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Kendiniz için değil, 
bağlı bulunduğunuz 

ulus için 
elbirliği ile çalışınız. 

Çalışmaların 
en yükseği budur.

“

”
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Vakfımızın çatısı altında yeni eğitim yılına 
girmenin heyecanını yaşıyoruz. 26 yıldır 
olduğu gibi bu yıl da binlerce başvuru içinde 
elimizin yetebildiği kadarına kapılarımızı 
açacağız… “Bir çocuk daha okusun diye…”  
maddi manevi var gücümüzle çabalayacağız. 

Maçta, trafikte, iş yerinde, okulda hayatın 
her alanında kötü izlerin ancak eğitimle 
silinebileceğinin biliyoruz çünkü.  

Biliyoruz ki ancak eğitimle mümkün hayalini 
kurduğumuz toplum…

Bu hayale sarılarak ve “Başarı aşkla 
gelir!” diyerek ekip olarak aşkla uyum 
içinde çalışıyoruz. Yaz aylarını sıcaklar 
altında olsa  keyifle çalışarak geçirdik. 
Depolarımızın birleştirilmesi ve tasnifi, 
iletişim verilerimizin güncellenmesi, kuruluş 
mülkümüzün boşaltılarak geliri burslara 
aktarılmak üzere kiralanması, Değerli 
Mütevellimiz İbrahim Zaman’ın öncülüğünde 
başlattığımız ve 31 Ekim’de İş Sanat’da ödül 
gecesini gerçekleştireceğimiz ulusal fotoğraf 
yarışmamız “Eğitimin Hünerli Elleri” 
hazırlıkları derken bir dakikamız boş geçmedi. 
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Bu uğraşımızın içinde zaman zaman 
sürprizli anlar yaşadık. Hukuk 3. sınıfta 
okuyan ve Anadolu’nun kışını iyi bilen bir 
bursiyerimiz arkadaşlarıyla birlikte kaynak 
yaratarak “Anadolu’ya Armağan” projemiz 
kapsamında küçük kardeşlerine mont, bot 
göndermek için kapımızı çaldığında tüm 
yorgunluğumuzu unuttuk. Veteriner adayı 
bir Umut Kızımız yaptığı tabloyu “Sizler 
için yaptım, bana kattıklarınıza küçük bir 
teşekkür olarak kabul edin elimden şimdilik 
bu kadarı geliyor” dediğinde çocuk gibi 
sevindik…

Güz ayları gelip çattığında ise 
bursiyerlerimiz, mütevellilerimiz, 
bağışçılarımızla kocaman YEKÜV ailesi 
olarak kavuşma sevinci yaşadık. Bu yıl ilk 
olarak mütevelli toplantımızda bir araya 
geldik. Yıl içinde planladığımız etkinlikleri 
paylaştık ve yeni hayata geçireceğimiz bir 
çeşit teşvik fonu olan “Mavi Kapı” projesini 
mütevellilerimizle paylaştık. 

Desteklerinizle güç bulmayı umduğumuz 
başarılı bir dönem dileğiyle sevgi ve 
saygılarımı sunarım.

Işın Özdemir
Vakıf Başkanı

Sevgili YEKÜV Ailesi, 
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Eğitimlerine katkı sunacağımız 
çocuk ve gençlerimizi belirleme 
çalışmalarımızı 2018-2019 yılı için 
Ekim ayında başlattık. 

Karşılaştığımız tablo önceki 
yıllardan çok farklı değil. Yine 
başarıya odaklanmış bakışlar 
içimizi burkan ama saygı 
duyulması gereken öyküler… 
Geleceğe dönük planları, eğitim 
yolundaki kararlılıkları, azimleri  
ilerisi için bizleri umutlandırıyor, 
hüzünlenmenin ötesinde. 

Umutlanıyoruz ama başvuranlarımızın 
tamamına el veremeyişimiz her yıl olduğu 
gibi bu yıl da bizleri derinden etkiledi. 
Burs komisyonumuz bu yıl da zor anlar 
yaşadı. Günlerce göz nuru döktükleri 
başvuru formları arasında en ihtiyaçlı 
öğrencilere ulaşmaya çalıştılar. 
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YEKÜV 
yeni bursiyerlerine kavuştu!

Geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü 
olmayan karşılıksız burslarımız için 3.325 
adet başvuru aldık. Yaklaşık başvuruların 
2/3 ‘ü erkek, 1/3 ‘ü kız öğrenciydi. Bu 
veri bile kendi başına bize bir gerçeği 
söylemekteydi…

Bu yıl bünyemize 175 bursiyer daha katıldı. 
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Yeni Bursiyerlerimizden yüzde 26’sı 
Tıp, 17’si Mühendislik, 13’ü Hukuk, 
16’sı Öğretmenlik, 7’si İktisat, 6’sı 
İletişim, 6’sı Eczacılık Fakültelerinde 
okumakta.

Kuruluş yılımızda 10 Tıp öğrencisine 
burs vermekte iken bugün mezun 
onbinlerce öğrencimizin yanı sıra  
2018-2019 yılı bursiyerlerimizle 
“Eğitim hakkından yararlanmayan 
tek çocuğumuz kalmasın!” ortak 
amacımıza her yıl biraz daha 
yaklaşmaktayız.

Bu yıl ki burs ücretlerimiz; 
• İlkokul 75 ₺
• Ortaokul ve Lise 100 ₺
• Üniversite 300 ₺
olarak belirlendi. 
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Yılın ilk mütevelli toplantısını Kalender 
Orduevi’nde keyifli bir öğle yemeğinde 
gerçekleştirdik. Vakıf Başkanı Işın Özdemir, 
Mütevellilerimizle bir yıllık etkinlik 
takvimini paylaşarak başladığı konuşmasında 
iç iletişimin ve etkinliklere katılımın 
önemine vurgu yaptı. Ayrıca, bir teşvik 
projesi olan ve yeni uygulamaya koyulması 
planlanan “Mavi Kapı” projesini tanıttı.

Özdemir, Fotoğraf Sanatının Ustalarından 
Mütevellimiz İbrahim Zaman öncülüğünde 
yürütülen “Eğitimin Hünerli Elleri” Fotoğraf 
Yarışmasının 31  Ekim 2018 tarihinde İş 
Sanat’da gerçekleştirilecek ödül töreninde 
bir arada olmayı dileyerek sözlerini 
bitirirken, toplantı organizasyonunda 
emeği geçen Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Necla Akbayrak’a teşekkür etti.
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İlk Mütevelli Toplantımızı 
Eylül Ayı içinde yaptık

MÜTEVELLİ YEMEĞİ
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Kurulacak isme özel fonlar ile; “Sosyal 
sorumluluk”, “Çevre ve ekoloji”, 
“Bilimde fark yaratan öğrenci ve bilim 
adamı”, “Engel tanımayan öğretmen”, 
“Engel tanımayan engelli sporcu”, 
“Ülkemizi başarı ile temsil eden fark 
yaratan sporcu”, “Edebiyat alanında ses 
getirenler”, gibi bağışçının desteklemek 
istediği herhangi bir alan ve konuda 
seçilecek üstün başarı gösteren rol 
modeller her yıl vakfımız tarafından 
armağan  ve ödül plaketlerimiz ile 
onurlandırılacaktır.
  
Bu amaçla vakıf merkezimizde  bu 
projenin simgesi olarak MAVİ KAPI 
kurulmasını planlamaktayız. Toplumsal 
Barışın, Umut Dolu Bir Geleceğin  ve 

YEKÜV Mavi Kapı Projesi
Sevginin sembolü MAVİ KAPI vakfımız 
yaşadıkça bu ad ile anılacak ve projeye 
katkıda bulunan bağışçılarımız da bu 
kapıda anılacaklardır.
  
Oluşturulacak fon ile başarıları 
ödüllendirilen öğrencilerin başarıları 
arttıkça fon sahipleri de  bu başarıya 
ortak olmanın onurunu yaşayacaklardır.
  
Kurulduğundan bu yana başarıyı  
teşviği  ilke edinen vakfımız,  MAVİ 
KAPI  projesi ile başarının her alanda 
değerlendirilmesini ve ödüllendirilmesini 
hedeflemektedir. 
  
Vakfımıza kaynak sağlayacağı 
düşüncesiyle projeye ilgi ve desteklerinizi 
beklemekteyiz.
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Yıl 1992. Vakıf yeni kurulmuş. O yıl üniversite 
kazanıp ilk defa İstanbul’a Anadolu 
kırsalından gelen, herbiri ayrı bir değer 
olan öğrencilerin binlercesiyle mülakat 
yapıp burslarınıda mesleki yaşamımızın 
ve sosyal hayatımızın bize kazandırdığı 
dostlarımızın, akrabalarımızın bağışlarıyla 
hazırlamıştık.

Ancak 1992 Türkiye’sin de bugünkü  kadar 
burs veren kurum da yoktu. Anadolu’dan 
gelen çocuğun üstünü başını görünce ne 
yapabiliriz ? diye düşünmeden edemezdik. 
Etrafımızı harekete geçirdiğimizde 
bavullarla ‘İkinci el’ giysiler bize ulaştı. 
Kocaman yürekli Mütevellimiz Enise Yerli, 
Nezahat Sever ve onlar gibi pek çokları 
kirli gelenleri yıkar, yıkatır, ayakkabıları 
boyatır, bağcıkları değiştirir... Düğmesi 
kopuk, sökülen hırka ve giysileri onarır, 
öğrenciye verilecek hale getirir,  yılların 
Mütevellisi ve gönüllüsü Mustafa Sever’in 
abilik sohbetleri eşliğinde öğrencilere 
sunulurdu. Onlar bir çocuk daha okusun 
diye gönüllerini ortaya koyanlardı, onun 
için hiçbir şeyden yüksünmezlerdi.

Böyle süren ilk yıllardan bir gün Değerli 
Mütevellimiz Hilal Uz bu böyle olmaz 
diyerek tanıdığı aile dostları, iş adamı 
hayırseverleri de arayarak yeni giysiler 
istedi. Mavi Jeans sahibi hayırsever Hayriye 
Akar’ı arayarak durumumuzu anlattı. 
Kamyonlarla etiketi üzerinde mont ve 
pantolonlar gelmesini sağladı. 

Onu diğer dostlarımızın çabaları takip 
etti. O günlerden sonra da  Yeküv  ikinci el 
almayacağı kararı aldı ve herkese duyurdu.

Hayır duygusunun önce gönlümüzde 
yeşermesi gerektiğine inanarak her işte 
olduğu gibi bu işe de gönlünü koyanlarla 
yolumuza devam ettik. En çok mutluluk 
veren de bizim mezun olan bursiyerlerimiz 
yavaş yavaş büyük firmalarda seçkin 
yerlerini alıyorlardı. Bize geri dönüşleriyle 
kendilerinden küçüklere destek 
veriyorlardı. PG’de ki kızımız, Benetton’daki 
kızımız ilkler arasındaydı.

Mütevellilerimizin yetişkin evlatları da 
ailelerinin izini sürüyorlardı. Zara’yı 
vakfımıza yönlendiren... Gelinimiz, (Walt 
Disney) İstanbul temsilcisi Esra Sever 
kızımız, AMC katkılarını kazandıran  Perihan 
Ergin kardeşimizin yeğeni... ve pek çokları. 
Bunlar ilk akla gelenler... ve niceleri.

İnandığınız bir davada başarılı olmanız 
için bilginizi, mesleki ve eğitsel bilginizi 
harekete geçirir başarılı da olabilirsiniz 
fakat o işe bir de yüreğinizi katarsanız 
evinizdeki fazlalıkları gönderemezsiniz. 
Kendi çocuklarınıza yaptıklarınızı 
yapabilmek için çırpınırsınız.

Gönlü kocaman insanlara saygılar sevgiler
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Gönüllülük olmadan...

Av. Gülbin Sözen
Vakıf Onursal Başkanı
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Tam 26 Yıl bir amacın etrafında, el emeği 
göz nuru ile umut dokudular…

Sevgiyle, sabırla, aşkla “Bir çocuk daha 
okusun diye…” çalıştılar. Hobileri, mesleki 
disiplinleri, maddi imkanları, heybelerinde 
ne varsa koydular küçük masalarının 
üzerine. Şimdi yorgun ama mutlular. 
Bir ömürleri daha olsa onu da eğitime 
verirlerdi kendi deyimleriyle eğitim 
sevdalıları… 

Zehra Akın, Reyhan Bertman, Belma 

Umut Fabrikasının 
Yılmaz Kadınları

Çelebiöven, İltan Koçer, Deniz Koyuncu, 
Günebakan Mutuş, Neşe Şişmangil…
    
İstanbul Üniversitesi Baltalimanı 
Sosyal tesislerinde bir öğle yemeğinde 
kendilerine şükranlarımızı ifade ettik. 
Vakıf Başkanımızın elinden  plaketlerini 
ve rozetlerini alan  YEKÜV Sosyal Çalışma 
Grubunun lideri Üst Danışma Üyemiz Zehra 
Akın “26 yıldır  ekip ruhuyla ve tam uyumla 
eğitime destek vermeye çalıştık, ülkemiz 
gençliğine, yarınlarımıza tüm fedakarlıklar 
değer, mutluyuz’ diye konuştu.    
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Yaşlılık ile ilgili yapılan birçok araştırmada, 
yaşamın bu evresinde  bireylerin 
fizyolojik sorunlarından daha fazla 
ruhsal ve moral durumları gibi psikolojik 
sorunlarının yaşam kalitelerini düşürdüğü 
saptanmış. Yaşlılık dönemi boyunca 
moral düzeyleri yüksek olan yaşlılar 
yaşlanmanın olumsuzluklarından daha 
az etkileniyor, daha aktif ve sosyal bir 
yaşam sürdürebiliyor. Aile ve akraba 
desteği, komşu ve arkadaş ilişkileri gibi  
bizim toplumumuzun dayanışma ruhu ile 
örtüşen unsurlar yaş almış değerlerimizi 
duygusal ve moral yönden destekliyor. 

Sarıyer Belediyesi tarafından Bahçeköy’de 
hayata geçirilen “Ord. Prof.
Dr. Fahrettin Kerim Gökay 
Yaşlı Gündüz Bakım Evi” bu 
amaca hizmet eden son 
derece modern bir merkez. 
Sarıyer Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Coşkun 
ziyaretimizde bize eşlik etti 
ve ayrıntılı bilgiler verdi.

Coşkun “Yaşlı bireyin 
sosyal hayata tutunması 
sağlandığında, fizyolojik 
ve psikolojik durumuna 
olumlu katkılarda 
bulunulmakta, saygınlık, 
kendine güven, işe yarama 
duygusu,  problemlerle baş 
etme gibi olumlu etkilerle 
bireyin yaşam kalitesinin 
arttığını” ifade etti.

Bu merkezin şehirde bir ilk 
olduğunu belirten Coşkun,  
Böyle merkezlerin artması 
için Sarıyer Belediyesi 
olarak çalışmalarının 

devam edeceğini anlattı. Bakıma ihtiyaç 
duyan yaşlılarını sabah bu merkeze 
getiren evlat veya aile yakınları  gözleri  
arkada kalmadan işlerine, alışverişlerine  
gidebiliyor ve akşam dönüşte yaşlıları ile 
birlikte evlerine dönüyorlar. Gün boyu 
güvende, yemeğiyle, tv, gazete, hobi 
odası gibi olanakları ile ev sıcaklığı ve 
konforu sunan merkez halka ücretsiz 
olarak hizmet etmekte. Çam sakızı çoban 
armağanı eşliğinde hepinizden sevgiler 
götürdüğümüz yaşlı değerlerimize ve 
gezimize eşlik edip bizi aydınlatan Sarıyer 
Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Hüseyin 
Coşkun’a konukseverliklerinden ötürü 
teşekkür ediyoruz. 

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay 
Yaşlı Gündüz Bakım Evi’ni ziyaret ettikE
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YAŞLI BAKIM EVİ 
ZİYARETİ
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Günümüzde her gün bir yenisi eklenen 
okur yazarlık tanımlarının içerisine son 
zamanlarda bir de bilgisayar okur yazarlığı 
tanımı girmiş durumda.  Bilgisayar 
okuryazarı olan bireyler bilgisayarın 
çalışma mantığı, bilgisayarda kullanılan 
programların nasıl geliştirildiği ve çalışma 
prensipleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar. 
Bilgisayar okuryazarı olmanın yolu 
kodlama eğitiminden geçiyor. Kodlama 
dili ile analitik düşünme , problem çözme, 
iletişim becerileri, neden-sonuç ilişkisini 
görebilme gibi daha pek çok olumlu beceri 
kazandırıyor. Teknolojik gelişmeler ve 
hızla dijitalleşen dünyada kodlama bilmek 
büyük önem taşımakta. 

21.Yüzyıl becerilerine 
her gün bir yenisi ekleniyor!
Kodlama dili ile tanışıyoruz…

Pek çok özel okulda bu eğitimle öğrenciler 
küçük yaşta kodlamanın mantığını çözüyor 
ve bu beceriyi kazanıyor. Bilgisayar 
alanında çok önemli isimlerin hepsinin 
ortak özelliği küçük yaşta programlama 
öğrenmiş olmaları. 

Biz de YEKÜV olarak Umut Kızlarımızı 
kodlama dili ile tanıştırmayı hedefledik ve 
Öğrenme Tasarımları Derneği yetkilileriyle 
Vakfımızda bir söyleşi organize ettik. 
Umut Kızlarımız bilgisayar üzerinde 
uygulama fırsatı bulurken aynı zamanda 
keyifli anlar yaşadılar. Hem eğlenip 
hem  bilgilendiğimiz söyleşi sonunda, 
yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri 
dileğiyle, Umut Kızlarımıza İngilizce hikaye 
kitapları ve dijital sözlükten oluşan  karne 
armağanlarımızı dağıttık. 

Küçük katkıların büyük umutlara 
dönüşmesi dileğimizle…
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Klasik bir soru olacak ama... Nasıl biraya 
geldiniz? Grup kurma fikri nasıl gelişti?

Hepimiz İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarında farklı bölümlerde 
okuyan öğrencilerdik grubu kurduğumuz 
zaman. Eğitimini aldığımız alan ile ilgili 
çeşitli resitaller ya da konserler veriyorduk 
bireysel olarak, bir araya geldiğimizde 
paylaştığımız müziğimiz, bizleri bu noktaya 
getirdi diyebiliriz. 1995 yılından buyana 
birlikteyiz. Grup Turkuaz serüveni böyle 
başladı.

Grup bir tercih ama sanırım biraz zor 
bir tercih... Merak ediyorum kişilik 
özellikleriniz, meslekleriniz, öyküleriniz ve 
zevkleriniz birbirine yakın insanlar mısınız 
yoksa tümüyle farklı mı? Sorumun amacı 
ortak paydanızı ve grup olmanın sırrını 
öğrenmek... 

Konservatuar eğitimi içinde hepimizin 

farklı disiplinlerde ve farklı teknik 
donanımla geçirdiğimiz bir eğitim 
hayatımız oldu, tabiî ki ortak paydamız 
hep müzik oldu, ama Grup Turkuaz çatısı 
altında bizi bir araya getiren en önemli 
şey, hepimizin müzik adına daha başka 
ne yapabiliriz düşüncesi oldu. Doksanlı 
yılların ortalarında bizden bahsedilirken 
“klasik müziği eğlence hayatına sokan 
müzik grubu” diye tanımlanmamız bu 
düşüncemizin en güzel karşılığı oldu. 
Gerçekten de bizler aldığımız klasik müzik 
eğitimi doğrultusunda müziğimizi daha 
samimi ortamlarda, daha farklı kitlelere 
ulaştırmayı hedefleyen bir yaklaşımla yola 
çıktık. Grup olmanın sırrı çok basit, çünkü 
biz yola bir grup olalım diye çıkmadık :)

Genç yıllarınızda ülkemizden ya da yurt 
dışından  öykündüğünüz etkilendiğiniz bir 
sanatçı ya da grup var mıydı? 

1970’li yıllarda  kurulmuş olan ve hepsi ayrı 

GRUP TURKUAZ 
R

Ö
P

O
R

T
A

J

14



15

ayrı müzik alanında ekol olan ustalardan 
kurulu İstanbul Gelişim Orkestrasının 
ülkemizin müzikal tarihine etkileri bizim 
için de bir yol gösterici oldu. 90’lı yılların 
başında bireysel çalışmalara yönelen grup 
üyeleri, 90’lı yılların ortalarında bizim tekrar 
orkestra bilincini gündeme getirmemizle 
yeniden sahne performanslarına başladılar, 
tabiî ki bu bizim için ayrı bir onur kaynağı 
oldu.
 
Bir söyleşimizde sahneye belli bir 
repertuarla çıkıp seyircinin enerjisine göre 
doğaçlamaya döndüğünüzü söylemiştiniz 
Bu fikir birliğine nasıl ulaştığınızdan 
bahsedebilir biraz? 

Bunun temelinde süreklilik yatıyor, ilk 
kurulduğumuz zamandan bu yana kurucu 
grup elemanlarının hiç değişmemesi, 
müzikal bağın yanında manevi olarak da 
bir iletişim kurmamızı sağladı zaman 
içerisinde, öyle kuvvetli bir iletişim ki, 
sahne performansı esnasında  birbirimizle 
göz teması kurmadan doğaçlama bir 
kurguyu o an yaratabiliyoruz. Bu aynı 
zamanda müziğimizi paylaştığımız 
topluluklarla da aynı bağı kurmamıza 
imkan tanıyor, hitap ettiğimiz topluluğun 
bizden ne istediğini hissedip buna göre 
repertuarımızı yönlendirebiliyoruz.

Yeküv ile yollarınız henüz kuruluş 
yıllarımızda kesişmiş... O geceden 
anımsadığınız kareler var mı? 

Bugüne kadar sayısını hatırlayamadığımız 
bir çok sahne performansımız oldu 
şüphesiz, eğitim alanında yaptığı çok 
değerli çalışmaları sayesinde bizim 
açımızdan ayrı bir yeri olan YEKÜV ile 
yolumuzun sanatsal olarak kesişmesi 
ayrı bir değer taşıyor. Verdiğimiz bu 
konserimizin bizler için önemi çok 
ayrıdır, Atatürk Kültür Merkezi büyük 
salonunda, harika bir dinleyici topluluğu ile 

gerçekleştirdiğimiz konserimiz,bu salonda 
vermiş olduğumuz son konserimiz olarak 
unutamayacağımız hatıralarımızdan biri 
olarak yerini aldı.

Müzik ve ritm insan doğasında var ama 
aynı zamanda eğitimle yakından ilişkili 
olduğunu biliyoruz. Örneğin hiç eğitim 
almamış birinin muhteşem bir beste 
yapabileceğine inanıyor musunuz? 
Yoksa  her ne kadar doğamızda olursa 
olsun eğitim olmadan işlenmesi ve ileri 
düzeye taşınması imkansız mı? 

Müzik içten gelen, duygularla doğrudan 
ilgisi olan gibi düşünülse de, teorisi ve 
bilimsel  gerçekliği olan bir olgu. Bu iki 
dinamiği eğitim sayesinde harmanlamak 
mümkün. İnsanın doğasında var olan 
melodi ve ritm kavramı ise basit hali ile 
kendini ifade eder, buna örnek olarak Aşık 
Veysel ve Neşet Ertaş’ı verebiliriz. Hiçbir 
eğitimleri olmamasına rağmen dünya 
çapında melodilere imza atmışlardır.

Müziğe başladığınız yıllardaki kişiler 
değilsiniz kuşkusuz deneyimle bambaşka 
bir yerdesiniz şimdi... Zaman değişti...
şarkılar bile... müziğiniz de evrildi mi? 

Johann Sebastian Bach 17. Yüzyılda müzik 
teorisinin son noktasını koyduğundan 
bu yana, sosyal, politik, tarihsel olarak 
etki eden her türlü değişim, gerek müzik 
türleri olarak, gerek  yeni sound arayışları 
olarak günümüze kadar türlü değişkenliği 
getirmiştir, ama değişmeyecek olan, insani 
duygular. Bizler bu duyguları taşıyıp, bu 
duyguları yansıtanlar olmaya devam 
edeceğiz.

Müzik ve grup... Soracak çok soru var... 
Bir gün hatıralarınızı kaleme almak 
isterseniz ben yardıma hazırım. 
Yeküv olarak bize katkılarınız için bir kez 
daha çok şükranlarımızı sunuyoruz. 



“Eğitimin Hünerli Elleri”
Ulusal Fotoğraf 
Yarışmamız 
sonuçlandı!
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Mütevellimiz fotoğraf sanatının 
ustalarından İbrahim Zaman’ın katkılarıyla 
ve liderliğinde yürütülen yarışma 
sonuçlandı. Büyük bir özveri ve tamamen 
gönüllülükle çalışan jüri üyelerinin 
belirlediği fotoğrafların sahipleri 
31 Ekim 2018 tarihinde İş Sanat 
gerçekleştirilecek gecede ödüllerine 
kavuşacak.

Yarışmanın sonuçları şöyle: 

1. Berna İkiz 
(Kocaeli)

2. Osman Berker Gümüş 
(Edirne)

3. Hakan Yaralı 
(Aydın)

4. Musa Talaşlı 
(Van)

5. Ayşe Ayna 
(Bursa)

6. Kayhan Güç 
(Niğde)

Ayrıca Ödül Töreni için kapılarını 
Vakfımıza açan İş Sanat’a,

İkramlıklarımızı üstlenen 
Beyaz Fırın’a 

teşekkür ederiz. 

YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ

ERSİN ALOK 
Fotoğraf Sanatçısı

Prof. GÜLER ERTAN
Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı

HALİM KULAKSIZ
Fotoğraf Sanatçısı

İBRAHİM GÖKSUNGUR
Fotoğraf Sanatçısı - FOTOGEN

İBRAHİM ZAMAN
Fotoğraf Sanatçısı ve

YEKÜV Mütevellimiz

İZZET KERİBAR
Fotoğraf Sanatçısı

NADİR EDE
Fotoğraf Sanatçısı

Katkılarından ötürü sonsuz 
teşekkürlerimizle…
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Yaz aylarında Vakfımızda hummalı bir 
çalışma vardı. Kuruluş mülkümüz 
boşaltılarak küçük bir tadilattan sonra, 
geliri eğitim havuzuna aktarılmak üzere 
kiralandı. Mütevellimiz Sema Şaman’ın eşi 
merhum Çetin Şaman anısına bağışladığı 
ilk harç mülkümüz binlerce bursiyere umut 
olmaya devam ederken merhum Çetin 
Şaman’ın aziz hatırası Vakfımızda daima 
yaşatılacak. Ruhu şad olsun! 

Kuştepe’de bulunan depomuzla , 
Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde meydana 

Karıncalardan ilham aldık!                                                 
gelen hasar sonucu burada bulunan 
depomuz boşaltılarak her iki depoda  
Ayazağa’daki depomuza aktarıldı. İki 
deponun tek depoda toplanması ve tasnifi 
oldukça güçlü bir çalışma gerektirdi. 

Aynı çalışma Genel Merkezimizde de 
yapıldı. Kurumsal çerçevede pek çok 
çalışma başlatıldı. 

Son beş yılın mezun bursiyerlerinin 
bilgilerine ulaşılarak birer mail atıldı ve 
gönüllü formumuzu doldurmaları istendi. 



Çoğu bursiyerimiz senin gibi Anadolu’nun 
çeşitli şehirlerinden okumaya İstanbul’a 
gelenlerden üniversite öğrencilerinden 
oluşuyor. Senin şehrin neresi 
öğrenebilir miyiz? 

Benim şehrim Van. Biz Vanlılar şehrimize 
“Doğu’nun incisi “ diye hitap ederiz. 

Çünkü Doğu Anadolu denince herkesin 
aklına gelen yazları sıcak ve kurak, kışları 
ise soğuk ve karlı olduğudur ama Van’a 
geldiğinizde hiç de öyle olmadığını 
göreceksiniz. Van, gölüyle, baharıyla, 
insanıyla, çok güzel bir yer. Daha önce hiç 
karşılaşmadığınız bir misafirperverlikle 
karşılaşacaksınız.  

Kısaca kendini tanıtır mısın okurlarımıza? 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
öğrenciyim. Geçmişimde çok cefa çekmiş 
olsam da şu an hayalimdeki okuldayım ve 
mesleğime kavuşmaya az kaldı. 

Şehrinin “Vazgeçilmezleri” nelerdir? 
Ne yenir, ne içilir, neresi görülmelidir? 

Herkesce malum Van kahvaltımız meşhur.
Özellikle Van otlu peyniri nam salmıştır. 
Yöreye özel çorba yemekleri muhakkak 

tadılmalıdır. Van Kalesi, Akdamar Adası 
ve adanın içindeki Akdamar Kilisesi, 
Muradiye Şelalesi mutlaka görülmelidir. 
Muradiye Şelalesi Türkiye’nin en güzel 
şelalelerindendir. Haa unutmadan, çok  
meşhur bir kedimiz var: Van Kedisi  

Efsaneleri var mıdır şehrin? 
Eğer yoksa, şehrine özel ilginç bir 
geleneğini paylaşabilirsin belki bizimle…

Efsane Osmanlı Devleti’nden bile önceye 
dayanıyor. Efsanenin ismi: Van Gölü 
Canavarı. Her ne kadar birçok insan 
gördüğünü iddia etse de şu an kesin bir 
bilgi yok. 

BANA ŞEHRİNİ   
      ANLAT

R
Ö

P
O

R
T

A
J

18



19

Van’ın imkanları ve imkansızlıkları 
nelerdir? 

Belki de Doğunun kaderidir imkanların 
kısıtlılığı... Kışları kar aldığı için yol sıkıntısı 
vardır, bu da eğitimi olumsuz etkiler. 

Oralarda neyin hasreti çekilir ve burada 
oraya ait neye hasret duyulur?

En önemlisi belki de doğa ile iç içe 
olmak. Ve oradaki insanların içtenliğinin 
samimiyetinin hasretini çekiyorum. 
Memleketim olduğu için midir bilinmez 
tarifsiz bir duyguyla bağlıyım... 

Şehrinde hangisi olmak daha güzel: 
Çocuk mu, genç mi? Kadın mı erkek mi?  

Çocuk olmak... Çünkü oynayabileceğin, 
serbestçe ve en önemlisi güvenle 
oynayabileceğin bir yer Van. İkinci tercihim 
olduğum gibi yani erkek olmak... Evlat 
erkek biraz daha serbest oluyor.   

Bize şehrinin eğitim olanaklarından 
bahseder misin biraz? 

İşin açıkcası çok iyi değil. Belki de 
eğitimcilerin az oluşu ya da birçok ailenin 
maddi imkansızlıkları eğitim olanaklarının 
çok da iyi olmadığını gösteriyor. 

İleride YEKÜV’de ya da başka bir Sivil 
Toplum Kuruluşunda çalışırsan hangi 
konuyu önceliğine alırsın? Neden?

Öğrencilere konferans, seminer vs.  
verirdim. Çünkü tecribesizlik çok kötü bir 
şey. Yol gösteren biri varsa hayat daha 
güzel oluyor. 

Bizi aydınlattığın için çok teşekkür 
ediyoruz. YEKÜV ailemizin bir parçası 
olmandan gurur duyuyoruz. Günün 
birinde  Yeküv olarak  şehrinde birlikte 
bir proje hayata geçirmeyi diliyoruz. 

Buradan şehrine selam olsun! 

YEKÜV BURSİYERİ 

Ümit Kamer 

İstanbul Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 5. sınıf

VAN
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Doğum Yeri: 
Kerkük-IRAK, 1962

Öğrenim:
- İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Lisans, 1981 - 1987.

- Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim dalında 
 “Mimar Sinan Dönemi Dini Yapılarda Kubbe Örtü Sistemleri” 
 konulu yüksek lisans tezi 1988 - 1991.

- İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi programında 
 “Laleli Külliyesi İnşaat Süreci” doktora tezi 1994 - 2002.

Görev Yeri:
- İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi

İlk Öğrenci Buluşmamızı İTÜ Maçka 
Sosyal Tesislerinde  öğle yemeğinde 
gerçekleştirdik. Yoğun bir katılımın olduğu 
buluşmada konuk konuşmacımız Yüksek 
Mimar  Doç. Dr. ARAS NEFTÇİ ‘ydi. Çok 
yönlü kişiliği ile öğrencilerle hayata dair 
paylaşımlarda bulunan Neftçi’ye teşekkür 
ediyoruz. 

Başkan Yardımcımız Tülay Erkan’ın açılış 
konuşması ile başlayan toplantı, Onursal 

Başkanımız Gülbin Sözen’in konuşması 
ile devam etti. Bursiyerlerimizle birlikte 
olmanın keyfiyle yenen yemek  aynı 
bağışlarımızın dağıtılması ile son buldu. 
Bursiyerlerimizi akademik yönden 
olduğu kadar kültürel ve sosyal yönden 
de desteklemeyi hedeflediğimiz 
Öğrenci İletişim projesi kapsamında 
yürütülen  öğrenci buluşmaları 26 yıldır 
sürdürülebilirliğin en iyi örneklerinden 
olmaya devam ediyor. .  

Öğrenci Buluşması

Doç. Dr. 
Aras Neftçi 

kimdir? 
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Prof. Dr. Nurettin Sözen’in Engin Sözen anısına verdiği 
YEKÜV Başarıyı Teşvik Ödülü’nü bu yıl, 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1.si 
Muhammed Çakır

 Onursal Başkanımız Gülbin Sözen’in elinden aldı. 

Yeküv Nilüfer Gökay Ortaokulu 1. 2. ve 3. sü 
Mütevellilerimiz Sevil-Özden Dumanlı çifti tarafından ödüllendirildi. 

Ayrıca Başarıyı Teşvik Projesi kapsamında bu yıl; 
Akten Kocabay Teşvik Fonu ile 

SİVAS/GÜRÜN  80.YIL YİBO 1. 2. ve 3.sü
SİVAS/GÜRÜN TÜRK TELEKOM LİSESİ 1. 2 . ve 3. sü

Prof. Dr. Nurettin Sözen Teşvik Fonu ile 
SİVAS/GÜRÜN KURULTAY İLKOKULU 1. 2. ve 3.sü 

SİVAS / GÜRÜN CUMHURİYET İLKOKULU 1. 2. ve 3. sü ödüllerine kavuştu.

Yeküv Başarıyı 
Teşvik Ödülleri
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“Ne dünyaları kurtarıyor ne de sizi başkasına 
muhtaç ediyor...” Vakfımızdan aldığı karşılık-
sız eğitim bursunu böyle tanımlamış bir Bur-
siyerimiz bize gönderdiği mektubunda.  

Eğitimini  sürdürmek için maddi manevi des-
teğe ihtiyacı olan çocuk ve gençlerimize yap-
tığımız ufak katkıların  sonuçları bakımından 
onların hayatında  ne denli önemli bir yere 
sahip olduğu bu ifadeden de anlaşılıyor. 

Her şeyden önce koşulsuz desteklenmenin 
yarattığı moral gücü gençlerimize hayallerini 
gerçekleştirme yolunda büyük bir motivas-
yon sağlıyor. 

Bursiyerlerimizin birçoğu  üniversite sınavın-
da Türkiye derecesi yapan ve ailesini geride 
bırakarak küçük yerden bilmediği bir met-
ropole okumak için gelen gençler, Bu zorlu 
sürece  bir de eğitimini sürdürmek için çalış-
ma zorunda kalmaları ekleniyor. Bu durum 
bazen derslerine yansıyor ve akademik başa-
rılarına olumsuz etki etkileyebiliyor. Bir yan-
dan akademik kaygı bir yandan aile özlemi 
ve İstanbul gibi bir metropole uyum süreci 
gençlerimiz üzerinde ciddi bir yük oluşturu-
yor. YEKÜV  olarak , tam 26 yıldır bu yükü bir 
nebze olsun hafifletmenin çabasını veriyo-
ruz. Eğitimin gücüne olan inancımızla, çocuk 
ve gençlerimize yani umutlarımıza olan gü-
ven ve sevgimizle, kararlılıkla, çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Yaşam öyküleri birçok ekonomik ve sosyal 
çıkmazlarla dolu bursiyerlerimizin gelecekle-
rine, seçtikleri mesleğe  doğru yürüme süreç-
lerinde maddi manevi sorunlarla mücadele 
etmek zorunda kaldıklarını gördükçe toplu-
mu bu değerli amaca ortak etme konusunda 
farkındalık çalışmalarımız hız kazanıyor. Ör-
neğin bu yıl bu amaçla “Eğitimin Hünerli Elle-
ri” başlığında ulusal fotoğraf yarışması açtık. 

Eğitimin önemi hakkında toplumda farkın-
dalık yaratma çabamızın ürünü olan bu ya-
rışma ile aynı zamanda gençlerimizin ve ço-
cuklarımızın ülkemizdeki sorunlarına çözüm 
üretmesini hedefliyoruz. 

Kurulduğumuz günden bugüne bursiyer-
lerimizin sadece akademik başarılarını değil 

eğitimi kültürle birlikte geniş bir perspektif-
ten ele alarak kültürel ve sosyal gelişimlerini 
de önemsedik. Bu bakış açısıyla, demokratik 
değer ve hak temelli projeler hayata geçirdik. 

YEKÜV olarak1O Tıp öğrencisine karşılıksız 
burs vermek üzere 1992 de kurulduğu gün-
den bugüne gelinen tam 26 yılda on binlerce 
öğrenciye burs verdik. Ayda bir kez düzenle-
diğimiz “Öğrenci Buluşmaları” ile bursiyerle-
rimizin kültürel, sosyal ve kişisel gelişimleri-
ne katkı sunmayı hedefledik, YEKÜV olarak 
bu buluşmalarla bursiyerlerine sosyalleşe-
cekleri ortam hazırlayarak, alanında uzman 
rol modellerle buluşturarak ve ilk el arma-
ğanlarını dağıtarak onlarla kurduğu iletişimi 
sürekli kılmaya çalışıyoruz. 

Umut Kızlar, Anadolu’ya Armağan , Yetişkin 
Eğitimi gibi pek çok projemiz var. Ancak burs 
başvurusunda bulunacak bursiyerlere bir 
ipucu olarak, başvuru formunda kendilerini 
iyi ifade etmelerini eksik veya yanlış bildi-
rimde bulunmamalarını ve kendilerine özel 
ayrılan bölümde sorunlarını ve duygularını iç-
tenlikle  belirtmelerini önerebilirim. Bu bölü-
mü çok önemsediğimizi ve onları tanımamız 
adına değerli gördüğümüzü belirtmeliyim. 

Biz gençlerin hayatına ufacık bir katkı sunu-
yoruz, onlar bize büyük umutlar vaat ediyor. 
Eğitim hakkından yararlanmayan tek çocu-
ğumuz kalmasın istiyoruz.

YEKÜV BURS ALMA KOŞULLARI

YEKÜV karşılıksız eğitim bursları en genel 
ilke olarak, maddi desteğe gereksinimi olan 
başarılı öğrencilere veriliyor. Anne baba kay-
bı, okuyan kardeş sayısı, sosyal sorumluluk 
alma isteği gibi kriterler de burs almada et-
kili oluyor. YEKÜV’de ilk, orta, lise ve lisans 
öğrencilerine burs veriliyor.   

ÜNİVERSİTELİLER İÇİN 
BURS BAŞVURULARIMIZ 

2018-2019 eğitim öğretim dönemi için 24-
25-26 Eylül 2018 tarihlerinde Vakfımızın web 
sitesinden (www.yekuv.org) online olarak 
alınacak aday başvurularında uygun olan 
adaylar İstanbul Merkez ofiste yüz yüze gö-
rüşme için davet edilecek.
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Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
hurriyet.com
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Bir Rol Model: 
Özlem Süer

STK 
DÜNYASI 
11 Ekim 2018’de Hilton 
Convention Center’da 
Aydın Doğan tarafından 
gerçekleştirilen 
‘Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar’ 
4. Uluslararası Dünya 
Kız Çocukları Günü 
konferansının bu yıl ki 
konsepti kız çocuklarının 
bilim, sanat ve spor 
yoluyla güçlendirilmesiydi. 
Konferansa Vakfımız adına 
Onursal Başkan Av. Gülbin 
Sözen ve Yönetim Kurulu 
üyesi Av. Necla Akbayrak 
katılım sağladı.

YEKÜV Gönüllüsü  ünlü moda 
tasarımcısı Özlem Süer’in defilesine 

davetliydik. Birbirinden güzel 
tasarımlar göz kamaştırıcıydı, 

Kendisini bir kez daha kutluyoruz.
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Kitaptan her çocuk cevherdir bunu biliyo-
ruz ama inanmıyoruz. Her çocuğun cevher 
olduğuna inansak, hiçbir çocuğun başarısız 
olmasına izin vermeyiz. Çocukları yalnızca 
başarması gereken küçük insanlar olarak 
değil; hem mutlu olması gereken, hem de 
ülkenin geleceğini elinde tutan bireyler ola-
rak görürüz. Her çocuğa kendi seviyesinde 
ve kendi özelliklerine göre ders veririz. Ne 
var ki bunu yapmıyoruz. 

HURİSER AKGÜN 
(İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi son sınıf öğrencisi)

B i r  K İ T A P . . .  B i r   R E S İ M . . .

Dr. Özgür BOLAT ‘Eğitimde Finlandiya Mo-
deli’ eğitim alanında uluslararası işbirliği-
nin önemine vurgu yaparken, eğitimin sis-
temlerinin öğrenci ve öğretmen gözünden 
derlenen verilere daha çok alan açmasını 
savunuyor. Kitapta oldukça ilginç araştırma 
sonuçları da paylaşılıyor. Öğrencinin gözün-
den ‘Matematik öğretmeni’ imajı aralarında 
en ilginç olanı.
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uzman kargo

arset matbaa 

ajans press

Sp o n s o r l ar ı mı z a
Te ş e k k ü r l e r
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Mutlu olun! Mutlu edin!






