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” Bir çocuk daha okusun diye”    siz de bize destek olabilirsiniz 

Toplumsal hayatımızda çok önemli bir yeri olan Vakıf kurumunun işlevlerini yerine  

getirebilmesi, vakfın kuruluşunda tahsis edilen mal ve hakların geliri ile daha sonra yapılan 

bağışlara bağlıdır.  Kamu yararına olan vakfımıza yapılan bağışlar muafiyet nedeni ile  

vergiden düşürülür. 

BURS HAVUZUNA 

 İstediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz. 

DEVRE BURSUYLA 

 50 TL-60TL-150 TL aylık ya da yıllık katkı  

ile bir çocuğumuzun veya gencimizin eğitim giderine katkı sağlayabilirsiniz 

İSME VEYA ANIYA KURULAN 

SÜREKLİ EĞİTİM FONU 

 Vakfımızda kuracağınız fonun geliri ile hayatta olan veya kaybettiğiniz bir  

sevdiğinizin adını veya kendi adınızı burslarda yaşatabilirsiniz. 

SOSYAL NEDENLİ BAĞIŞLARLA 

 Nikah şekeri, her türlü çiçek, çelenk, tebrik kart, armağan,  

kurban, fitre ve zekat yerine  

burs havuzuna bağışta bulunabilirsiniz. 

LOGOLU ÜRÜNLER  

Logolu ürünlerimizi tercih edebilirsiniz. 

        ÖNEMLİ GÜN KARTLARI                     KİTAPLAR                    MUTLU GÜN MAGNETLERİ             ÇİKOLATALAR 

444 28 39 
yekuv.org.tr 

facebook.com/yekuvvakfi 

AYNİ BAĞIŞLARLA 

 Çocuklarımızın giysi ihtiyaçlarını karşılayabilir, eğitim ve öğretim aracı  

        sağlayabilirsiniz. 

Başarılı öğrencilere Başarıyı Teşvik Ödülü 

verebilirsiniz. 

GAYRİMENKUL BAĞIŞINIZLA 

 Vakfımızın yapacağı okul, yurt, eğitim, kültür merkezlerine, çocuk  

ve gençlik evlerine adınızı veya anısını yaşatmak istediğiniz bir  

kişinin adını koyabilirsiniz. 
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En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır. 
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başkanın mesajı 
 

 

Merhaba 2014,  

Yaşamlarımıza umudu getiren yeni yıl. 

Umut ki, çaresizliklerin, kederlerin, korkuların sihirli sözcüğü. 

2014 de herkes gibi ben de umut etmek istiyorum: 

Doğrularla, adaletle, sevgiyle, insani değerlerle, bilgiyle  

donatılmış insanların birbirlerine saygı duyduğu bir toplum  

düşlüyorum. 

İlkeli ve onurlu yaşamlardan torunlarımız ders alsın istiyorum. 

Sadece sevginin kanat çırptığı komşular istiyorum. 

Korkmadan, dinlenmeden düşündüklerimi söylemek istiyorum. 

 

Kimsenin kimseden kuşku duymadığı kardeşçe bir yaşam istiyorum. 

Gençlere daha çok değer vermeyi, özenmeyi, korumayı, onlara örnek olmayı ve onları dinlemeyi  

istiyorum.  

Bütün bu dileklerle yeni yılınızı kutlarken,  

"Yeküv'den Haberler" adı altında yılda dört kez yayınlanacak olan yeni dergimizle, yıllardır büyük 

bir sevgi ve inançla sürdürdüğümüz çabalarımızı daha geniş bir kitleye takdim etmenin ve siz  

değerli bağışçılarımız, yol arkadaşlarımız ve sevgili bursiyerlerimizle el ele tutuşmanın  

mutluluğunu yaşıyorum. 

 

Av. Gülbin Sözen 

Vakıf Başkanı 
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bir çocuk daha okusun diye 

 

bizimle birlikteydi 

 

Ünlü besteci ve piyanist Sayın Anjelika Akbar, 25 Kasım 

2013 tarihindeki YEKÜV burs havuzuna katkı amaçlı  

konserinde bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Sanatçı, bir 

kısmı kendi bestesi olan dünyaca ünlü film müziklerinden 

derlediği bir seçki ile sahne aldı. Kendisine  konuk sanatçı 

olarak ney ve fujara (Slovakya çalgısı) ile Tolga Ünaldı eşlik 

etti. 

Piyanist filmindeki ünlü Chopin Noktrün’ ünü  

çalmadan önce, ikinci dünya savaşının yarattığı  
tahribatlara değindi ve bu konunun kendisini daima 
derinden etkilemiş olduğunu belirterek, sözlerini 

“Dünyada barışı sağlayabilmek için onu önce  

içimizde yaratmalıyız” diyerek bitirdi. 

Kalabalık bir izleyici topluluğu tarafından izlenen 

konserin sonunda YEKÜV Başkanı Sayın Gülbin  

Sözen Anjelika Akbar ve Tolga Ünaldı’ ya değerli 

katkıları nedeniyle teşekkür etti.  

haberler 

Rusya’da bestecilik eğitimi görürken film müzikleri 

konusuna özel bir ilgi duyduğunu belirten sanatçı  
Türkiye’de son olarak Ömer Kızıltan’ın “Beni  

Unutma” filminin müziklerini bestelemişti. 

Yapay Zeka, Tahran-43,  Son Samuray, Issız Adam 

ve Beni Unutma film müziklerinin yanı sıra,   

Polansky’ nin Piyanist filmindeki Chopin Noktrün’ ü 

ve Andrey Tarkovsky’ nin Solaris filmindeki Bach 
Prelüd’ ü sanatçının piyanosunda yeniden hayat 
buldular. Her bir müzik parçasından önce, parçanın 

hakkında dinleyicilere açıklamalar yapan Akbar, bu 
açıklamaların arasına düşünce ve duygularını da 
ekleyerek parçaların yorumunu zenginleştirdi.  

 

 

  6    
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 haberler 

her kilometre için YEKÜV' e bağış yapmaya   

karar verdi.   

Bunun yanı sıra, sosyal çevresine bu projeyi  

duyurarak onların da uygun görecekleri tutarlar-

da YEKÜV' e bağış yapmalarını; daha da  

önemlisi, bir kısmının YEKÜV' ün düzenli  

destekçisi olmalarını sağlamayı hedefliyor. 

 

Runtalya Maratonu da artık bizler için daha  

anlamlı. Bütün gönlümüzle kendisine eşlik ediyor 

olacağız. 

Sayın Derya Göknar, aralarında Yapı Kredi  

Bankası, Pamukbank, MasterCard, Osmanlı  
Bankası, Dexia Bank Rusya, Nomos Bank Rusya  
‘nın da bulunduğu çeşitli kuruluşlarda 20 yıldan 

uzun süre orta ve üst düzey yöneticilik yapmış bir 
mühendis. 1962 doğumlu ve İTÜ İşletme  
Mühendisliği Bölümü mezunu. 

 

Amacı, hobisini, kişisel imkanlarını ve sosyal  

çevresini bir araya getirerek " Bir Çocuk Daha 

Okusun" diyebilmek. Bu çerçevede, 2 Mart 2014 

günü yapılacak Runtalya Maratonu' na katılmaya 

ve hazırlık koşuları da dahil olmak üzere koştuğu  
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 haberler 

Bazı zamanlarda mezun olmuş öğrencilerin konuk 

olduğu Salı buluşmalarında duygulu ve hoş anlar  

yaşanıyor. 

Sayın Tülay Erkan’ın koordinatörlüğünde  

yürütülen ve yıllardır sürdürülen Eğitime Katkı 

İçin  Salı Buluşmaları, arkadaş toplantıları, anma, 

kutlama vb toplantıları gerçekleştirirken, aynı  

zamanda YEKÜV’ün çatısı altında  daha yüksek 

bir amaca  hizmet etmenin olanağını sağlıyor. 

 

Değerli öğretmenimiz ve 21. Yüzyıl Eğitim ve  

Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Tülay Erkan 

’ın gayretleri ile artık bir gelenek haline gelmiş her 

ayın dördüncü Salı günü yapılan buluşmaların  

sonuncusu Germir Palas Oteli’nde 24 Aralık 2013 

tarihinde yapıldı.  

Her ay bir hayırseverin bağışı ile gerçekleştirilen 

öğlen yemeklerinde toplanan para YEKÜV burs  

havuzuna aktarılıyor. Yemekler tüm eğitim yılı  

boyunca ve her ay düzenlendiğinden, burs verilen 

öğrenciler bu yemekler sayesinde bir yıllık  

eğitimlerine devam etmiş oluyorlar. 

Kimi zaman hayatta olmayan büyükleri adına, kimi 

zaman da kendileri için bu yemekleri bağışlayan  

hayırseverler, aynı zamanda arkadaşlık ve  

dostluğun güzel sohbetleri ile zamanlarını anlamlı 

olarak değerlendiriyorlar. 

   8    
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 haberler 

Sayın Zehra Akın’ın vermiş olduğu bilgiye göre,  

oluşan sosyal komite yıllardır sürdürülen çalışma 

düzeni ile Çetin Şaman Kültür Merkezi’ nde her  

Pazartesi günü toplanıyor ve bağışlanan  

malzemeleri çeşitli ürünlere çevirerek kermes için 

hazırlık yapıyorlar. Bağışlar YEKÜV üyeleri veya 

YEKÜV dostlarından elde ediliyor.   

Elde edilen gelir YEKÜV burs havuzuna aktarılıyor.  

21 yıldan beri düzenlenerek tüm geliri YEKÜV 

Burs Havuzu’ na  aktarılan geleneksel YEKÜV 

Yılbaşı Kermesi 19 Aralık 2013 tarihinde İstanbul 

Yelken Kulübü’nde yapıldı. Çok sayıda kişinin 

ziyaret ettiği kermeste YEKÜV masasında da 

vakfımız sosyal komitesi değerli üyelerinin  

hazırladığı el işleri satışa sunuldu. Birçok değerli 

üyemiz de gönüllü olarak satış için hazır bulun-

dular ve tüm gün yardımcı oldular.  
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 haberler 

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Burslu  

Öğrencileri için her ayın üçüncü Cumartesi günü 

gerçekleştirilen buluşmalar öğrencilerimizin  

yoğun katılımları ile devam ediyor.  

Seçilen bir sosyal ya da kültürel konuda konuk  

kendi kendine yardım etme becerisinin ve  

bilincinin geliştirilmesini amaçlıyor. 

Katılımcılar, verilen üç kademe eğitimi aldıktan 

sonra eğer isterlerse kendilerinin ve yakın  

çevrelerinin  

güvenliği için sorumluluk alarak İstanbul’un afet-

lere hazırlanmasında gönüllü olarak görev yapa-

biliyorlar. 

konuşmacıların öğrencilerle buluştuğu toplantılar  

bilgilendirme ve/veya kendini toplum önünde ifade 

etme becerisinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Toplantı 

sonlarında değerli bağışçıların katkıları ile öğrencilere 

ikramlar yapılıyor ve armağanlar veriliyor. 

21 Aralık 2013 tarihli öğrenci toplantısına katılan 

100’ün üzerinde öğrenciye  Sayın Özdemir  

Günday tarafından  “Güvenli Yaşam 1” eğitimi 

verildi.  

Güvenli Yaşam Eğitimleri, T.C. İstanbul Valiliği 

tarafından organize ediliyor ve Güvenli Yaşam 

Eğitmenleri tarafından uygulanıyor. Eğitimlerde 

İstanbul halkının birey ve kurumlar düzeyinde  

afetlere hazırlık kapasitesinin arttırılarak,  

  10    
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 haberler 
Eğitimci Sayın Günday bu eğitimin farkındalık  

kazandırmak, ikinci kademe eğitimin ise Afet ve Acil  

Durum Yönetimi için beceri kazandırmak olduğunu 

ifade ettiler. Son kademe eğitimde de altmış saatlik  

Yerel Afet Gönüllüsü eğitimi verildiğini belirttiler.

  

Aniden yaşanan bir deprem anında Çök-Kapan-Tutun 

hareketinin yapılması gerektiği ve başa alınan  

darbelerden sakınmanın önemi vurgulandı. 

Eğitim materyalinin de dağıtıldığı toplantı gençler  

tarafından ilgiyle izlendi. 

 

Birinci kademe Güvenli Yaşam Eğitiminin konu  

başlıkları,  

 

Afetlerle Mücadelede Temel Bilgi ve Kavramlar;  

ilk 72 saat, Tehlike ve Risk, Afet ve Afetin Etkileri,  

Güvenli Yaşam Kültürü,  

Yaşadığımız Mekanlardaki Risklerin Azaltılması, 

Afetler Sırasında Doğru Davranış Şekilleri 

 

idi. 

Öğrencilere, Deprem Afeti yönetimi için  

kurum ve kuruluşlara düşen görevler kadar 

bireylere de düşen görevler bulunduğu  

anlatıldı ve deprem için her şeyden önce  

güvenli bir yaşam alanı seçiminde dikkat  

edilmesi ve deprem sigortası yaptırılması  

gerekliliği vurgulandı. Deprem anında can 

kayıplarının yarısının yapısal olmayan  

risklerden kaynaklandığı ifade edilerek,  

evlerdeki tehlike kaynaklarının nasıl yok  

edileceği örneklerle gösterildi. 
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 projeler 

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir. 

T.C. Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi  ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen  

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları  Eğitim Hibe Programı kapsamında Vakfımızca uygulanmakta olan 
 “Demokrasi ve Haklarım İçin Buradaydım, Buradayım ve Burada Olacağım”  projesi  İstanbul Üniversitesi 
ve  Şişli Belediyesi ortaklığında devam etmektedir. 

 
Proje kapsamında okul ziyaretleri ve odak grup çalışmaları tamamlandı. İstanbul’da Adalar,  
Avcılar, Şişli, Kadıköy ve Beyoğlu ilçelerinde seçilen pilot okullarda gerçekleştirilecek diğer faaliyetler için 

çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
 

12 

TR 2009/0136.01-02/HRE602 

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca YEKUV sorumlu olup,  

herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.  
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 projeler 

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir. 

Demokratik kültürün yerleşmesi ve sürdürülebilmesinde yaşamboyu eğitimin gereğine inançla, “Demokrasi 

ve Haklarım İçin Buradaydım, Buradayım ve Burada Olacağım”  sloganı çerçevesinde demokrasi  
kültürünün yeni kuşaklara başarıyla benimsetilmesinin ön koşullarından biri olarak ebeveyn ve  

öğretmenlerin insan hakları ve demokrasi değerlerine dair farkındalıklarını sağlamayı öngörmekteyiz. 

Proje kapsamında velilere ve öğretmenlere dönük olarak gerçekleştirilecek seminerler ve çalıştaylar gibi 
eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, öğrencilere yönelik uygulanacak yaratıcı drama ve rol üstlenme  gibi  
yöntemlerle, demokrasi, vatandaşlık, temel hak ve özgürlükler gibi kavramların içselleştirilmesi  

hedeflenmektedir.  Proje faaliyetlerimizden yaratıcı drama ve rol üstlenme konusunda Tiyatro Kare’ den 

değerli tiyatro sanatçımız Nedim Saban ile bir görüşme gerçekleştirdik. 

Projenin etkinliği ise tüm çalışma ve faaliyetlerin öncesinde ve sonrasında olmak üzere veli/öğretmenlere 

uygulanacak anketler, ayrıca öğrencilerle yürütülecek olan odak grup çalışmaları ve gözlemler sayesinde 
ölçülecek. Bütün bulgular raporlar, İ.Ü. İletişim Fakültesi tarafından hazırlanacak olan bir  

belgesel film ve düzenlenecek bir gala gecesi ile kamuoyuna duyurulacak. 

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca YEKUV sorumlu olup,  

herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.  
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Son yıllarda ülkemizde her alanda yaşanan şiddet hepimizi üzmekte ve düşündürmektedir. Eğitimin ailede 

ve okullarda başladığı düşüncesinden hareket ederek, bireyin barış kültürü kavramını içselleştirmesini  

sağlayacak aile  ve okul ortamların geliştirilmesi bu projenin ana temasıdır. Eğitimin iyi yönlerimizi beslediği 

kadar, saldırgan tepkilerimizi kontrol etmeyi de amaçlaması, çocuklarımızın ve gençlerimizin çatışmalarla 

başa çıkma yöntemlerini öğrenmeleri, sorunlarını barışçıl yollarla çözümleme kültürüne sahip olmaları  

desteklenmelidir.  

Değişen ve zorlaşan yaşam koşullarında bireylere “Hakkını aramak” bir erdem gibi sunulmakta, ama asıl 

erdemin hakkını ararken barışçıl yollara başvurmak olduğu ihmal edilmektedir. 

Barış Kültürü konusunun eğitim müfredatımızın içinde yer alması gerektiğine inanıyor, bu konuda  

öğretmenlerimize, medyaya, akademisyenlerimize ve sivil toplum örgütlerine önemli sorumluluklar düştüğü 

bilincini taşıyoruz. 

projeler 

Bu düşünce ile 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, Proje Koordinatörü  

Sayın Av. Betül Onursal’ ın koordinatörlüğünde, üyemiz Yazar Işın  

Özdemir’ in katkılarıyla, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve  

Araştırma Merkezi ve Hümanist Büro işbirliğinde, akademisyenler ve sivil  

toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile 11 Mayıs 2012 tarihinde Boğaziçi  

Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda Barış Kültürü ve Eğitimi  

Çalıştayı’ nı gerçekleştirdi. 

YEKÜV Başkanı Sayın Gülbin Sözen’in, Milli Eğitim Bakanlığı adına İstanbul 

Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Muammer Yıldız’ın ve  B.Ü. Eğitim Fakültesi  

Dekanı Sayın Prof. Dr. Güzver Yıldıran’ ın, açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay, BEUAM Müdürü Sayın 

Prof. Dr. Fatoş Erkman, BEUAM Müdür Yardımcısı Sayın Nur Bekata Mardin’ in konuşmalarıyla devam 

etti. 

 

Eğitimde barış kültürünün geliştirilebilmesi için; 

“Barış Kültürü ve Destek Sistemleri” konusunda Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, 

“Barış Kültürü ve Eğitim Ortamları” konusunda Yrd. Doç. Dr. Mine Göl-Güven, Maggie Pınar 

“Barış Kültürü ve Eğitim Müfredatı” konusunda Dr.Gamze Sart, Aylin Vartanyan 

sunumlarını yaptılar.  

 

Son olarak Prof. Dr. Üstün Ergüder mevcut durum ve yapılması gerekenleri değerlendirdi.  

  14    
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 projeler 
Çalıştayı takiben tüm konuşmalar ve sunumlar, Işın Özdemir  

tarafından yayına hazırlandı ve  Barış Kültürü Ve Eğitimi Çalıştayı 

kitabını Şubat 2013 yılında YEKÜV yayınlarından  çıkartıldı. 

Çalıştay çıktıları ile kitap Mart 2013 tarihinde Elit World Otel  

Taksim'de gerçekleştirilen basın toplantısında  basın mensupları ve 

kamuoyu ile paylaşıldı. 

Barış Kültürü Ve Eğitimi Çalıştayı kitabı için Mardin Meydanbaşı  

Çatom hanımlarına destek amaçlı, onların işlediği sınırlı sayıda özel 

olarak yaptırılan, el emeği göz nuru zeytin dalı oya iğnesi  

temin edildi.  

İğneler, toplantı sırasında basın mensupları ve katılımcılara Barış 

Kültürü’nün yaygınlaşmasını amaçlayan birer Barış Elçisi olmaları 

dilenerek armağan edildi. 

Barış Kültürü Ve Eğitimi kitabı, Türkiye’de bir ilke imza atıyor:  

Barışın erken yaşlarda kazanılan bir davranış biçimi olduğundan  

hareketle ilk ve ortaöğretim müfredatında “Barış Kültürü ve Eğitimi” 

nin seçmeli ders olarak yer almasını ve tüm eğitim sisteminin barış 

kültürü ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesini önermekte. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı ve STK’lar dışında birçok akademisyenin  

yorumlarının da yer aldığı; Barış Kültürü’nün İlk ve Orta  

dereceli okulların müfredatında yer almasına katkı sunmayı  

amaçlayan kitaptan bazı alıntılar: 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak yapmış olduğum tüm  

çalışmalarda, işin içine sivil toplum kuruluşlarını da katarak, işlerin 

büyüdüğüne, daha isabetli sonuçlar alındığına, farklı bir sinerji  

oluştuğuna yaşayarak tanıklık ettim. Çarpan etkisi oluşturuyor. Bu 

yüzden, kendi kaynaklarımla, kendi insan kaynaklarımla  

yapabileceğim bir projeye bile STK’ları dahil ediyorum. 

Bu bakımdan bu çalışmayı önemsiyorum. Ve İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürü olarak kendi adıma düşen her ne iş varsa hazır olduğumu, ayrıca üniversite iş birliği de bizim için 

çok önemli çok güzel neticeler, eğitim çıktıları çıkaracağımızı umuyor, hepinize saygılar sunuyorum.                                  

                                                                                              

                                                                                                                     

                                                                                             MEB, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Çağımızda bence savaş paradigmasının değiştirilmeye 

çalışılması çok önemli. Ve onun için de eğitimin çok önemli rolü var. Eğitim reformu girişimini kurarken bu-

radan hareket ettik;  

Türkiye’de önemli bir paradigma değişimine ihtiyaç var. İnsanların beraber yaşamayı öğrenmesi lazım.  

Demokrasi kültürünü, çoğulcu bir kültürü içselleştirmemiz gerekir. “Herkesin birbirinin fikrine hürmet eden  

bir ortamda yaşaması lazım”, fikrinden yola çıkmıştık. Hala daha o hedef peşinde koşuşturuyoruz. 

                                                                                                 Prof. Dr. Üstün Ergüder 

 

Dr. Muammer Yıldız, 
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Barış Kültürü ve Barış Eğitimi İçin İlkeler  

Barış kültürünü yeşertecek barış eğitimine yönelik ilkeleri de aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 Barış eğitimi eğitimsel görevlerin detaylı planlanmasında yol gösteren stratejilerin ürünü olmalıdır. 

Azim, kararlılık ve fon tahsisatı olmadan bu amaca ulaşmak mümkün olamaz. 

 Bu eğitim kısa dönemli bir plan veya bir seferlik bir proje değildir. Tam tersine eğitim sisteminin barış  

sürecine göre düzenlenmesi ve bunu yansıtması için tamamen yeniden düzenlenmesidir. Bu,  

öğrencilere anlaşmazlıktan barışa geçişi sağlamak için gerekli becerileri sunan büyük çapta bir  

değişimdir. 

 Barış eğitimi toplum odaklı olmalıdır, çünkü barış eğitimi, okulun bir parçası olduğu toplumun  

deneyimlerinden ayrıştırılamaz. Bu yüzden okulların topluma ulaşıp onları da barış eğitimi programına 

dâhil etmeleri önemlidir. 

 Barış eğitimi tek başına bir program olarak var olamaz. Okullarda öğretilen müfredatın içine dâhil  

edilmelidir. 

 Barış eğitimi, çocukların yeni değerler, bilgiler ve davranışlar öğrenmeye daha açık oldukları erken 

yaşta başlamalıdır. 

 Barış eğitimi, Milli Eğitim tarafından etkinleştirilmiş, demokrasi, şiddetin önlenmesi ve çok kültürlü  

olmak gibi başka eğitimsel programlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilmelidir. 

 Barış eğitimi, okuldaki sosyal hayatta deneyimlenen durumları da kapsamalıdır. Deneyimlenen  

durumlar okuldaki atmosferin ayrılmaz parçaları olmalıdır ki saldırganlıktan uzak durmak, ara  

buluculuk, çatışmaları yaratıcı çözme becerileri, tolerans gibi gerekli yetileri besleyebilsin. 

 Barış eğitimi okullardaki her yaşta öğrenciyi kapsamalıdır. 

 Barış eğitiminin başarısı ağırlıklı olarak öğretmenlere bağlıdır. Bu nedenle de onlar bu sorumluluğu  

taşıyacak şekilde eğitilmelidirler. 

                                                                                                                Prof. Dr. Fatoş ERKMAN  

                                                                  B.Ü.   Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  

projeler 

   16  
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 projeler 
Çalıştay kitabının yayım ve tanıtımından sonra, müfredat değişikliği son hedefine yönelik olarak 

proje çalışmaları devam etmektedir. 

22 Kasım 2013 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan proje toplantısında , Barış Kültürü ve Eğitimi  

projesinde gelinen son nokta gözden geçirildi.  

Bu toplantıda, kısa vadede,  bir özel okul ve bir devlet okulunu pilot okul seçerek veli, öğretmen,  

öğrenci tüm okul kadrosu (çalışanlar ve idareciler de dahil olarak) ve fiziki ortamı da bir bütün olarak ele 

alan bir projenin Hümanist Büro tarafından yazılması ve kaynak için konsolosluklara başvurulması önerildi. 

Bu görüş tüm proje paydaşlarınca benimsendi .  

Sayın Av. Betül Onursal’ın dediği gibi “yolumuz uzun ama önümüz açık”.  Sayın Yazar Işın Özdemir, bu sü-

reç ile ilgili duygularını şu şekilde paylaşıyor: 

“Toplumsal olarak , kadına şiddet, okulda şiddet, trafikte şiddet, sporda şiddet, çocuk hakları ihlalleri  

derken cinnet noktasına geldik bu iletişim bozukluğunun daha küçük yaşlarda önüne geçmek için toplu  

olarak gayret göstermek ve eğitim sistemine entegre etmek için mücadele etmek zorundayız. Biliyorum bir 

gün mutlaka olacak buna tüm kalbimle inanıyorum. “ 

Temel insan özelliklerinin pay-

laşıldığını,  benzerliklerimizin 

farklılıklardan daha derine in-

diğini, daha önemli olduğunu 

vurgulamamız gerekir. 

 

  Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı  

Barış Kavramının üzerine inşa 

edilmesi gereken ilkeler,  

eşitlik, hakkaniyet, adalet ve 

bunları içeren özgürlüktür. 

       Prof. Dr. Güzver Yıldıran 

Barış Kültürü’ne kişinin kendisi 

ile barışık olması ile başlayıp 

tüm çevresi ile olumlu ilişkiler 

kurma sanatı diyebiliriz. Barış 

Eğitimi ise bu sanatı öğretme 

yöntemidir. 

               Nur Bekata Mardin 
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 içimizden biri 

Vakfımızın değerli Kurucu Mütevellisi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Sayın Av. Hikmet Güngör 

ile vakıf çalışma ofisimizde gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi takdim ediyoruz.  

 

Çocukluğunuzu ve ailenizi anlatır mısınız? 

Subay kızıyım. Babamın görevi gereği değişik yerlerde yaşadık. Son görevi İzmir’de idi. Emekli  

olduktan sonra da Bornova’ya  yerleştik. Liseyi burada bitirdim. Daha sonra üniversite için İstanbul’a  

geldim.  

Üniversite seçiminiz nasıl oldu? 

Ben Kimya Mühendisi olmak istiyordum. Ama çok iyi anlaştığım sıra arkadaşım Hukuk Fakültesi’ne birlikte 

gitmek konusunda ısrar ediyordu. Sonunda gittik, Hukuk Fakültesi’ne yazıldık. Ama  arkadaşım o zamanlar 

lise bitirmek için vermek zorunda olduğumuz olgunlaşma sınavını veremedi. Fakülteye yalnız gitmek  

zorunda kaldım. 1942 yılı girişliyim. 

 

Sevdiniz mi peki mesleğinizi? Nasıl geçti meslek yaşamınız? Zorlukları var mıydı? 

Sevdim. Severek çalıştım. Hep serbest avukatlık yaptım. O zamanlar konu uzmanlığı yoktu. Her tür dava ile 

meşgul oldum. Zorlukları vardı elbet; ulaşım zordu örneğin. Her ilçe adliyesi kendi sınırları içerisinde idi.  

Duruşmalara gitmek için gerekli vasıta bulmak zordu. Bina koşulları iyi değildi.  

 

Tavsiye eder misiniz mesleğinizi? 

Bu mesleği herkese tavsiye ederim. Hayatın olmazsa olmazlarından biridir. Matematik gibidir. 
18  
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 içimizden biri 
 

Bir mantığı vardır. Bir davanın kazanılıp kazanılmayacağı bu mantığa göre önceden belli olur.  

Bunu müvekkilinize anlatırsınız. Kazanılamayacağını görür, anlatırsınız. Kazanılacağını da bilirsiniz. 

 

Ne tür yetenekler gerekir  hukukçu olmak için? Güzel konuşmak önemli midir mesela? 

Mantığını doğru kurmak gerekir. Kuralları bilip, doğru savunma yaptıktan sonra, güzel konuşmak avantajdır 

her konuda olduğu gibi ama çok da elzem değildir. Sürekli gelişmeleri takip etmek, bilgiyi güncellemek  

gerekir. 

 

Gençlerle çalıştınız mı hiç? 

Çalıştım. Bir büromuz vardı, eşimle birlikte çalışırdık. Burada çok sayıda stajyer avukat çalıştı. Bir öğretmen 
kadar değil belki ama çok sayıda gence deneyimlerimizi aktardık. Bir kısmı daha sonra dostlarımız oldular. 
 
Eşiniz ve evliliğinizden söz eder misiniz? 

Eşim Av. Burhan Güngör’le 1954 yılında evlendik. Bir kızımız var. Evlendikten bir süre sonra birlikte aynı 
büroda çalışmaya başladık.  1963 yılında İstanbul Belediye Başkan Yardımcısı olarak ve 1972 yılından  
itibaren iki yıl İstanbul Barosu başkanlığı yaptı.  

 
Sivil Toplum Örgütlerindeki yaşamınızı anlatır mısınız? 

Sevdiğim arkadaşlarımla önce Cağaloğlu Lioness Kulübü’nün kurucu üyesi oldum. Daha sonra Cağaloğlu İki 

Lions Kulübü’nün kurucu üyesi oldum. Bu kulübün halen üyesiyim. 1973 yılında Türk Hukukçu Kadınlar  
Derneği’ne katıldım ve 1986-88 yıllarında derneğin başkanlığını yaptım. YEKÜV’ ün kurucu mütevellisiyim ve 
1992 yılından beri de üyesiyim. 

 
Ailemde derin bir çocuk sevgisi ve eğitim öğretim gerekliliği inancı vardı. Bu duygu bizi yönlendirdi.  
Yaşamımız boyunca çocukların okumasına yardım etmek en büyük amaçlarımızdan biri oldu. Bu yüzden 

STK’lar ve özellikle eğitim projelerine katkıda bulunmak  benim için çok önemli oldu.  
 
Gönüllü olarak çalıştığım kurumlarda üretilmiş çok değerli hizmetler bulunmaktadır. Örneğin Cağaloğlu  

Kulüpleri Göz Vakfını ve Hastanesini kurmuşlardır. Bu Vakfın ve Hastanenin kuruluş sürecinde çok fazla 
emek ve hizmet vardır. 
 
Yaşamda en çok neye önem verirsiniz? 

Düzenli ve huzurlu bir aile yaşamının önemine inanırım. Kendine vakit ayırmanın gereğine inanırım. Her  
zaman haftanın bir gününü boş bıraktım ve o gün sevdiğim şeyleri yaptım.  

 
Kadınlara mesajınız nedir? 

Kadınlar Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine tanıdığı hakları iyi değerlendirmeliler. Mücadele edilmeden 
alınmış hakların kıymeti bilinmiyor. Seçme seçilme hakkı, medeni haklar, medeni hayatın içinde yer alma 

özgürlüğü, ekonomik özgürlükler.. Bunların her birinin teker teker değerini bilmek gerekiyor. 
 
Gençlere mesajınız ne olabilir? 

Çok çalışkan ve dürüst olsunlar. Tecrübeye de saygı 
duysunlar. 
Kulaktan dolma bilgilerle değil, konuları birbirine  

bağlayarak öğrensin ve uygulasınlar. Şimdi hukukta 
uzmanlıklar oluştu. Konulardan birinde derinlemesine 
uzmanlaşsınlar. 

 



 20 

 

şiirsel 

 

Söyleyemediklerimin vurgunudur  yazdıklarım 
Sağa sola saçılmış başucu kitaplarım 
Yatağın köşesinde habersiz cıgaram 

Ve bütün gece olanları unutmuş ceketim 
Sen başını yaslamışken bir demir parmaklığa 
Ben yazdıklarımın temennisiyle  

Büzülmüş bir yorgan ucuyla 
Kadere anlatırken yaşadıklarımı 
Pencereden sızan serin rüzgara takılır gözlerim 

Karanlık ve tek tük ışıklar arasında  
Bir çift minare 
Gölgesinde yürüyen insanlar 

Koşuşturmalar arasında bir kadın 
Gözü en tepeye ilişmiş bir adam  
Ve yağmurun hafif çığlıkları 

Karanlığında bir ışık görünen 
Işığında bir karanlık gösteren pencerem. 
 
Söyleyemediklerimin vurgunudur yazdıklarım 

Sırası gelmiş bir sözden ziyade 
Sözden gelmiş bir sıra 
Bir vurgundur içimdekilerin 

Yaşanmamışlıkları yaşayan bir çift göz 
Kirpiklerimin kenarına takılmış gözyaşı 
Ve çukurlarında eriyen hatıralar 

Oysa; 
Oysa bir yaşamın güzelliğidir birliktelik 
İliklerine kadar kavgalar kokan  

Kalbine kadar inen ayrılık mesajları 
Ve sonra yine bir yumuşama 
Her gidişinde aynı ciddiyet 

Her pişmanlığında  
Her geri dönüşünde 
Aynı yumuşamış söylemler  

Bütün imkanlara rağmen imkansızı yaratmak 
Bir kadının gülüşünde saklıdır yaşamak 
 Ve bir erkeğin  

Kabullenişidir ayrılığı 
Aşk… 
 

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi  
İşletme Bölümü 3. Sınıf  

 

Öylece bakakaldım, sanki bir yıldız kaydı, 

Hoş bir hayale daldım, biraz daha kalsaydı. 

 

Oturdum AFL’nin bahçesinde yeniden, 

Aktı geçti kareler birer birer önümden. 

 

Söküp aldı içimden sıkıntıları, derdi, 

Gittim gittim bitmedi, o ne müthiş bahçeydi! 

 

Bir palamut kırıldı karganın gagasında, 

Bir şiir haykırıldı, bir müzik dalgasında. 

 

Uzandım başucuna gıcırdayan ranzanın, 

Eridim alevinde çatırdayan zamanın. 

 

Bağladıkça bağladı dost sohbeti herkesi, 

Kapı kapı dolaştı belletmenin gölgesi. 

 

Meşenin yaprağından aldım ince bir kesit, 

Önlüğüme sıçradı hidroklorik asit. 

 

Eller kulaklardayken patladı bir beher su, 

Meraklı bakışlarda tükendi uğultusu. 

 

Aşçının kepçesinden döküldü sıcak yemek, 

Kocaman bir aile örüldü ilmek ilmek. 

 

Güzideler yürüdü peş peşe yollarında, 

Ne yıldızlar parladı AFL, kollarında! 

 

Hâlâ dilimde tadı, gömleğimde kokusu, 

Hâlâ elimde eli, belleğimde dokusu. 

 

Bir titremeyle gelir sesleri kulağıma, 

İşlemiş yüreğime, kazınmış dimağıma. 

 

 İstanbul Üniversitesi  

İstanbul Tıp Fakültesi 5. Sınıf 
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O , ailemin bende görmek istediği çoğu özelliğe sahipti. O tuttuğunu koparan ben olsa 

da  olur olmasa da olur modunda; O sonuna kadar hakkını arayan ben hakkını ortalık  

yerde bırakan; O dünyayı keşfe çıkan,  ben dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanan;  

O ayağı yere basan ben hep biraz çocuk kalan. O üç kardeşin en büyüğü ben tek çocuk... 

Zıtlıklarımızın üstünde bir ortak nokta arıyorum ama galiba yerdeki çemberin içine gülen yüz 

çizen kaykay delisi iki çocuktuk basitçe. 

O gün, yılın son günü , duyduk ki Sevtap kaykayını satıyormuş. 

Düşünmeye koyulduk. 

-Kaç lira istiyormuş? 

-100 lira 

-Sende ne kadar var? 

-Bende 50 

-Bende de 49 

-Etti 99 lira , bu paraya vermez mi acaba? 

-Yok vermez . 100 lira diye tutturdu 1 lira eksik olsa olmaz diyor. 

- Ya başkasına satarsa 

- Engin'de 1 lira var borç isteyelim mi? 

-Tamam 

İstedik ama vermedi Engin Uyanık . "1 lirayı vermezsem kaykayı alamazsınız, ben de ortak olacağım hem de sizin  

payınız kadar ." Dedi. Olur dedik. Parayı denkledik , kaykayı aldık. Kaykay uçuyor biz uçuyoruz! Hoşgeldin yeni yıl!  

Yuppiii! 

Engin Uyanık ,"Ben de sizin kadar ortağım sizin kadar binerim." Diye mızlıyor. 

O "Sen 1 lira verdin 1 liralık bineceksin. "Diye karşı çıkıyor. 

"Benimle öyle anlaşmadınız ama ben olmasam kaykayı zor alırdınız n'aber"  Diyor Engin. 

Ben Engin'den yanayım "Söz verdik bir kere,  haklı çocuk . " 

Sonunda O , yarı belindeki Engin'e girişiyor.  "Bundan sonra ortak falan değilsin...elini sürmeyeceksin anladın mı?  

Kırarım kafanı senin! 

Engin yerde ağlıyor. Engin'e inen tokat benim yüzümü acıtıyor. 

Ben de ağlamaya başlıyorum. Kaykay zehir oluyor. 

- O hak etti fırsatçı pislik n'olucak , haksız o ! Haksız! 

- Haksız kaykay ! Diye ağlıyorum. Haksız kaykay! 

Sonuç: O yılbaşı, İki arkadaş bir kaykay kaybettim. Taa o günlerden gelen " Hak" konusundaki kafa karışıklığımı ise hep 

tek çocuk olmama bağladım. Haklılığımı onaylatmak için bu yazıyı size sunmadan birkaç gün önce yine bir tek çocuğa 

okuttum , ne dese beğenirsiniz? Kendi adına konuş! 

Hepinize mutlu ve adaletli bir yıl dileğiyle...  

ışın’ın penceresinden 
 

Kimisi ezik sanır kimisi şımarık, biz tek çocukları.  Oysa ikisi de değilizdir. "Elindekini  

paylaşmayı bilmez" derler bizim için. Külliyen yalandır. Bizim bilmediğimiz paylaşmak  

değil  paylaşımın ta kendisidir. Ne ölçüsünü biliriz ne de özünü paylaşım denen şeyin. Anne babayı paylaşmamış bir  

çocuk nereden bilsin ki zaten. Değer konusunda da aklımız karışıktır biraz. Fazla değer biçilmiş olduğumuzdan olacak ki 

ön yargısız  herkese çok değer veririz.  Bu yüzden bazen istismara uğradığımız da olur.  Anımsıyorum da ne zaman eve 

yakınarak gelsem bir arkadaşımdan, babam "Sen gene karşındakine fazla değer vermişsindir , hiç yakınma..." Derdi. 

İstemekle ilgili de sıkıntılarımız vardır. İstemeyi bilmeyiz. Gerçi bunda zamanın da rolü oldu sanırım. Zaman ışık hızıyla 

geçerken öğretilenlerle beklenenler hızlı adımlarla birbirinden uzaklaşmıştı. İstemek ayıpken istediğini elde edememek 

ayıp olmuştu. Bir dönemin tek çocukları böyleydi işte; hep bir bocalama içinde.  Hazır lop bulmamızın da etkisiyle,  

istediğini elde etmeyi , pazarlığı , uyanıklığı ,  öne geçmeyi uzun sözün kısası pek çok yaşam kolaylaştırıcı ipucunu  ele  

geçiremedik. Hal  böyle olunca ,  hakkımızın yenilmesi  de alın yazımız oldu sanki. 

Tahta Kaykay ..Her şey o kaykayın başının altından çıktı . Sevtap 'ın sağ ayağını geriye doğru sürterek hız kazandırdığı o 

tahta kaykay . Atın yelesi gibi savrulan saçlarını seyrederken ikimizin de tek hayali o kaykaydı.  Çok yalvarırsa birkaç 

dakikacık bindirirdi O'nu. Bense uzaktan seyreder, dokunamazdım bile. Sevtap 'ın "Al  sen de bin." Demesini beklerdim. 

Daha çok bekleyecektim. Taa ki o güne kadar.... 
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 genç kalemler 

Almanya’da okuyan kuzenlerim daha 10 yaşında bile değiller ama Picasso’dan tut impasto tekniğine  

varana kadar birçok şeyi öğrenmişler. Kıskanmamak elde değil çünkü 10 yaşındayken okulda yaptığım 

maksimum aktivite kibritten ev yapmaktı. Belki hepimiz 10 yaşında 

Picasso'yu tanıyor olsaydık bu ülke daha farklı olacaktı. Griye boyan-

mayacaktı belki sokaklar ve hepimiz renklerle barışık olacaktık. Fakat 

geç olmadığını düşünmek istiyorum.  

Bu konuda o kadar hayıflanıyorum ki yurt dışında resim dersleri nasıl 

geçiyor diye bayağı araştırdım. “Bir resim öğretmeni nasıl olmalı?”   

sorumun cevabını da aldım. Hep veririm bu örneği: İlkokulda erozyon 

konusu anlatıldığında, ne olduğu belli olmayan bir kare fotoğraf ve  

kafamda canlandıramadığım bilgiler verilmişti. Hiçbir şey anlamamış, 

eve gidince anneme sormuştum, o uzun uzun anlatmıştı.  

Çok etkilenmiş ve bir ağaç dikmiştim. Sınıftakiler benim kadar şanslı 

mıydı bilmiyorum. Belki o gün erozyonu anlamlandırabilseydik şimdi 

ağaçlandırma konusunda daha duyarlı bireyler olabilecektik.   

“Bir resim öğretmeni nasıl olmalı?”  sorumun cevabını Amerika Nashville’ de bir ilkokulda çalışan resim  

öğretmeninin blogunda buldum. ( www.cassiestephens.blogspot.com)  
Blog’u gezince, küçük çocukların arasında olup o dersi ben de dinlemek istedim. O kadar istekli bir  
öğretmen ki, her gün anlatacağı konu ile ilgili kıyafet bile dikiyor kendine. Temaya göre sınıfın camları  

boyanıyor, aksesuarlar yapılıyor, biraz boya, biraz kâğıt ile sınıfın görünüşü tamamen değiştiriliyor. Mısır 
sanatını anlatırken Tutankamon’ lar geliyor, Paris ’den bahsederken Eyfel Kulesi dikiyorlar. Blogunda  

bunların hepsinin yapım aşamasını da anlatıyor.  

Keşke Cassie resim öğretmenim olsaydı…  

Marmara  Üniversitesi,  
Atatürk Eğitim Fakültesi,  

Resim Öğretmenliği 4. Sınıf  
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 genç kalemler  

 
Birçok insanın hayallerinin ötesindedir maraton koşmak. Benim için de öyleydi. Açıkçası tam 3 sene önce 

bir insanın 5 km koşmasının imkansız olduğunu düşünürdüm ki, ben de 500 metre dahi koşamazdım.  
Üniversitede Kürek Takımı ile başladı koşu kariyerim. İlk antremanda yaptırılan 30 dakika koşu her şeyin 
başlangıç noktasıydı. İki senelik süreçte bol bol koşu antremanı yapmış, Geyik Koşusu 14k, Avrasya  
Maratonu 15k koşmuştum. Fakat yeterli değildi. Daha üst seviyelere taşımak gerekiyordu çıtayı…  

Kafamda maraton hayali kuruyor fakat cesaret edemiyordum. Haziran ayında yapılan 2 Kıta 1 Yarış -  
Deniz Küreği yarışı sonrasında konuyu antrenörüm Batuhan Abi’ye açtım: ‘’Abi şimdi antremanlara  
başlasam Avrasya Maratonu’nu 5 ay sonra koşabilir miyim?’’ Kendisinin ‘’Eğer düzgün çalışırsan neden 

olmasın!’’ cevabı üzerine kesin kararımı verdim: Maraton koşacaktım!  
Silah patladı ve akıncılar sefere nasıl atılıyorsa insanlar da öyle koşmaya başladı. Maratonun ilk 5 km’si 
çok önemliydi ve ben dersime iyi çalışmıştım: Asla hızlı çıkış yapmayacaktım. Bu noktada 4 dk geriden 

start  
almamız bir bakıma iyi, bir bakıma kötü oldu. Önümüzdeki yoğun kalabalık startta hızlanmamızı  
engelliyorsa da, ara ara bu yoğunluk sert zikzaklara ve durmalara yol açıyordu.  Yarışta iki sahne gördüm 

ki gerçekten çok etkilendim. Birincisi, Yıldız Teknik yokuşundan inerken gördüğüm 80-90 yaşlarında, 
15km tişörtü giyerek seke seke koşan amcaydı. (Daha sonraları Eminönü’nde çekilmiş bir fotoğrafını bile 
buldum bu amcanın...)                                                                                                                       

Sahil boyunca ilerleyerek Eminönü’nden Haliç tarafına döndüm ki ikinci etkileyici sahneyi yaşadım: Bir  
vatandaş tek bacağı olmasına rağmen koltuk değnekleri ile koşuyor, herkese ders veriyordu...  

Maraton içinde iki hedefim vardı: 3:59:59 da olsa 4 saatin altında bitirmek ve asla yürümemek, asla pes 
etmemekti… Önce kendi içimdeki savaşı kazandım ve motivasyonumu yükselttim, saatime baktım,  

hesaplama yaptım ve durum kritikti. 3:59:59 için kanlı bir 7 km vardı önümde. Yavaş yavaş hızımı  
artırdım, etrafıma baktım ve çektiğim acıların yanında anın tadını çıkarmaya başladım. İnsan hayatında 
kaç kere Maraton acısı çeker ki?  
Sanılanın aksine maraton kas gücü ile koşulmaz. Maraton yürek, akıl ve irade zanaatıdır.  

Maraton koşmaya 5 ay önce başlarsınız, yeterince iradeniz varsa ve akıllı çalıştıysanız yarış günü sürpriz 
olmayacaktır. Önümde 5 km ve pamuk ipliğine bağlı bir zaman hedefi vardı. Hızlı gitmezsem süre  
yetişmeyecekti. Bu sebeple çok aşırıya kaçmadan hızlı gitmeye karar verdim. Acı artık kaçınılmazdı...  

Aklıma, ilk ve en hızlı Ironman’lerden Oğuz Omur’un sözlerini getirdim hemen:  
“Unutma, tüm acılar geçecek ama gurur hep kalacak.’’  
Finish'e vardım ve anonsu duydum: “Göktuğ Kral from Turkey!'' Elime tutuşturulan madalyayı aldım,  

yatacak bir yer aradım ve ilk gördüğüm yeşilliğe attım kendimi… Maraton sonrası iki gün yürümekte ve  
oturup kalkmada zorlandım, 3. gün antremanlara başladım. Sanılanın aksine maraton koşmak o kadar da 
zor değil ve gayet eğlenceli, yeter ki bir motivasyonunuz olsun.  

Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Fakültesi 2. Sınıf 

YEKÜV BURSİYERİ 
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 kültür ve sanat  
Bir  

Konser 

Ünlü piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu 15 Aralık 2013 tarihinde Şeb-i Arus konserlerinin ikincisini  

gerçekleştirdi. Hz. Mevlana’nın 740. Vuslat yıldönümünde müzik ve görüntülerle Tasavvuf Felsefesi’ nin  

anlatıldığı bu projenin adı “Piyano Aşkı Anlatıyor, Semazenler Aşka Dönüyor” idi. 

Muhteşem bir doğaçlama ile başladığı konserinde  

Uğurlu, tüm salonla bütünleşerek dinleyenlerine değişik 

duygular yaşattı. Piyano ile aşkını diğer konserlerinde 

olduğu gibi  yine tarihi bir mekanda Sirkeci Garı'nda 

anlatmayı tercih eden Tuluyhan Uğurlu'nun enerjisi  

dinleyenler tarafından coşkuyla karşılandı.  

Konser arasında gerçekleştirilen sema gösterisini  

izlemek ayrı bir keyifti. 

 

Av. Uğur Koçlu tarafından Türk Hukukçu Kadınlar 

Derneği'nde "Haksızlık Yarası" konulu bir söyleşi 

gerçekleştirildi. 

Avukatlık mesleğine gönül veren genç hukuk  

öğrencilerine kendi deneyimlerinden yola çıkarak 

"merhametli olmak" ve "karşılıksız sevebilmek " 

gibi mesleğin ve insan olmanın gereklerini felsefi 

yorumlar katarak anlatan Koçlu'nun konuşması , 

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği  üyelerinin   

ikramlarıyla son buldu.  

Söyleşiye Dernek Başkanı Sayın Av. Alev Toker, 

Dernek üyeleri avukatlar ve derneğin bursla  

okuttuğu hukuk fakültesi öğrencileri katıldılar. 

 

Hazırlayan: Işın Özdemir 

Bir  

Söyleşi 

24 
 



 25 

 gezi 
“İsveç  Norveç Danimarka 

Belçika Flemenk Hollanda” 

gördük zaten, yağmura rağmen tıklım tıklımdı. Kopenhag'da en çok aklımda kalansa, bir saatlik yolculukla  

vardığımız bir İsveç kenti Malmö' ye giderken,  yarısı denizin altından geçen köprü oldu.  

Kopenhag'dan sonra Oslo'ya gemiyle geçtik. Gemi yolculuğu harikaydı. Sıcaktı ve en azından dinlenme fırsatı  

bulduk. Denizde zaman durmuş gibiydi.. Yolculuğun en güzel molasıydı gemi. Oslo' ya gelince, bir kez daha  

sadece Vigeland Parkı görmek için gitmeye değer bulduğumu söylemeliyim. Norveçli heykeltıraş Gustav  

Vigeland'ın heykelleriyle donatılmış bir açık hava müzesi. Ünlü heykeltıraş heykellerinde "İnsan hallerini " konu 

etmiş. En ünlü heykeli "Kızgın çocuk" muş, ama ben en uzun süre "Birbirine sarılmış eşler" in önünde durdum. 

Oslo'dan sonraki otobüs yolculuğumuzda tüm fiyortlar boyunca, rehberimiz İskandinav mitolojisinde “Troll” diye  

adlandırılan büyülü, korkutucu  uzun kıllı kolları ve abartılı yüz hatlarıyla kısmen hayvan, kısmen  insan  varlıkları  

anlattığından olacak, çektiğim fotoğraflarda sanki hep onların yüzünü gördüm. (Ortadaki fotoğrafı sağa  

çevirirseniz, siz de göreceksiniz.) Stockholm benim için en hareketli, en canlı kentti diyebilirim. Nobel Müzesi'ni , 

müzenin girişindeki namluların ucundaki kadın resmini, Fransız cafesini, minik dilek heykelini, sevimli sokaklarını, 

devasa Viking gemisinin bulunduğu  Vasa Müzesi'ni gezerken grip vücudumu terk etmeye başlamıştı.  

Dağ, deniz, orman, troll, somon balığı, derken bir  yolculuğumuz daha sona erdi. 

Çocukluğumda  duyduğum bu tekerleme; erovizyon şarkı yarışmasındaki oylamalar sırasında "Norway!”  

denince İsveçliler 'in,  "Sweden!" denince Norveçliler 'in birbirlerine görülmemiş bir coşkuyla  tezahüratları falan 

derken, bavulumu hazırlarken buldum kendimi.  Önce uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a, sonra bir  

gecelik gemi yolculuğuyla Norveç'in başkenti Oslo'ya, oradan otobüsle en önemli fiyordlardan biri olan Bergen' e,  

Bergen'den Hamar'a,  Hamar'dan İsveç’inbaşkenti Stockholm'a… Aradaki Flamar tren yolculuğunu, Bergen'de 

tepeye çıkmak için kullandığımız teleferiği ve dünyanın en zor tünellerini saymadım daha. 9 günde 6 otel değiş-

tirdiğimizi de. Bavul boşalt bavul yap derken yolculuğun yarısında bir de üşüttüm mü… Hamar'a giderken Ge-

illo'da verdiğimiz yol molasında bir marketten stokladığım mandalinalar olmasaydı ertesi gün on saatlik otobüs 

yolunu geçip Stockholm'e varamazdım herhalde. Hamar'daki otelde kafamı yastığa koyduğumda  adeta yıkılırken 

kalbimin ritmi de bozulmaya başlamıştı. Bir daha bu kadar yorucu yolculuk asla!

Üç saatlik bir uçuştan sonra Kopenhag'dan başlamıştı yolculuğumuz. 

Kopenhag Danca'da Kobenhaven yani "tüccar limanı" demekmiş. Büyükçe bir oyun parkı olan Tivoli Bahçeleri, 

Danimarkalı masalcı Andersen'in en ünlü masalı " küçük deniz kızı " nın heykeli ve liman görülecek yerlerinden. 

Nüfusu,  diğer İskandinav kentleri gibi 1 milyon civarında, neredeyse İstanbul'un Bakırköy ya da Kadıköy ilçesi 

kadar. Çoğunu da pazar günü olması ve cadılar bayramı nedeniyle bal kabağına boyanmış Tivoli bahçelerinde 



 26 

 

kitap 

Gençler için kitabı okumak dil bakımından zorluk yaratabilir. 

Ancak, bu kadarcık bir zorluğa katlanmaya fazlasıyla  

değecek. 

Tanpınar'ın yer yer rastlayacağınız mizahi üslubu ve  

şiirlerinden gelen yalınlığı romanın anımsattıklarıyla  

birleşince baş ucu kitabınız oluverecek. 

 

"Saatin kendisi mekan , yürüyüşü zaman, ayarı insandır…  

Bu da gösterir ki zaman ve mekan insanla mevcuttur."  (…) 

"Ayarı bozuk saatlerimizle yarı vaktimizi kaybediyoruz. 

Herkes günde saat başına bir saniye kaybetse, saatte on  

sekiz milyon saniye kaybederiz. 

Günün asıl faydalı kısmını on saat addetsek, ayda yüz seksen 

milyon saniye eder. 

Bir günde yüz seksen milyon saniye yani üç milyon dakika; 

bu demektir ki, günde elli bin saat kaybediyoruz.  

Hesap et artık senede kaç insanın ömrü birden kaybolur. " 

 

Dergah Yayınları  

İstismar mağduru kadınları konu alan ve bu alanda çalışan Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme  

Derneği (ÇOKMED) ve başta Çocuk Hakları olmak üzere , tüm insan haklarının güvencesi olacak politikaları 

ve uygulamaları güçlendirme misyonu taşıyan Hümanist Büro'nun katkılarıyla Türkçe’ye kazandırılan  

kitap , istismarın istismar mağduru olanların  

hayatlarında yol açtığı yankıları tüm çıplaklığıyla, 

salt gerçeklere dayandırarak anlatıyor.  

Tanınmış bir psikoterapist olan Stevan Levenkron 

tarafından karşılaştığı vak'alardan yola çıkarak  

kaleme alınan kitapta parçalanmış delik deşik  

edilmiş hayatları okurken sadece gerçeklere  

odaklanacaksınız. Belki de hayatınızın bir  

döneminde karşılaştığınız ya da tanıklık ettiğiniz 

istismarla yüzleşecek ve kitaba emeği geçenlere 

teşekkür edeceksiniz. Halının altına süpürmekle 

hiçbir sorun çözülmüyor tam tersine konuşarak, 

gündeme getirerek , cesaretle üzerine gidilmesi 

gerekiyor ki,  bu acıları çekmek zorunda kalanlar 

yalnız olmadıklarını bilsinler, ve bir umut doğsun 

hepimiz için… 

 

Paloma Yayınları  

Hazırlayan: Işın Özdemir 

İki 

Kitap 
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 gönüllü bakış 
 

 

Bu bir şiir değil 

Düz yazı aslında 

Yazı yazmayın artık 

Kalpten yazmadıkça 

Çünkü bu bir şiir değil 

Düz yazı aslında 

Bir anlık ve düz, 

Bir yoldur aslına 

Bilmiyorsan, biliyorum deme 
Biliyorsan yazma, 

Kalpten yazmadıkça 

Tam kaybolduğun o an 

Buldun kendini orada 

Çünkü yanında kaybolan kimse yok 

Hiç kaybolmayan bir şey dışında 

Bu bir şiir değil 

Düz yazı aslında 

Ey güzeller güzeli, azimli, samimi canlar, bu karalamanın başında 
size en derin, en içten selamlarımı sunuyorum. Böyle önemli ve 
hakkaniyetli bir dergide yazı yazabilmek benim için hem şerefli 

hem de çok zevkli bir macera. Heyecanım içinden doğan acemi 
sarhoşluğumu mazur görün ne olur, sevginizin ve dostluğunuzun 

sarhoşuyum! 

Yukarıdaki şiiri 30 yaşındaki kalemim sıcak bir yaz gecesinin geç 
saatlerinde kağıda döktüğünde çok şaşırmıştım. Birden gelmişti, 
yazmadan 5 dakika evvel bile haberim yoktu ansızın gelecek olan 

bu büyük misafirden! Halbuki benim hayatım hep planlı programlı 
devam etmişti. Benim dünyamda söz dinleyenler, uslu çocuklardı. 
Herkes ne düşünüyorsa, büyük ihtimalle, doğru olan oydu. Adeta 

sürüklenmiştim hayatım boyunca, her şeyi denemiş ama yine de 

mutluluğu daha yakalayamamıştım. 

Kendisinde en çok şu dizeleri hemencecik sevmiştim. Benim  
şaşkınlığıma aldırmadan, ilk onlar döküldü kalemimden, diğer  

dizeler daha sonradan onun yanına sıkıştılar. Baş köşe bu  
dizelere aitti adeta. Nasıl kuru toprak ilk yağmur damlalarına bir 

başka sarılırsa ben de o haldeydim. 

“Yazı yazmayın artık! 

Kalpten yazmadıkça...” 

Ey güzeller güzeli dostlarım, bu samimi ve yalın telkini hakkıyla duyabiliyor musunuz? Ben öğüt vermeyi hiç 

sevmem ama şiir ve kalemden geldiğine göre içim rahat. Anladığımı dilim döndüğünce, mealen, anlatmaya 
çalışırsam... En büyük göreviniz hayatınızı coşku ve samimiyetle yaşamaktır, şartlar ne kadar kötü olursa 

olsun, ufuk ne kadar belirsiz olursa olsun, kafanız ne kadar karışık olursa olsun! 

Hayatta bir insanın takip edebileceği iki yol var sevgili dostlar. Bir tanesi kalbinin kişiye fısıldadığı, diğeri 
aklının emrettiği. Benim bu hakikat hakkında size söyleyebileceğim pek bir şey yok aslında. Ama az olsa da 

öz olduğunu düşündüğüm bir şey var. 

Siz siz olun, kalbiniz, yüreğinizi, ruhunuzu dinlemeyi bırakmayın!!! 

Bilin ki, siz büyük sevginin hikmetli çocuklarısınız. Mevcut haliyle iç karartıcı bir halde bulunan dünyamızda 
siz karşılıksız sevginin yüksek meşalelerini taşıyorsunuz! Onun alevleri göğü yakıyor adeta, yükünüz ağır 

ama bu dünyada sizi seven dostlarınız size destek oluyorlar. YEKÜV Vakfı gönülleri sizi çok çok çok sevdiği 
için, karşılıksız desteklediği için, sizin varlığınız ve azminiz onlara ilham kaynağı olduğu için sizin yanınızda 

birer sarsılmaz kaya gibi dimdik duruyorlar. 

Bu hayatta akıl ile verilen kararlar en büyük felakettir ey dostlar. Her kararınızda şartsız “kendiniz” olmayı 
seçiniz. İlk önce kalbinizin sesini dinleyiniz, ondan sonra biricik aklınız zaten gereken emri alıp  

uygulayacaktır. 

Hayatın amacı başarılı olmak değil, mutlu olmaktır. Bir savaşçı olmak değil, sağlıklı olmaktır! Ben  

inanıyorum ki, mutlu olmayı başarmış bir insan en büyük başarıyı elde etmiştir. Hem madden hem ruhen 

sağlıklı olmayı başarmış bir insan en galip savaşçının ta kendisidir! 

Hislerinizi iyi tetkik ediniz, düşüncelerinize dönüşürler. Düşüncelerinizi iyi değerlendiriniz, kavramlarınız 

olurlar. Kavramlarınızı iyi anlayınız, hakikatiniz olurlar. Hakikatiniz tamamıyla sizden olsun, yoksa yaşaması 

zor olurlar.  

Sevgi ve gönül gözüyle gözlerinizden öpüyorum, başarılarınızı devamını diliyor güzelleri güzeli dostlar! 
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 sivil toplum dünyası 

28  

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı ‘nın (TÜSEV)  

düzenlediği Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar  

Konferansı ’nda sivil toplumun bugünü  

ve geleceği konuşuldu.  

Konferans’tan çıkan sonuçlar, gelecek 10 yılda 

sosyal medyanın bir örgütlenme aracı haline  

geleceğini ve göç sorunu, sosyal ve ekonomik 

eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, iklim değişikliği 

gibi konularda hak temelli çalışmalar yürüten 

STK’ların sayısının artacağını işaret ediliyor. 

Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar Konferansı’nın birinci  

gününde, CIVICUS’ un CEO’su Danny Sriskandarjah, Filantropi Uzmanı Dr. Barbara İbrahim , Mısır’ın önde 

gelen insan hakları savunucusu sosyolog Prof. Saad Eddin İbrahim ve KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır 

gibi sivil toplumun önde gelen isimleri bir araya geldiler ve örgütlü sivil toplum hareketlerine olan ihtiyacı 

değerlendirdiler.   

Gençler sokaklarda ve aramıza davet edilmeyi bekliyorlar. Bizler onların seslerini duyurabilecekleri platformlar 

yaratmalı, onlara gerekli donanımı vermeli ve zamanı geldiğinde sahneden çekilmeliyiz.           Barbara İbrahim 

                                                                                                                            Jhon D. Gerhard Center 

Sivil toplum  Örgütleri dayanışma, hak arama ve katılım temelli olanlar olarak üç ana gruba ayrılır. Türkiye’de 

genellikle dayanışma amacı ile kurulmuş örgütlere rastlıyoruz. Hak arama temelli olanlar ise azınlıkta. 

                                                                                                                                           Bekir Ağırdır 

                                                                                                                                     Konda Araştırma 

Sivil Toplumun gelecek 10 yılı araştırmaları ön bulgularına göre, esnek örgütlenme modelleri artacak, hesap ve-

rebilirlik ve şeffaflığa dair talepler büyüyecek ve sosyal adaletsizlikten doğan sorunların çözümü için bireysel ve 

kurumsal bağışçılık artacak.                                                                                                Yiğit Aksakoğlu 

                                                                                                                   Talimhane Eğitim Danışmanlık 

Sivil toplumun  kamu ile vatandaş arasındaki aracı rolü de günümüzün değişen dinamikleri ile değişiyor. İnsanlar 

tutkularını hayata geçirebilecekleri alternatif kanallar üretiyorlar ve teknolojiye erişim arttıkça çok farklı  

şekillerde organize olabilme kapasitesi de giderek artıyor.                                                       Silvia Magnoni 

                                                                                                                      Dünya Ekonomik Forumu 

Gençlerin sosyal değişim ve filantropiye  katkıda bulunmasını sağlamak için  yaratıcı metodlar geliştirmeliyiz.  

                                                                                                                                      Anabel Dickson 

                                                                                                                                       

Gençlerin kullandığı farklı araçları da düşünerek, yurttaş katılımından ne anladığımızı yeniden düşünmemiz   

gerek.                                                                                                                                Özlem Ezgin 

                                                                                                                Bilgi Üniversitesi, Şebeke Projesi 

 

Değişen toplumsal ihtiyaçlarla hibe  

verilen  projeler de değişim gösteriyor. 

                                        Rana Kotan, 

                                      Sabancı Vakfı 

 

 

Hazırlayan:  Mine Akşar 
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sivil toplum dünyası 

Yaşama Dair Vakıf'ın, STGM ve TÜSEV ile birlikte yürütülen “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil 

Toplum Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” isimli, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 

finanse edilen hibe projesi kapsamında düzenlediği Sivil Toplum İtibar Atölyeleri İstanbul'da 24 Aralık ve 25 

Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Atölye çalışmasına Vakfımız adına mütevellimiz Mine Akşar katıldı. 

 Bir STK’nın toplum, diğer STK’lar ve kamu kuruluşları gözündeki itibarı nasıl oluşuyor?  

 Paydaşlar nezdinde STK itibarını etkileyen faktörler ve toplumsal dinamikler neler?  

 Türkiye toplumu STK’lara ne kadar itibar ediyor?  

 STK’ların itibarını güçlendirebilecek araçlar ve itibarı olumsuz etkileyen faktörler neler?  

 İtibar STK’lara üye ve gönüllü katılımını nasıl etkiliyor?  

 İtibar STK’ların karar süreçlerine etkisinde bir faktör mü?  

Gibi soruların yanıtlarının tartışıldığı atölye çalışmasının ilk oturumunda  itibar kavramı üzerinde duruldu. 

sivil toplum kuruluşlarının itibarının da şirket itibarları gibi değerlendirilmesi ve ölçülmesi gereği vurgulandı. 

Daha sonra Yaşama Dair Vakıf’ın proje kapsamındaki araştırmalarına temel teşkil eden STK’ların topografik 

durumları takdim edildi; STK’ların 1.Özörgütler, 2. Hayırseverler, 3. Uzman STK’lar, 4. Savunucular,  

5. Düşünce Yönelimli STK’lar, 6. Himayeci STK’lar, 7. Sosyalleşme Örgütleri, 8. Yaptırma, Yaşatma, 

Güzelleştirme Kuruluşları, 9. Hemşeri Örgütleri, 10. Yan Kuruluşlar, 11. Kulüpler, 12. Meslek ve Sektör  

Eksenli Örgütler, 13. Pazar Eksenli Örgütler  olarak sınıflandırıldığı aktarıldı. 

İkinci oturumda, Vakıf’ın Türkiye'de 2500 STK incelemesi sonucunda oluşturulmuş, itibar araştırmasının  

sonuçları katılımcılarla paylaşıldı. Hem STK, hem de kamu ve toplumda yapılan araştırmalar sonucunda, 

STK’ların kendi kendilerini itibar açısından yüksek puan ile değerlendirdikleri ancak diğer STK lara düşük 

puan verdikleri gözlendi. Kamu ve toplum açısından bakıldığında ise STK’lara itibar açısından verilen puan 

10 üzerinden 3-5 civarlarında; yani düşük. Anket yapılan çevrelerde, bu durumun daha fazla ortak çalışma 

yapılarak, STK’ların kurumsallaşmasının yükselmesi ve kapasitesinin artması ile düzeleceği görüşü hakim. 

AB süreci ve toplumun demokratikleşme çabalarının olumlu etkiler yapacağı konusunda bir iyimserlik  

mevcut. Sivil Toplum Örgütlerindeki ideolojik eğilim, kariyerizm (çıkar odaklılık), toplumdan kopukluk,  

müzakereci değil çatışmacı olma görüntüsü kamu ve toplum nezdinde STK itibarını olumsuz etkileyen  

faktörler. 

YADA (Yaşama Dair Vakıf), araştırma raporunu önümüzdeki aylarda kamuoyu ile paylaşacağını ve STK’lar 

arasında bilgi alışverişi yapılacak bir bilgi sistemi platformunu tanıtacağını açıklayarak toplantıyı bitirdi. 
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sivil toplum dünyası 

Bağışçılık kişilerin zamanlarını, yetenek/uzmanlıklarını veya varlıklarını  

kamusal yararın arttırılmasına katkıda bulunmak için gönüllü olarak  
sunmasıdır. 

Bağış, alıcı ve verici arasındaki güvene dayalı sosyal bir alışveriştir. Kişiler kendi istekleriyle, gönüllü olarak, 

herhangi bir dayatma olmadan bağış yaparlar. Toplumları bir arada tutmasından, sosyal dayanışma  

sistemlerinin desteklenmesine ve aile geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasına kadar bilinen pek çok 

faydası olan bağışçılığın, dönüştürücü yanı ve sosyal değişime katkıları bulunmaktadır. 

 

Bağışçılık, 

 Kamu politikalarında gözden kaçırılan konulara dikkatlerin çekilmesi, 

 Özel kaynakların kullanımının verdiği esneklik ile riskli konulara müdahale edilebilmesi, 
 Felaket anında gerekli kaynakların hızla harekete geçirilebilmesi, 
 Kamu ve özel sektöre model oluşturabilecek uygulamalar ortaya koyulması 

 
için güçlü bir potansiyele sahiptir. 
 

Bağışçılık, hayırseverlikten faklı olarak tanımlanır. Bağışçılık sosyal sorunların çözümü için sorunların  
temelinde yatan nedenlerin tespit edilip bunların ortadan kaldırılmasına yönelik olan sosyal yatırımlar olarak 
görülürken; hayırseverlik ise yoksullara yardım etmek veya acil-anlık ihtiyaçların giderilmesi olarak  

adlandırılır. 
 
Spontane gelişen, kalpten gelen, acil ihtiyaçları giderme amacıyla yapılan hayırseverliğin ötesine giden 

stratejik bağışçılık, sorunların köküne inerek, daha karmaşık sorunlara çözüm getirmeye ve daha fazla  
insana ulaşarak uzun vadeli ve sürdürülebilir değişimler yaratmaya çalışır. Geleneksel bağışçılığın (veya  
hayırseverliğin), bireysel ihtiyaçlara cevap vermeye çalışırken sosyal veya ekonomik sorunlara sistematik ve 
erişilebilir çözüm önerileri sunmakta yetersiz kaldığı gözlemlenmektedir.  

 
Stratejik bağışçılık, bağışçıların ilgi duydukları alanlarda, problemlere kalıcı ve etkili çözümler sunulması için 
planlı bağışlar yapmalarını içerir. Stratejik bağışçılığın, geleneksel bağışçılığın tamamen yerini alması ve tüm 

bağışçılık uygulamaların dönüştürücü bir hale gelmesi beklenemez. Hayırseverlik tüm toplumlarda tarih  
boyunca deneyimlendiği gibi gelecekte de var olmaya devam edecektir; ancak yaraları sarmanın ötesine 
geçemez. Sosyal adalet yönelimli stratejik bağışçılık anlayışı ise toplumsal dönüşümde rol oynama  

potansiyeline sahiptir.  
Örneğin, afet mağdurlarının bir araya gelerek daha etkili afete hazırlık ve risk azaltma mekanizmalarının 
kurulması için başlattıkları örgütlenmelere veya evsizlere istihdam olanağı sağlayacak mesleki ve teknik  

gelişim programlarına verilecek destek söz konusu sorunlara daha kalıcı çözümlerin getirilmesini  
sağlayacaktır. 
 

 

 

Derleyen: Mine Akşar 

 Kaynak :Bireysel Bağışçılar için Rehber ve İlham Veren Bağışçı Öyküleri/ S. Sevda Kılıçalp Iaconantonio 
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İÇİN 

ONLINE BAĞIŞ 

www.yekuv.org 
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21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı olarak başarılı ancak eğitimlerini sürdürürken zorlanan  

çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimde uygun koşul ve olanak eşitliği vermek ve onların  

yetenek ve becerileri ölçüsünde en iyi düzeyde yetişmelerine katkıda ve destekte bulunmak 

amacıyla eğitim bursu vermekteyiz.  

 

Eğitim bursundan yararlanan çocuklarımız ve gençlerimize eğitim sürecinde maddi katkıda 

bulunmanın yanı sıra farklı yörelerden gelmiş YEKÜV’ lü gençlerle birlikte olma ve  

hayallerini, sorunlarını düşüncelerini özgürce paylaşabilecekleri ortamları hazırlamakta,  

gereksinim duydukları zamanda uzak oldukları ailelerinin sıcaklığını yaşamalarını  

sağlamaktayız. 

yirmi yılda yirmi bin öğrenci 

444 28 39 
yekuv.org.tr 

facebook.com/yekuvvakfi 


