evliya, 
onca ulema, onca şüheda var orada. 

Teraziye canını koymuş Zeyd’ler, 
Hubeyb’ler, Bilaller; cananını sun-
muş Ebubekir’ler, Ali’ler, Ömer’ler; 
evladından vazgeçmiş Ümmü 
Süleym’ler, Rümeysa’lar, Nesibe’ler; 
davasını takdim etmiş salih-
ler, mukarribler, muarrifler var o 
meydanda.

Adın anıldığı zaman getirdiğimiz sa-
lavatlarla, ıssız ve kimsesiz yanımızı 
teskin eden dualarla, yazdığımız 
şiirlerle, kitaplarla; seni anarken ıs-
lattığımız gözyaşlarıyla ilmek attığı-
mız bir ip var sadece şimdi elimizde.  

Biz müşteri olalım da kim bilir Ya 
Rasulallah... 
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Ana Hatlarıyla  
İslam Eğitim Tarihi
Editörler: 
Prof. Dr. Mustafa Köylü 
Prof. Dr. Şakir Gözütok

“İslam eğitim sistemi günümüz 
Müslümanları için de kaynaklık 
edecek çok geniş bir birikime sahip-
tir. Zamanımızın şartlarına uygun 
olarak, kadim medeniyetimizin bu 
konudaki tecrübelerinden yararlan-
mamız gerekir. Zira, onlar uygula-
dıkları yöntem sayesinde, yaşadık-
ları çağın en iyileri olabilmişlerdir. 
İnandığımız dinin ilimle, irfanla, ge-
lişmeyle, bilim ve teknolojiyle hiçbir 
sorunu olmadığı gibi, onları daha 
insani ve daha medeni bir noktaya 
getirecek bir kapasiteye de sahiptir. 
Yeter ki günümüz Müslümanları bu 
farkındalığa erişsinler.”

Kur’an’a Tarihsel ve Modern 
Yaklaşımların Eleştirisi
Yrd. Doç. Dr. Zeki Keskin

“Bu çalışmamızda, Batı’nın aydın-
lanma döneminden başlayıp gü-
nümüze kadar etkisini sürdüren 
Kur’ân-a farklı yaklaşımları yani 
“Modernist” anlamda Kur’ân’a yö-
nelik yapılan modernist yaklaşım-
ları ortaya koymaya çalışacağız. 
Yine bu çalışmamızda, İslâm mo-
dernistlerinin Kur’ân’i yorumları-
na temel aldıkları ve düşüncelerini 
üzerine inşa ettikleri, “Hermenötik”, 
“Tarihsellik”, vb. Batı menşeili 
kavramların kutsal bir kitap olan 
Kur’ân’a yaklaşımını irdeleyeceğiz.”

Yeniden Müslüman Olmak
Muhammet Ekrem Beyazal

Bir arayış içinde olmalı Müslüman. 
Neyi aradığını bilerek, kim için ara-
dığının farkında olarak aramalı sev-
dasını. Nitekim arayışında kendi 
yüreğine dokunuşları, hissedişleri 
ve duyuşları olmalı. Bunların ya-
nında serzenişleri de vardır elbette. 
Müslüman, kendi serzenişleri içinde 
boğulup giden birey gibi davran-
mamalı. Belki içe dönüklüğünün 
yanında dışa doğru cılız da olsa 
bir seslenişi olmalı. Bir ışık patla-
ması yaşamalı, yaşatmalı veya bir 
karanlığı aydınlatma meşalesi… 
Yüreklerinde dert, sızı ve keder 
taşıyanlar, alevlere doğru koşan 
kelebeklerin yanmalarına seyirci 
olamazlar.

Biz Müslümanlar, bir tarağın dişle-
ri veya bir bedenin organları gibi-
yiz. Dertler bizim, sorunlar bizim. 
Çözüm üretmek de bize düşer. Bu 
inançla kaleme aldığımız eserin, bi-
reysel dönüşümlere vesile olması 
dileğiyle.  
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Hz. Peygamber Döneminde 
Eğitim Öğretim
Prof. Dr. Şakir Gözütok

“Şimdiye kadar yapılan çok sayıda 
araştırmaya karşılık, Din Eğitimi 
sahasında hala el değmemiş pek 
çok konu bulunmaktadır. Bu güne 
kadar bütünüyle ele alınamamış ve 
incelenememiş konuların başında 
İslâm Eğitim Tarihi gelmektedir.

Bu çalışmamızda, hem İslâm Eğitim 
Tarihi sahasındaki söz konusu ek-
sikliği gidermek ve hem de günü-
müze kadar şekillenen İslâmî eği-
timin ilk dönemlerdeki durumunu 
tespit etmek gayesiyle Resulullah’ın 
(s.a.v.) sağlığında mevcut eğitim ve 
öğretimin durumunu genel hatlarıy-
la incelemeye çalıştık.”

Yaz Kur’an Kurslarında 
Kur’an ve Dini Bilgiler 
Öğretimi
Mustafa Öcal

“Çalışmamızda, bir kıraat üstadı 
olarak değil, bir eğitimci gözüyle 
Kur’an öğretimi konusunda pra-
tik bazı tekliflerde bulunulduktan 
sonra, iman, dua, ibadet ve ahlâk 
konularının öğretimi ile ilgili bazı 
metodik bilgiler verilmiştir. Ayrıca, 
çocukların bilgi edinmelerini kolay-
laştırmak ve zevkli hale getirmek 
amacıyla her konunun devamına 
“okuma parçaları” ile didaktik ço-
cuk şiirleri ve ilahiler eklenmiştir.”

Te’vîlâtül’l Kur’an 
Tercümesi 8
Çev. Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz 
Ed. Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz

“Öyle insanlar vardır ki öldükten-
sonra da yaşamaya devam ederler. 
Bu yaşamak onların düşünüp söyle-
dikleri sözlerle veya ortaya koyduk-
ları eserlerle çağlar ötesinde bile 
sürüp gider. Onlar, uzaydaki parlak 
yıldızlar gibi ışıyıp dururlar ve yolu-
muzu aydınlatmaya devam ederler. 
İnsanlığın ortak kültür mirası, sözü-
nü ettiğimiz bu yıldız şahsiyetlerin, 
bu bilge insanların tüm nesillere 
armağanıdır. Kelâmcıların hocası 
(İmâmü’l-mütekellimin) diye bili-
nen Ebû Mansûr el Mâtürîdî, farklı 
disiplinlerde ortaya koyduğu gö-
rüşler ile, asırlar sonrasında bile 
ufuk çizen, pek çok meseleye ışık 
tutan bir ilim insanı olarak İslâm 
düşünce tarihinde seçkin bir konu-
ma sahiptir.”
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Muhteşem Kanunî Sultan 
Süleyman
Yavuz Bahadıroğlu

Dünya önünde eğilirken, Kanunî, 
Peygamber’ine şöyle yalvarır: 

“Nûr-ı Âlemsin bugün hem dahi 
Mahbub-u Hüda, / Hem Allah’ın ha-
bibi hem de âlemlerin nurusun,

Eyleme âşıkların bir lâhza kapından 
cüda…/ Sen’i sevenleri bir an olsun 
kapından uzaklaştırma,

Gitmesin nâm-ı şerefin bu dilimden 
dem-bedem, / Gitmesin dilimden 
şerefli ismin, nişanın,

Dertli gönlüme devadır, can bulur 
ondan safa. / Benim dertli gönlüm 
bu zikirden şifa bulur, canım sevinç 
duyar.”

Kişilik ve Dindarlık
Yahya Turan

“İslam geleneğine göre insan kişili-
ğinin üç boyutu vardır. Bunlar; ruh, 
kalp ve nefstir. Ruh, insan bedeni-
ne canlılık ve hayat veren ilahi ve 
nurani bir varlıktır. Bazı filozof ve 
tasavvufçulara göre ruh ile nefs aynı 
şeydir. Bunlara göre benliğin olumlu 
yanı, olumsuz yanı ise nefsi oluştur-
maktadır. Kalp ise, dini kaynaklarda 
iki anlamda ele alınır. Birisi bedenin 
uzvu olarak cismani bir varlık, di-
ğeri ise ilahi ve nurani bir latifedir. 
Ayrıca kalp ruhun kaynağı olarak da 
kabul edilir.” 

Âdet ile İbâdet Arasında 
Bocalayan Müslüman
Mustafa Varlı

“İlim, iman ve akıl sahibi her 
Müslüman’a ve yüce Allah’a şikâ-
yetim var!

İslam’ın saf ve tertemiz ibadetlerini 
adetmiş gibi yapıp ibadetleri ruh-
suzlaştıran Müslümanlardan şikâ-
yetim var!

Hiçbir dayanağı olmayan adetleri, 
sanki birer ibadetmiş gibi yaparak 
İslam’ın saflığını bozanlardan şikâ-
yetim var!

İbadeti ibadet, adeti de adet gibi 
yapmayı öğretmesi gerektiği halde-
öğretmeyenlerden şikâyetim var!

Ve en önemlisi;

İslam’ın ibadetlerini robotlaştırdık-
tan sonra, Müslüman geri kalışını 
İslam dinine mal edenlerden şikâ-
yetim var!”
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ENSAR KİTAP

Bahçe
Fatma Ayhan

Bahçe… 
Boncuklu Tırtıl  
On yedi çocuklu Fare Simit 
Yılan Kao 
Sosyete tavuklar 
Sincap Parlakgöz

Kedi Mıncır ve üzerinde yaşayan 
diğer bütün canlıları bize anlatır-
ken aslında insanın da hikâyesini 
anlatıyor.

“Şiir kitabının üzerine mavi bir 
Yusufcuk kondu. Tepelerde veda 
etmeye hazırlanan bir leylek sü-
rüsü bulutların arasında dönmeye 
başladı.

Benim için hayat, hevesle okunan 
bir kitap, hiç bitmesin istenen bir 
cümbüş,

Neşeli bir koşturmaca idi…”

Siyer-i Nebî 1-2
Prof. Dr. Âdem Apak

Ülkemizde, gerek örgün, gerekse yaygın eğitimde Siyer-i Nebî’ye olan 
ilginin artması, siyere dair eserlere olan ihtiyacı en üst düzeye çıkarmıştır. 
Bu ihtiyaç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere siyer dersi için tertip 
ettiği, bizlerin de zaman zaman görev aldığımız “Hizmet İçi Eğitim” semi-
nerlerinde katılımcı öğretmenler tarafından da bizzat dile getirilmiştir. 
Gerek şahsî tespitlerimiz, gerekse bu konudaki talep ve beklentiler, böyle 
bir kitabı kaleme almamızı gerekli kılmıştır.

Kitabın ilk üç kısmı Hz. Peygamber’in (s.a.s) tarihi şahsiyeti ve tebliğ müca-
delesini incelerken, son iki bölüm ise onun şahsiyetine ve evrensel davetine 
odaklanmıştır ki, aslında onun siyeri bütün bunların toplamı olarak kabul 
edilmelidir. Buna göre, dördüncü bölümde onun şahsî özellikleri, ahlâkî 
hususiyetleri ve örnekliği, aile hayatı ile sosyal, siyasî yönü ve çocuklar ve 
gençlerle geliştirdiği münasebetleri esas alınmıştır.

Kitabın son bölümü ise, Hz. Peygamber’in (s.a.s) evrensel mesajlarını 
muhtevi olup, bunlar tevhid, adalet, ilim, kardeşlik, insan hakları ve barış 
başlıkları altında incelenmiş, bu şekilde çalışmada Allah Rasûlü’nün (s.a.s) 
hem sureti, hem de sîreti bir arada sunulmaya çalışılmıştır.
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