Giriş

SUNUM DOSYASI

Hakkında - Giriş
11-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Vakıf Haftası bu sene; “Vakıf
Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet” konusu çerçevesinde sosyal medya kanalları ve kitle
iletişim araçları aracılığı ile kutlanacaktır.
Vakıf Haftası boyunca “Şefkat ve Merhamet” başlığı çerçevesinde hiçbir karşılık beklemeden
hayır yapmak sevdasıyla içinde yaşadıkları topluma katkı sunmakta yarışan ecdadımızın
rahmetle yad edilmesine vesile olmayı umuyoruz.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, dünden bu güne kuşaklar arasında canlı bir köprü olan vakıf
kültür mirasının korunmasında ve gelecek nesillere intikalinin sağlanması hususunda
gerek ülkemizde gerekse de Osmanlı vakıflarının yayıldığı geniş coğrafyada çalışmalarını
sürdürmektedir.
Amacımız, yüzlerce yıldır bizlere emanet bırakılmış ve bugün önemini daha da iyi idrak
etmekte olduğumuz, yardımlaşma ve karşılık beklemeden iyilik yapma kavramlarının temsili
bir mücevher gibi olan vakıf olgusunu oluşturan şuurun canlı tutulmasını sağlamaktır.
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Konsept tasarımları / zemin
Vakıflar Haftası ile ilgili konsept çalışmaları özgün bir bakış açısıyla
tasarlanmıştır. Bu tasarımlar yapılırken toplumdaki vakıf algısı,beklentileri
dikkate alınarak çalışmalar sürdürülmüştür. Proje de herkeste hayranlık
uyandıran ve Merhamet yüklü medeniyetimizin en güzel örneklerinden biri
olarak yapılan kuş sarayları temel görsel olarak alınmıştır. Ayrıca da bu hafta
her yıl yeni bir tema ile kutlama geleneği oluşturulduğu için, tema ve yılının
da bir sistematiğe girmesi elzem görülmüştür.
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Sembol Tuba Ağacı

Sembol / Kuş Sarayları
VAKIFLAR HAFTASINA TEMASI İÇİN BİR
SEMBOL GEREKLİYDİ
Her yıl düzenli olarak bir tema etrafında kutlanılan Vakıf Haftasını temsil eden
bir sembol gerekli idi...Bu sembol kabul gören "MERHAMETİN KUŞ DİLİ"
temasını taşıyacak güçte olması önemli idi... Bundan dolayıdır ki Vakıflar
Haftasının sembolü Kuş Evleri olmuştur.
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Sembol Tuba Ağacı

Vakıf Haftası yıl logosu
TEMA ve YIL LOGOSU
Vakıflar haftası her yıl başka bir tema ile kutlandığı için
tema ve yılının stilize bir çalışması yapılması zorunlu
olmuştur... Bundan sonraki kutlamalarda aynı sitilde
tema ve yılının revize edilerek yapılması sonraki nesiller
için kutlamaların bir belleğe dönüşmesini sağlayacaktır.
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Arka plan tasarımı
TEMA ARKA PLAN TASARIMI
"MERHAMETİN EN GÜZEL DİLİ "
Her yıl kutlanılan haftalarda zihinlerde bir algı oluşturmak
önemlidir. Bu algıda en önemli unsur kullanılan renk
ve fotoğraftır. Pek çok olay dikkat edilirse fotoğrafla
algılanır. Bu yılki temanın mottosu "Merhametin Kuş
Dili" olması hasebiyle medeniyetimiz vakıf anlayışını
en güzel anlatan kuş saraylarında biri ile oluşan bir
bekraund bir resim kullanılmıştır. Çünkü Temayı en
belirgin kılan şey hiç şüphesiz ki kuş saraylarıdır..
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10-17 MAYIS

Sembol Tuba Ağacı

Tema logosu / Merhametin Kuş Dili
TEMA LOGOSU
Temanın Logosu merhameti en iyi anlatan Sevr
Mağarasının önüne yuva yapan barışın esenliğin ve
merhametin sembol kuşu güvercin stilize edilerek
çizilmiş ve logo olarak kullanılmıştır.

7

Afiş

Afiş

8

Afiş

9

Raket

10

Bilboard

11

Bina giydirme

12

Antetli kağıt

13

Davetiye

14

Cepli dosya

15

Bloknot

16

Yaka kartı

17

Kalem

18

Bez çanta

19

Kupa bardak
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Sembol Tuba Ağacı

Sosyal medya paylaşımları
#merhametinkuşdili
Bakan,
Duyan,
Hisseden,
Yürekler
İnşa ettiler
Kuş evlerini
Kuş saraylarını
Kuş vakıflarını...

VAKIFLAR HAFTASI BU YIL
MERHAMETİN BÜTÜN RENKLERİNİ
MERHAMETİN KUŞ DİLİYLE ANLATILIYOR.
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TEMA

10-17 MAYIS

10-17 MAYIS

Merhametin

www.vakiflarhaftasi.com

www.vakiflarhaftasi.com

T.C.
VAKIFLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın panosu
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Ödüller

23

Ayaklı pano

24

Sahne arkası
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Sembol Tuba Ağacı

Vakıflar sinevizyon filmi metni
Şâir Firdevsî Şehnâme adlı eserinde,
bir karıncanın bile hukûkunu
koruyacak kadar hassas bir gönüle
sahip olmanın lüzûmunu ifâde eder,
“Bir yem tânesi çeken karıncayı dahî
incitme!
Çünkü onun da canı vardır. Can ise,
tatlı ve hoştur.”
Anadolu topraklarını ilk irfanla,
hikmetle mayalayan, Anadolu'nun
kapılarını Türklere açan Alparslan'ın
Hocası Hasan el-Harakani
"Türkistan’dan Şama kadar her
nerede olursa olsun birinin parmağına
bir diken batarsa o diken benim
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parmağıma batmıştır. Aynı şekilde
kimin canı acırsa onun acısı benim
acımdır, eğer bir kalpte hüzün olursa
o kalp benim kalbimdir." der
Alvarlı Efe Hazretleri de
"Allah bizi insan eyleye!" Dert aslında,
insan olma derdidir" der.
Derdin hikayesi
Can olmaktan öte,canların dertlerini
paylaşmanın
İnsan olmanın , hikayesidir.
Aslında insanlık hikayesi,
Vakıf geleneğinin de hikayesidir...
Peki, hikaye nasıl başladı...
.....

Sembol Tuba Ağacı

Vakıflar sinevizyon filmi metni
Allah ,
Ol dedi...
Oluverdi alemler...
Bilinmek istedi,
Yaratıldı Ademler...
Kuşatıldı,Rahmetle Merhametle,
Şefkat yükledi yüreklerimize
Emanetle...
Emaneti yüklendi insan...
Rahmetin, Merhametin Önderi kılındı
Rasul...
Şefkatle gördü,gözetti,
Merhametle koruyup kolladı, her
canlıyı
Hurma bahçesiyle başladı,
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Nesi varsa paylaştı,
İlk oldu örnek oldu peygamber...
Takip etti onu Halifeler,Sahabeler
Yoluna ram oldu,
Dünyaya nam salmış devletler,
medeniyetler...
Ecdadın eliyle imar ve ihya edildi feth
edilen şehirler,
Yayıldı tüm cihana merhamet şefkat
sembolleri vakfiyeler...
Yesevi Ocağı harladı,
Hasan Harakani, Mevlana,Yunus
Emre,Hacı Bayramı Veli, Hacı Bektaşi
Veli
Ve daha nice gönül erleri mayaladı
Anadoluyu ihya etti ruhları.

Sembol Tuba Ağacı

Vakıflar sinevizyon filmi metni
Nurettin Zengi, Selahattin Eyyubi,
Sultan Alaaddin, Sultan Orhan, Sultan
Fatih, Süleyman, Sultan Abdulhamit,
Atik Valide, Mihrişah Sultan, Ayşe
Hanım, Ali Efendi ve daha niceleri
varlarını verdiler. Mimar İlyas, Mimar
Sinan, Sedefkar Mehmet Ağa, Mimar
Kemalettin inşa etti erdemli/faziletli
şehirleri.
Hem bedeni, hem ruhi imar edildi
Ademler...
O halde,
Kaldır başını
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Bak...
Gör ve
Hisset...
Ulu camiler seni duysun,
Medreseler, şifahaneler,
kervansaraylar,aş evleri, fakirhaneler,su
sebilleri,hala Mihruşah Sultan
İmaretinden çorba olan Veli amca,
Ayşe teyze, yetim, miskin, fakir, garip,
yolcu ve hasta, kırık kanatlı kuş ,sokak
köpeği...
İstanbul, Konya ,Mardin, Diyarbakır,
Kayseri, Konya, Tokat, Kastamonu,

Sembol Tuba Ağacı

Vakıflar sinevizyon filmi metni
Edirne, Manisa, Trabzon, Antalya,
memleketin her bir köşe taşını
oluşturan vakıf eserlerinin sana
baktığını bil... Mescidi Aksadan,
Gazi Hüsrev bey Camisine,Ayasofya
Camisinden, Gök medreseye, Çifte
Minareye, Bursa Ulu camiye
binlerce Vakıf eseri sana bakar...
Her birinin mimari, estetik, zerafet,
letafet, iyilik ve merhamet açısından
akl-ı selim, zevk-i selim ve kalb-i
selimin tezahürleri olduğunu Anla...
Anla ki Fatih Sultan Mehmet, Kanuni
Sultan Süleyman,Abdulhamit Han
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Mimar Sinan, ve Mimar Kemalettin’ler
sevinsin..
Bilki,
Merhametle
Şefkatle yüklenmiş
Bakan,
Duyan,
Hisseden,
Yürekler
İnşa ve ihya ettiler,
Gönülleri, haneleri,şehirleri...
Ayırmadılar hiç bir canlıyı,
Her canın kutsal olduğunu bildiler...
Merhametin kuş dilini anladılar

Sembol Tuba Ağacı

Vakıflar sinevizyon filmi metni
Kuşlara Saraylar yaptılar
Merhamet bu dünyanın mayasıdır.
Aynı şevk ve heyecanla yapılan vakıf
eserlerini ihya ve imar etmeye,vakıflar
kurmaya,dünyayı merhamet ve
şefkatle kuşatmak için var gücümüzle
çalışmaya devam ediyoruz...
2021 VAKIFLAR HAFTASI MERHAMET
VE ŞEFKAT TEMASIYLA
KUTLUNIYOR..
VAKIFALAR HAFTASI KUTLU OLSUN
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Vakıflar tema filmi
SHOOTINGBOARD

7

SHOOTINGBOARD

8

9

13

Adamın elindeki battaniyeyi alarak söndürme faaliyetleri için yanlarına katılır.

10

11

Başı boş dolanan 1-2 atı eğerlerinden
tutarak ve onları sakinleştirerek
uzaklaştıran birkaç adam görürüz.

14

15

Cesaretini toplayıp alevlerin yakınından geçerek, yaralanmış keçi yavrusunu alır ve hemen oradan uzaklaşır.

12

16

17

Bir kasabada bulunan
çakmaktadır. Çalışma
yapımında kullanılan
hayvanın tedavisiyle

Çocuk yanan barınağın hemen dışında bir keçi yavrusunu fark eder.
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salaş bir bir bina, içeride bir baytar’ın çalışma odası.Pencereden göründüğü kadarıyla dışarıda şimşekler
masasının bir kenarında, üzerinde bir biyoloji kitabı gibi üzerinde çizimler olan sayfalar (vb dekorlar...ilaç
eski tip tüpler) 40-45 yaşlarında bir adam (Baytar) bir masanın başında defterine notlar alır ya da bir
ilgilenir.
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4

SHOOTINGBOARD

19

SHOOTINGBOARD

20

21

25

31

23

24

27

Kapıyı çalar. Çalışmakta olan yaşlı adam gök gürültüsü sesinden kapının çalınmasını duymaz.

Kasaba meydanı. Etrafta kimseler yok. Kucağındaki oğlağı taşıyan çocuk, kasaba meydanının bitişiğindeki evlerin kapılarına sanki bir
yer ararmışçasına bakınır.
22

26

28

29

Çocuk birkaç kez daha kapıya
vurur.
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Yaşlı adam çalışırken emin olamamakla beraber kapının çalınma sesine kulak verir. Kapı çalınma sesini duyamaz. Emin olmak
için, meşale ya da büyükçe bir gaz lambasını alıp kümes ve yem bohçalarıyla dolu koridorda ilerler ve kapıya doğru yönelir.

Çocuk bir kapıya odaklanır, Baytar’ın kapısıdır.
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6

Vakıflar tema filmi
SHOOTINGBOARD

31

SHOOTINGBOARD

32

Kapıyı açtığında ilk bakışta kimseyi
göremez. Sağına soluna bakar. Kimse
yoktur.

34

33

37

38

Köy meydanındaki çardağın altında yorgunluktan bitap halde oturan çocuğu fark eder.

35

39

Baytarın çalışma odası. Kafeslerde sargılı duran hayvanlar, masa ve dolaplarda cam
şişelerde etiketlenmiş ilaçlar, bir simyacının büyülü tüpleri andıran ilaç baytarın ilaç
yaptığı cam tüpler çocuğun dikkatini çeker.

36

40

41

Baytar oğlağı tedavi etmeye başlar.
Çocuk da onu izler.

42

Çocuk baytar’ı görünce doğrulur ayağa kalkar. Baytar, iyi olup olmadığını anlamak için çocuğa bakar. çocuğun
kucağında battaniye (pike de olabilir) sarılmış oğlağı fark eder. Baytar oğlağı kucağına alır, içeri girerler.
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8

SHOOTINGBOARD

SHOOTINGBOARD
44

43

32

47

Zaman geçmiştir,
baytar tedavisini bitirmek üzeredir.

49

50

Baytarı izlerken uyuyakalan çocuk yağmur ve gökgürültüsü sesiyle irkilir.

Pencereden göründüğü kadarıyla
dışarıda şimşekler çakmaktadır.
46

45

48

Çocuk kovalara çatıdan damlayan yağmur sularını fark eder.
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O esnada bir adam büyük bir bohçada içinde yem (ilaç da olabilir) getirir. Adam ve Baytar selamlaşır.

52

53

Adam bağış kutusunun içine para bırakır.

54

Bırakılan madeni paranın sesi duyulur. Adam selam verip Baytarın yanından ayrılır.
Çocuk bağış kutusuna dikkatlice bakar.

10

Vakıflar tema filmi
SHOOTINGBOARD
55

SHOOTINGBOARD
56

Gündüz. Aradan bir müddet zaman geçmiş kasabanın
meydanında bir çarşı kurulmuş, çeşitli hayvanlanlar, belki
katırlar -develer yük taşımakta, çeşitli ve göz alıcı
renkte baharat satanlar, peynir ve yumurta satanlar,
kilden yapılmış tabak çanak satanları görürüz.
58

57

62

61

Çarşıda çocuk meyve sebze tezgahının başında etrafı
kalabalık, tezgahta renk renk duran meyve ve sebzeleri
satmaktadır. Satış sayesinde bir kavanozda (başka bir şey de
olabilir) atılan paraları görürüz.

59

63

Çocuk, bir demircinin yanında çalışmaktadır, demirci ocağınınkörüğünde terleyerek ateşi harlar,bu esnada demirci
ateşte demiri ısıtıp ara sıra demiri döver. Demirci, çocuğa emeklerinin karşılığında para verir.
64

60

65

Çocuk, Baytar’ın odasındaki bağış kutusunun içine biriktirdiği
paraları bırakır.

66

Çocuk demirci de çalıştığı kıyafetlerle yüzü isli, Baytar’ın
yanına uğrar. Tedavi olmuş bir köpeğin başını okşar, bağış
kutusunun içine kazandığı paraların bir kısmını bırakır.

11

12

SHOOTINGBOARD

SHOOTINGBOARD
Kamera gökyüzünden tilt down

67

68

69

33

71

72

Çocuk marangozun yanında çalıştığı kıyafetlerle, Baytar’ın yanına uğrar. Masanın başında Baytar, orta boy bir deftere
çeşitli hayvanlarının anatomisinin görüldüğü illüstrasyonlar çizmiştir. Bazı yazılar göze çarpar. Baytar’ın tam
karşısında duran çocuk masada duran bağış kutusuna para bırakır. Soldan sağa hareketle kamera Baytar’ın sırtında açılır,
Baytar’ın karşısında çocuğun büyümüş, 30 yaşlarındaki hali vardır. ADAM (eskiden çocuktu) yine bağış yapar. Çocuk bir
yere gidecekmiş gibi hazırlık yapmıştır. Sırtında bir bohça vardır.

75

Vedalaşırken Baytar defterini adama verir.

Çocuk, marangozun yanında çalışmaktadır. Çalışmasından ötürü marangoz çocuğa bir miktar para verir.

70

74

73
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78

77

76

Defterinde birkaç hayvan
çizimi, kafes, hastanenin
eskiz şeklinde çizilmiş planı
vardır.

Taşlardan oluşturulmuş bir çemberin içinde
ısınmak için yakılan bir ateşin başında oturan
birkaç kişi.

İşçiler onu dikkatle dinlemektedir.

Heyecanla projesinden bahseden adama görmediğimiz biri
vardiya değişimini haber vermek için omuzuna dokunur.
Adam eşyalarını alarak yerinden kalkar ve gider.
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Vakıflar tema filmi
SHOOTINGBOARD

79

SHOOTINGBOARD

80

81

85

83

87

Masanın önünde 20-30 kişi, günlük yevmiyelerini almak için sıra beklemektedir. Sıra Adama gelir. Ona verilen ücretini alır ve iç cebine koyup kenarda
duran boş el arabasını alır.

Adam da bir meşale alır ve mağara şeklinde olan madene girer.Mumlarla
ve meşalelerle aydınlatılmış el araçlarıyla dışarıya taş
taşıyan ve kazan birkaç madencinin yanından geçer.
82

86

84

88

89

90

İlerlerken, el arabasının önüne 4-5 kişi atılır. Ciddi ciddi adama bakalar, en öndeki adama gülümser ve cebinden çıkardığı bir avuç parayı
adamın el arabasına atar.
Adam bir maden ocağıda giderek terleyerek çalışmaya başlar.

15

16

SHOOTINGBOARD

91

SHOOTINGBOARD

92

93

97

Yeni kurulan bir hayvan hastanesinin önü…

94

34

95

Etraf kalabalık. ADAM binanın duvarına bir kuş yuvasını asar. Yaşlı adam
gelir. Beraber kurdukları hastaneye bakarlar

Bahçe içerisinde ve avluda büyük baş hayvanlar,
avlunun üzerinde uçan kuşlar vb anlar görürüz.
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99

O esnada tıpkı filmin başında olduğu gibi,
küçük bir erkek çocuğu bir örtüye sarılı
vaziyette yaralı bir hayvan getirir.

100

96

98

101

Ve Adam hemen hayvanla ilgilenmeye başlar.

Yaşlı Baytar ve Adam
birbirlerine bakar.
102

Yaşlı adam onları bir müddet izler ve göğe bakar.
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Vakıflar tema filmi
SHOOTINGBOARD

SHOOTINGBOARD

103

104

Hastanenin içindeki trabzana tünemiş bir kuş
havalanır. Havada uçarken kuşu takip ederiz.
107

106

105

DIŞ SES: Her iyilik kanatlanır;
karşılık beklemeden yapılacak nice
iyilikleri asırlar boyu kanatlarında
taşır.

108

109

Hastanenin üzerinde ufukta
bir kuş sürüsünün hareket
ettiğini görürüz.

(yüzü net gözükmeyecek) görürüz, kamera onu yalnız bırakarak geriye doğru
giderek uzaklaşır.

DIŞ SES: Vakıflar Haftası Kutlu olsun.

19

3

Gece. Bir şimşeğin çakmasıyla Anadolu’da tepeli bir vadibelirir. Gök gürültüsünün sesi yanan bir barınak ve tarla da
ateşlerin önünde siluet olarak gördüğümüz bir çocuğun görüntüsüyle gelir. Alevlere bakakalmış, o an henüz ne yapacağını
bilemeyen 10 yaşlarında bir çocuk, sisler, duman arasında kalmıştır. Sesler onun için boğuktur.
4

35

5

112

Fatih sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin üstten
görünüşü, kamera tepe açıda Üniversitenin kapısına
doğru aşağıya iner. Kapıdan
öğrenciler binaya giriş / çıkış yapmaktadır.
DIŞ SES: Nesiller boyu süren bir iyilik zincirinin
parçası olanların...

DIŞ SES: Yaradan’dan ötürü yaradılan her cana merhametini gösterenlerin;

SHOOTINGBOARD

2

111

Atik Valide Camiinin üstten görünüşü, kamera avlusunda hızlıca hareket eder,
sütunların arasından geçerek, eski ve büyük bir dini kitabı açan bir adamı

DIŞ SES: Ardında bıraktığı iyiliklerle
amel defteri hiç kapanmayanların;

Sülemaniye medresesinin tepe açıdan grafik görünümü, sanki
bir kuşun gözlerinden görüyormuşuz gibi (racing drone)
medresenin iç avlusunda, arkasında boğazın göründüğü
sıralı
kubbeleri arasında hızlıca dolanırız.

1

110

6

Tarlada son sürat alevleri söndürmek için koşuşturan 15 - 20 kişi, çocuğun yanından geçerek yangını hem kovalardaki suyla hem de
kalın örtülerle söndürmeye çalışırlar. İçlerinden biri çocuğun iyi olup olmadığına bakar. Çocuk o an kendine gelir.

2
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Vakıflar sergi / kuş evleri

LALEHAN

3URIHV\RQHO0HUPHU6HUDPLN.DWHJRULɠNLQFLVL
Eser Sahibi: Veli Tuna

Profesyonel Mermer / Seramik Kategori Birincisi
(VHU6DKLEL6H\KDQ<ÂOPD]

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG
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ALS27
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MAVİ

Profesyonel Mermer / Seramik Kategori Mansiyon
Eser Sahibi: Sümeyra Cebeci

Profesyonel Mermer / Seramik Kategori Üçüncüsü
(VHU6DKLEL6DPHW$OÂɢ
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Vakıflar sergi / kuş evleri

35487

173126İC

Profesyonel Mermer / Seramik Kategori Mansiyon
Eser Sahibi: Kamuran Ak

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG
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Profesyonel Mermer / Seramik Kategori Mansiyon
(VHU6DKLEL'LGH'LQ©VW¾QGDɟ

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG

TRMRT7501

MAVİBASTANKARA



Profesyonel Mermer / Seramik Kategori Mansiyon
Eser Sahibi: Murat Koyuncu

Profesyonel Mermer / Seramik Kategori Mansiyon
(VHU6DKLEL)LGDQ7RQ]D

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



Vakıflar sergi / kuş evleri

KIRMIZI

ADN

3URIHV\RQHO0HUPHU6HUDPLN.DWHJRULM¾UL]HOG¾O¾
Eser Sahibi: Adnan Kömürcü

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG
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3URIHV\RQHO$KɢDS.DWHJRUL%LULQFLVL
Eser Sahibi: Rahmi Atalay

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG

SERÇE REZİDANS

20014



3URIHV\RQHO$KɢDS.DWHJRULɠNLQFLVL
(VHU6DKLEL)XUNDQɡDQÂOÂ(PUHHOHEL

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



3URIHV\RQHO$KɢDS.DWHJRUL©¾QF¾V¾
Eser Sahibi: Hüsnü Turan Demir

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



Vakıflar sergi / kuş evleri

TRBELS10

ZEYNEP ALBAYRAK

3URIHV\RQHO$KɢDS.DWHJRUL0DQVL\RQ
(VHU6DKLEL$EGXOODK(ɟUL

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG

39



BND1309

3URIHV\RQHO$KɢDS.DWHJRUL0DQVL\RQ
(VHU6DKLEL=H\QHS$OED\UDN

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



ANKA

3URIHV\RQHO$KɢDS.DWHJRUL0DQVL\RQ
(VHU6DKLEL'¸QPH].RUNPD]1XUD\HOLN

3URIHV\RQHO$KɢDS.DWHJRUL0DQVL\RQ
Eser Sahibi: Mustafa Tugay Tuncer

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



Vakıflar sergi / kuş evleri

PARANDE

MHZ216468

3URIHV\RQHO$KɢDS.DWHJRUL-¾UL]HOG¾O¾
(VHU6DKLEL0XKDPPHW+DQLŊ=HQJLQ

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG
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GALATA

$PDW¸U.DWHJRULɠNLQFLVL
Eser Sahibi: Halime Belleyici

Amatör Kategori Birincisi
(VHU6DKLEL6HOPDQ<ÂOPD]

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



BETO2018

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



Amatör Kategori Üçüncüsü
(VHU6DKLEL%HUDW<ÂOGÂ]WHSH

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



Vakıflar sergi / kuş evleri

AŞİYAN62

ÜLYA979

Amatör Kategori Mansiyon
(VHU6DKLEL0XKDPPHGɡDIDN

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG
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PETEK

Amatör Kategori Mansiyon
(VHU6DKLEL6¾PH\\H.DUDNXɢ

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



ÖZGÜR KANATLAR

Amatör Kategori Mansiyon
(VHU6DKLEL+DVDQ$UÂRɟOX+DVDQ]W¾UN

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



Amatör Kategori Mansiyon
(VHU6DKLEL6H]LQ$NJ¾Q

NLWDSBNXVŹHYOHULLQGG



Tiyatro / Merhametin Kuş Dili
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Vakıf Haftası’na
özel olarak hazıladığı tiyatro eseri sergilenmesi

42

Sembol Tuba Ağacı

Tiyatro / Merhametin Kuş Dili
Simurg’un Kanatları Altında
Vakıf geleneğimize ilişkin bir tarih coğrafyası

Yazan : İpek Atagün Gezener, Erdal Ozan Metin
2021 Mayıs ayında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatro Genel
Müdürlüğü ortak yapım projesi için oluşturulan reji metnidir. Süre 15-20 dk olarak planlanmıştır.
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Sembol Tuba Ağacı

Tiyatro / Merhametin Kuş Dili
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Zümrüdü anka -Anlatıcı: (ecolu)
Nefes bir hediye
				
Yaşamayı öğret senden sonra gelene
				
İyilik, merhamet ver senden sonrakine,
				İnşa et önce vicdan,
				Bağışla önce sevgi,
				Sev, sevebileceğin her şeyi.
				Ateşi de külü de,
				Konacak omzuna, dileyecek merhamet.
				
Bir yudum su, bir kuşun kursağıdır vicdan,
				Sevmektir en büyük iman.
Dinle…!
Geçiş.

Oyuncu:			Nefes…
Z.A. / Anlatıcı:		
Nefesle başladı her şey… Sonra?
Oyuncu:
Sonra geçmişimi buldum. Tarihi. Benden önce geçilen yolları, aşılan dağları
buldum.
Z. A. / Anlatıcı:		
Merak ettin…
Oyuncu:
Merak ettim… Sabrı da selameti de merak ettim. Geçilmemiş yolları, aşılmamış dağları, doğanları sevdiğim kadar,
göçenleri merak ettim.
Z. A. / Anlatıcı:		
Öğrendin.
Oyuncu:			
Öğrendim, öğrenci oldum.
Z. A. / Anlatıcı:
Bu yer, bu gök, toprağın altında kaynayan su, gökte uçan şu kuş… Ne söyledi
sana? Dinledin mi hiç? …. Dinle…

Z. A. / Anlatıcı:

Tarihi karakterler, herkes, sahnede… Oyuncu ve Anka girer…
Ses:” İradene hakim ol, fakat vicdanına esir…”
Ses: Başkasını arama , çözüm sende…

Kalbinde olanı unutma…Düşün…Ne bıraktılar sana? Doğduğunda ne buldun
dünyada?

Sembol Tuba Ağacı

Tiyatro / Merhametin Kuş Dili
Ses: Merhamet et. Yardımlaş…
Ses: Temiz bir vicdandan daha rahat bir yastık yoktur.
Oyuncu:
Temiz bir vicdandan daha rahat bir yastık yoktur…
Z.A:		
O yastığın içi iyilikle doludur. İyilik… Şefkatin ve
merhametin sözlüğüdür… Bazen duyduğun ses, bazen tuttuğun bir el, sildiğin bir göz yaşı, doyurduğun bir yetimle dolu,
kutsal bir sözlük.. İyiliği anlatan o büyük sözlük… Sayfalarında
saklı sözcüklerin içinde tarihler, coğrafyalar, çocuklar ve hayat
saklı… Bak…
Valide Turhan Sultan görülür..
Oyuncu:
O kim ?
Z.A:		
İyiliğin sözlüğünden kanlı canlı, tertemiz bir sayfa…
Valide Turhan Sultan, IV. Mehmet’in. Annesi, Osmanlı’nın vakıf
geleneğini bize miras kalan bir temsilcisi..
Oyuncu:
Vakıf geleneği –
Z.A:		
Bu toprakların altındakilerin de üstündekilerin de
sıkılmış yumrukları vardı. Yardıma muhtaç, yardıma muhtaçlığını bilmeyecek kadar aciz bir serçeyi tutar gibi, sıkı ancak nazik sıkıldı yumruklar, bu topraklarda. O avucun içinde bazen
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serçeler, bazen bir yeni doğanın serçe parmağı, ama hep iyilik,
şefkat ve merhamet vardı. 1048 yılından Anadolu’nun bağrında
Erzurum’da başlayan bu iyilik, merhamet, ötekine sevgi, berikine merhamet; Osmanlı İmparatorluğu ile büyüdü, alışkanlık bir
tarihe dönüştü. Bak ve duy, düşün ve sev…
Sahne değişir…
Valide Turhan Sultan: 1653 yılında, Beşiktaş’ta bir çeşme
yaptırdım. Kalsın istedim, kalmadı. Kalsın diye etmedim, ama temenni ettim.
Bazen yaşlı bir muhacir, genç bir asker,
evladı yitmiş bir anne, yavru bir kedi,
ne ayağa, ne duvara muhtaç bir güzel
güvercin su içsin istedim… İçtiler. Dârülkurrâ, sıbyan mektebi, sebil, başka
çeşme ve türbe ile Mısır Çarşısı ardından geldi, kimisinden su içildi, kimisinin içinde kitap hatmedildi. Hepsi bir
işe yaradı, alimlerin dediği gibi “ Miras,
işe yarayan, insana fayda sağlayandır.”

Sembol Tuba Ağacı

Tiyatro / Merhametin Kuş Dili
Z.A ve Oyuncu girer… Ya da başka bir geçiş…
Oyuncu:
(Tekrar ederek ) Asıl miras, işe yarayan;
insana fayda sağlayandır.
Z.A:
Bak ve duy, düşün ve sev…Mahpeyker
Kösem Sultan..
MAHPEYKER KÖSEM SULTAN:
Soranlar olur, siz koskoca Mahpeyker Kösem Sultansınız, sizin neye ihtiyacınız vardır
diye… Vardır, gece rahat bir uykuya, gündüz de kalpten merhamet etmeye, görmeye ihtiyacımız vardır… Doğumdan ölüme,
kısmetten kadere bir yolculuk ömür. Osmanlı, bir canlının ruhunun dinleneceği en muktedir duraklardan. Yolculuklar…savaşa,
ticarete, ziyarete, hastalığa çıkıyor. Hacca gidenlere bakın, bu
zahmetli yolun sonundaki o huşuya, o kısmete, peygambere
yakın olmanın verdiği vicdan rahatlığına bakın…Bize düşen en
muhtaç olunan anda ve yerde iyilik yapmaktır. 1640 yılında Resulullahın aşkıyla hac kendisine nasip olanlar için vakıflar kurduk. Bu vakıftan Şam güzergahından Hacc’a giden insanların su
ihtiyaçları karşılanacak, yolda hastalananlar en yakın hastaneye
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nakledilecek, Mekke fukarası için her sene yüz adet gömlek ve
aba satın alınacak…Hacc yolunda yorgun düşen kişiler, konaklara
taşınacak ve her sene yüz adet tülbent ve yüz adet takke satın
alınıp muhtaçlara dağıtılacaktır. Vakfetmenin komutanı vicdan,
savaşı hayattır. İnsanın çeşidi, muhtaçlığın çoğu vardır. Kötülük
insanı ayırırken, iyilik birleştirir. Zulüm nasıl çeşit çeşitse, iyilik
birdir, birleştirir. Bir hadiste geçtiği gibi “ İnsanların faydalanacağı bir eser bırakan kimsenin amel defteri hiç kapanmaz”…
Oyuncu : 		
İnsanların faydalanacağı bir eser bırakan
kimsenin amel defteri kapanmaz..
Z.A:			
Tarihin sana yapılan en büyük iyilik… Bak..
Oyuncu, Sultan Aziz Han’a yönelerek…
Oyuncu:		
Peki siz ?
SULTAN AZİZ HAN: Ben Sultan Aziz Han.. Şimdi bilinen adıyla
Darüşşafaka’nın bir aciz vakıfçısıyım…Eğitim, tedrisat her şeyden mühimdir. Eğitim ilk önce aileden, sonra katipten, kitaptan
gelmektedir. Ailesi olmayana el uzatmak, bu kalbin, aklın borcudur. Cemiyeti Tedrisiye-i İslamiye adıyla vakfettik. İlk eğitim
vakfı olan İznik Orhan Gazi Medresesinden sonra, biz de bor-
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cumuzu ödedik. Bu vakfın amacı; yoksul ve yetim çocukların
eğitim-öğretimine destek olmaktır. İlimi, irfanı öğrenen insan,
geleceği elinde tutandır. Çok şükür ki, pek çok Osmanlı Paşası
ve aydını, okumuşu üye olmuştur.. Çünkü bu toprağın insanı bilir ki: İnsanların en hayırlısı , insanlara faydalı olanıdır.
Oyuncu:(Tekrar ederek )“ İnsanların en hayırlısı, insanlara
faydalı olandır”
Z. A. / Anlatıcı:		
Hayatı anlamak için insana bakmak
gerekir. İnsana ve insanın yaptığına.
Oyuncu:			
Peki sen? Sen de mi tarihin sözlüğündeki bir kelimesin ?
Z.A:
Bazen bir kelime, bazen bir şehir.. Bazen Ankara, Bazen İstanbul…
Fatih Sultan Mehmet, girer…
Fatih Sultan Mehmet:		
İstanbul… Rüyam.. Hayalim…
Gerçeğim… Kalın surların var, zaruri bir ameliyatın neşterini
reddeden kalın deriler gibi… Girmesem, öleceksin, hayat ver
bana, ver ki yaşatayım seni… Toprağına değen üç denizin suyu,
saksısından toprağını gözleyen bir çiçek gibi… İstanbul… İçin
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içine sığmaz, kalabalık bir sokak gibi… Her yerin insan… İyilik
ve merhamet getiriyorum sana, izin ver gireyim aklına, yalvarırım al beni kalbine… İstanbul! ( Bir geçiş ) Önce aklına, sonra
kalbine girdim narin İstanbul’un. Ama biliyordum, suru aşmak
kolay, insanı yaşatmaktan. Biliyordum savaşı almak kolay, insan kalbi kazanmaktan. Biliyordum, düşmanı def etmek kolay,
dost kazanmaktan. Tıpkı geçmiş atalarım, gelecek mirasçılarım
gibi, kolayı seçmedim. Bir top gibi, namluya sürülen bir kurşun
gibi iyiliği, şefkat ve merhameti, İstanbul’a bir halı gibi serdim,
bin yıllardır tersanesinde zapt edilen ihtişamlı bir Osmanlı Gemisini, suya indirdim. Ne gayri müslüme, ne gayri müslümün
fakirine, fukarına el sürdüm. İstanbul bizimdir, dünya insanın…
Bazen yitenlerin göz yaşından dolan deniz, bazen kuru bir kursağa giren can suyu; kabardı, kabardı, bir damla değdi göğün
gözcüsü Simurg’un, Zümrüd-ü Anka’nın kanadına. Bir tüy düştü
o kanattan…
Bir tüy düşer --- Ya da başka bir geçiş…
Oyuncu:		
Bu tüy..
Z. A. / Anlatıcı:
Vicdanına düşen o tüy.. Yumuşak ve ber-

Sembol Tuba Ağacı

Tiyatro / Merhametin Kuş Dili
rak… Ve O tüyle, İyiliğin, merhametin, bağışlamanın tohumları
ekildi toprağa… Uykunun en tatlısından verilen zaman, aşın
en tatlısından bağışlanan pay, bereketin, kısmetin, kaderin
verilmesi bir diğerine… Nedir biliyor musun bunun adı?
Oyuncu:		
Nedir ?
Z. A. / Anlatıcı : Geleceği miras bırakmaktır, diğerine. Vakfetmek böyledir. Vakfın geleneği bu topraklarda kaynağına aşina olunan bir akarsu gibi akmaktadır. Ve unutma, denizi, nehri,
çeşmeyi bağışlamak kolaydır, maharet yağmur suyunun altına
koyulan bir tas kaba, gelen bir kuşun merhabasıdır…
Oyuncu :		
Peki bu tüy ?
Z.A:			
Bazen verilen bir hayat, bazen sıvazlanan bir
omuz, bazen zamanın kendisidir… Bak..
Kişi:		
Aşsıza aş, sağlıksıza/hastaya/engelliye sıhhat,
yürüyene yol.
Kişi:		
Gelene merhaba, gidene Allah’a emanet ol.
Kişi:		
Fakir ve garibe erzak, tatsıza şeker.
Kişi:		
Faydalı bir miras bırakmak.
Kişi:		
Ölünce toprağa gömülür insan, bir çiçek doğar
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içinden, bir kuş su içer kabrinden. İnan ki ecdat o zaman senden razıdır. Allah da.
Kişi:
Vakfettim; önce gönlümü, atamın, dilimin, toprağımın yaptığı gibi.
Oyuncu:
İnsanlar… Benim gibi..
Zümrüdü Anka :		
Nefes bir hediye
				
Yaşamayı öğret senden sonra gelene
				
İyilik, şefkat ve merhamet ver senden
sonrakine,
				İnşa et önce vicdan,
				Bağışla önce sevgi,
				Sev, sevebileceğin her şeyi.
				Ateşi de külü de,
				Ölümü de doğumu da,
				
Zümrüd-ü Anka yorulacak elbet,
				Konacak omzuna, dileyecek merhamet.
				Zümrüd’ü Anka’nın kanadından düşen
o tüy,
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Toprağın göğsüne yaslanan bir baş
gibi,
				
Şefkat ve merhamet verecek insana ve
insana ait olana..
Anka yok olur… Oyuncu elinde bir tüyle kalır…
Oyuncu:
Peki sen kimsin, aklıma, cismime bu
kadar soruyu bırakıp, cevaplar vermeden nasıl böyle çekip gidersin ?
Günümüz Vakıfçısı:
Varacağı yere vardı, menziline ulaştı
Zümrüd-ü Anka..
Oyuncu:
Zümrüd-ü Anka.. Küllerinden doğan o
muhteşem kuş… Peki bu tüy?
Günümüz Vakıfçısı:
O tüy, Zümrüd’ü Anka’nın kanadından ,
yeryüzüne dökülen gökyüzü.
Oyuncu:
Masal gibi…
Günümüz Vakıfçısı:
Gerçeğe en çok ne benzer ?
Oyuncu:
Mucizeler..
Günümüz Vakıfçısı:		
Mucizeler… Anka, yeryüzüne
ekilen gök yüzüdür, kanatsızlara uçmayı bahşeden ise, iyilik ve
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sevgi.. Hayat nedir ?
Oyuncu:				Zaman..
Günümüz Vakıfçısı:		
Bir zaman dilimi.. Bir aralık..
Gece yatmadan, ecel canı almadan gözlerin önünden geçen
o görüntüler iyilikle, merhametle, sevgiyle dolansın diye Zümrüd-ü Anka, gökten o tüyü bırakmış yeryüzüne. O tüy büyümüş,
çoğalmış. Vicdan denilen yastığın içine girmiş, insana en huzurlu uykuyu bahşetmiş, şefkat ve merhametin, iyiliğin ve sevginin
uykusu…Simurg’un bize bahşettiği o tüy, Anadolu’da vakıf geleneğine dönüşmüş… Yolculuğunun 7 vadisi, binlerce vakıfa…
Her musibet, hayra; her yok, vara kavuşmuş… İnsan, Anadolu’da
huzurlu bir uykuyu; vicdanı, iyiliği, merhameti, asırlardır paylaşmış, paylaştıkça iyiye, güzele ulaşmış… Anadolu, vefalı bir baş,
gökten düşen bir tüy gibi konmuş, vicdan denilen yastığın üzerine… Geceyi, sabaha, zengini fakire, eksiği tama böyle bağlamış.. İyilikle…
SON.

Ödül alacak kişiler / Vakıf insanlar
Fatime YİKİT

Mehmet YILDIZ
Sultanahmet Camii restorasyonuna vermiş olduğu katkılarından ötürü…

Düzce'de yaşayan 42 yaşındaki Fatime
Yikit, hayatının yaklaşık yarım asrını 5
engelli evladına adamış, kendi ayakları
üzerinde durabilmeleri için çocuklarına
bildiklerini öğretmeye çalışıyor.
Eşini yaklaşık 14 yıl önce kaybeden
fedakar anne, 7 çocuğundan sağlıklı olan
iki kızının da desteğiyle ikisi erkek beş
engelli evladına tüm zorluklara rağmen
hem babalık hem de annelik yapıyor.
Fatime Teyze'nin tek korkusu ise kendisi öldükten sonra çocuklarının yaşamlarını
nasıl devam ettireceği...

2

Gurabahane-i Laklakan
Hayvan Hastanesi’ne Katkılarından Ötürü
FRANSIZ KONSOLOSU
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Doğuştan kas hastalığı nedeniyle engelli olan Havva (50), Adem (41), Nimet (40)
Menşure (38) ve Selim Yikit'e (35) günlük yaşamlarında destek olan fedakar anne,
elinden geldiğince çocuklarına iğne oyası ve yemek yapmayı, okuyup yazmayı ve
Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmeye çalışıyor.

Dünya'nın İlk Hayvan Hastanesi
Gurabahane-i Laklakan
Düşkün leylek evi, 19. yüzyılda
başta leylekler olmak üzere
göçmen kuşların bakım ve
tedavisinin yapılması amacıyla
Osmanlı döneminde
kurulmuştur.
Osmangazi Belediyesi'nce
restore edilen "Gurabahane-i
Laklakan" iki yıl aradan sonra
yeniden sokak hayvanlarının
yaralarına merhem olacak.
Dünyada bir benzeri daha
olmadığı bildirilen ve Türk
halkının hayvanlara verdiği
önemin bir göstergesi olan
Gurabahane-i Laklakan,
dünyanın ilk hayvan hastanesidir.
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İbrahim YILMAZ

Armed Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İyilik Akımı Derneği Kurucu Başkanı

4

Uğur AVCI

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, akülü
tekerlekli sandalyesiyle cadde ve sokakları dolaşarak sokak hayvanlarını besliyor…

https://twitter.com/ibrahimarmed
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Ödül alacak kişiler / Vakıf insanlar
AHBAP DERNEĞİ
Ahbap ve AFAD Arasında İş
Birliği Protokolü İmzalandı…

Derneğin Amacı; Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere
her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini
sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni işbirliği modelleri ve
projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak,
yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe
taşınmasına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.
8

Şeyhmus ERGİNOĞLU
Mardin'de yaşayan 71 yaşındaki
Şeyhmus ERGİNOĞLU 26 yıllık
emeğin sonucunda Mardin'de
eskiden şehrin çöplerinin
dökülmüş olduğu 48 dönümlük
alanı küçük bir ormana
dönüştürdü…
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Hasan KIZIL

Hayırsever İşadamı Bilal Şahin
Yozgat İl genelinde eğitim
başta olmak üzere yaptığı
hayır hizmetleri ve
yatırımlarla herkesin
sevgisini kazanan
Hayırsever İşadamı
Yozgatlı İşadamı Bilal Şahin,
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem"
kampanyasına 720 bin lira
destek vereceğini açıkladı.

Hasan Kızıl, 22 Haziran 1995'te Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu. Hayvanlarla iç içe
büyüdü.
Araba kaputuna giren bir kedinin kucağında ölmesi onu çok etkiledi. O günden beri de
"engelleri" yok etmek için çalışıyor.
Atıklardan yaptığı protezlerle bugüne kadar 600'den fazla engelli hayvanın yürümesini
sağladı. İnsanlar ona "hayat tamircisi" diyor.
Engelli çocuklara da destek olan Kızıl, onlar için süper kahraman logolu protezler yaptı.
"Hayat tamircisi" 2018'de Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görüldü.

Korona salgının Türkiye’de görülmesiyle birlikte, Bozok Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi’ne sağlık malzemeleri yardımında bulundu.
Geçtiğimiz aylarda Elazığ’da meydana gelen depremin yaralarının sarılması için
2 TIR un, gıda battaniye ve ısıtıcı yardımında bulunan Hayırsever daha bir çok
yardıma imza attı.
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Ünal HEKİM

'Hayvanı Aç Olan İnsan Huzur Bulamaz' …

10

Süleyman DOĞAN
Acil Hastalara Yardım Vakfı Başkanı Süleyman Doğan’ın Konya’da yaptırdığı 400
yataklı Zihinsel Engelliler için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sakat,
görme engelli ve zihinsel özürlü olan 7’den 77’ye yardıma muhtaç herkesin
barınabileceği bir yerdir. Darülaceze’de hizmet ücretsiz olup vakıf tarafından
Allah rızası için yapılmıştır.

İş insanı Ünal Hekim'in, yaklaşık 16 yıl
önce yolda rastladığı yaralı bir sokak
köpeğine yardım etmesiyle hayatının
akışı değişti. Kendini hayvanlara
adayan Hekim, fabrikasının bahçesinde
bulunan aş evi sayesinde günde 2 bin
500 köpeği besliyor…
Sigortalı 5 kişi çalıştırıyorum. Yemekler pişer, kovalara doldurulur ve sokaklarda
hayvanlara dağıtırız. 24 saat burası faal durumda. Yaralı, hasta hayvanlar oluyor,
elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Biz bu işi mutluluk için değil Allah rızası
için yapıyoruz. Bu işin huzurunu da tadıyoruz….
12
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Ödül alacak kişiler / Vakıf insanlar
Mehmet KÖKSAL

Kırıkkale'de yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Köksal arka ayakları tutmayan sokak
köpeğinin yürümesi için pazar arabasından yürüteç tasarlayarak fedakârlığıyla
takdir toplayan hayvan sever, Kostak ismini verdiği köpeğin ölümünün ardından
hayatını diğer sokak hayvanlarına adadı…

Ömer DİKER

Mehmet KEZEK

Hatay Antakya’da ihtiyacı
olan öğrencilere
karşılıksız verilmek üzere
20.000,00TL şartlı bağışı
ile vakıf anlayışına ve
öğrencilere katkılarından
ötürü…

Konya Çukur Camii’ne
harcanması amacıyla
yapmış olduğu
80.000,00TL şartlı bağışı
ile vakıf anlayışına ve
öğrencilere katkılarından
ötürü…

Ayşe YILMAZ
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Van'da Ahmed-i Hani Kültür Parkında oluşturulan kuş
yemleme alanında aç kalan binlerce güvercine 20 yıldan
beri sahip çıkan Mevlüt İzci güvercinlere çocukları gibi
bakıyor. Kuşlara olan ilgisinden dolayı kış aylarında yiyecek
bulamayan kuşları beslediği gibi onları her türlü tehlikeden
de koruyor.
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Samsun Yılandere ve Gürgendağ
mevkiinde belirlediği noktalarda
sokak hayvanlarını atık tavuk
parçaları ve kuru mama ile besleyen
Uyar, sayıları bine yaklaşan sokak
köpeğini beslemeye çalışıyor. Uyar,
hayvan severlerle birlikte her ay 10
tona yakın tavuk kemiği ile kuru
mama
temin
ederek
günlük
kamyonetiyle dağıtım yapıyor. Uyar'ı
gören köpekler, kamyonetin peşine
takılıyor, besleniyor.

16

Metin ÖZDEMİR

Rabia ASLAN

Mevlüt İZCİ
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Trabzon Merkez Konaklar Camii Halı Temini, Trabzon Akçaabat
Orta Mahalle Camii Halı Temini ile Trabzon Ortahisar Fatih
Büyük Camii Halı Temini için 29.000,00TL şartlı bağışı ile vakıf
anlayışına ve öğrencilere katkılarından ötürü…

Fevzi UYAR

Samsun'da 42 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Biyoloji Öğretmeni Fevzi Uyar,
kendini sokak hayvanlarına adadı…

Hakkari'de küçük yaşta kekliğinin ölmesi üzerine hayvanlara karşı duyarlılığı artan
Rabia Aslan, kentte soğuk havaların başlamasıyla yiyecek bulmakta zorlanan
sokak hayvanlarını temin ettiği mamalarla besliyor…
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Üniversite öğrencisi Metin Özdemir sokak hayvanlarını beslemek için
yeterli maddi kaynak bulamayınca telefonunu satıp sokak hayvanlarına
mama ve ilaç aldı...
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Ödül alacak kişiler / Vakıf insanlar

HAYVAN AKTİVİSTİ ÜNLÜLER
Yonca EVCİMİK

Sertap ERENER

Mert FIRAT
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Ajda PEKKAN

Tarkan (Tarkan Tevetoğlu)
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Program akışı
• GİRİŞ FİLMİ

Vakıfların tarihi felsefesini anlatan sinevizyon filmi (3”)

• TEMA FİLMİ

Hayvan hastanesi Kuş filmi (1”)

• VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ
BURHAN ERSOY SELAMLAMA KONUŞMASI (5”)
Son iki yılda yapımını restorasyonunu tamamladığımız yapılar

• PROTOKOL KONUŞMASI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY
• ÖDÜL TÖRENİ

ÖDÜL ALANLARIN TANITIMLARI VE SAHNEYE DAVETİ
CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖDÜL TAKDİMLERİ VE TOPLU FOTOĞRAF

• CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMALARI
• TİYATRO GÖSTERİSİ
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