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Vakfın Amacı: Yurt, okul, kurs, konferans salonu, kütüphane, mescit ve eğitim salonları açmak.  Kimsesizleri, düşkünleri, yaşlıları ve küçükleri        
barındırma ve geliştirme yurtları, huzurevleri ve benzeri hayır ve kültür müesseseleri kurmak, işletmek ve bu konularda kurulmuş olan teşekküllere                  
yardım etmek. *Her derecede eğitim yapan öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs vermek. *Her türlü ilmi, tarihi ve dini eser basmak ve bu nev'i             
neşriyata yardımda bulunmak, gazete, kitap ve dergi neşretmek.  Matbaa kurmak. *Çeşmeler, imaretler, camii ve ibadet yerleri yapmak. *Aşevleri ve           
hastaneler açmak, yapmak, işletmek, devralmak, devretmek. *Eğitim merkezleri, kamp ve dinlenme tesisleri, kantinler,  spor tesisleri kurmak ve işletmek. 
*Araştırma enstitüleri kurmak ve araştırmaları teşvik etmek.  *Kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak, seminerler, açıkoturumlar, paneller, konferanslar 
tertiplemek.  Kültürel ve tarihi mirası ihya etmek.  *Yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemek.  *Hatıra ormanı kurmak.  *Fertler arasında sevgi ve birliği              
artırıcı her türlü faaliyette bulunmak ve fertlerin meşru olan her türlü iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde temin etmek.  

 

Muhterem Kardeşimiz, 
-İnsanlar arasında sosyal dayanışmanın sağlanması, yardımlaşmak, birbirlerine destek olmak, acı ve mutlu 

günleri paylaşmak, sevgi ve saygı tohumlarını atabilmek ve insanların gönül zenginliğine ulaşabilmeleri için 

fertler arasındaki ilişkilerin iyi olması gerekir. Hayır kuruluşu olan vakıflar, bu ilişkileri geliştirmeye gayret 

göstermektedirler.  

-Müslümanlar, “Bir kimse ölünce, ameli kesilir, amel defteri kapanır. Yalnız şu üç kimsenin amel defteri 

kapanmaz: Sadaka-i câriyesi (sevabı devam eden sadakası), ilmî bir eseri, kendisine duâ eden hayırlı bir evlâdı 

olan” meâlindeki hadîs-i şerîfte haber verilen bir sadaka-i câriye  bırakabilmek için âdetâ birbirleriyle yarış 

etmişler ve halen de etmektedirler. Bu yarışı, vakıflar kurarak ve vakıflara yardım ederek sürdürmektedirler. 

Bu  konuda Müslüman olarak “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır” hadîs-i şerîfini de 

unutmamamız ve rehber edinmemiz gerekmektedir. 

-İslam Hukukunda vakıf, sadaka-i câriyeden sayılmıştır. Yani, İslam hukukçularına göre sadaka-i câriye  vakıf        

demektir. Vakfın sebebi ise, Allahü Teâla (cc)’nın rızasını talep etmektir.   

-Vakıflar, başka bir ifâdeyle, insanlığın dünyevî ve uhrevî saâdetine hizmet eden önemli birer sosyal kuruluştur.  

-Dinimiz, yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı dinin temellerinden saymıştır. Hayırlı iş yapmanın 

en emin yollarından biri de vakıflara yapılan bağışlardır. Vakıflara yardım ederek gelirlerini çoğaltmak ve 

çalışmalarını desteklememiz gerekir. Bu kadar güzel bir hizmetin sürekliliğini sağlamak hepimizin görevidir.        

-“İnsanların en hayırlısı insanlara yararlı olan, malın en hayırlısı Allah (cc) yolunda harcanan (vakfedilen), 

vakfın en hayırlısı da insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeyi karşılayandır”. 

-Vakıf, el birliği ve gönül birliğinin en güzel ifadesidir.  

-Kısaca vakıf, gönül işi demektir, hayır işi demektir. Hayır yarışı demektir. Kaynağı kurumayan hayır çeşmesi 

demektir. Bu sebeple, hayırda yarışanların, vakfa yardım edenlerin öldükten sonra da sevabı devam edecektir. 

-Kısa adı NEKDAV olan Niyazîye Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu olarak, Üyelik Bilgi 

Formunu doldurmak suretiyle Vakfımıza üye olmanızı ve günde en az bir ekmek bedeli bağışta bulunarak bu 

hayır yarışına katılmanızı bekliyoruz. 

-Çevrenizdeki uygun göreceğiniz kişilere de, Vakfımıza günde bir ekmek bedeli ile dahi olsa bağışta bulunmaları 

için, durumu müsait olanlara gayrimenkul bağışında bulunmaları veya mülklerinin gelirlerini bağışlamaları için 

münasip şekilde teklifte bulunmanızı, üyelik formu doldurtarak üye olmalarını sağlamaya gayret etmenizi 

bekliyoruz. 

-Şimdiden göstereceğiniz hassâsiyet ve gayretiniz için teşekkür ediyoruz. 

-Selâm, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyor ve duâlarınızı bekliyoruz. Allahü Teâla (cc)’ya emanet olunuz. 

                                                                                                                                                        Y ö n e t i m  K u r u l u 
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YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
                                    A N KA R A 

 
 

                        Vakfınız hakkında bilgi edindim.  Vakfınıza günde bir  ekmek  bedelinden  az olmamak  üzere,  
 

 bağış olarak;          Aylık,          Üç Aylık,          Altı Aylık,          Yıllık    ……………………    TL 
 
 ödemeyi kabul ediyorum. 
 

                        Gereğini arz ederim. 
 
                                                                                                      
                                                                                                                                      …. / ….  / 2011  
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Vakfın Amacı:   Yurt, okul, kurs, konferans salonu, kütüphane, mescit ve eğitim salonları açmak.  Kimsesizleri, düşkünleri, yaşlıları ve  küçükleri 
barındırma  ve  geliştirme yurtları,  huzurevleri  ve  benzeri hayır  ve  kültür müesseseleri kurmak,  işletmek  ve  bu konularda kurulmuş olan teşekküllere 
yardım etmek.   *Her derecede eğitim yapan  öğrencilere   karşılıklı veya karşılıksız   burs vermek.  *Her türlü ilmi, tarihi ve dini eser basmak ve   bu nev'i 
neşriyata yardımda bulunmak,  gazete, kitap ve dergi neşretmek.  Matbaa kurmak.    *Çeşmeler, imaretler,  camii  ve  ibadet yerleri yapmak. *Aşevleri ve 
hastaneler açmak,  yapmak,  işletmek,  devralmak,  devretmek.     *Eğitim merkezleri,  kamp ve dinlenme tesisleri,  kantinler,  spor tesisleri kurmak ve işletmek. 
*Araştırma enstitüleri kurmak ve araştırmaları teşvik etmek.  *Kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak, seminerler, açıkoturumlar, paneller, konferanslar 
tertiplemek.   Kültürel ve  tarihi mirası  ihya etmek.  * Yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemek.   * Hatıra ormanı kurmak.    * Fertler arasında  sevgi  ve  birliği  
artırıcı  her türlü faaliyette bulunmak  ve  fertlerin meşru olan   her türlü  iktisadi  ve  içtimai  ihtiyaçlarını  imkanlar ölçüsünde temin  etmek. 
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