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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-75TL-180 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 

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. 

444 28 39 
yekuv.org.tr 

facebook.com/yekuvvakfi 
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Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk 

halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 

 

 

   

Av. Gülbin SÖZEN 

Başkan 

 

Av. Hikmet  GÜNGÖR 

1. Başkan Yardımcısı 

 

Şerife Tülay ERKAN 

Başkan Yardımcısı 

(Sosyal İlişkiler Koordinatörü) 

Fatma Zehra AKIN 

Başkan Yardımcısı 

(Muhasip Üye) 

 

Av. Birsen UTLU 

Sekreter 

(Kurumsal Koordinatör) 

      Üyeler 

 

Reyhan BERTMAN 

Muzaffer VEFA 

Sema ŞAMAN 

Işın ÖZDEMİR 

Nazlı Alibegaki ABANOZ 

Esin ARDA 

 

  

YEKÜV adına Sahibi 

Gülbin SÖZEN 

542 6534202 

Sorumlu Müdür 

Işın ÖZDEMİR 

532 4646290 

Yayın Kurulu 

Gülbin SÖZEN 

Işın Özdemir 

Nazlı Alibegaki ABANOZ 

Mine AKŞAR 

Yayın Yönetim Yeri 

Ortaklar Cad. 

Bahçeler Sok. No:2  

Şahin Apt.K.5 D.9 

80290 

Mecidiyeköy-İstanbul 

www.yekuv.org 

yekuv@yekuv.org 

   Baskı 

ARSET  Matbaacılık  

San. ve Tic. A.Ş.  

 

İkitelli Organize Sanayi 

Bölgesi,  

Süleyman Demirel Bulvarı, 

Aykosan Sanayi Sitesi,  

2. Kısım, 3. Ada, B Blok 

İkitelli-Başakşehir/İstanbul 

 

Tel: 212 407 00 72 (Pbx) 

Faks: 212 407 01 06 

www.arset.com.tr 

arset@arset.com.tr 

 

YEKÜV’DEN HABERLER DERGİSİ 

Yılda dört kere yayınlanır, ücretsiz dağıtılır. 

 

21.YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI 

(YEKÜV) 

YÖNETİM KURULU 
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 başkanın mesajı 

Av. Gülbin Sözen 

YEKÜV Yönetim Kurulu Başkanı 

Her kuruluş gecesi böyle olurum… 

Biraz buruk biraz gururlu biraz heyecanlı… 

Burukluğum ülkemde "Eğitimden yoksun kalanlar" ı düşündüğümdendir. 

Elimizin yetmediği diğerlerindedir hep aklım. Genci, çocuğu, yaşlısı ... 

Karların ötesindeki, yitik baharların peşindekilerde... 

Kimi kardeşine bakmak için , kimi tarlada çalışmak için , kimi de evlendiği için 

okul yolundan dönenlerde... 

Gururum ise YEKÜV çatısı altında olmaktandır... 

Dokunduğu her eli eğitimle buluşturma çabası içinde yılmadan usanmadan 23 koca yıl YEKÜV'le yani  

sizlerle yürümektendir. El ele omuz omuza... 

Heyecanıma gelince... 

O gece unutulanları  hatırlamak , hatırlananları şükranla anmak , YEKÜV'ün bir yaş daha almasına  

tanıklık etmek heyecan verir bana...Tatlı bir yorgunlukla karışık heyecan...Her yıl bir önceki yıldan daha 

heyecan vericidir. 

Çünkü geçen her yıl bizi hedefe bir adım daha yaklaştırır...Eğitimden yoksun bireyi kalmayan bir toplum 

düşüyle... 

 

Sevgi ve saygılarımla  
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  —————————————haberler 

  6 

haberler ————————————— 

"Bir çocuk daha okusun diye..." 

çıktığı eğitime katkı yolculuğunda 

binlerce öğrenciye umut olan 

YEKÜV' ün 3 Mart 2015 tarihinde 

C a d d e b o s t a n  K ü l t ü r  

Merkezi 'nde gerçekleşt irdiği  

kuruluş gecesinde duygulu anlar 

yaşandı.  

 

Eğitime gönül vermiş onlarca  

bağışçıya teşekkür plaketleri taktim 

edildikten sonra salonu dolduran 

eğitim sevdalıları , Erol Evgin'in 

gönüllerde yer eden şarkılarıyla 

coştu.  

 

Anlamlı geceye şarkılarının yanında esprileriyle de renk katan sanatçının , YEKÜV AİLESİ' ne verdiği  

gönülden destek görülmeye değerdi.  

 

 

YEKÜV 23. Yılını EROL EVGİN Konseriyle Kutladı 



7 

  —————————————haberler 

Yetişkin Eğitimi Projemiz kapsamında, Beyoğlu  

Belediyesi Okmeydanı Semt Konağı'nda okuma yaz-

ma öğrenen kadınlarımıza sertifikaları Başkan Yar-

dımcımız Tülay Erkan tarafından taktim edildi. Bu 

y ı l  g iys i  armağanlar ımız ın dağı t ımına  

gönüllümüz Selma Zülfikar da katkı sağladı.  

Ganime Hocamızın özveri ile yürüttüğü çalışmaların 

meyvesini verdiği bu güzel günde kursiyerlerimizle 

sohbet etme fırsatı bulduk.  Kurslarımız sayesinde 

torunlarına hikaye kitabı okuyabilen , eşlerinin  

ilaçlarını yazdırabilen , kendine güvenli birer birey 

olduklarını ifade etmeleri bizi çok mutlu etti.  

Eğitimle aralarındaki engelleri aşmanın coşkusuyla 

pişmanlıklarına son verdiklerine tanıklık etmek bize 

umut verdi. 

Bir Yetişkin Eğitimi Kursu Daha Tamamlandı 

Kursiyerlerimizi yürekten kutluyor ve bu başarıda 

payının büyük olduğuna inandığımız Ganime  

Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.  

YEKÜV’ün Bahar Panayırı bu yıl yeni yerinde Eğitim 

Destekçileri ile buluşacak.  

Eğitime Katkı amaçlı kermes 9-10 Nisan 2015  

Tarihlerinde tüm gün boyunca Caddebostan Kültür  

Merkezi’nde 3. Kat fuaye alanında gezilebilecek. 
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  6 

haberler —————————————  —————————————haberler 
Barış Kültürüne Saygılı Eğitim Binaları Tasarımı İçin Rehber 

Hazırlıkları 

Eğitimde Barış Kültürü ve Mekan Kurgusu İlişkisi 

çalıştayından çıkan sonuç ve öneriler  

doğrultusunda  "Barış Kültürüne saygılı eğitim  

binaları tasarlamak" için bir rehber hazırlanmasına 

ilk adım atıldı. Marmara Soroptimist Kulübü'nün ev 

sahipliğinde Mimar Sinan Üniversitesi'nde  

gerçekleştirilen toplantıya Marmara Soroptimist 

Kulübü'nün     yanı   sıra   Boğaziçi     Üniversitesi  

BEUAM'dan ve MSGSÜ'den değerli akademisyenler 

ve Hümanist Büro katıldı. Av. Betül Onursal 'ın  

koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalarda  

vakfımızı  Işın Özdemir ve Mine Akşar temsil  

ediyor. Barış Kültürü'nün eğitim sistemimizde yer 

bulması için iş birliğiyle yürüyen bu anlamlı  

çabaların bir gün amacına ulaşmasını diliyoruz.  

 
Yaptığımız okul ziyaretlerinde hem okullardaki 

eğitim ortamlarını gözlemledik hem de bu  

ortamları oluşturan öğretmenlerle konuştuk.  

Öğretmenler, uygulamada özellikle fiziksel 

mekân, yapısal ve alansal düzenin kısıtlayıcı  

etkisinden sıklıkla yakınmaktadırlar. Bu durumda, 

bir yandan tasarımcıların, diğer yandan da  

uygulayıcıların ve diğer eğitim paydaşlarının  

özellikle bu alanla ilgili görüşlerinin  

paylaşılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Fiziksel 

mekân dâhil çevrenin öğrenme üzerindeki etkisi 

ile ilgili kapsamlı bir rapor konuyla ilgili bilgi ve 

bilincin önemli noktalarda eksikliğine bu cümle ile 

dikkat çekmektedir: “Eğitim ortamları yaratırken 

ısı kaybının nasıl önlenebileceğini herkes bilir ama 

öğrenme kaybının nasıl önlenebileceğini kimse 

bilmez”  

(Maggie Pınar ve Yard. Doç. Dr. Mine Göl-Güven 

Barış Kültürü ve Eğitimi Çalıştayı Kitabı s.65) 
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  —————————————haberler 
Hayalimdeki Okul Resim Yarışması 

YEKÜV, İstanbul Sarıyer İlçesi Ortaokul  

öğrencilerinin katılımına açık bir resim  

yarışması düzenliyor.  Avrupa Birliği Projesi  

Demokrasi ve Haklarım İçin Buradaydım,  

Buradayım ve Burada Olacağım’ ın drama  

çalışmaları esnasında öğrencilerin sözel olarak 

ifade ettikleri hayalleri, geçen sene Beyoğlu Piri 

Reis Ortaokulu öğrenci ler i  arasında  

düzenlenen yarışma ile resme dökülmüştü.  

Çok güzel resimlerin ortaya çıktığı geçen seneki  

yarışmadan sonra, bu fikrin her sene tekrarlanan bir 

proje haline getirilmesi benimsendi. Bu sene  

yarışma tüm Sarıyer ortaokulları çapında yapılacak. 

Yarışmaya son katılım 15 Nisan 2015. Sonuçlar 24 

Nisan 2015 tarihinde açıklanacak. 

Projeyi Esin Arda ve Asuman Kutluöz yürütüyorlar. 
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  6 

haberler —————————————  ———————Işın'ın penceresinden 

Sarıyer Kent Konseyi ve Beyoğlu Kent Konseyi  

çalışmalarımız devam ediyor. "Eğitim " komitelerine 

bu alandaki yirmi üç yıllık birikimimiz ve iş birliğiyle 

hayata geçirmeyi planladığımız projelerle katkı  

sağlamayı umuyoruz. Yurt dışında sosyal hayatta 

çok önemli rolü bulunan kent konseylerinin  

ülkemizde de daha etkin bir konuma gelmesi için 

biz de Sivil Toplum Kuruluşu olarak üzerimize  

düşeni yapmaya devam etme kararlılığındayız.  

YEKÜV Dostlarının her ayın dördüncü Salı günü bir 

araya geldiği yemekli toplantılarımız devam ediyor. 

Her seferinde bir bağışçımızın ikram ettiği yemeğin 

geliri YEKÜV Burs Havuzuna aktarılarak, onlarca 

öğrenciye destek oluyor. 

Kent Konseyleri Çalışmaları 

Eğitime Destek İçin  

Salı Buluşmaları Devam Ediyor 

Eğitime katkı amaçlı kültür gezilerimiz devam  

ediyor. Yönetim Kurulu üyemiz Av. Birsen Utlu’ nun 

organizasyonu ile gerçekleşen gezilerde Muhteşem 

Yüzyıl Sergisi ve Çikolata Müzesi ziyaret edildi.  

Gezilere YEKÜV dostları katılıyor.  Elde edilen gelir 

YEKÜV Burs Havuzu’ na aktarılıyor. 

Kültür Gezilerimiz 

YÖRET ( Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve 

Rehber Yetiştirme Vakfı) tarafından BEUAM ve Milli 

Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Barışçıl 

Okuldan Toplumsal Barışa Demokratik Yurttaş  

Eğitimi " Avrupa Birliği Projesi sonuç toplantısına 

katıldık. BEUM Müdürü Prof. Dr. Fatoş Erkman'ın 

konuşmasında "saygı gören, temel ihtiyaçları  

karşılanan bireylerin şiddete başvurmadıklarını  

vurguladı. Bu konuya emek vermiş ve projeler 

üretmiş olduğumuz için Samsun, Konya ve  

İstanbul'da yürütülen etkinliklerin başarılarını  

duymaktan çok mutlu olduk.  

Diğer STK’larla İlişkilerimiz 
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  ———————Işın'ın penceresinden 

IŞIN ÖZDEMİR 

  KADINA BAKIŞ 

Bindiler bi alamete gidiyorlar kıyamete...30 kişi 

varlar. 

Her şey ne de güzel olacaktı Garda Gölü yolunda. 

Ah bir de şu şoför alıştıkları gibi biri olaydı. 

Beline kadar simsiyah saçları , incecik kalem to-

pukları ve üzerini çorap gibi saran taytıyla İtalyan-

ların dediği gibi tam "Bella!" Üstüne bir de matrak 

bir ıslıkla "Hey taksi " diye çalan telefonu, hiç bit-

meyen "Çav"ları , sağdan soldan canavar gibi ge-

çen tırlar, tırların arasında yol alan otobüs  , oto-

büsün içinde 30 kadar Türk yolcu ve şoför koltu-

ğunda güzel bir kadın … 

-İnşallah yolda kalmayız biz 

-Saçı uzun da aklı da uzunsa mesele yok 

-Hayır yani  , dünyanın binbir türlü hali var ,  

doğru dürüst bir şoför verelerdi ya.. 

Doğru dürüstten kasıt tahmin ettiğiniz gibi erkek 

olmasıdır. Yanyana oturanlar dedikodu çarkını 

döndürmeye başlıyor… 

-Al lah iç in güzel kul lanıyor ama.. . 

-Bırak canım ...frene topuğu takılsa gittik yavv 

-Sen de. hemcinsini koruyacağına dediğine bak... 

-Haa kadın güzel yaa...Koru şimdi... 

Otobüs   tırı sollar 

B ü t ü n  o t o b ü s  " B i s m i l l a h ! "  ç e k e r 

Tır otobüsü  sollar , bu sefer, 

"Allah Allah!"  

Y ü r e k l e r i  a ğ ı z l a r ı n d a d ı r .   H e p s i  

homurdanmaktadır.  

Daha kötüsü bir aksilik olacağına iyice  

inanmışlardır. Hem de taa başından beri,  kadın 

kollarını o kollarından büyük direksiyona  

doladığından beri. Neyse ki  sağ salim varılır.  

Otobüstekiler sevinçten utanmasalar zor bir  

uçuştan sonra pilotu alkışlayanlar gibi alkış  

tutacaklardır, Hatta bir çocuk kendini tutamaz el 

çırpar. Keyifle gezilir Garda… Tam dönüş yoluna 

çıkılacaktır ki beklenen aksilik olur. Otobüsleri  

bozulur. Hava sertleşmeye, etrafa akşam inmeye 

başlar. Parktaki diğer otobüsler de birbir gidince 

herkesin yüreğine bir kara bulut çöker. İçlerinden 

biri "Böyle olacağı belliydi" der . İtalyan kadın  

otobüsü kasten bozmuştur sanki. "Ben anlarım " 

der turdaki erkeklerden birkaçı, uğraşırlarsa da bir 

türlü başaramazlar. Tamirci de bulunamaz.  Kadın 

sürekli ingilizce "Panik yapmayın çözeceğim"  

demektedir. Saçlarını bir o yana bir bu yana  

sallaya sallaya, bir elinde alet bir elinde telefon, 

bir otobüsün arkasındaki motora bir  

direksiyona ...Kalem topuklarının üstünde koşturur 

durur...Defalarca...Israrla. Otuz kişinin  

sorumluluğuyla. Ve sonunda sadece telefonla yani 

uzaktan kumandayla bu işi başarır , kocaaa  

otobüsü çalıştırır. Olacak iş değildir. Kadın  

başarmıştır. Nasıl başarır? Gayet basit: Motor  

bilgisiyle, yani komutları anlayacak kadar basit bir 

bilgiyle...Sağ salim yerlerine dönerler. Kadına  

bakış insana bakıştır aslında...Bilgiyle aramıza  

cinsiyetimizi koymayacağımız güzel günler  

dileğiyle geçmiş "Emekçi Kadınlar Günü'nüz " kutlu 

olsun...  
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öğrenci toplantıları  ———————  ————bir çocuk daha okusun diye 

Türk Pop Müziği'nin ünlü ismi, Vakfımız'ın  

destekçisi, değerli sanatçı Erol Büyükburç'u Mart 

2015’de kaybettik. Kendisine Allah'tan  

rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.  

Erol Büyükburç, öğrenci toplantılarımızın konuğu 

olmuş, YEKÜV Marşı’nı yazmıştı. 

Erol Büyükburç'un Anısına 

Hrant Karahan,  Ocak Ayı öğrenci toplantımıza  

katılarak gençlerimizle birlikte anılarda kalan en 

güzel şarkıları söyledi. Keyifli, müzik dolu bir yeni 

yıl toplantısıydı. 

Şarkılarla Dolu Bir Öğrenci 

Toplantısı 

Mart Ayı Toplantısında, 

Birden Fazla Konu ve Konuk 

AB Projesi Hazırlama ve Bir Meslek Olarak AB Proje Koordinatörlüğü konularında öğrencilerimize bilgiler  

verdi. Tiyatro Sanatçısı Asuman Çakır, Kendini Tanımak, Anlamak ve Gerçekleştirmek İçin Sanatın  

Gerekliliği hakkında gençlerle sohbet etti.   

Genel açıklamalardan sonra toplantı iki ayrı alanda paralel ve interaktif olarak gerçekleştirildi. YEKÜV mü-

tevellileri diğer masalarda gençlerle sohbet ettiler ve sorunlarını dinlediler. 

Mart ayı öğrenci toplantısında  Dr. Pelin Sönmez,  

kurum ve kuruluşlara sağlanan Hibeler, AB Projeleri,  
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  ————bir çocuk daha okusun diye 

 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de  

mütevellilerimizin ve arkadaşımız Seda  

Ahmed’in çabaları ile İstanbul’un çeşitli  

noktalarına bağış kutularımız kondu.  

Kutularımız aşağıdaki noktalarda bulunuyor: 

Sabiha Gökçen Havaalanı  İç ve Dış  

Hatlarında, Atatürk Havaalanı iç ve Dış  

Hatlarında, Migros mağazalarında (Cevahir, 

Trump Towers, Akaretler) , Halit Kıyar  

Kuaför, Altuğ Eczanesi ve Altuğ kozmetik , 

Ataşehir Mozaik Çarşı , Türkan Salguman 

( İlgi Hediyelik ) – Kızıltoprak , Saruhan-Bilal 

Baştuğ ortaklığı – Erenköy , Gizem Eczanesi 

Nilgün Çelikyol -Avcılar, Mikasa-İstinyepark 
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“Erasmus hayat içindeki bir yıl değil, bir 

yıl içindeki dopdolu bir hayattır.” 
Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 

3 .  S ı n ı f  ö ğ r e n c i s i y i m .  I s t a n b u l l u  

olmamında tetiklediği yeni yerler gezip görme 

isteği, yeni kültürler tanıma isteği,  kafamda  

E r a s m u s  h a k k ı n d a  d ü ş ü n c e l e r i n  

belirmesine yol açtı.  

    Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğim bir 

hayaldi Erasmus öğrencisi olabilmek. Aldığım 

t a v s i y e l e r  k u r d u ğ u m  h a y a l l e r ,  

Tü r k i ye ’ de k i  o ku l umun  yü k l ed i ğ i  a ğ ı r  

sorumlulukları biraz olsun hafifletecek , iyi bir  

eğitim disiplinine sahip, birçok imkanlar sunan 

üniversite düşüncesi, konumu ile  farklı birçok 

ülke gezme fırsatı sunması tercihimin Politecnico 

di Milano Üniversitesini yönünde olmasını sağladı. 

Kazandıktan sonra fakültemin, Politecnico’nun 

küçük bir şehirde olan Mantovadaki yerleşkesiyle 

anlaşmalı olduğunu öğrendim.Biraz hayal 

kırıklığıyla başladığım hazırlanma sürecinde  

asl ında yaşadığım yeri çok seveceğimi 

düşünmemiştim. Mantova İtalya’nın kuzeyinde 

Lombardy bölgesine bağlı küçük, tarihi yeşillikler 

içinde şirin bir şehir. Istanbul gibi metropolitan 

bir şehirden böyle küçük bi şehire taşınarak ilk 

zamanlarda   biraz   tedirgin   olmuştum.   Trafik  

içimizden biri— 
sorunun olmadığı, her yere bisiklet ile gitme imkanı 

sunan ,doğal güzellikleriyle sakin huzurlu bir 

şehirde yaşama mutluğunu kısa zamanda  

yakalamıştım.Hayatım boyunca belkide bir daha 

olamayacak küçük bir şehirde yaşama fırsatı 

buldum. 

Erasmus avantajlarından bahsetmek gerekirse, ufkumun 

genişlediğini, Avrupa hakkında genel kültürümün  

arttığını, farklı kültürlerin olayları farklı şekilde ele 

aldığını farklı yorumladığını görmek sosyal anlamda 

olgunlaşmamı sağladı. Hala içinde bulunduğum bir 

yıllık Erasmus programında dünyanın dört bir  

yanından onlarca farklı insanla tanıştım .Bu sayede 

sadece İtalya değil diğer ülkeleri bir nebze tanıma 

fırsatını buldum.Kurduğum güçlü arkadaşlıklar 

bende güven duygusunu geliştirdi.Öte yandan 

olabilecek birçok sorunun üstesinden gelmem kişisel 

sorumluluk bilincimi ve özgüvenimi arttırdı.  

Erasmusun getirdiği kaçınılmaz bir diğer fayda yeni 

bir dil öğrenmemi sağlamasıydı. Bir yandan sürekli 

i letişim halinde bulunduğum arkadaşlarımla  

ingilizcemi , diğer yandan ev arkadaşım ve aldığım 

eğitim ile italyancamı yerinde geliştirmem, erasmusun 

doğurduğu önemli sonuçlar arasında. Seçtiğim ülkenin 

bölümümle ilişkisini düşününce şanslı olduğumu  

düşünüyorum.Adeta açık hava müzesi diyebilceğim 

şehirlerde, derslerimde öğrendiğim tarihi yapıları 

müzeleri görmek beni heyecanlandırmaya devam 

ediyor. Yeni bir yapı üretmek, insanların yaşayacağı 

ortamları düzenlemek, çoğu insan için yeni yaşam 

alanları üretiyor olmak zaten bu mimarlık eğitiminin 

en güzel yanlarından biri. Hayal gücü sonu olmayan 

dipsiz bir kuyu iken her an kendimi ve ufkumu  

genişletmem gerekiyorken, Erasmus tam bu  

noktada bana oldukça yardımcı oldu.  Edindiğim  

tecrübeler , yaşadığım maceralar , yaptığım  

seyahatlar kurduğum dostluklar hayatım boyunca 

unutamıyacağım deneyimler kazandırdı bana ve  

kazandırmaya devam ediyor. 

“ H a y a t  ç i r k i n d i r ”  d e m i ş  N i e t z s c h e . 

“Bizler hakikatten ölmeyelim diye sanata sahibiz” 

demiş Terry Egleton. Ben hep bu iki sözün birbirini 

tamamladığını düşünürüm. Mimarlık,  sanattır. 

Hayatın bütün olumsuzlukları  içinde, insanlara 

mutluluk verecek mekanlar üretmek idealiyle  

hayatıma devam ediyorum. Erasmus hayat içindeki 

bir yıl değil bir yıl içindeki dopdolu bir hayattır.  

BARAN AKOL 

İTÜ MİMARLIK FK. 

YEKÜV  

BURSLU ÖĞRENCİSİ 
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 ——–————--———içimizden biri 
Spor, Çin Eğitim Sisteminin  

olmazsa olmazlarından  

Şangay’a geldiğim ilk günden itibaren bisiklete  

binen, Kung Fu ve Tai Chi sporunu yapan 50 yaş 

üstü Çinlileri hayranlıkla izliyorum. Bu durum bir 

yandan da beni düşündürtüyor, bu yaşta bu  

esneklik nasıl mümkün olabiliyor diye…  

Hatta hiç unutmuyorum bir gün bisikletimle eve 

dönüyorum, hızlı olduğumu düşünerek biraz  

yavaşlamaya başladığım anda beyaz saçlı bir Çinli 

jet hızıyla beni sollayıp 50 metre ilerdeki fırının 

önünde duruyor. Yetişme çabasını geçtim zaten 

ama meraktan bir yüzüne bakmak istiyorum, bu 

beyaz saçlı hız canavarı kim diye…80 yaşında  

triatlona katılan Chen adında müthiş aktif bir Çinli 

profil çıkıyor karşıma… Ne diyeyim helal olsun…  

“Ağaç Yaşken Eğilir” 

Peki, nasıl oluyor da Çin’in orta yaş üstü nüfusu da 

gençler kadar aktif olabiliyor? Bu durum aslında 

“Ağaç yaşken eğilir.” atasözüne geliyor. Küçük  

yaştan itibaren okullarda spora büyük ağırlık  

veriliyor ve beden eğitimi çoğu okulda seçmeli ders 

olarak değil, zorunlu ders olarak müfredatta yerini 

alıyor. Derslere konu ile alakası olmayan sınıf  

öğretmenleri yerine ciddi mülakatlardan geçen  

beden eğitimi öğretmenleri giriyor. Her sabah  

öğrenciler toplanıp ulusal marşlarını okuduktan 

sonra öğretmenler de dahil olmak üzere toplu  

olarak 15 dakika boyunca egzersiz yapıyorlar.  

Biliyoruz ki Çinli öğrenciler buldukları her fırsatta 

ders çalışıyorlar,  doğru,  egzersiz   yaparken  de  

ellerinde ders kitapları, ezberlerini bu şekilde  

yapıyorlar. Bununla birlikte dediğim gibi günün  

ilerleyen saatlerinde de beden eğitimi dersleri ile 

öğrencileri sürekli hareket halinde tutuyorlar.  

Çin’de toplumun her kademesine spor olgusu  

itinayla anlatılmaktadır. Beden eğitimi dersleri iki 

aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada 

ısınma, koşu ve temel egzersizlerden sonra ikinci 

bölümde öğrenciler atletizm, yüzme, basketbol, 

badminton, artistik jimnastik gibi çeşitli alanlara 

ayrılmaktadır. Buna ek olarak derslerde öğrencilere 

sağlık ve beslenme bilgileri de verilmektedir.   

Spor, Çin’de devlet polit ikası olarak  

benimsenmiştir. Spora ciddi yatırım yapılarak  

okullarda yeteneği keşfedilen öğrenciler küçük  

yaşlardan itibaren olimpiyat hedefi ile programlı bir 

şekilde çalıştırılmaktadır. Bu yatırım da sonuçlarını 

olimpiyatlarda göstermektedir. Örneğin 2008 Pekin 

Olimpiyatları’nda madalya sıralamasında Asyalılar 

ilk sırayı, 2012 Londra Olimpiyatlarında da ikinci 

sırayı almışlardır. Küçük yaştan itibaren bu kadar 

aktif olan bir nüfusun ileriki yaşlarda da aynı  

alışkanlıkları devam ettirmesi gayet normal değil 

mi? 

Daha nice sağlıklı ve bol sporlu günlere diyerekten 

motivasyon amaçlı aşağıdaki resimle sizi baş başa 

bırakıyorum… Sporun ileriki yaşlarda etkisi… 

 

 

 

                                           Evrim Kanbur 

                                  Yeküv Gönüllüsü 
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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. 

her şey bir çocuk daha okusun diye 

444 28 39 
yekuv.org.tr 

facebook.com/yekuvvakfi 


