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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.

GAYRİMENKUL BAĞIŞINIZLA
Vakfımızın yapacağı okul, yurt, eğitim, kültür merkezlerine, çocuk
ve gençlik evlerine adınızı veya anısını yaşatmak istediğiniz bir
kişinin adını koyabilirsiniz.

SOSYAL NEDENLİ BAĞIŞLARLA
Nikah şekeri, her türlü çiçek, çelenk, tebrik kart, armağan,
kurban, fitre ve zekat yerine
burs havuzuna bağışta bulunabilirsiniz.

AYNİ BAĞIŞLARLA
Çocuklarımızın giysi ihtiyaçlarını karşılayabilir, eğitim ve öğretim aracı
sağlayabilirsiniz.
Başarılı öğrencilere Başarıyı Teşvik Ödülü
verebilirsiniz.

LOGOLU ÜRÜNLER
Logolu ürünlerimizi tercih edebilirsiniz.

ÖNEMLİ GÜN KARTLARI

KİTAPLAR

MUTLU GÜN MAGNETLERİ

444 28 39
yekuv.org.tr
facebook.com/yekuvvakfi
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ÇİKOLATALAR

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk
halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

21.YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
(YEKÜV)

YEKÜV’DEN HABERLER DERGİSİ
Yılda dört kere yayınlanır, ücretsiz dağıtılır.

YEKÜV adına Sahibi
Gülbin SÖZEN
542 6534202

YÖNETİM KURULU
Av. Gülbin SÖZEN
Başkan
Av. Hikmet GÜNGÖR
1. Başkan Yardımcısı

Üyeler

Sorumlu Müdür
Işın ÖZDEMİR
532 4646290
Yayın Kurulu
Gülbin SÖZEN
Işın Özdemir
Nazlı Alibegaki ABANOZ
Mine AKŞAR

Reyhan BERTMAN
Muzaffer VEFA
Sema ŞAMAN

Şerife Tülay ERKAN
Başkan Yardımcısı
(Sosyal İlişkiler Koordinatörü)
Fatma Zehra AKIN
Başkan Yardımcısı
(Muhasip Üye)

Işın ÖZDEMİR
Nazlı Alibegaki ABANOZ
Esin ARDA

Av. Birsen UTLU
Sekreter
(Kurumsal Koordinatör)
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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

Yayın Yönetim Yeri

Tel: 212 407 00 72 (Pbx)

Ortaklar Cad.
Bahçeler Sok. No:2
Şahin Apt.K.5 D.9
80290
Mecidiyeköy-İstanbul
www.yekuv.org
yekuv@yekuv.org

Faks: 212 407 01 06
www.arset.com.tr
arset@arset.com.tr
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başkanın mesajı
umutlarımız,
özlemlerimiz,
mutluluğumuz
bir başka yıla kalmasın, 2015 ...
5 dakikanın sonunda kimse kendi balonunu
bulamamıştı. Konuşmacı bu sefer herkesin
bir balon almasını ve üzerinde adı yazan
kişiye o balonu vermesini söyledi. Birkaç
dakika içinde herkes kendi balonuna
kavuşmuştu. Konuşmacı dedi ki:
"Yaşamımızda bunu görüyoruz. Herkes deli
gibi mutluluğu arıyor ve nerede olduğunu
bilmiyor. Bizim mutluluğumuz başkalarının
mutluluğunda gizlidir. Onlara mutluluk
verin; sizinki size gelir. Ve insanların yaşam
amacı da budur… Mutluluğun peşinden
gitmek."

YEKÜV ailesine, bu ailenin çocuklarına
kucak açanlara, yıllardır dokunmaya devam
edenlere, bir gün dokunacaklarını umut
ettiklerimize sağlık, başarı, bereket ve
mutluluk dolu bir yıl diliyorum.
Mutluluk… Mutluluğun içeriği, kapsamı,
hangi mutluluğun peşinden gitmek istediğimiz hepimize göre değişse de, ben bu yazıma kalemine saygı duyduğum Zeynep
Oral’ın köşesinde yer verdiği, yakın dostu
Nur Mardin’in kendisine gönderdiği öyküyle
devam etmek istedim.
"500 kişi bir seminerdeydi. Birden
konuşmacı durdu ve bir grup çalışması
yapmaya karar verdi. Herkese bir balon
vererek başladı. Herkes gazlı kalemle
balonuna adını yazmalıydı. Sonra bütün
balonlar toplandı ve bir odaya kapatıldı.
Katılımcılar odaya alındı ve 5 dakika içinde
üzerine isimlerini yazdıkları balonu
bulmaları söylendi. Herkes deli gibi kendi
adını aramaya başladı, insanlar çarpıştılar,
birbirlerini ittirdiler, tamamen bir kaos
ortamı oluştu.

“BİR ÇOCUĞA DOKUNURSAK O DA OKUR”
Güzellikler, özlemler, mutluluklar başka yıla
kalmaz diyorum.

Mutluluğun peşinde koşanlara sevgi ve
saygılarımla.

Av. Gülbin Sözen
YEKÜV Yönetim Kurulu Başkanı
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haberler —————————————
YEKUV Mütevelli Toplantısı
Yapıldı
2014-2015 Eğitim Dönemi’nin ilk mütevelli toplantısı
4 Kasım 2014 tarihinde YEKÜV çalışma ofisinde
yapıldı.

YEKÜV ‘ de Yeni Oluşumlar
YEKÜV, dinamizmini arttırmak ve yeni projelerini
hayata geçirmek amacıyla mütevellileri arasında yeni
bir oluşuma gidiyor.
Son yıllarda aramıza katılmış olan ve katılmaya
devam eden yeni mütevellilerimiz, ayda en az bir kere gerçekleştirilecek düzenli toplantılarla bir araya
YEKÜV’ e yıllardır gönül veren ve her türlü desteği gelecekler.
sunan değerli mütevellilerimiz Yönetim Kurulu
Daha deneyimli üyelerimizin danışmanlığında, ekipler
Başkanı Gülbin Sözen’den YEKÜV çalışmaları
oluşturarak YEKÜV projelerini planlayacak ve
hakkında bilgi aldılar. Bundan sonra yapılacak
yürütecek olan yeni arkadaşlarımızın yaratacağı
çalışmalar ile ilgili önerilerde bulundular.
sinerjinin YEKÜV’ ü geleceğe taşıyacağına inanıyoruz.
Aralarında yeni katılanların da bulunduğu değerli
mütevellilerimize ve konuklarımıza teşekkürlerimizi
sunuyor, YEKÜV’ e verdikleri destekten güç
aldığımızı ifade etmek istiyoruz.

YEKÜV Entegre Çalışacak Bir Bilgi
Sistemi Kurma Çalışmaları Yürütüyor
YEKÜV, analiz ve raporlama ile ilgili artan ihtiyacını karşılamak ve mütevellileri, bağışçıları, gönüllü çalışanları ve öğrencilerine daha iyi hizmet vermek amacı ile bir bilgi sistemi üzerinde çalışıyor.
Ekim 2014 tarihinde başlayan analiz çalışmaları yatırım ve bilgisayar programının uyarlanması aşamasına
geldi.
2015 yılının Mart ayında tamamen devreye girmesi planlanan bilgi sisteminin çalışması ile üretilecek raporlar ve yeni teknolojik uygulamalar ile çalışmaları daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.
Gönüllü mütevellilerimizin denetiminde sürdürülen projede Eylül Bilgisayar yazılım şirketinden teknik destek
sağlanıyor.
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—————————————haberler
YEKÜV’ de Öğretmenler Günü Kutlaması
21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) ‘den burs
alan öğrenciler için Vakıf tarafından her ay genel
kültür, bilgilendirme ve rehberlik toplantıları düzenlenmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kasım ayı toplantısı Öğretmenler Günü kutlaması ve
başöğretmen Atatürk’ün anlamlı konuşmalarla anılmasına sahne oldu.

Gençlerin ilgiyle izledikleri ve sorular sordukları
toplantıya katılım oldukça fazlaydı.

Vakıf Başkan Yardımcısı Tülay Erkan, Atatürk’ün
tüm toplum için ileri görüşlü eğitimci kişiliğini ve
fikirlerinin önderliğinin neden bizler için
vazgeçilmez olduğunu vurgulayan konuşmasından
sonra, bir başka öğretmen, İllustrasyon Sanatçısı
ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde çok sayıda
öğrenci yetiştirmiş olan Prof. Dr. Nazan Erkmen
sanatı ve dünya görüşü hakkında YEKÜV’ lü
gençlerle sohbet etti.

Toplantının sonunda Vakıf Başkanı Gülbin Sözen,
YEKÜV mütevellisi öğretmenlere Atatürk çiçeği
hediye ederek bu anlamlı günü, anlamlı bir hediye ile
sonlandırdı.

Öğrenciler, Tülay Erkan’ın “41 yıl öğretmenlik yaptım,
bir 41 yıl daha aynı mesleği sürdürme enerjim ve
sevgim var” sözlerini alkışlarla karşıladılar.

Nazan Erkman, çocukluk arkadaşı mütevellimiz
Perin Önel’in daveti ile aramızda bulunmaktaydı.

Vakfımızdaki öğretmenlerin şahsında, tüm
öğretmenlerimize bir kez daha saygı ve sevgilerimizi
sunuyoruz.

7

haberler —————————————
Geleneksel YEKÜV Yeni Yıl Kermesi
Senede iki kez YEKÜV Sosyal Komite üyesi mütevellilerimiz tarafından organize edilen ve çok sayıda
gönüllümüzün maddi ve manevi katkılarının bulunduğu
kermesimiz 18 Aralık 2014 tarihinde Fenerbahçe’deki İstanbul
Yelken Kulübü’nde yapıldı.
Bütün bir yıl boyunca Vakfımıza üye olan veya olmayan hanımefendiler tarafından hazırlanan elişleri YEKÜV kermeslerinde
satışa sunuluyor. Derlenen gelirin YEKÜV burs havuzuna
devredildiği kermeslerde, satışlar gene üyelerimiz tarafından
gerçekleştiriliyor.
Çeşitli masalarda yabancı ürünlerin de yer aldığı kermesler bir
çok YEKÜV dostunun uğrak yeri oluyor.
Satılan ürünlerin fiyatlarının piyasaya göre oldukça düşük
olması, kermeslere ilgiyi arttırıyor.

Yaptıkları işe emek ve gönüllerini katan sevgili arkadaşlarımıza, “Bir çocuk daha okusun diye” ziyarete
gelerek vakitlerini ayıran ve alışveriş yapan tüm dostlarımıza gönül dolusu teşekkürlerimizi sunarız.
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—————————————haberler
Nükhet Duru ve Timur Selçuk Şarkılarını YEKÜV İçin
Söylediler
Nükhet Duru ve Timur Selçuk’un sevilen
programı Bizim Şarkılarımız, 2 Aralık 2014
tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde
YEKÜV yararına sergilenen bir performans
ile sunuldu.
Sanatçılar,
belleklerinde
rının yanı
Selçuk’un da

çok kişinin anılarında ve
derin bir yeri olan ünlü şarkılasıra, usta Münir Nurettin
eserlerini seslendirdiler.

“Aziz İstanbul”, “Beyaz Güvercin” ve
“Destina” şarkılarına Timur Selçuk’un kızı
balerin Mercan Selçuk da
dansları ile
eşlik etti.
YEKÜV Twitter ve Facebook hesaplarından duyurulan etkinlik, Nükhet Duru ve Nükhet Duru’nun hayranı
pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. “Bu gece ne kadar çok çocuğa dokunabilirsek, o
kadar iyi. Bu imkanı veren YEKÜV’ e teşekkürler” şeklinde yaptığı ve YEKÜV Twitter hesabında paylaşılan
açıklama da çok sayıda Nükhet Duru hayranı tarafından paylaşıldı.
Konser geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlendi
ve sanatçılar coşkuyla alkışlandılar.
Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon
YEKÜV dostları ve destek veren izleyiciler
tarafından tamamen doldurulmuştu.
YEKÜV’ ün kültür etkinlikleri kapsamında senede
iki kez düzenlenen konserler YEKÜV dostlarının
buluşma mekanı oluyor.
Konserlerin
geliri YEKÜV burs havuzuna
aktarılıyor ve öğrenci bursu olarak
değerlendiriliyor.

2 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen ve tüm geliri YEKÜV Burs Havuzu’ na aktarılan Nükhet Duru Timur Selçuk konseri için bilet alarak aramızda olan tüm değerli bağışçılarımıza, biletlerin satışı için
çalışan, zamanlarını ve emeklerini aktaran tüm sevgili mütevellilerimize, titizlik göstererek iyi bir
organizasyon olmasını sağlayan çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederiz.
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haberler —————————————
YEKÜV Aralık Ayı Öğrenci Toplantısı
YEKÜV’ ün İTÜ Arı Kovanı tesislerinde
yapılan Aralık ayı öğrenci toplantısının
konuğu, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Dekanı, Prof. Dr. Ata AKIN idi.
Elektronik Mühendisliği eğitiminden
sonra, Biyomedikal Mühendisliği
konusunda MS ve PhD derecelerini
alan Ata Akın’ın , bu konuda çok
sayıda çalışma ve yayınları bulunuyor.
Bizlerle yaptığı söyleşide, insan beynini etkileyen
çeşitli faktörleri ve bu etkilerin sonucunda izlenmiş
olan insan davranışlarını anlatarak, özgür iradenin
varlığını sorguladı.
Toplumsal ve kültürel ortamların zeka gelişimini ve
bağlı davranış biçimlerini olumlu yönde etkilediğini
belirtti ve “YEKÜV yıllardır gençlere eğitim alma ve
gelişme ortamlarına girme konusunda destek
veriyor. Bu yüzden önemli bir kurumdur. Bu tür
kurumların desteklenmesi gerekir” dedi.

YEKÜV ‘lü Gençler İle Yeni Yıl Kutlaması

Yeni Yıla güzel bir başlangıç olsun, yeni
yıl ümitlerle ve sevinçlerle dolu olsun diye
Aralık ayı öğrenci toplantımızda
gençlerimizle birlikte pastamızı kestik.
Sınavları olmasına rağmen çok sayıda
genç arkadaşımız bizimle birlikteydi. Yeni
yıldaki beklentilerini, hayallerini dinledik.
Güzel bir gelecek kurmak adına verdikleri
uğraşta onlara birazcık destek
olabilmekten dolayı gene sevinç duyduk.
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YEKÜV KÜLTÜR GEZİLERİ
YEKÜV, geliri burs havuzuna
aktarılmak üzere her ay kültür gezileri
düzenlemeye başladı.
İstanbul’da düzenlenen kültürel
etkinlikler, sergiler, müzeler,
konserler ve tiyatro gösterileri kültür
gezilerinin mekanları olarak planlandı.
İlk gezi 19 Kasım 2015 tarihinde
gerçekleşti ve Sakıp Sabancı Müzesi,
Joan Miro resim sergisi ziyaret edildi.
Keyifli bir zaman dilimi geçirmek, dostluğumuzu perçinlemek ve YEKÜV ‘lü gençlerin eğitimlerine katkıda
bulunmak için hoş bir fırsat olan gezilerimize tüm YEKÜV’ lüleri ve YEKÜV dostlarını bekliyoruz.

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI, NİLÜFER GÖKAY
ORTAOKULU’NA YEKÜV ZİYARETİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay Ortaokulu’na bir yeni yıl
ziyareti yaptık. Okul Aile Birliği tarafından ağırlandık ve okulumuzun eksikleri ile ilgili bilgi aldık.
Velilerimizin okul hakkındaki düşüncelerini
ve yeni planlarını dinledik. Bazı sorunların
çözümü konusunda birlikte hareket etme
kararı aldık.
Ders sonunda öğretmenlerimizi ziyaret
ettik. Onlarla yaptığımız sohbetten sonra
yeni yıllarını kutlayarak vedalaştık.
Bayrak töreninde öğrencilerle birlikte
İstiklal Marşımızı söyledik. Onların
coşkusuna katıldık
Kuruluşundan beri okulumuza yapmış
olduğumuz bu ziyaretlere bir çok
mütevellimiz katılıyor. Ziyaretler, Okul
yöneticileri, öğretmenleri, veliler ve
çocuklar ile bağlantıda kalmayı sağlıyor.
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YEKÜV Online Bağış
Sistemi Yenilendi

YEKÜV web sitesindeki online bağış yapma
yazılımı yenilendi. Daha önce web sayfasına
üye olmayı gerektiren bağış sistemindeki bu
zorunluluk kaldırıldı.
YEKÜV Online Bağış sistemi, bağışçıların
bulundukları yerden, kredi kartı veya banka
havalesi ile burs havuzuna istedikleri miktarda
bağış yapmalarına olanak sağlıyor.

Geleceğe Dokunmak İsimli
Kitabın Tüm Geliri YEKÜV ‘e
Kalıyor

Sistem kolay ve güvenli çalışıyor.
YEKÜV’lü gençlerin yaşamlarında fark
yaratma çabamıza katkılarınız şimdiden
teşekkür ederiz.

Işın Özdemir'in yalın ve akıcı anlatımlarıyla
okuruyla buluşan yedi farklı kahraman ve yedi
farklı öykü... Gerçek mektuplardan yola çıkarak
hazırlanmış olan kitap, okurunu kimi zaman
gülümsetirken kimi zaman insanın içini burkuyor.
Ancak, baştan sona okuruna umut vadetmeyi de
ihmal etmiyor.
İşte

anahtar

kelime

de

bu

zaten:

Umut...

Diğer bütün kitaplarında olduğu gibi bu kitabında da
kaderle sağduyunun, düşle gerçeğin mükemmel
uyumunu yakalamayı başaran Işın Özdemir, sevgiyi
bir çocuğun gülümsemesine, dostluğu bir güvercinin
kanadına, umudu ise içten bir bakış bağlamış.

Nikah Şekeri Yerine YEKÜV ‘e
Bağış Yapınız : 444 2839

Birinci ağızdan yazılan öyküleri bir solukta
okuyacak, bundan böyle "geleceğe dokunmak"
konusunda daha istekli olacaksınız. Gelecek sizin için
de bir umutsa, bu kitaptan kulağınıza ulaşan seslere
kayıtsız kalmayacak, hayatınıza yeni bir
anlam yeni bir boyut daha kazandıracaksınız.

444 2839
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———————————içimizden biri
SEVGİ
YOLUNUZU AYDINLATSIN

ŞERİFE TÜLAY ERKAN

Ben, mesleğine aşık bir öğretmenim.
Öğretmenliğe, Şavşat Ortaokulu’nda 1964-65 ders
yılında başladım. Meslek yaşantımın en özel iki yılı.
Bilgiye açık, İstanbul’dan gelen genç
öğretmenlerine hayran öğrencilerim… Sevgi ve
saygıyla beni onurlandıran kasaba halkı…

Yaşamımın sonbaharında, Şavşat’tan o güzelim
günlerimden bir ödül geldi bana. 50 yıl önce, 11
yaşında bir öğrencim, genç öğretmenine “aşık”
olmuş, onun gibi Fransızca öğretmeni olmak
istemiş, olmuş, yetinmemiş, Fransa’da doktora
yapmış, Prof. Dr. Ali Demir olmuş.
50 Yıl sonra “KIRMIZI MENDİL” adıyla
otobiyografik bir kitap yazıp, öğretmeninin yaşamını nasıl şekillendirdiğini anlatmış.

Saint Benoit Fransız Lisesi’nde geçen 35 yıl.
Elimden geldiğince, yetişmelerine katkıda
bulunduğum, sevinçlerini, üzüntülerini paylaştığım
sevgili çocuklarım. Bugün her biri doktor,
mühendis, avukat, sanatkar, işadamı, işkadını…
Karşılaştığımızda koşup, gelip sarılmaları en büyük
kıvancım.

Büyük onur ve gurur duydum. Yaşamım başka bir
anlam kazandı. 50 yılın yaşanmışlıkları tekrarlandı
belleğimde ve yüreğimde.
Teşekkürler sevgili Ali.

1992 yılı, yaşantımızda yeni bir ufuk açtı: YEKÜV.
Hizmet etmekten hiç yorulmadığım Vakfım.

Genç meslektaşlarıma şöyle seslenmek istiyorum:
Kalbinizi
açtığınız
ölçüde
hayatları
şekillendirebilirsiniz. Sevgi yolunuzu aydınlatsın.

23 yıldır büyütmeye devam ettiğimiz YEKÜV. Her
yeni günde heyecanımın daha çok arttığı, daha ne
yapabileceğimi sorguladığım yaşam biçimim.
Yine çocuklarla, gençlerle beraberim.
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içimizden biri—–—————————
Öğrencimiz
Elvidar Akol ve
Arkadaşlarının
Başarısı

Çünkü bu demek oluyor ki, daha önce hiç gıda
tasarımında bulunmayan arkadaşlarım ve daha
önce hiçbir yarışmaya katılmamış olan ben Türkiye
çapında çok önemli bir gıda tasarım yarışmasında
ilk ona girmeyi başardık. Çok güzel bir edinim oldu
bizim için zira, daha mezun olmadan ürün tasarımı
diye yola çıktık. Sonucunda da çok güzel
paylaşımlarımız ve güzel bir derecemiz
oldu. Yarışmanın bir ikincisi yolda. Biz yeniden
hazırlıklara başlıyoruz. Umarım daha güzel ve
onurlu kazanımlarla tekrar buluşuruz.

Ben Elvidar Akol, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Gıda Mühendisliği (100% İNG) bölümü son sınıf
öğrencisiyim. Geçtiğimiz yaz (2014) Türkiye
İthalatçılar ve İhracatçılar Birliği'nin düzenlemiş
olduğu 1. Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışmasına
üç Endüstriyel tasarımcı arkadaşım ve benim
bulunduğum bir ekiple katıldık. Bizim için çok
farklı bir deneyim oldu, bilhassa benim için.
Ekibimizin diğer üyelerinin daha önce birçok
yarışmaya katılmışlığı var ancak kendi
mesleklerine mensup olmayan biriyle çalışmanın
nasıl olduğunu bilmiyorlardı. Neticede hepsi ayrı
ayrı birer disiplin gerektiriyor. Yaklaşık 1 ay süren
yoğun çalışmalarımızdan sonra profesyonel ve öğrenci kategorisinden ikisine de katılmaya karar
verdik. Denemekten zarar çıkmaz diye düşündük.
Çok da iyi oldu bizim için, daha çok çalıştık, yeri
geldi hiç uyumadık. O bir ay süre zarfında neredeyse bütün hayatımız olmuştu bu yarışma. Ucundaki ödül içinde değer diye düşündük açıkçası.
2 ürün tasarımıyla girdiğimiz yarışmadan 200
proje içerisinden tasarımımız olan AURA ürünü
öğrenci kategorisinde ilk ona girmeye hak
kazandı. Bu bile bizim için büyük bir başarı.
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——–———sivil toplum dünyasından
Türkiye'nin Yeni AB İletişim Stratejisi
Sivil Toplum Diyaloğu Toplantısı
26 Kasım 2014 tarihinde, TC Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Grand Cevahir Otel’de düzenlenen
Sivil Toplum Diyaloğu toplantısında YEKÜV’ ü Işın
Özdemir ve Mine Akşar temsil etti.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, Büyükelçi
Volkan Bozkır tarafından açıklanan “Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi” ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmelerinin alınması

Çocuk Haklarının Hayata Geçirilmesinde
Çocuk Ombudsmanlığı Sempozyumu

amacı ile, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen “Sivil Toplumla Diyalog” toplantısına,

17-18 Kasım 2014 tarihinde İsveç Konsolosluğu,
YÖRET

Vakfı,

İstanbul

Bilgi

Üniversitesi

üniversiteler, farklı inanç grubu temsilcileri, gençlik,

Çocuk

kadın, engelli örgütleri gibi geniş bir yelpazeden iki

Çalışmaları Birimi, Uluslararası Çocuk Merkezi ve
Gündem

Çocuk

Derneği

organizasyonu

binin üzerinde STK temsilcisi katıldı.

ile

düzenlenen Çocuk Haklarının Hayata Geçirilmesinde

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Bakan Volkan

Çocuk Ombudsmanlığı Sempozyumu, İstanbul Bilgi

Bozkır, güçlü bir sivil toplum ve güçlü bir Türkiye

Üniversitesi Santral kampüsünde yapıldı. Vakfımızın

için Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenli ara-

Işın Özdemir ve Mine Akşar tarafından temsil edildiği

lıklarla “Sivil Toplumla Diyalog Toplantıları” düzen-

sempozyumun sonuç bildirgesine göre:

lendiğine dikkat çekerek, AB üyelik sürecinde sivil

Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk

toplumun ülke politikalarının oluşturulma sürecine

Haklarına

aktif bir şekilde katılmasının büyük önem taşıdığını

Dair

Sözleşme'nin

kabul

edilişinin

belirtti.

üzerinden 25 yıl geçti. Ne yazık ki hala çocukların
insan

haklarının

ihlal

edilmemesi,

korunması,

Daha sonra teker teker söz alarak kürsüye gelen

geliştirilmesi ve çocukların seslerinin duyurulması için

STK temsilcileri, kendi fikirlerini belirttiler.

tüm devletlerin ve yetişkinlerin yapması gerekenler
var.
Paris

Prensiplerine

uygun

standartlara

göre

oluşturulmuş ulusal insan hakları kurumları çocukların
insan

haklarının

korunmasında,

geliştirilmesinde

önemli bir role sahiptir. Bu kapsamda pek çok ülkede
oluşturulan çocuk ombudsmanlığı sistemi çocukların
hayatında

olumlu

değişiklikler

yaratabilmektedir.

Bildirgenin tümü aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır : www.cocukombudsmanligisempozyumu.com
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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.

yirmiki yılda yirmibir bin öğrenci
444 28 39
yekuv.org.tr
facebook.com/yekuvvakfi
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