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BAŞKANIN MESAJI

"

"

2018 için "Eğitimin sorumluluğu"
üzerine daha fazla düşüneceğimiz
bir yıl olacağını söylemek mümkün.

Değerli YEKÜV Ailesi,
Hepimiz farklı bir hikayeden geçiyoruz. Ancak, hepimizin hikayesinin bir yerinde tüm
anlardan öte "Eğitimle mümkün!" dediğimiz bir an var kuşkusuz... O an sayesinde
aynı amaç etrafında kenetleniyor, o an sayesinde vaktimizi, maddi gücümüzü,
mesleki birikimimizi ortaya koyuyoruz. Empatiyle, hoşgörüyle, sevgiyle, sabırla ama
en çok da anlamakla mümkün olacağını çok iyi biliyoruz. Anlayabilirsek sorunların
üstesinden geleceğimizin, anlayabilirsek etkin çözümler üreteceğimizin farkındayız.
25 yıldır bursiyerlerimize sadece maddi destek sağlamakla yetinmeyişimiz ve
iletişim konusunda gösterdiğimiz çaba da ondan, bir çocuk daha eğitim hakkından
yararlansın diye çırpınışımız da....
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2017 yılında 409
kadın cinayeti işlendi, 387 çocuk cinsel istismara uğradı ve 332 kadına cinsel
şiddet uygulandı. Bu kara tabloyu da toplumca iyi anlamak zorundayız kuşkusuz.
Vakıf olarak, 2018 için "Eğitimin sorumluluğu" üzerine daha fazla düşüneceğimiz
bir yıl olacağını söylemek mümkün. Eğitim sistemimizde "Uzlaşma Kültürü ve
iletişim Becerilerinin" yer bulmasına yönelik projeler üretmek için vargücümüzle
çalışacağız ve yastığa başımızı koyduğumuzda "Ülkemiz için bir damla, bizim için
ise özveri anlamına gelen toplumsal huzur ve barış adına sarfettiğimiz çabalar"
için kendimizce sevineceğiz...
2018 yılı hepimiz için sevgi yılı olsun!
Saygılarımla
H. Işın Özdemir
Vakıf Başkanı
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25. YIL GALAMIZ

25. Yılımızı Özel Bir Gala İle Kutladık
Eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı ve bu alanda sorunların çözümüne katkı sunmayı
amaçlayan 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) olarak, 25. Kuruluş yıl dönümümüzü
İstanbul Marriott Hotel Asia’da düzenlediğimiz Gala Yemeği’yle kutladık.

Yönetim Kurulu Başkanımız Işın Özdemir, Onursal
Başkanımız

Av.

Gülbin

Sözen,

Mütevelli

Heyeti

Üyelerimiz, bağışçılarımız, bursiyerlerimiz, duayen
sunucu Halit Kıvanç ve ünlü sanatçı Melihat Gülses’in
katıldığı yemekte, bağışçılarımıza ve 25 yıldır Vakfımıza
emeği geçenlere teşekkür plaketlerini takdim ettik.
Gala gecemizin gönüllü sanatçısı Gökhan Sezen ise
şarkılarıyla davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.
AR PR Kurucu Ortağı Serap Gökçebay'ın sunuculuğunu
üstlendiği gecede Yönetim Kurulu Başkanımız Işın
Özdemir, “25 Yıldır ‘Bir Çocuk Daha Okusun Diye’
maddi,

manevi

kaynaklarını

cömertçe

yönlendiren eğitim sevdalılarının

YEKÜV'e

Vakfı bugünlere

taşıdığının altını çizerek "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 olduğundan hareketle 25 yıldır sorunların değil,
çözümlerin paydaşı olmanın gururunu ve mutluluğunu
yaşıyoruz." dedi.
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"Yeterince zorluklarla dolu olan
hayatlarımızı kolaylaştıran
iki şeyden biri
eğitim diğeri ise sevgidir."

25. YIL GALAMIZ
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25. YIL GALAMIZ

"Maddi katkıları öğrencilere ulaştırmak için çırpınırken
yüreklere dokunmayı da hiç ihmal etmedik.
Çünkü ancak yürekten yaparsak yüreklere ulaşabileceğimizi biliyorduk."
1992 yılında YEKÜV’ün kuruluşundan bu yana
Vakıf Başkanlığını yürüten ve 25 yıldır bir anne
şefkatiyle
düzenlenen

yürüttüğü
Genel

görevini
Kurul’da

Nisan
Işın

ayında

Özdemir’e

devreden Onursal Başkanımız Av. Gülbin Sözen
ise bu anlamlı gecede 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. Maddi katkıları öğrencilere ulaştırmak için
çırpınırken yüreklere dokunmayı da hiç ihmal etmedik. Çünkü ancak yürekten yaparsak yüreklere
ulaşabileceğimizi biliyorduk. Yola çıktığımız ilk günden bugüne birlikte olduklarımızla, yolun bir yerinde
bize katılanlara, yitirdiğimiz aziz dostlarımızla, özveriyle, sabırla ve ısrarla, güzelliklere sevinerek, varsa
acılara bal eyleyerek kesintisiz 25 yıl yolumuza devam ettik. Yüreği aydınlık bir gelecek için çarpan
nice büyük bağışçılarımızla, gönüllülüğün silinmez izlerini arkalarında bırakarak aramızdan ayrılanlarla,
saatini YEKÜV’e ayarlayan gönül birliği yaptığımız arkadaşlarımızla ve el ele tutuşsalar dünyayı saracak
gençlerimizle YEKÜV’ün 25. yılını görebildiğimiz için çok mutluyum.

YEKÜV, bizlerden sonra gelecek genç kuşaklarca ve Vakfın profesyonellerince de korunması ve
yüceltilmesi gereken toplumsal bir emanettir. Büyük bir çaba ve özveriyle sahip olunan bu emanetin;
kuruşuna, itibarına zarar vermeden bizlerin inanç ve felsefesi doğrultusunda yüreklerini de katarak
kullanılması ve yeni kazanımlarla büyütülmesi en büyük dileğim hatta kuruluşundan bugüne emanetleri
alan kişi olarak vasiyetimdir.” dedi.
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25. YIL GALAMIZ
Gökhan Sezen Kimdir?
1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuvarı Ses Eğitim Bölümü’nden mezun
olmuştur. Aynı sene TRT tarafından gerçekleştirilen
sınava katılmış ve sözleşmeli ses sanatçısı olarak
çalışmaya başlamıştır. 2002 senesinde ise TRT asli
kadrosuna katılmıştır. 2011 yılında TRT’nin ilk defa
düzenlediği müzik ödüllerinde En İyi Türk Sanat
Müziği Erkek Sanatçı ödülünü kazanmıştır. Mimar
Sinan Üniversitesi’nde çello eğitimi alan Gökhan Sezen
daha önce CKM Büyük Salonunda Vakfımız yararına
konserler vermiştir. Beğeni ve takdir toplayan sanatçı
bu kez de arzu üzerine Vakfımızın 25. Yıl gecesinde
sahne almış, nefis sesi ile bir türk musikisi ziyafeti
vermiştir.

Vakfımıza, bugüne dek katkıları ile destek olanlara teşekkür plaketi verilen Gala Yemeği,
Gökhan Sezen‘in konseriyle sona erdi. Ünlü ses sanatçısı Melihat Gülses’in de konuk
olarak katıldığı gecede tüm davetliler Değerli Sanatçılara eşlik ederek keyifli dakikalar
yaşadılar.

Bursiyerler tarafından
gönüllü olarak hazırlanan
25. yıl çerçeveleri Gala
Yemeği'nde misafirlere
armağan edildi.
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25. YIL GALAMIZ
25. yıla özel olarak hazırlatılan
YEKÜV 25. Yıl Kitabımız ise ilk kez gecede paylaşıldı.

Organizasyonda emeği geçen ve bizimle olan tüm dostlarımıza teşekkürler ederiz...

2017/12
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YETİŞKİN EĞİTİMİ PROJESİ

Ders Zili Kadınlarımız İçin de Çaldı!
Yetişkin Eğitimi projesiyle okuma yazma öğrenen
kursiyerlerimizin derslerine misafir olduk.
Yetişkin Eğitimi projesi kapsamında, yeni eğitim dönemine başlayan kadın kursiyerlerimizi Okmeydanı Semt
Konağı'nda ziyaret ederek başarılı bir yıl geçirmelerini diledik.
2001 yılında "Ulusal Eğitime Destek Kampanyası" ile başlayan ve Beyoğlu Belediyesi'nin de desteğiyle bu dönem
4 semt konağında devam eden projenin eğitmenliğini 11 yıldır Emekli Öğretmen Ganime Akıllı üstleniyor. Sosyal
ve kişisel gelişimin açısından da desteklenen kursiyerlerimize okuma yazmanın yanı sıra matematik, kişisel bakım
ve iletişim becerileri gibi eğitimler de veriliyor.
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YEKÜV’le 25 Yıl

"

"

Eli ve gönlü iyilik için uzanan
tüm iyi insanlara selam olsun.

Yıl 1992... Vakfımızın kuruluş aşamasında tüzüğümüzü
hazırlarken hukukçu olarak yeni tadillere mahal vermemek
için önceliklerimiz vardı. Ancak yapılan çeşitli muhalefetler nedeniyle çok zorlandık, fazla sıkıntı
yaratmamak için susmayı yeğledik. Sonuçta 15.04.1992 tarihli mahkeme kararı 16/5/1992 tarihinde
tescili ve 16 Mayıs 1992 tarihinde de 21230 sayılı resmi gazetede yayınlanması ile ülkemizin o günkü
sivil toplum kuruluşları arasındaki resmi yerimizi aldık.
Vakfımızın ismi “21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı” olarak tescil edilmişse de ancak logosu ne
olacaktı? Kim yapacaktı? Birkaç grafikerle konuştuğumuzda vakfın o günkü ekonomik şartlarına
göre ciddi para gerektirmesi nedeniyle hemen harekete geçilemedi. Ama bir taraftan da logolu
kağıt, zarf, afiş, bayrak konusunda fiyatlar alınıp ön hazırlık yürütüldüğünden baba yadigarı
matbaanın başına geçen Cağaloğlu İki Lions Kulübünden arkadaşımız mütevellimiz Latife Baştuğ
kardeşimizi arayarak logolu bir top kağıdı ve bir kutu zarfı kaça yaptırabileceğimizi sorduğumuzda
kaç renk kullanacağımızı, renk sayısı arttıkça maliyetinin yükseleceğini ifade etti.
O zaman Yönetim Kurulu’nda yazılacak yazıyla logonun aynı ve tek renkte olması kararlaştırıldı.
Beyaz üstüne parlement mavisi. (Pantone 072, C:100 M:85 Y:0 K:5) Oysaki kurumlarda kullanılan
logolarda renklerin ayrı bir dili olacağını tanıtımı ve hafızalarda kalıcı olması hedeflenerek
renklendirilmesi gerektiğini bir reklamcı dostumuzdan yıllar sonra öğrendim. Sıra logonun
hazırlanmasına geldiğinde gönüllülükle bunu yapacak tanıdık ararken Tanrı karşımıza bu konuda
o yıl ödül almış Sn. Pircivan’ı çıkardı. İşe başlarken hedefimizin çağdaş ve nitelikli eğitimle herkes
için eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya katkıda bulunmak istediğimizi bildirdim. 25 yıldır eğitimin
her aşamasında her bir çizgisiyle bizi aydınlığa taşıyan, çalışmalarımıza ışık tutan, bizi bizim gibi
anlatan logomuzu hazırlayıp armağan eden Sn. Pircivan’ı arayarak kendisine 25. yılımızda bir kez
daha şükranlarımızı ifade etme fırsatı bulduğum için mutluyum.
Işın Özdemir başkanımızın hazırladığı Kurumsal Kitapçığımızdaki logo yorumu öyle güzel ifade
edilmişti ki onun üstüne bugün yeni bir yorum koyamadım. “Logomuz çağdaşlık ve aydınlık temaları
ile üretilmiştir. 21. Yüzyılın gereği olan çağdaş ve kaliteli eğitimin insan hayatında ve toplumda
aydınlık bir geleceği işaret ettiğinden hareketle tasarlanan logo "vakıf " sözcüğünün "V" harfi ve
yan tutulduğunda 21. Yüzyıl’daki 2 ve 1 sayılarının birleşmesinden meydana gelmiştir.”
Öğrendim ki hangi işe başlarsanız başlayın baştaki sıkıntılar sürekli olmuyor. Öyle insanlarla
karşılaşıyorsunuz ki, öyle fırsatlar karşınıza çıkıyor ki… Yeter ki çalışın, isteyin ve umut ediin...
Eli ve gönlü iyilik için uzanan tüm iyi insanlara selam olsun.
												
Saygılarımla
Av. Gülbin Sözen
Vakıf Onursal Başkanı
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"Mutluluğu Yaşayın, Yaşatın"
Vakfımızın Değerli Kurucu Mütevellisi ve Üst Danışma Kurulu Üyesi
Av. Hikmet Güngör’ü, Değerli Baro Başkanımız Av. Burhan Güngör’ün eşi olarak
tanıdım. Yanlarında avukatlık stajı yapmakla başlayan bu dostluğumuz Burhan
Güngör üstadımızı kaybetmemize rağmen 41 yıldır devam ediyor.
NEH IR SÖY LE ŞI SI : Alev TOK E R

"Sevgili Gençler...
Çalışma yaşamınıza
başladıktan sonra,
başka gençlerin de
eğitimine yardım
etmeyi hedefleyin
ve bu mutluluğu
yaşayın, yaşatın!"
Yazdan kalmış güzel bir kış gününde, denizin kokusunu derin derin içimize çektiğimiz boğaz kıyısında Hikmet
Hanım ile hem çaylarımızı yudumluyor, hem de sohbet ediyoruz. Her zamanki zarafeti, ciddiyeti, yumuşacık sesi
ve güler yüzü ile 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı'nda 25 yıl çalışmanın sonucu bazı birikimlerini bizimle paylaştı
ve tüm sorularımıza içtenlikle cevap verdi.
S. Hayatınızdan biraz bahsedermisiniz?

dünyaya geldikten sonra onlarla daha çok bir arada

Yaşımı söylemekten keyif alıyorum. 1925 Isparta

olabilmek için meslek hayatımı fiilen bitirdim.   

doğumluyum. Subay kızıyım. Babamın görevi gereği

İstanbul Barosuna mensup olmanın büyük bir onur

değişik şehirlerde yaşadık. İlkokulu Polatlı’da, ortaokulu

olduğunu düşündüğümden bu güne kadar Barodan

İzmir Bornova’da, liseyi İzmir Kız Lisesi'nde okudum.

kaydımı sildirmedim ve meslekte 60. yıl plaketimi

Daha sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdim ve iyi

68 yıl çalışmama karşılık büyük bir gurur ve sevinçle

derece ile mezun oldum. Avukatlık stajına başlamadan

aldım. Ancak her ne kadar fiilen avukatlık mesleğimi

evvel hâkimliğe müracaat ettim. Ancak, “Hanımlar ayrı

icra

bir listeye tabi ve size görev veremeyiz.” dediler. Bunun

meslektaşlarımın

üzerine avukatlık stajına başladım. Biz staj yaparken

yaparak ve onlara yol gösterici mütalaalar vererek katkı

sınav kaldırıldı. Bence kalkmamalıydı. 1954 yılında Av.

sağlamaktan büyük bir keyif almaktayım.

Burhan Güngör ile evlendim. Kızımız doğduktan sonra

S.Sizce meslek hayatınızdaki başarının sebebi nedir?

da çalışma hayatımı sürdürebildim ama ikiz torunlarım

Gençliğimden bu yana daima disiplinli, özgüvenli
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etmesem

de

dostlarımın

hukuki

ve

genç

sorunlarını,

avukat

araştırmalar

RÖPOR TA J
çalıştım ve çalıştığım konularla ilgili çok araştırma

boyunca çocukların okumasına yardım etmek en büyük

yaptım. Meslek hayatımda her dosyayı çok ciddi

amaçlarımızdan biri oldu.

inceleyip, duruşmalara heyecanla hazırlanırdım ve
bu, çalışma hayatım süresince hiç kaybolmadı. Takip
ettiğim her dava benim için yeni bir olaydı ve rahmetli
eşimle evde iki taraf şeklinde davaları tartışırdık. İş
disiplini çok önemlidir.

"STK’lara ve özellikle eğitim projelerine
katkıda bulunmanın benim hayatımın 25
yıllık bir sürecinde çok önemli yeri oldu.
Hukukçu kimliğim ortaya çıkan problemleri
çözmekte her zaman avantajım olmuştur."

S. Destek verdiğiniz Sivil Toplum Kuruluşlarından

YEKÜV çalışmalarında pek çok proje üretildi ve halen

(STK)

o projelerin bazıları devam etmektedir. Örneğin, Umut

bahseder

misiniz?

Bu

STK’larda

hangi

pozisyonlarda çalışmalar yaptınız?

Kızlar, Anadolu’ya Armağan, Yetişkin Okuma Yazma,

1973 yılında Türk Hukukçu Kadınlar Derneği’ne katıldım

23 Nisan' 23 Çocuk, Habitat projeleri ve diğerleri...

ve 1986-88 yıllarında Dernek Başkanlığı yaptım.
Uluslararası

Hukukçu

Kadınlar

Federasyonu’nda

Ayrıca “Demokrasi ve Haklarım İçin Buradaydım,

Türkiye’yi çeşitli ülkelerde temsil ettim. Federasyon

Buradayım

Kongresini

ederek

Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş ve kitap

dünyanın değişik ülkelerinden gelen kadın hukukçuları

haline getirilmiştir. Bir Avrupa projesini yönetmek ve

yönetimimde iyi bir mesleki programla Türkiye’de

neticelendirmek ise hepimizi çok mutlu etmiştir.

İstanbul’ da

organize

ve

Burada

Olacağım”

adlı

projemiz

konuk etme olanağım oldu. Hala sevgi ve saygı ifade
eden dostluk mesajlarımızla, bazıları ile ilişkilerimiz

S. Eğitim yaşantıları devam eden çocuklara hangi

devam ediyor.

tavsiyelerde bulunmak istersiniz ? Özellikle üniversite

Ayrıca,

sevdiğim

arkadaşlarımla

önce

Cağaloğlu

öğrencileri Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları’nda

Lioness Kulübü’nün kurucu üyesi oldum. Daha sonra

sizce yeterince faaliyet gösteriyorlar mı?

Cağaloğlu İki Lioness Kulübü’nün kurucu üyesi oldum.

Öncelikle çalışkan olacaklar. Önlerine gelen her olayı

Bu kulübün halen üyesiyim.

büyük bir dikkatle dinlemeleri, farklı noktaları veya

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da kurucu mütevellisi
ve 1992 yılından itibaren de üyesiyim. Sivil Toplum
Kuruluşlarındaki üyeliklerim ile de enerjimi çoğaltıyorum.
Bu çalışmalar benim hem vücuduma, hem ruhuma,
hem de aklıma sahip olmamı sağladığından bunları
yitirmemek için daha büyük bir güçle çalışmaya devam
ediyorum. Gönüllü olarak çalıştığım bu kurumlarda
üretilmiş çok değerli hizmetler bulunmaktadır.
Örneğin Cağaloğlu Kulüpleri Göz Vakfı ve Hastahanesi
çok iyi birer örnektir. Bu Vakfın ve Hastahanenin kuruluş
sürecinde oldukça fazla emek ve hizmet vardır.
S. İnsanların iyi eğitim aldıklarında bulundukları
toplumu ileriye götürdüklerini görmekteyiz. 25 yıldır
YEKÜV’ da çok önemli çalışmalara katılmışsınız; bu
alanda yaptığınız çalışmaları kısaca anlatırmısınız?
Ailemde derin bir çocuk sevgisi ve eğitimin gerekliliği
inancı vardı. Bu duygu bizi yönlendirdi. Yaşamımız
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RÖPOR TA J
çelişkileri bulmaları ve hata yapmaktan korkmamaları
gerekir; çünkü bu deneyim onların hatalarından da ders
almalarını sağlayacaktır. Çalışma arkadaşlarına karşı
saygıda kusur etmemeleri, her yere bulundukları ortama
yakışır kılık ve kıyafetlerle gitmeleri ve temizliklerine
ve beslenmelerine dikkat etmelerini öneririm. Düzenli
ve huzurlu bir aile yaşamının önemine ,kendine vakit
ayırmanın gereğine inanırım. Gençler haklarını bilmelidir
çünkü mücadele edilmeden alınmış hakların kıymeti
bilinemez. Seçme Seçilme Hakkı, Medeni Haklar,
Medeni Hayatın İçinde Yer Alma Özgürlüğü, Ekonomik
Özgürlükler… Bunların her birinin teker teker değerini
bilmek gerekiyor.

Sevgili Gençler,

S. Bizlere keyifli bir hayatın formülünü verebilir
misiniz?
Annem ve babam, arkadaşlarınca sevilen, güzel
dostluklar kurmuş olan çok özel insanlardı. Evimizden
yatılı ve yatısız misafir eksik olmaz, gelen bütün
misafirler güler yüzle ağırlanır, annemin elleriyle yaptığı
lezzetli baklava ve börekleri yemek için bayramları
iple çekerlerdi. Yani ben, dostları bol böyle bir evde
yetiştim. Bu yüzden etrafıma daima iyi gözle bakmayı,
güler yüzlü olmayı öğrenmiştim. Babam 1950 de vefat
etti. Her zaman kulağımda küpe olan iki sözü vardı:
Birincisi; "Çocukları çok sevin, onlara yardımdan
kaçınmayın ve onların yüzündeki mutluluğu görün."
İkincisi de; "Memlekette çokça okul olmalı.” derdi.
Bunlar benim kulağımda küpe olarak kalmıştır. Bu
yüzden elimden geldiğince çocukları mutlu etmek ve
onların yüzlerindeki gülücükleri görmek için hareket
ettim. Eşim Av. Burhan Güngör’le aynı yapıda olduğumuz
için çok anlayışlı ve mutlu bir evlilik hayatımız oldu.
Bu da ruhuma ve bünyeme daha büyük bir ferahlık
verdi ve sosyal hizmetlere dönmeme neden oldu.

Her gün bir gazete alın ve okuyun.
Okuduktan sonra bir başka arkadaşınızın
gazetesi ile değiştirerek ve değişik kaynaklardaki
bilgileri edinerek yazma ve ifade tarzı gibi
özellikleri de öğrenebilirsiniz.
İş ve yaşam hedefinizi belirleyin ve
gerçekleştirmek için çok çalışın.
Dürüst olun. Tecrübeye saygılı olun ve
yaşanmışlıklardan faydalanın.
Teknolojiyi iyi kullanın ve araştırmacı olun.
Kulaktan dolma bilgiler yerine kendiniz okuyarak
ve kaynağından dinleyerek öğrendiklerinizi bir
araya getirin ve şahsi çabalarınızla sonuca
ulaşın.
Sosyal yaşamınıza zaman ayırın.
Çalışma yaşamınıza başladıktan sonra başka
gençlerin de eğitimine yardım etmeyi hedefleyin ve
bu mutluluğu yaşayın, yaşatın.
Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmanızın hem
kendinize, hem de memlekete faydalı olacağından
bu konuda her zaman girişimci ve etkin olun.

Av. Hikmet Güngör, tüm gençlerin örnek alması gereken çok özel bir Hukukçu büyüğümüzdür. Toplantılara
hep gündeme göre hazırlanarak, önerileri ve destekleyen belgeleri ile gelir. Kendisine YEKÜV ailesi olarak,
daha nice başarılar, sevdikleriyle birlikte mutlu yıllar, sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunarız.
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YEKÜV 25.YIL FİLMİ

YEKÜV
25. Yıl
Filmi
Hazır!
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümünde öğrenimine devam eden
bursiyerimiz Fırat Onar ve ekibi tarafından hazırlanan filmimizi YEKÜV YouTube ya da diğer sosyal medya
hesaplarımızdan izleyebilirsiniz.
Batman’ın Ulaş köyünde çekimleri gerçekleştirilen ve yöre halkından öğrencilerin katkı sağladığı çocukların
istekleri, organize olması, isteklerinin gerçekleşmesi için çabaları, bekleyişleri ve YEKÜV mutluluğunu bu kısa
filimde heyecanla izleyebilirsiniz.
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ÖNCE ÖĞRETMEN PROJESİ

Öğretmenlerimizle...
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde YEKÜV Nilüfer Gökay
Ortaokulu öğretmenleri ile düzenlediğimiz yemekte bir araya geldik.

24 Kasım Öğretmenler Günü için YEKÜV Nilüfer Gökay Ortaokulu öğretmenleri ve Okul Aile Birliğiyle, Balmumcu
Orduevi'nde düzenlediğimiz akşam yemeğinde bir araya geldik. YEKÜV Onursal Başkanımız Av. Gülbin Sözen ve
Vakıf Başkan Yardımcımız Av. Tülay Çağlar'ın da yer aldığı organizasyonda, Sarıyer Belediye Başkanı Sn. Şükrü
Genç de katılımıyla bizleri onurlandırdı.
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BAĞIŞ

Arif Hikmet Evgin'in Dükkan Bağışı
Gençlerimize Burs Oluyor!
Sabahın ilk ışıklarıyla buluşuyoruz...
Titizliği, nezaketi ve eğitim aşkıyla mümtaz kişilik Arif Hikmet Evgin ile vakfımızı temsilen Av. Birsen Utlu,
Av. Füsun Akyener ve Av. Yılmaz Göl noterde bir araya geliyor. Bizler de en az Sayın Arif Hikmet Evgin kadar
duygusal ve heyecanlıyız. Kuşaklar boyu binlerce gence burs imkanı yaratacak büyük bir iyilik hareketine tanık
olacağımız için hem heyecan hem mutluluk duyuyoruz.
Arif Hikmet Evgin'in tek şartı var "Bağışladığı mülkün gelirinin yalnızca burslara aktarılsın." Amacımız
doğrultusunda bir istek olduğu için Yönetim Kurulu olarak seve seve kabul ediyoruz. Noter işlemlerinin ardından
tapu işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şenesenevler/Kadıköy'de bulunan halihazırda Kuru Temizleme olarak faaliyet
gösteren dükkan bağışıyla güç buluyoruz.
Duyarlılığı ve yüreği ile Vakfımızda iz bırakan Sayın Arif Hikmet Evgin ve ailesine sonsuz teşekkürler ediyoruz.
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ÖĞRENCİ BULUŞMALARI

Öğrenci Buluşmalarımız Devam Ediyor!
Her ayın üçüncü Cumartesi günü düzenli olarak organize edilen buluşmalarda
iş ve sanat dünyasından, akademi, medya ve iletişim sektöründen konularında
uzman ünlü isimler öğrencilerle bir araya gelerek, mesleki yolculuklarını
ve tecrübelerini paylaşıyor.

KASIM
18 Kasım Cumartesi günü İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde
düzenlendiğimiz “Öğrenci Buluşmaları” toplantımızın
konuğu ünlü gazeteci ve TV Programları yapımcısı Sami
Altınkaya oldu.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler
bölümünden mezun olan Altınkaya, Günaydın ve Dünya
gazetelerinin ekonomi bölümlerinde çalıştı. Star TV ve
Kanal D haber merkezlerinde ekonomi müdürlüğü yaptı.
Türkiye’nin ilk ekonomi programı olan Ekovizyon’un
yapım ve sunuculuğunu üstlenmenin yanısıra NTV
kanalında “Dünya Gözüyle Anadolu” isimli ekonomi
programını hazırlayıp sundu.
Sami Altınkaya’nın «Türkiye’mde güzel işler de oluyor» u
göstermek amacıyla hazırladığı ve Anadolu’daki başarılı
işlerin ekrana getirildiği “Çıkış Yolu” programı 2011 den
beri Bloomberg HT kanalında devam etmektedir.
Toplantıda öğrenim yıllarında başlayan çalışma sürecini
ve yaratıcılık konusundaki deneyimlerini paylaşan
Altınkaya, iş hayatı ile ilgili prensiplerini aşağıdaki
şekilde özetledi:
-Büyük değil, hızlı olun,
-Farklı olun; kimsenin düşünmediğini düşünün,
-Keşfettiğiniz farklılıkları kar ve ticarete dönüştürmeyi
hedefleyin,
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-Bu devirde sermaye, para değil AKILDIR,
-Çalıştığınız kurumlarda yükselebilmek için risk
almalısınız,
-Kısa, öz ve net bir anlatım dili kullanın,
-Unutmayın ki ihtiyaçları önceden görenler ve
projelendirenler kazanmaktadır.
Soru cevap bölümünden sonra bursiyerlerimiz ile
birlikte yemek yenilerek armağanlarımız takdim edildi.
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanımız Işın Özdemir,
bu etkinliklerin gençlerin hayat yolculuklarında
önemli olduğunun altını çizerek “Karşılıksız eğitim
bursları, öğrencilerin maddi yükünü hafifletmenin ve
onları yüreklendirmenin yanı sıra farklı amaçlara da
hizmet etmektedir. Gençlerin ülkemizdeki sorunların
çözümünde sorumluluk almaları yönünde farkındalık
ve bilinç oluşturulması açısından da verdiğimiz
hizmetin önemli olduğunu düşünüyorum. YEKÜV,
25 yıldır 20 binden fazla öğrenciye burs verdi. Ayda
bir kez düzenlediğimiz "Öğrenci Buluşmaları" ile
bursiyerlerimizin kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerine
katkı sunmayı hedefliyoruz. YEKÜV bu buluşmalarla
bursiyerlerine sosyalleşecekleri ortam hazırlayarak,
alanında uzman rol modellerle buluşturuyor” dedi.
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ÖĞRENCİ BULUŞMALARI

ARALIK

"Küçük Kararları Aklınızla, Büyük Kararları Kalbinizle Alın!"
diyor Sağman...
Aralık ayı “Öğrenci Buluşmaları” toplantımız 16 Aralık
Cumartesi günü İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde düzenlendi.
Konuğumuz Ekonomist/Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Murat Sağman’dı.
Paris’te doğan Sağman Galatasaray Lisesi'nden mezun
oldu. Daha sonra Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde
Ekonomi ve Finans bölümlerini derece ile bitirmesini takiben
yine Sorbonne Üniversitesinde Master eğitimi yaptı. Ege
Üniversitesi ve Ekonomize Dergisi tarafından ekonomi ve
finans

sektörlerinde

önemli

yöneticilik

pozisyonlarında

bulundu. Murat Sağman konuşmasında tecrübeleri ile ilgili
önemli paylaşımlarda bulundu.
Çok ilgi gören bu toplantı sonrası hem 25. yılımızı hem de
öğrencilerimizin yeni yıllarını kutlamak üzere birlikte pasta
kestik ve bursiyerlerimize yeni yıl armağanlarımızı ilettik.
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KERMES

Keyifli Yeni Yıl Kermesimiz...
Çiftehavuzlar Büyük Kulüp'te gerçekleştirilen Yeni Yıl Kermesimizde gönüllülerimizin el emeği göz nuru ile,
özenle hazırladıkları ürünler sergilendi.
Üst Danışma Kurulu Üyesi Zehra Akın ve çalışma arkadaşları: Reyhan Bertman, Deniz Koyuncu, İltan Koçer,
Belma Çelebiöven, Neşe Şişmangil, Betül Yöney, Ender Tanrıver ve Semra Toygar'a teşekkürler ederiz.
"Bir Çocuk Daha Okusun Diye" çabalayan Mütevellilerimizden Nilgün Yasa, Sara Elyazar ve Nuran Güngören ve
Cağaloğlu İki Lions Kulübü ekibinin Değerli Üyelerine teşekkürler ederiz.
Nefis yiyecekleri evlerinde hazırlayıp getiren ve sunan Nevin, Hatice, Perin, Demet, Emine, Alev, Gülbin Hanımlara
ve o yoğunlukta adını hatırlayamadığımız bağışa katkı sağlayan, elleri-kolları dolu gelen ve giden, dostlarımıza
çok teşekkürler ederiz.
O gün ayrıca, "Biraz soluk alın." diye bizleri çay daveti ile de onurlandıran Değerli Mütevellimiz Leman Eryılmaz
Cılızoğlu'na, çocuklarımızın okumasına katkı sağlamak için koşarak kermesimize katılan Değerlerimize, çok
teşekkürler ederiz.

Bir elin nesi var? Çok elin sesi var.
Hep birlikte var olalım.
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K Ü LT Ü R G E Z İ S İ

Kültür Gezilerimiz Devam Ediyor!

Sanatta ve Zamanda Yolculuklarımız...
Ekim ayında Atatürk Arboretumu, Sabancı Müzesinde Ai Weiwei porselen sergisi sonrası Kasım ayında, Kadir
Has Üniversitesi içinde yer alan Bizans döneminde su sarnıcı ve Osmanlı hamamı kalıntısının gün yüzüne çıkması
ile 2007 yılından bu yana Neolitik Çağdan (Yeni/Cilalı Taş) Selçuklu dönemine ait eserlerin sergilendiği ve çeşitli
sergilere ev sahipliği yapan Rezzan Has Müzesinde; “Cevher ve Zanaat Kapalıçarşı Ustalarının İzinde“ sergisi ile
100 yılı aşan tarihe ait makinalar, belge ve fotograflar ile kadının işgücüne verdiği katkının öyküsünü anlatan
“Cibali Tütün Fabrikası“ sergisini gezdik. Daha sonra Eyüp Sultan ve tarihi Eyüp oyuncaklarının yaşatılması için
atölye gezisi ve Fener Rum Patrikhanesi ve Eyüp Sultan Camii ziyaretimiz ile kültür gezimiz anılarımızda yerini
alarak, mutlulukla sona erdi. Birsen Utlu ve Betül Yöney’e teşekkürler ederiz.
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SERGİ

"Resimsel Algılar"
Değerli Mütevellimiz ve Fotoğraf Ustası Sn. İbrahim Zaman’ın “Resimsel Algılar”
fotoğraf sergisi 24 Kasım Cuma günü
Yunus Emre Kültür Merkezi Ataköy 9. Kısım’da gerçekleştirildi.
Değerli Fotoğraf Sanatçısı, YEKÜV Kurucu Mütevellisi
Sn. İbrahim ZAMAN’ın fotoğrafta değişik bakışla, Post
Modern resimsel algılara yönelmiş ve yine fotoğraf
ruhuna sadık kalarak grafik, renk, leke gibi unsurları
dikkate alarak, yeni akım diye adlandırabileceğimiz
çok özel yapıtları sanat severlerle buluştu. Yunus Emre
Kültür Merkezi Ataköy 9.Kısım’da 24 Kasım'da açılan
sergide sanatçı, özel olarak ipek üzerine hazırlattığı ve
kendi imzasını taşıyan fularlarını
Vakfımızın 25.yıl anısına bağışladı.
Şükran’larımızı sunarız.

Vakıf Başkanımız Işın Özdemir, Üst Danışma
Kurulu Üyelerimiz Av. Hikmet Güngör ve Tülay
Erkan ile Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Alev Toker'in
katıldığı organizasyonda Özdemir “Pek çok
projemize katkı veren Mütevellimiz Sn. İbrahim
Zaman’ın 25. yılımızda yapmış olduğu bu anlamlı
ve özel katkı çocuk ve gençlerimizin eğitimlerine
aktarılacaktır. “Bir Çocuk Daha Okusun Diye…”
çıktığımız bu yolda eğitim sevdalısı usta sanatçımızın
kuruluşumuzdan bu yana yanımızda olması
bize her zaman güç vermektedir.” dedi.
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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

ONLİNE BAĞIŞ İÇİN;
www.yekuv.org

EĞİTİM BURSU BAĞIŞI
İlkokul öğrencisi
Ortaokul öğrencisi
Lise öğrencisi
Üniversite öğrencisi

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

SÜRELİ EĞİTİM FONU BAĞIŞI
Siz de bir çocuğu eğitim hayatı boyunca
destekleyebilirsiniz.

PERSONEL BAĞIŞI
Personelinizin gönüllü onayı ile
maaşlarından belli oranda düzenli bağış
yapmalarını sağlayabilirisniz.

BANKA HAVALESİ İLE

TAHSİLDARIMIZLA

KREDİ KARTI İLE

HESAP NUMARAMIZA

444 28 39' U A R AYA R A K

AY L I K D Ü Z E N L İ O L A R A K

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

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

Ö D E M E TA L İ M AT I İ L E

VAKIFBANK

BAĞIŞLARINIZI

OSMANBEY ŞUBESİ

ALMAK ÜZERE

TR 550001 5001 5800 7287 9864 76

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

2017/12

İ S T E D İ Ğ İ N İ Z S AY I D A
ÇOCUĞA EĞİTİM BURSU
VEREBİLİRSİNİZ.
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A N A D O LU ' YA A R MAĞ A N

Anadolu'ya Armağanlar
Gitmeye Devam Ediyor!
Bu yıl da Anadolu’ya Armağan projesi kapsamında yaptığımız çağrıya kayıtsız kalmayarak YEKÜV e destek olan
bağışçılarımız sayesinde çocuklarımıza gönderilecek çantaları hazırladık. İçerisinde bot, mont, atkı ve bere bulunan
çantalar için ilk iki durağımız Sivas Gürün Kurultay İlkokulu ve Afyonkarahisar Karaağaç Merkez İlkokulu'ydu.

Çocuklarımızın tebessümünü ve yarınların umudunu paylaşan tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Birlikte daha
çok okulda daha çok çocuğumuza ulaşmak dileğiyle... Bir Çocuk Daha Okusun Diye...
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BASINDA YEKÜV
HABERTÜRK / 9 Aralık 2017

TÜNAYDIN
21 Kasım 2017
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BASINDA YEKÜV

HABERLE
R

.COM / 18
Aralık

2017

KLASSMAGAZİN / 23 Aralık 2017
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S O S YA L M E DYA DA YE K Ü V
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BİR DİLEK TUTTUK

Yeni Yıl İçin Bir Dilek Tuttuk...

1992’de küçücük bir merkezde 10 tıp öğrencisine karşılıksız eğitim bursu sağlamak amacıyla doğan vakfımız,
çeyrek asırdır ilk günkü heyecanını koruyarak sabır ve sevgiyle çalışmalarını yürütüyor. YEKÜV olarak yeni yılda da
çalışmalarımızı aynı özveri ile sürdürmeye kararlıyız...
•
•
•
•
•
•
•
•

25 yılda sessiz sedasız 25 binin üzerinde çocuk ve gencin eğitimine katkı sağladığımız gibi
2003 yılından bu güne devam eden Anadolu’ya Armağan projemizle 150 binin üzerinde çocuk ve yetişkine
umut olduğumuz gibi
2003’te hayata geçirdiğimiz Umut Kızlar projemizle ilkokuldan ileri eğitime kadar kız çocuklarının hayatında bir
fark yaratmak adına çalışmalar yaptığımız gibi
2001’de Ulusal Eğitime Destek Kampanyası ile başlayan ve 16 yıldır devam eden Yetişkin Eğitimi projemizle
eğitim hayatından mahrum kalan kadınlarımız için okuma yazma kursları açtığımız gibi
Öğrenci Buluşmaları toplantılarımızda bursiyerlerimizi alanında uzman kişilerle biraraya getirerek onların
kültürel ve sosyal gelişimlerini desteklediğimiz gibi
Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri ve 25. yıl dolayısıyla düzenleyeceğimiz fotoğraf yarışmasıyla sanatı ve sanatçıyı
desteklediğimiz gibi
YEKÜV Nilüfer Gökay Ortaokulu’nda dereceye giren öğrencilerimizin başarılarını Başarıya Teşvik Ödülleri ile
kutlayacağımızı;
YEKÜV Nilüfer Gökay ve Seniye Turaç Kız Öğrenci Yurtlarımızla kız öğrencilerimize barınma imkanı sağlamaya
devam ettiğimiz gibi

2018'de de geçmiş yıllarda olduğu gibi ihtiyaç sahibi çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yanında olacak, mezun
olan bursiyerlerimizin başarılarıyla gurur duyacak, yeni eğitim döneminde YEKÜV Ailesi’ne yeni bursiyerler dahil
edecek, toplumun tüm kesimini eğitim gibi kıymetli bir amaca ortak etmek için çabalayacağız. Bu çabalara ortak
olacak nice yürekli insanlarla YEKÜV'ü buluşturmak dileğiyle...
2018 İyilikler Yılı Olsun!
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Sevincinizi de Hüznünüzü de Paylaşıyoruz...
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Önemli Gün Kart

444 28 39

Alternatifleri ve

www.yekuv.org

Detaylı Bilgi İçin

yekuv@yekuv.org
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