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BAŞKANIN MESAJI

DE Ğ E R L I Y E KÜ V A I L E S I ,
Hayatımda ne türden bir değişiklik olduğunu yıllardır size seslendiğim sayfamın yerinin
değişmesinden anlıyorsunuzdur.
"Işın'ın Penceresi"nde duygularımı düşüncelerimi samimiyetle paylaştım sizlerle...
Ezber cümleler kurmadım hiç, içimi döktüm, yüreğimi koydum o yazılara
ve yine öyle yapacağım...
25 yıllık bir başkandan görevi devraldığım için...
"Cesaret doğrusu" diyen de oldu, "İşin çok zor" diyen de...
Doğrusu şu ki hiç kolay değil. Başta Onursal Başkanımız Gülbin Sözen olmak üzere,
tüm YEKÜV ailesi bağrına bastığı halde zor,
desteklerini bir an bile eksik etmedikleri halde zor...
Görevi bu kadar zor kılan, tam 25 yıldır kendini YEKÜV'e adamış bir başkanın ve
Yönetim Kurulu'nun arkasından görevi devralmış olmak ve tabi ki
25 yıllık çabaları ileri taşıma hedefi.
Neyse ki zaman içinde başıma gelen zorlukları deneyim olarak algılama gibi bir
alışkanlık elde ettim... Bu bakış açısı şu günlerde en büyük destekçim oluyor.
Geçtiğimiz hafta Burs komisyonu çalışmalarını geride bıraktık. İlk ve ortaokulların
mülakatına ben de girdim. Babasını yıllardır görmeyen bir kızın
boncuk gibi dizilen gözyaşları...
Kulağı duymayan bir anneye kendini duyurmaktan yüksek sesle konuşmayı
adet edinmiş küçük bir oğlan çocuğunun sevimliliği...
Evraklarının bir kısmı annesinin çanta değiştirmesi yüzünden
evde kalan küçük kızın stresi...
Ülkenin yarınlarına dair umutsuzluğa kapılan varsa diye söylüyorum, o minik yüreklerle
tanıştım ve gördüm ki bu çocukların hepsi "Umut Çocuklar"...
Desteğinizi onlardan eksik etmeyin... Hepsinin size çok ihtiyacı var.
Tüm imkansızlklara rağmen Umutlar sayenizde çoğalsın!

H. Işın Özdemir
Vakıf Başkanı
2017/11
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VEFA YEMEĞİ

Vefa Yemeğimiz
10 Temmuz 2017 tarihinde Feriye Restoran’da gerçekleştirdiğimiz vefa yemeğinde
mütevellilerimiz ve basın mensupları ile bir araya geldik.

Düzenlenen yemekte, 25 yıldır YEKÜV’ü bir anne
şefkatiyle yöneten, geliştiren ve büyüten Onursal
Başkanımız Av. Gülbin Sözen duygularını şöyle ifade
etti:
"25 Yıl önce 10 tıp öğrencisine burs vermek üzere
çıktığımız yolda büyük bir özveri ve gönüllülükle
"Bir Çocuk Daha Okusun Diye" çabaladık. Bugün
Kız Öğrenci Yurtlarımızla, Milli Eğitim Bakanlığı’na
armağan ettiğimiz YEKÜV Nilüfer Gökay
Ortaokulumuzla, karşılıksız eğitim burslarımız ve pek
çok projemizle on binlerce gencimize ve çocuğumuza
ulaşmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Vakfımızda
büyük bir destekle başkanlığı devralan genç
arkadaşımız Işın Özdemir'in YEKÜV bayrağını en iyi
şekilde ileriye taşıyacağına inancım tam.”

6

2017/11

VEFA YEMEĞİ

YEKÜV Yönetim Kurulu Başkanlığını devralan Işın Özdemir
ise Türkiye’nin geleceğini eğitimin belirleyeceğini ve bunda
tüm toplumun payı olacağının altını çizerek,
“Onursal Başkanımız Sayın Av. Gülbin Sözen'in 25 yıl
boyunca büyük bir sevgiyle ve özveriyle yürüttüğü bu
göreve layık görülmenin onurunu, sorumluluğunu ve
ağırlığını taşımaktayım. Kendisinden çok şey öğrendiğim
Sayın Sözen’in YEKÜV’ün geleceği için koyduğu hedefleri
yerine getirmek için üzerime düşeni yapacağıma dair söz
vererek görevi devraldım.
25 Yıldır "Bir Çocuk Daha Okusun Diye" maddi,
manevi kaynaklarını cömertçe YEKÜV'e yönlendiren
ve kurumu bugünlere taşıyan eğitim sevdalılarının
duyarlılığı, çalışkanlığı, özverisi ve sevgisiyle YEKÜV’ü
yönetmek ve itibarını daha da yukarılara taşımak en
büyük amacım olacak. 21. Yüzyılda eğitimin kalitesinin
ve çağın gereklerine göre yeniden yapılandırılmasının
tartışılması beklenirken bugün hala ülkemizde eğitim
hakkından yararlanamayan çocuk ve gençlerimizin olduğu
gerçeğinde vatandaş olarak hepimizin bir payı olduğunu
düşünüyorum. Yeterince zorluklarla dolu hayatlarımızı
kolaylaştıran iki şeyden biri eğitim diğeri ise sevgi... Her
çocuğun, her gencin hatta her yetişkinin eğitim ve sevgiye
ihtiyacı var... Biz YEKÜV olarak bundan sonra da “eğitim ve
sevgiden mahrum kalan tek çocuğumuz kalmasın" diyerek
yola devam edeceğiz.” dedi.

2017/11
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BURSLAR

YEKÜV Ailesi Büyüyor!
Her yıl, aldığımız binlerce burs başvurusunu titizlikle değerlendiriyor,
mümkün olduğu kadar çok sayıda çocuk ve gencimize karşılıksız eğitim bursu
verebilmek amacıyla çalışıyoruz.
02-04 Ekim 2017 tarihleri arasında Vakfımızın web sitesinden online olarak aldığımız burs başvurularına ilk, orta,
lise ve üniversiteden adaylar başvuruda bulundu. 2'şer kişiden oluşan 5 komisyon tarafından adaylar yüz yüze
görüşmek üzere Vakıf Merkezi'ne davet edildi ve görüşmeler neticesinde bu yılki yeni bursiyerlerimiz belirlendi.

1. KOMİSYON

5. KOMİSYON

2. KOMİSYON

4. KOMİSYON
3. KOMİSYON
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BURSLAR

YEKÜV Ailesi'ne dahil olan bursiyerlerimizi belirlerken nelere dikkat ediyoruz?
Üstlendiğimiz misyon doğrultusunda öncelikli olarak başarılı ancak ekonomik durumu yeterli olmayan, anne veya
babasını kaybetmiş/ayrılmış ve Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş adaylara öncelik veriyoruz.
Bu noktada adayların, başvuru formunu doldururken kendilerini iyi ifade ettiklerinden ve doğru bilgi beyan
verdiklerinden emin olması çok önemlidir. Ayrıca başvuruda bulunurken YEKÜV'ün projeleri, çalışmaları ve
misyonu hakkında bilgi edinmiş olmak da bir değerlendirme olarak kabul ediliyor. Çünkü öğrencinin yalnızca burs
almak için değil, parçası olacağı YEKÜV hakkında bilgi edinmiş olmasını sosyal sorumluluğun bir göstergesi olarak
kabul ediyoruz.

2017/11
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MEZUN BURSİYER
Her eğitim öğretim döneminde aramıza katılan yeni bursiyerlerimizle kocaman bir
aile olurken, aynı zamanda mezun olan bursiyerlerimizin
heyecınını da paylaşıyoruz.
2016-2017 eğitim öğretim döneminde
mezun olan bursiyerlerimizden
gelen mesajlar bizi çok mutlu etti.
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Bursiyeriniz olduğum eğitim hayatım boyunca,
fa
ölümü
desteğinizi maddi manevi eksik etmediniz. Öğrenci
toplantılarınızla eğitim hayatımıza farklı yerlerden
katkı sağladınız. Hiçbir destek alamadan eğitimini
tamamlayan nice gençler var. Neyse ki ben bu
zorlukların üstesinden sizin sayenizde geldim. Gerek
eğitici, gerek kültürel etkinlikler olsun bizim için
elinizden geleni yaptınız. Destekleriniz için ne kadar
minnettar olduğumu tüm kalbimle belirtmek isterim.
İstanbul Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Mühendisliği Bölümü
Neslihan

Biliyor musunuz? Be
n babamdan bile para
alırken
çekiniyorum ve sizler
in aracılığıyla 2 yıl bu
rs aldım.
Zamanınızdan feraga
t edip bizlerle ilgilenm
eniz o
kadar kıymetli ki... İy
i ki hayat karşılaştırm
ış beni
sizlerle. Hepinize, Va
kıf Başkanına, çalışan
larına, gönül
verenlere kucak dolu
su sevgiler...
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Bölümü
Uygar
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YEKÜV’le 25 Yıl

Vakfımız 25 yaşındayken zamanı geriye sarıp o
günlerdeki anıları burada sizlerle
zaman zaman paylaşmak istedik.
Av. Gülbin Sözen anlatıyor:
Yıl 1992, YEKÜV’ü ilk kurduğumuzda belli bir yerimiz olmadığı için Teşvikiye’deki avukatlık büromu
kullanmaya başlamıştık. Bir müddet sonra Mecidiyeköy kat otoparkı üzerindeki odaların Sivil Toplum
Kuruluşlarına verildiğini duyduk. Orada bir oda kiraladığımızda kocaman kadınlar çocuklar kadar
mutluyduk. Binaya ait salonda her ayın ilk Cumartesi günü eğitimin her aşamasındaki çocukları, gençleri
ve yetişkinleri toplar, alanında uzman kişileri davet ederek söyleşilerle vizyonlarının genişlemesine,
düşündüklerini ifade etmelerine, soru sorma, fikirlerini dile getirme fırsatı tanıyarak soran, sorgulan,
konuşan insanlarımızla muasır devletler seviyesine ulaşacak bir Türkiye hayal ederdik.
Toplantılar sonrasında birlikte yenilen yemek, problemlere çözüm üretmek, başarılıları kutlamak,
onlardan talebelik yıllarının problemlerini dinlemek… İlk yıllarda gönderilen ikinci el giysileri Mütevellimiz
Enise Yerli ve Nezahet Sever arkadaşlarımızla elden geçirir, temizletir, boyatır çocuklarımızla
paylaşırdık. Bu yılların sonunda Mütevellimiz Hilal Uz’un bizi Mavi Jeans ile tanıştırması bir başlangıç
olmuş, ardından onu Benetton, Zara, Yeşil Kundura vb. diğer markalar izlemişti. Kamyonlarla gelen
etiketi üzerinde giysiler her toplantımızda öğrencilerle paylaşılmaya başlanmış, YEKÜV üçüncü
yılından sonra ikinci el giysi kabul etmemek gibi mutlu bir karar aldı.
Uzun yıllar meslek icra eden tüm arkadaşlarımız muhitlerini kullanarak çocuklar ve gençler için
“İğneden ipliğe” seferber olmuşlar, ne bulurlarsa nereye giderlerse Vakfa yönlendiriyorlardı.
Üzerimize her an yıkılacak gibi duran koliler arasında, küçük bir masa etrafında çalışıyor, Yönetim
Kurulları yapıyor, odanın durumunu sorgulamak bile aklımıza gelmiyor, kaptırmış gidiyorduk. Bir gün,
bir Müvekkilim bağış yapmak için odamıza geldiğinde onu oturtmak için bir iskemle bulamayıncaya
kadar… Bağışçımız “Hepiniz yıllarca mesleğinizi size ait özel yerlerde icra etmişken burada bu şekilde
çalışmak size yakışmıyor.
Önce kendinize bir yer alın. Paranız yoksa borç verelim…” uyarısı üzerine...
Bu konuyu gündeme alıp, bugün de kullandığımız merkez dairemizi satın aldık. Yıllarca öğrencilere,
misafirlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza cevap veren
hizmet binamızla profesyonel bir yapıya ulaştık.

O zaman fark ettim ki kendinizi tevazu ile gönüllülüğe kaptırmış bile olsanız
vitrin de gerekiyormuş.
“Dağdan aşanlarla, düz yolda şaşıranlar” misali…

Av. Gülbin Sözen
Vakıf Onursal Başkanı
2017/11
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RÖPOR TA J

Işıkların Efendisi
“Biz faydaya yönelik gönüllüler ne kadar faydalı olabilirsek ve bunu topluma mal
edebilirsek, toplumumuz da bu manada Allah’a hoş gelen bir davranışa yönelir.”
RÖPORTA J : A lev TOK E R

Güneşli bir kış günü ilk kez Avrasya Tüneli’ni kullanarak Florya'ya Değerli
Mütevellimiz Fotoğraf Sanatçısı, sanat camiasında "Işıkların Efendisi" olarak
adlandırılan, kuruluş tarihimizden beri 25 yıldır YEKÜV ile bağlantısını hiç
kesmemiş olan İbrahim Zaman ve Eşi Gülten Hanım’ı ziyaret ettik.
Geniş salonu ve içerideki çalışma odası çeşitli ödüllerle dolu olan ve Şair İsa
Çelik'in ona yazdığı şiirde ifade ettiği gibi; "Zaman zaman değil, her ZAMAN
bizimle olan" İbrahim Zaman'a sorularımızı yönelttik.
Bir sanatçı olarak hayata nasıl
bakıyorsunuz? Eğitim ve gelişime
dair tavsiyelerinizi öğrenmek ve
önerilerinizle gençlere bir yol
haritası oluşturmak istiyoruz.
Ben yoksul bir aile çocuğu olarak
vaktiyle bana yapılan iyiliklerden
ve bunları yapan iyi yüreklerden
aldığım feyz sayesinde hayat
tarzımı belirledim. Bu kapsamda
bu durumun önemini, kendi
yaşamımda gönüllü olarak
yaptığım çalışmalarla da ortaya
koymak istedim.

"İşimde, hobimde, amatör
tutkularım ve sanatsal
kaygılarımda temel hareket
noktam fotoğraf, fotoğraf...
yine fotoğraf oldu…"
Bu güne kadar hep mutlulukların
fotoğraflarını çektim. Çünkü mutlu
olanlar (Nişan, Nikah, Düğün,
Aile fotoğrafları gibi) fotoğraf
çektirirler. Onların mutluluklarından
beslendim. Kendimi doğanın
koynuna bıraktım. Mutlu oldum.
Doğa bana güzelliklerini sundu,
ben de güzelliklerin peşine takıldım
12

daha çok beslendim. Bundan daha
güzel kendimi ifade edebilecek bir
kaynak bulamadım. Zaten bunlar
bana yetti, aramadım da…
İnsanlar iyi bir eğitim aldıklarında
bu toplumda çok şeyi
değiştirebiliyorlar. Bir eğitim
gönüllüsü olarak bu konudaki
düşünceleriniz nedir?
Birinci tercihim, insanlara faydalı
olmak. Tabii ki eğitimsiz, kültürsüz,
sanatsız bir toplum düşünemem.
Önceliklerim içinde bunlar da var.
Sevgili Atam’ın "Sanatsız kalan bir
milletin hayat damarlarından biri
kopmuş demektir." vecizesi benim
de peşine takıldığım reçetedir.
Bazı insanlar faydalı olmaya
yöneliktir. Fakat doğru adresi
bulamadıkları için faydalı olmakta
çekingen davranıyorlar. Ben kendi
çapımda, onların doğru adresi
bulabilmelerine yardımcı olmak
için, bir nev’i rehberlik görevini de
üstlendim.
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Sizi vakfımızla iletişime geçmeye
iten faktörler nelerdi? Vakfımızla
iletişime geçerken hangi unsurları
göz önünde bulundurdunuz?
Ben "Yaşama kalite katın!"
sloganıyla yoluma devam ederken
YEKÜV’ün kurulmakta olduğunu
duydum. Derhal sıraya girdim.
Bunu yaparken hem yaşama kalite
katmayı, hem de insanlara faydalı
olmayı istedim. Çünkü Lions'un

RÖPOR TA J
kurucusu Melvin Johns'un "Hizmete
eğilmedikçe dik duramazsınız."
sloganı da beni oldukça etkilemişti.
Bu yolda, kendimce ebediyen yol
göstericisi kabul ettiğim ve çok
takdir ettiğim başkanımız Gülbin
Sözen ve ekibi sayesinde doğru
adresin mutluluğunu yaşamakta
ve yaşatmakta olduğumuza
inanıyorum. Ne mutlu Vakfımın
gönül verenlerine ve Vakfıma…
YEKÜV gibi, eğitime hizmet veren
bu tür Vakıfları daha aktif hale
getirmek ve sayısını çoğaltmak
için ne tür çalışmalar yapılmalıdır?
Bu bağlamda siz daha önce
yaptığınız çalışmalardan örnek
verebilir misiniz?
Daha önce de bahsettiğim gibi
amaç, faydalı olmak isteyen ve
doğru adresi arayan gönüllülere
ulaşmaktır. Onları teşvik etmek,
yardım alanların gözlerindeki ışıltıyı
görmelerini sağlamak, görevimiz
olmalıdır. “Bir elin nesi var, iki elin
sesi var.” prensibi benimsenerek
yola devam edilmelidir. Çünkü
isteksiz, gönülsüz yapılan ve
de ite kaka elde edilen hiçbir
şeyden fayda gelmeyeceğine
inananlardanım. Bize yaklaşana biz
daha da yaklaşırsak çevremizdeki
iyi yürekli çember genişler diye
düşünürüm.

Boş zamanlarınızı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle fotoğraflarla,
güzelliklerin peşine takılmaktan
asla vazgeçmiyorum. Kültürel ve
sanatsal beslenmemi sağlayacağına
inandığım her türlü sosyal
faaliyet ve toplumsal sorumluluk
konularında edindiğim bilgileri
dağarcığıma topluyorum. Böylece
hem zamanımı değerlendiriyor
hem de huzur buluyorum. Tabii
söylediklerim için de görsel, işitsel,
yazısal uğraşılarım sürüp gidiyor.
Gençlere eğitim ve öğretim
yaşantıları süresince tavsiyeleriniz
ve iş hayatına atılma sürecindeki
önerileriniz nelerdir?
Milli Eğitim Bakanı olsaydım,
Türkiye'yi bugünkü düz
liselerden 2/3 uygulamalı Sanat
Enstitüsüne dönüştürüp, sanat
enstitüsü düzeyine gelmemiş
ilköğretim öğrencilerinin uzun yaz
tatillerinde, en az 2 hafta bir iş
kolunda staj-çıraklık yapmalarını
önerirdim. Böylece hayatı tanıyıp
anlayabilmelerini ve ufuklarının
genişlemesini sağlayacak ortamları
yaratmak isterdim.
Burada belirtmeliyim ki sanat
enstitülerinde pratik ve teori vardır.
Düz liselerde ise yoktur.

"Elimde yetki
olsa çocukları
gözlemleyerek
kabiliyetleri yönünde
kendilerine hedef
seçmelerine yardımcı
olurdum."
Eski uygulamaları düşünüyorum!
Köy Enstitüleri ve Halk Eğitim
öğrenimleri ne kadar faydalı
idi. %80 köyden kontenjanla
gençler alınır, eğitilir ve tekrar
köylerine başkalarını eğitmek
için geri dönerlerdi. Bu eğitim
şeklini çok önemsemişimdir.
Öncelikle öğrenciler için tatbikat
gereklidir. Teori ile pratik iki ayrı
değerdir. Fakat birlikte yürümek
zorundadırlar. Yerine göre pratiğin
takıldığı yerde teori, teorinin
takıldığı yerde pratik imdada koşar…

O, yapıtlarında sözle anlatılması güç ve müthiş etkileyici
olan, bizleri gelincik tarlalarında gezdiren usta sanatçı!
O, bizi Mısır’daki piramitlerden, Çin ordusuna kadar
götüren sanatsal geziyi bize hissettiren büyük usta!
O, insanı içine çeken, fotoğraflarındaki ışığı
kullanmaktaki ustalığı ve kendine özel tekniği ile
“Işıkların Efendisi”
Çok değerli fotoğraf sanatçımız İbrahim ZAMAN ve
değerli Eşi Gülten Hanım’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
“İyi ki YEKÜV ile yollarınız kesişmiş ve sizleri bu
yolculukta tanımışız.” diyerek yanlarından mutlulukla
ayrılıyoruz.
2017/11
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ÖNEMLİ GÜN KARTLARI

Sevincinizi de Hüznünüzü de Paylaşıyoruz...

14

Önemli Gün Kart

444 28 39

Alternatifleri ve

www.yekuv.org

Detaylı Bilgi İçin

yekuv@yekuv.org

2017/11

Aralık Ayı Geliyor!
Ajandanıza Not Edin.
Hepinizi Bekliyoruz...

Gönüllülerimizin el emeği göz nuru hazırladığı ürünler
eğitime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kermeste
ziyaretçilerle buluşuyor.
Ürünleri görmek ve YEKÜV hakkında bilgi almak için
standımıza uğramayı sakın unutmayın!

2017/11
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RÖPOR TA J

Nitelikli Birey Odaklı Bir Eğitim Sistemi
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay Ortaokulu öğretmen ve
öğrencilerinin özverili çalışmalarıyla hazırlanan Görsel Sanatlar / Resim Sergisi
ve Teknoloji Tasarım / Geri Dönüşüm Defilesi sonrasında bir araya geldiğimiz
Teknoloji Tasarımı Öğretmeni Meryem Özcan ile öğrencilerin yaratıcılığa ve
yeniliklere nasıl yönlendirildiğini konuştuk.
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitim Bölümü mezunu olan
Meryem Öğretmen 7. ve 8. sınıflara "İnovasyon / tasarım" dersi veriyor.
RÖPORTA J : A lev TOK E R
Teknoloji Tasarım dersi okullarda

Öğrencinin elde ettiği sonuçları

programa yeni konmuş olan bir

tamamıyla kabul ederiz. Onun

ders mi?

sorgulamasını isteriz. Buna 5N+1K

Teknoloji Tasarım dersi yeni bir

sistemi denir.

ders değildir. Zorunlu bir müfredat
programıdır.
Teknoloji Tasarım dersinde fikirler
nasıl oluşturuluyor? Kökü nedir ve
süreç nasıl gelişiyor?
Temeli öğrencinin bakış açısının
geliştirilmesidir. Öğrencinin görmesi
sağlanır. Teknoloji ve tasarımı
birlikte ele aldığımızda öncelikle

Bunu açar mısınız?
Öğrenci "Neyi, Neden, Niçin, Nasıl,
Nerede, Kim İçin?" sorularının
cevapları konusunda uzman
kişilerden, üniversiteler ve meslek
kuruluşlarından bilgi edinir. "Ben
bu şekilde düşüneceğim, başka ne
olabilir?" diye sorgular.

karşımıza çıkan zihinsel süreç
yaratıcılıktır. Bu dersin özünde,

Bu araştırma dönemi öğrenci

hiçbir öğrenci belirli bir konuya

için çok önemlidir. Olumluluk ve

yönlendirilmez. Öğretmenin

olumsuzlukları yetkili kişilerden

öğrenciyi tanımasına paralel olarak

öğrenmesi de akılda kalıcılık

öğrenci çevrede gözlem yapmaya

açısından önemli bir durumdur.

başlar. Öğretmen tamamen
öğrenciye bıraktığı bu süreçte
sadece araştırmaya yönlendirir.
Bu sistemde öğretmen,
öğrencisinin araştırmasına itiraz
edip yönünü değiştirebiliyor mu?
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Elindeki bütün bu
bilgilerle "Ben başka ne
yapabilirim?" sorusunu
kendisine sorarak çözümü
yine kendisi bulur.

2017/11

Buraya kadar olan süreçte
hep öğrenci kendi gözlemleri
üzerinde kendi çalışmakta ve
sorgulamaktadır.

RÖPOR TA J
Öğretmen bu keşif yolculuğunda
etkisini nasıl kullanır?
Teknoloji ve Tasarım dersinin
verileceği yaş grubunda, gruba ait
olma ve grup üyeleri içinde lider
olma isteği yaratıcılığı olumsuz

Bu üçlü kavram
kapsamında ve bu
süreçte öğrenci tasarım /
inovasyonu gerçekleştirme
yoluna girer.

etkiler. Sınıfta motivasyon sağlarız,

"Doğa ile savaşma. O kaybederse
sen de kaybedersin!" diye
çok anlamlı bir sloganınız var.
Burada öğrenciye etrafını iyi
gözlemleme ve farklı bir bakış
açısı kazandırıyorsunuz değil mi?
Amaç kendine faydalı olmaktır.

işbirliğinin önemini öğrenciye

Engellerden asla yılmayarak

Çocuklar bu sistemde özgür

anlatırız. Öğrenciyi yönlendirmeyiz,

ısrar ve istekle öğrenci projesini

bırakılıyor ve model, malzeme

bazı yasak kelimeleri de

gerçekleştirmelidir. Öğretmen

sınırlaması olmuyor. Öğrenci

öğretmen kullanamaz. Örneğin;

"Hayır" dese bile öğrencinin

malzeme avantajını kullanıyor,

"Saçma, bu yapılamaz / olamaz,

projesinde ısrar etmesi,

malzemeye ulaşma kolaylığını

gerçekleştirilmesi çok zor" gibi...

öğretmeninin talebine "itiraz"

araştırıyor ve her ders işleyişinde

Burada öğrenciyi kısıtlayan hiçbir

etmesi beklenir.

bu çalışmalarının aşamalarını

kelime de kullanmayız.

fotoğraflıyor.
Sergide atık malzemelerden çok
anlamlı giysiler yapılmıştı? Bu

Düzen
(Çevreyi
gözlemleme)

Öğretmenimizden çok bilgi edindik.

çalışmaya sizi iten neydi?

Yeni neslin yaşayacağı dünya çok

Tüm dünya eğitim alanıdır.
Öğrenciler atıkları değerlendirmek

Kurgu (Sınırsız
hayal etme isterse öğrenci
zaman makinesi
yapmak istesin)

istediler. Kendi buldukları konularda
atık malzemeleri kendileri dikti.

pazarlamasından tanıtımına kadar

aksesuarlarını tespit ettiler.

her bir süreci öğrenmektedirler.

iletmek istediler. Ders formatında
işbirliği vardır. Bu da bilindiği gibi
kolektif çalışma anlayışında çok
önemli rol oynayacaktır.

Öğrenciler, bu eğitim ile sorunlara
ürün ortaya çıkarmakta ve o ürünü

getirdi. Bazıları boya kullandılar,

öğrencilerin ileri yaşamlarında

sorgulamayan nesil yok olacaktır.
çözüm bulmaya başlayarak yeni bir

Bazıları yapıştırarak meydana

Bazıları da mesajlarını bu yolla

Yapım
(Gerçekleştirme
durumu)

farklı olacağından üretmeyen ve

İlerideki yaşamlarında da bu
bakış açısını kazanmak ve bu
değerlendirme ile kariyerlerinde yol
almak geleceğin iş insanlarına da
çok değer kazandıracaktır.

Teknoloji ve Tasarım Programı'nın Amacı
Hayat boyu öğrenen,

Çevresindeki nesne,

Temel kavram problemleri

öğrendiğini uygulayabilen,

olay ve olguları

tanımlayan, yaratıcı ve özgün

teknoloji ve tasarım

analitik bir bakış

alternatif öneriler geliştirebilen ve

süreçlerini hem kendisi

açısı ile gözlemleyip

değerlendirme yaparak en uygun

hem de yaşadığı toplum

yorumlayabilen

kararı verebilen

yararına kullanabilen
Teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen
nitelikte teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirmek.
2017/11
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ÖĞRENCİ BULUŞMALARI

Bursiyerlerimizle Bir Araya Geldik
25 yıldır, busiyerlerimizle kurduğumuz iletişimi aile sıcaklığı ile devam ettirmeyi
ilke edinen bir Vakıf olarak, her ayın üçüncü Cumartesi gününde düzenlediğimiz
"Öğrenci Buluşmaları" ile öğrencilerimizle bir araya geliyoruz.

2017-2018 Eğitim dönemi ilk Öğrenci Buluşmamızı
21 Ekim Cumartesi günü, İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde
gerçekleştirdik. Etkinliğe Vakıf Yönetimi ve mevcut
bursiyerlerimizin yanı sıra YEKÜV Ailesi’ne bu dönem
dahil olan bursiyerlerimiz de katılım sağladı.
Vakıf Başkanımız Işın Özdemir’in açılış konuşmasıyla
başlayan etkinlikte, bugün Google’da mühendis olarak
çalışan mezun bursiyerimiz Emircan’ın mektubu da
paylaşıldı.
Ardından söz alan YEKÜV Onursal Başkanımız Av.
Gülbin Sözen ise Vakfın 25 yılda gerçekleştirdiği
çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Gençlerin kültürel, sosyal, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı önemsiyor
ve bu amaçla akademisyen, sanatçı, gazeteci, tiyatrocu gibi pek çok konuda alanında
uzman kişileri düzenlediğimiz etkinliklerde gençlerle
bir araya getirmeye devam ediyoruz.
18
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ÖĞRENCİ MEKTUBU

Bugün Google’da mühendis olarak çalışan mezun bursiyerimiz
Emircan’ın mektubu bizi çok mutlu etti. Öğrenci Buluşmamızda üniversite
bursiyerilerimizden bir gencimiz mektubu tüm arkadaşlarına okudu.
Merhaba,
Ben YEKÜV ile büyüdüm. Kapısından ilk adımı attığımda 7
yaşında küçücük bir çocuktum. Hayallerim de benim kadar
küçüktü. YEKÜV bana önce hayal kurmayı öğretti; sonra da
gerçekleştirmeyi. Desteğe ihtiyacım olduğu her an oradaydı.
Motivasyona ihtiyaç duyduğum her an aklımdaydı.
Ailem sırf benim daha iyi eğitim almam için İstanbul’a
taşındı. Benim erken yaşta gösterdiğim ışığa inandılar ve
en iyi okullarda okumam için her şeyi arkada bıraktılar.
Tanımadığımız insanlarla dolu bu dünyaya adım atmak hiç
kolay olmadı. YEKÜV hem maddi yönden destek oldu, hem
manevi yönden bizi bu yeni dünyayla tanıştırdı. Cumartesi
sabahları erken kalkıp toplantılara gitmek, konuşmacıları
dinlemek, ufkumun git gide büyüdüğünün farkına varmak
benim için çok önemliydi.
Benim çocukken bildiklerimle sınırlı olan hayallerim
vardı. Okulda müdür olmak istiyordum; çünkü fark
yaratabileceğim daha büyük bir yer aklıma gelmiyordu.
YEKÜV toplantılarında benim gibi gençlerle dolu bir ülke
olduğunu fark ettim. Bu ülkede fark yaratan insanları
konuşmacı olarak dinledim. Hayallerim onlarla büyüdü. Çok
zaman geçmeden kapıları bize açık bir dünya olduğunu
anladım ve dünyayı değiştirecek işleri koydum hedeflerime.
YEKÜV yine yanımdaydı ve liseden sonra yurt dışına adım
attım. Bu kapıdan girdikten 20 yıl sonra bugün Google’da
mühendis olarak çalışıyorum.
YEKÜV benim gibi nice gençlere ışık olsun. Nice 25 yıllara.
Emircan

Dileğimiz tüm bursiyerlerimizin hedefleri doğrultusunda başarıya ulaşması...

2017/11
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SALI YEMEĞİ

Salı Yemeklerimiz Devam Ediyor
Vakfımızın eğitim havuzuna katkı sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerden
biri olan Salı Yemek'lerimiz devam ediyor.

Her ay düzenli olarak YEKÜV eğitim havuzuna katkı sağlamak amacıyla organize edilen Salı Yemek'lerimizin
yeni dönem ilk yemeği Üst Danışma Kurul Üyemiz Av. Hikmet Güngör'ün, eşi Av. Burhan Güngör adına
düzenlediği yemekle başladı.
Düzenlenen yemeğe Vakıf Yönetiminin yanı sıra YEKÜV'e ve eğitime destek veren pek çok konuk katıldı.
Vakfın yeni dönem çalışmaları ve projeler üzerine görüşlerin paylaşıldığı yemek, eğitime sağlanan katkının yanın
da dostlarla bir araya gelmenin keyfiyle de güzel geçti.

20
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K Ü LT Ü R G E Z İ S İ

Yeni Dönem İçin Moral Depoladık
Vakfımızın eğitim havuzuna katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerden
biri olan Salı Yemek'lerimiz devam ediyor.

Kültür gezimizin ilkini 18 Ekim günü, yazdan kalma bir havada gerçekleştirdik. Birsen Utlu ve Betül Yöney’in
muhteşem organizasyonu ile gerçekleşen gezimiz Atatürk Arboretum’da eşsiz manzaralar eşliğindeki yürüyüşle
başladı. Kültürle ve doğayla dopdolu program sayesinde yeni dönem için moral depoladık. Büyükşehir
Belediyesi İstinye Sosyal Tesisleri’ndeki leziz yemekte dostlarla bir arada olmanın keyfini yaşadık. Ai Weiwei’nin
Türkiye’deki İlk Sergisini Gezdik Sakıp Sabancı Müzesi’nde Ai Weiwei’nin porselen sergisinde birbirinden güzel
eserler Çin’in siyasi ve kültürel yapısına ışık tutar nitelikteydi. Sanatçının sanata bakış açısı ise dikkate değerdi.
Ai Weiwei: “Benim sanat anlayışım hep aynı kaldı. Sanat bir ifade özgürlüğüdür, yani bir iletişim biçimidir. Sanat
müzelerde sergilenmek ya da duvarda asılmak için yapılmaz. Sanat gönüllerde yaşamalıdır. Sıradan insanlar da
herkes gibi sanatı algılayabilmelidir. Sanatın elit ya da gizemli olduğunu düşünmüyorum.”

2017/11
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HABER

Önemli Ziyaret
Başta Merhume Nilüfer Gökay ve Merhum Fahrettin Kerim Gökay olmak üzere,
bu günlere gelmemizde emeği geçen ve aramızdan ayrılmış
tüm bağışçılarımıza saygıyla...
YEKÜV’ün kurulmasında ilk adımın atılmasına vesile olan değerli
bağışçımız Merhume Nilüfer Gökay ve eşi Merhum Ord. Prof. Dr.
Fahrettin Kerim Gökay’ın kabrini ziyaret ettik. Ziyaretimizde tüm
imkânlarıyla yanımızda olan ve katılımlarıyla bizi onurlandıran
Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç’e ve YEKÜV Nilüfer
Gökay Ortaokulu Okul Aile Birliği’ne çok teşekkür ederiz.

Vakfımızın geride bıraktığı 25 yılın gururunu yaşarken, başta
Merhume Nilüfer Gökay ve Merhum Fahrettin Kerim Gökay olmak
üzere, bu günlere gelmemizde emeği geçen ve aramızdan ayrılmış
tüm bağışçılarımızı saygı ve minnetle anıyoruz.

22
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BU YIL DA 25 OKULDA 25 ÖĞRENCİ'YE BİRLİKTE ULAŞALIM!

2003 yılından bu yana bağışçılarımızın desteğiyle
yürüttüğümüz Anadolu'ya Armağan projesiyle
ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza içinde
mont, bot, bere ve atkı bulunan
çantalar gönderiyoruz.
Çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ve
gözlerindeki umuda ortak olmak isteyen herkesi
projemize destek olmaya davet ediyoruz.

Detaylı Bilgi İçin
444 28 39
yekuv@yekuv.org
2017/11
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HABER

YEKÜV Filmi Çok Yakında Sizlerle ...
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Sinema
Televizyon Bölümü'nde
öğrenimine devam eden
bursiyerimiz Furat Onar yaz
aylarında başladığı YEKÜV
filminin çekimlerini tamamladı.
Batman’ın Gercüş ilçesine
bağlı Ulaş Köyü’nde çekilen
filmde köyün çocukları yer
aldı. Zorlu olduğu kadar keyifli
de geçen çalışma sonunda
çocukların kendi elleriyle
yazdıkları sevgi ve umut dolu
mektuplar bizi çok mutlu etti.

Çok yakında filmi
sizlerle paylaşmak için
sabırsızlanıyoruz.

24
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MEKTUPLAR
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YEKÜV'E DESTEK VEREBİLİRSİNİZ

U FA K K AT K I L A R B Ü Y Ü K U M U T L A R İ Ç İ N
EĞİTİM BURSU BAĞIŞI
İlkokul öğrencisi
Ortaokul öğrencisi
Lise öğrencisi
Üniversite öğrencisi

SÜRELİ EĞİTİM FONU
BAĞIŞI

PERSONEL BAĞIŞI
Personelinizin gönüllü onayı

Siz de bir çocuğu

ile maaşlarından belli oranda

eğitim hayatı boyunca

düzenli bağış yapmalarını

destekleyebilirsiniz.

sağlayabilirisniz.

SPONSORLUK
YEKÜV tarafından yürütülen
projelerin ya da yeni
oluşturulacak projelerin
sponsoru olabilirsiniz.

BANKA HAVALESİ İLE

KREDİ KARTI İLE

TAHSİLDARIMIZLA

HESAP NUMARAMIZA

AY L I K D Ü Z E N L İ

444 28 39' U A R A D I Ğ I N I Z D A

ÖDEME İLE

İ S T E D İ Ğ İ N İ Z TA R İ H L E R D E

H AVA L E YA P A B İ L İ R S İ N İ Z .
VAKIFBANK

İSTEDİĞİNİZ
S AY I D A Ç O C U Ğ A

OSMANBEY ŞUBESİ

EĞİTİM BURSU

TR 550001 5001 5800 7287 9864 76

VEREBİLİRSİNİZ.

26

2017/11

BAĞIŞLARINIZI ALMAK
Ü Z E R E YEKÜV PERSONELİMİZİ
S İ Z E YÖ N L E N D İ R E B İ L İ R İ Z .

Projelerimizde ve faaliyetlerimizde bizi
yalnız bırakmayarak sponsorluk desteği veren
kurumlarımıza Vakfımız ve bursiyerlermiz adına
çok teşekkür ederiz.

