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A N A D O L U ' YA 

Armağan
Armağan 
dostluktur, 
armağan 
gönül bağıdır, 
armağan 
moraldir 
zorda olana…

YEKÜV ‘Anadolu’ya Armağan’ projesiyle 
2003’ten bu yana Türkiye’nin tüm 
illerindeki çocukların ihtiyaçlarını 

karşılamaya devam ediyor.

Yurdumuzun çeşitli yörelerinde görev yapan 
öğretmenlerimiz tarafından bize ulaştırılan 
öğrenci ihtiyaçları desteklerinizle karşılıyor. 

Bazen bir mont, bir bot…
Bazen de sevgiyle örülmüş bir bere ve atkı…

Daha çok çocuğa 
ulaşabilmek için 

desteğinize 
ihtiyacımız var!

444 28 39



Eğitimdir ki, 
bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, 
yüksek bir topluluk halinde yaşatır; 

ya da esaret ve sefalete terk eder.

M U S TA FA  K E M A L  ATAT Ü R K
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E D İ T O

25 yıldır ne yaptıysak kaynakların kullanımında eğitimin önemine ve önceliğine 
inananlarla, eğitimde fırsat eşitliği şart diyenlerle, eğitimle toplumumuzda 
farkındalık yaratmayı düşünenlerle, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitsel, 

kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmalıyız diyenlerle, bir çocuk fazla 
okusun diye çabalayanlarla yaptık.

Siz YEKÜV Dostlarımızdan aldığımız güç ve destekle projelerimizin gelişimini 
ve faaliyetlerimizin 25 yıl sürdürülebilir olmasını, her geçen yıl daha çok 

öğrenciye ulaşmanın ve her öğrenim yılı sonunda yeni mezunları görmenin 
heyecanını yaşadık.

Onbinlerce öğrenciye burs vermenin yüz binlerce insanımıza dokunmanın 
mutluluğunu yaşadık. (25. Yıl kitabımızda sayısal veriler sizlerle 

paylaşılacaktır.)

Maddi katkıları öğrencilere iletmek için çırpınırken, yüreklere dokunmayı hiç 
ihmal etmedik. Çünkü yürekten yaptıklarımızın yüreklere ulaşacağına inandık. 

Yola çıktığımız ilk günden bugüne birlikte olduklarımızla, yolun bir yerinde 
bize katılanlarla, yitirdiğimiz aziz dostlarımızla özveriyle, sabırla ve ısrarla 

güzelliklere sevinerek, varsa acıları bal eyleyerek kesintisiz yola devam ettik… 
Birlikte 25. Yıla ulaştık. 

25. yılımızda kendi adımıza ve katkısı olan herkes adına ülkemizde 
“OKUMAYAN ÇOCUK KALMASIN” diye, bizden sonrakilere sesleniyor inşallah 

sesimiz duyulur diyoruz. 

Saygılarımla

Av. Gülbin Sözen
Vakıf  Başkanı

YEKÜV’Ü 
KURULUŞUNUN 

25. YILINA TAŞIYAN 
YEKÜV DOSTLARI,
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> 2003 YILINDAN BU YANA, DEĞERLI BAĞIŞÇILARIMIZIN 

KATKILARIYLA ANADOLU’YA ARMAĞAN PROJESI 

KAPSAMINDA IHTIYAÇ SAHIBI ILKÖĞRETIM KÖY 

ÖĞRENCILERINE HEDIYELER ULAŞTIRIYORUZ.  

Elimiz Anadolu’da

‘A
nadolu’ya 

Armağan’ projesi 

bu sene de 

Anadolu’daki 

ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü 

güldürdü. Nisan ayı içerisinde 

Ordu İkizce İlköğretim Okulu’nda 

öğrenim gören 105 kız öğrenci 

için hazırlanan armağanlar ilgili 

öğretmene ulaştırıldı. 

Mayıs ayında ise Akpazar İlkokulu, 

Bulgurcular Ortaokulu, Akpazar 

Lisesi, Piri Reisi Ortaokulu olmak 

üzere toplam beş okulun tüm 

öğrencilerine de armağan olarak 

kot pantolonlar okullar tatile 

girmeden gönderildi. 

Sosyoekonomik sebeblerle 

öğrenim hayatlarına devam 

etmekte zorlanan köy 

çocuklarının desteklenmesi 

için  düzenlediğimiz Umut 

Kızlar projemizin geri 

dönüşünü de öğrencilerden 

almak bizi çok mutlu ediyor. 

Sevinçlerini kendi 

el yazılarıyla kaleme 

aldıkları mektuplarla 

paylaşıyorlar. Boya 

kalemleriyle süsledikleri 

mektuplarında kendilerini ve 

aile bireylerini tanıtıyorlar, 

bize teşekkür ediyorlar. Bu 

projelerle daha çok öğrenciye 

ulaşmayı hedefliyoruz. 
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Ö Ğ R E N C İ  M E K T U B U
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2016 Mezunlarımız 
> KURULUŞUMUZUN 

24. YILINDA 93 

BURSİYERİMİZİ DAHA 

MEZUN ETMENİN HAKLI 

GURURUNU YAŞIYORUZ. 

YEKÜV olarak eğitimlerine destek olduğumuz gençlerimizin 

93’ü başarıyla sürdürdükleri eğitimlerini tamamlayarak 

mezun oldular. Biz öğrencilerimize sağladığımız maddi katkı 

kadar onlarla kurduğumuz sıcak iletişimi de çok önemsiyor 

ve sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz. Mezunlarımızı tekrar 

tebrik ediyor, YEKÜV’ün ve gelecek yeni öğrencilerimizin 

onlara her zaman ihtiyacı olduğunu hatırlamalarını diliyoruz.

M EZUN B URSİYERLERİMİZİN 
D u y g u  v e  D ü ş ü n c e l e r i

İsmini duyunca yüzümde kocaman 
gülümsemenin belirdiği, çok 

sayıda değerli insanın hayatıma 
girdiği, lise yıllarında başlayıp 
üniversite mezuniyetine kadar 

uzanan bu uzun yolda bana maddi 
ve manevi destek olan, iyi ki bu 
büyük ailenin içinde yer almışım 

dediğim ve bu büyük ailenin içinde 
bulunmaya devam etmek istediğim 
YEKÜV'e… Mezuniyete adım adım 
yaklaştığım bu günlerde sekiz yıl 

boyunca benim hep yanımda olan, 
destekleyen ve bundan sonra da 

yapacakları faaliyetlerde yer almak 
istediğim YEKÜV ailesine sonsuz 

teşekkür ederim. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi

Benim yolum YEKÜV ile  kesiştiğinde henüz 
üniversiteye yeni adım atmış, endişeli, 

heyecanlı bir birinci sınıf öğrencisiydim. 
Bu güzel yolda bana ve benimle aynı 

durumda olan yarının geleceği binlerce 
öğrenciye el uzatıp yol gösterdiğiniz için 

sizlere saygım ve sevgim sonsuz. Taşıdığınız 
gelecek, hepimizin geleceği. Gösterdiğiniz 

yolda bizler de ileride bu bayrağı 
devralacağımızdan eminiz. Söyleyecek çok 

söz var ama kelimeler kifayetsiz.
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi

Çocukluğumdan itibaren elimden
 tutmakta olan YEKÜV ile ilişkimiz artık 

başka bir mecraya taşınmakta. Uzun yıllar 
varlığını hep hissettiğim bu güzel ailenin 

artık yetişkin bir bireyiyim. Hayatımın geri 
kalanında daima bir YEKÜV'lü olacağım ve 

bana katılan güzel renkleri ben de başkalarıyla 
paylaşmaktan çok mesut olacağım. İyi bir 

insan olmak için bana güzel sebepler veren 
YEKÜV'e sonsuz teşekkürler...

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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YEKÜV ailesine… Henüz üniversiteye 
yeni başlamış, İstanbul’a yeni 
gelmiş bir çocukken tanıştım 

sizinle. Katıldığım toplantıların her 
birinde yeni bir şey öğrendim. Ve 

öğrendiklerimin hepsi hayatın içinden 
gelen şeylerdi. Mesleğim gereği belki 

hiç katılmayacağım ilgi alanlarını 
sizin toplantılarınızda öğrendim. Yeni 
arkadaşlar edindim. Her şeyden çok 
yardım etmeyi öğrendim. Bununla 
ilgili Gülbin Hanım’la çok güzel bir 
anımız var. Etkinlikler düzenlemek, 
bir topluluğun içerisinde olmak her 

zaman sevdiğim bir şeydir. Yine 
organ bağışı için düzenlediğimiz bir 
etkinlikte sponsorlar aracılığıyla bize 
getirilen kuru pasta vs gibi yiyecekler 

vardı. Ve o kadar fazlası artmıştı ki 
hiç dokunulmadan... Bunlara ihtiyacı 
olan insanlar olduğunu düşündüm. 
O haftaki toplantıda Gülbin Hanım 

elinizde başkasına faydası dokunacak, 
verecek bir şeyiniz varsa biz buradayız 

demişti. Ben de hemen YEKÜV’ü 
aradım, Gülbin Hanım’a görüştürdüler. 

Gülbin Hanım hiç üşenmeden karşı 
yakadan Haydarpaşa’ya kadar geldi. 

Belki verdiğim çok mühim bir şey 
değildi ama benim bunu düşünmüş 
olmam onu çok sevindirmişti. Orada 

anladım YEKÜV ruhunu… Bize bir 
şeyler öğretmek, destek olmak için 
var olduğunuzu. Ben sizden çok şey 
öğrendim. Birkaç ay sonra bir doktor 
olarak dokunduğum hayatlarda sizin 
de katkınız olacak. Sizinle tanıştığım 

için çok şanslıyım, her şey için 
teşekkürler.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aslında hiç kendimi bursiyer gibi hissetmedigim 
kocaman yürekli bir ailenin üyesiyim 2012 yılından 

beri. Beni anlayabilmeniz için öyle insanlarla 
tanışmış olmalısınız ki, hem sizin kan bağınız 
olan insanlardan olmayan hem de sizi en az 

o kadar düşünen tatlı insanlar olmalı. Bayram 
harçlığınızı da düşünen, yeni yıl hediyenizi de 

eksik etmeyen, sıcacık çorbasını sizinle paylaşan 
insanlar olmalı. Ben bu ailenin bir üyesiyim ve 

bu ailenin bana öğrettiklerini etrafımdakilere ve 
gelecekteki kardeşlerime aktarmayı hedefleyerek 
dinledim her öğütlerini. Artık mezun oluyorum, 
YEKÜV’deki günlerim güzel hatıraların arasında 
olacak ve inanın ki bu aileden öğrendiğim şeyler 
bir kitapta, bir derste öğrenemeyeceğim kadar 

eşsiz duygular. Kendimi bu ailenin üyesi olduğum 
için hep mutlu hissetim. Bana kattığınız her şey 

için tesekkür ederim. İyi ki varsınız YEKÜV ailesi. 
İyi ki varsınız kocaman yürekli ailem... 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Kendi kendime düşünüyorum bu aralar; dört yıl 
ne zaman geçti, ben artık mezun mu oluyorum 

diye… Hiç bilmediğin bir şehrin her köşesini 
öğrenip ailenden uzakta küçük bir yetişkin 
olmak demek böyle bir şey işte diye. Bunu 

başardığım, hedeflerime ulaştığım için o kadar 
mutluyum ki… Evet, ben yaptım. Dört yıldır tek 
başıma her koşulda, her şeyle ben mücadele 
ettim. Allah herkese, tüm uğraşıp isteyenlere 
nasip etsin bu duyguyu. Evet, ben başardım 
ve artık sonuna geldim. Yeni bir başlangıç 

yapıyorum şimdi. Umarım her şey beklediğim 
gibi olur. YEKÜV ailesine de bu zorlu, aynı 

zamanda güzel yıllarımda yanımda oldukları 
için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. 
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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Başarıya Adanmış Ömür 
R Ö P O R T A J

> RÖPORTAJ: Alev TOKER

Yeküv' den Haberler’de 25 yıl birlikte yol aldığımız değerlerimizi mümkün olduğunca, 
tanıtmayı ve hatırlatmayı hedefliyoruz .Bu nedenle, değerli büyüklerimizin gerek mesleki 

deneyimlerinden, gerekse hepimizin örnek alabileceği tavsiyelerden yararlanabilmek 
amacı yaptığımız söyleşileri bu sayıdan itibaren sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. İlk 

konuğumuz Yeküv Kurucu Mütevellisi A. Fethi Ağralı.

Gerçek bir İstanbul beyefendisi 

Fethi Ağralı'ya ulaşabilmek için 

kendisi gibi zarif oğlu Turgay Ağralı 

refakatinde Bayramoğlu'ndaki 

yazlık evlerine gittik. Ağralı’ya 

güler yüzü, samimiyeti, nezaketi ve 

sohbeti için teşekkür ediyoruz. 

 

Sayın Ağralı ‘Aklımda Kalanlar’ 
kitabınızı okudum. Çok azimli 
ve yeniliklere açık olduğunuzu 
gördüm. Çok çalışarak Türkiye’de 
tanınmış ve saygın bir iş adamı 
olmayı başarmış biri olarak, iş 
yaşamınızdan bahseder misiniz?
İktisat Fakültesi’nde okurken 

aynı zamanda Beşiktaş Kırtasiye 

Deposu’nda çalışıyordum. 

Türkiye’de sigortacılık bilinmiyorken, 

Doğan Sigorta’da prodüktör olarak 

çalıştım. Ben de burslu okudum. 

Okulumun son yılında, PTT Genel 

Müdürlüğü’nden burs aldım 

ve karşılığında 1948’de PTT’de  

müfettiş olarak işe başladım.

  İş hayatım boyunca,  Anadolu’nun 

birçok il, ilçe ve beldesini, eşimle 

birlikte, görev icabı gezdim.  

PTT Muhasebe Dairesi Başkan 

Yardımcılığı’na atanınca Ankara'ya 

taşındık ve orada yaşamaya 

başladık.12 yıl çalıştıktan sonra, 

Gima’da Satın Almadan Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcılığı görevini 

üstlendim. Burada çalışırken, 

karşılıklı iş yaptığımız Yeni 

Karamürsel Mağazası sahibi Nuri 

Güven 'den ortaklık teklifi geldi 

ve bu teklifi kabul ettim. 1961’de, 

karşılıklı saygı, sevgi ve güvene 

dayanan bir ortaklığa adım 

atmıştım. Bu beraberlikte Türkiye’de 

ilk çok katlı mağazayı açtık ve 

“Müşterilere özel ilk mağaza kartı 

uygulaması ve yine ilk taksitli 

satışlar” gibi mağazacılıkta yeni 

bir dönemin öncülüğünü yaptık 

ve birçok ilke imza attık. Aralıksız 

çalışma hayatıma  2012 yılında 

şirketi satarak son verdim ve  

emekli oldum. 

 

Eğitimli insanlar toplumda çok 
şeyi değiştirebiliyorlar. Eğitime 
verdiğiniz önemi biliyoruz. Burs 
vererek eğitime destek sağlamanız 
ve YEKÜV’e katkı sağlamanızdaki 
amacınız bu mudur?
Eğitimin önemine değinmeden 

önce Sayın Vakıf Başkanınız 

Av. Gülbin Sözen'in, kitabımda 

da belirttiğim  “Bu iş hayır 

işidir, fakat olaya profesyonelce 

bakılmalıdır. Profesyonelce 

bakıldığı zaman bir derneği ya 

da vakfı yaşatabiliriz. Çünkü 

gönüllülük çok kırılgandır. Her 

gönüllü bağışın yerine ulaştığından 

emin olmak için bilgilenmek, bir 

şekilde anılmak ister. Bütün bunlar 

da profesyonelce bir yaklaşımla 

sağlanabilir"  sözünü burada 

tekrarlıyorum.  

  Şimdi sorunuza geri dönersem, 

bir insanın ve bir ülkenin kalkınması 

önce kültürel sonra ekonomik 

anlamda olur. Hepimiz fert olarak 

veya toplum olarak okul eğitimine 

ve öğretime katkı sağlamalıyız. 

Kitaplarımızı paylaşabiliriz. Yurdun 

dört bir yanındaki okullardan, 

zaman zaman, kitap ihtiyacı olduğu 

bilgisi gelmektedir. Ben de, kendi 

adıma YEKÜV 'e destek vererek bu 

katkının bir parçası olmayı gurur 

vesilesi sayarım.
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  Sizin vakfımızla iletişime geçmeniz 

hangi duygu ve düşüncelerle oldu?

Kurucu üyesi olduğum Göz Nurunu 

Koruma Vakfı'ndan tanıdığım Sayın 

Gülbin Sözen Hanımefendi’nin 

YEKÜV  Vakfı Başkanı olması, 

çalışmaları, ilkeleri ve hedefleri beni 

de YEKÜV Vakfı’na yakınlaştırdı. 

Gençlere, Atatürk ilke ve inkılapları 

doğrultusunda eğitim verilmesine 

katkılarından dolayı YEKÜV hep 

takdir ettiğim bir kurum olmuştur. 

Bu yüzden ben de YEKÜV 'e 

destek olmaya çalıştım.

 

Bizim vakfımız gibi, eğitime 
hizmet veren vakıfları 
güçlendirmek için neler 
yapmalıyız?
Öncelikle bu vakıfların kuruluş 

amacının ve çalışma sisteminin çok 

iyi tanıtılması gerekir. Bunun için bir 

kampanya düzenlenmelidir. Ayrıca 

burs verebilecek kurum ve kişilerle 

olan irtibat-iletişim ağı sistemli 

bir şekilde çalıştırılmalı, gelişimin 

eğitim doğrultusunda olacağı 

düşüncesi prensip edinilmeli ve bu 

anlamda yurt çapında çalışmalar 

yapılmalıdır. Bir vakıf için kendini 

ifade edebilmek çok önemlidir. Bu 

olgu bir kişi için de, bir kuruluş için 

de böyledir.

Vakıf olarak bize tavsiyeleriniz 
nelerdir?
Fahri hizmet yapanlara tavsiye 

olmaz. Her vakıf sizlerin yaptığı 

kadar yapsa, çalışkan olsa...

 

Boş zamanlarınızda neler 
yapıyorsunuz?
Eşim Ayşe Hanım’ın vefatından 

sonra hayatıma çocuklarım ve 

torunlarımla devam ediyorum. 

Kendimi emekli ettim, artık her 

gün işe gitmiyorum. Yaz aylarında 

Bayramoğlu'ndaki  yazlığıma 

gelip, burada kalıyorum. Perşembe 

günleri üyesi bulunduğum Karaköy 

Rotary Kulübü’nün öğle yemeğine 

gidiyorum.

  Gençliğimde kibrit kutusu, bozuk 

para, pul koleksiyonu yapardım. 

Eskiden insanlar birbirlerine 

mektup yazarlardı, iletişim bu 

şekilde yapılırdı, ben de zarfların 

üzerindeki pulları toplardım. Sonra 

bu koleksiyonumu dağıttım.

  İlkokuldan itibaren yürümeyi 

hep sevdim. Tramvay ile yolculuk 

etmek hep tutkum olmuştur. 

Günde iki vapur veya iki ayrı vasıta 

değiştirerek okuluma ulaşırdım. 

Yolculuk etmeyi sevdiğimden bu 

hiç problem olmadı. Gazete ve 

kitap okumayı, yürümeyi ve spor 

yapmayı ihmal etmedim ve hala 

de bu alışkanlıklarıma devam 

ediyorum.

  Çocuklarım ve torunlarıma 

ilişkin bir tespitimi aktarmak 

isterim. Hasta oldular, biz de 

onlarla hasta olduk. Başarılı 

oldular biz de muzaffer bir edayla 

birbirimizi kutladık. Ne gariptir ki 

çocuklarımızın büyüme sürecini 

doğal karşılarken; torunlarımızın 

büyüme süreci bizi her gün yeni 

bir şaşkınlığa, korkuya, sevince 

uğratıyor. Çok karmaşık duygular 

çok...

 

Gençlere eğitim ve öğretim 
yaşantıları ile iş yaşamına atılma 
sürecinde tavsiyeleriniz nelerdir?
Başarıya giden yoldaki en temel 

prensip disiplinli olmak ve çalışmak, 

çalışmak, çalışmaktır. Hedef 

koymak ve ileriyi görmek de çok 

önemlidir. Önemli olan bir diğer 

konu da, üzerinde çalıştıkları ne 

ise, en küçük detayına kadar 

dikkatle ve ehemmiyetle ele 

alınmalı ve bir işe adapte olmuşken 

o işi bitirip başka bir işe öyle 

başlanmalıdır. Türkiye ve dünya 

gündeminden kopmamak, olayları 

ve mesleğimizdeki gelişmeleri 

takip etmek ve gelişmeleri çalışma 

alanlarımızda uygulamak da 

başarıya giden yoldaki önemli 

unsurlardandır. 

R Ö P O R T A J
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Yetişkin Eğitimleri Sürüyor
> YEKÜV, ÖĞRENCİLERİN YANI SIRA DÜZENLEDİĞİ EĞİTİMLER 

VASITASIYLA YETİŞKİNLERİN DE HAYATLARINI DEĞİŞTİRİYOR, 

GÜZELLEŞTİRİYOR.

Yetişkin Okuma -Yazma Kursları
2001 yılında Ulusal Eğitime Destek kampanyası 

kapsamında başlatılan kadınların okuma-yazma 

öğrenmesine destek olan vakfımız, 2005 yılından 

bu yana Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle Okmeydanı 

Semt Konağı, Dolapdere Semt Konağı, Hacıahmet 

Semt Konağı ve Çıksalın Semt Konağı’nda devam 

ediyor.

Her yıl yeni mezunlarını veren on yıldır özenle 

sürdüren Yeküv Öğretmeni Ganime Akıllı “Bu 

projenin içinde çalışmaktan gurur duyuyorum.  Aile 

gibi olduğumuz bu süreçte her geçen yıl mezun 

olan yetişkin öğrenci sayımız arttıkça bizim de 

mutluluğumuz artıyor.” dedi. 

‘Ne Varsa Kadınlarda Var’ Projesi 
Okuma-yazma kurslarında öğrenim gören kadınların 

kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda 

bulunmak, birbirleriyle ve çevreleriyle etkin iletişim 

kurabilmelerine destek olmak, kendi yeteneklerini 

ortaya koyarken başkalarının kabiliyet ve fikirlerine 

de saygı duyabilecek empatiyi pekiştirmek amacıyla 

hayata geçirilen ‘Ne Varsa Kadınlarda Var’ projesi 

Selma Zülfikar’ın öncülüğünde 2016 yılında 

başlatıldı. Proje kapsamında katılımcılara cilt bakımı, 

diksiyon ve fonetik gibi konularda eğitimler verildi.  

Katılımcıların tarifleriyle katkıda bulunacakları 

yemek kitabının ise hazırlıkları sürüyor. 

Dermalogica Cilt Bakımı Eğitim Müdürü  Melike 

Yumlu tarafından verilen cilt bakımı eğitiminde 

cilt temizliği, bakımı ve güneşten korunmanın püf 

noktaları aktarıldı. Eğitimin sonunda tüm kadınlara 

Dermologica ürünlerinden oluşan küçük armağanlar 

takdim edildi. 

Aslıhan Gökçen proje katılımcıların ‘Nefesle Duygu 
Kontrolü ve Nefes Ritmi Oluşturma’ konulu bir 

seminer verdi. Türkçenin güzel kullanımıyla ilgili 

bilgiler de veren Aslıhan Gökçen “Düzgün, akıcı ve 

temiz bir üslûpla konuşmak, ikili ilişkilerde ya da 

toplu sunumlarda en etkili beden dilini kullanmak, 

şüphesiz ki bilinçli bir eğitim almayı gerektirir.” dedi.
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I Ş I N ’ I N  P E N C E R E S İ N D E N

H I R S  V E  A Z İ M
Hırs : Bir şeye olan aşırı, sonu gelmez istek, 

tutku durumunu almış istek.

Azim : Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Sözlükte böyle tanımlanmış bu iki kavram. Sıklıkla 

da karıştırıyoruz ikisini. Oysa biri bünyesinde aşırılık 

barindırıyor diğeri İse kararlılık . Biri korku diğeri 

özgüven...Birinin ibresi başarısızlık, hüsran ve yenilgiye 

doğru diğerinin başarı ve kazanç hatta mutluluğa...

Başarıyı nasıl tanımlarsanız tanımlayın , hırs başarıdan çok 

uzak görünüyor çünkü tanımındaki tutku hali bir bakıma 

tutsaklık anlamını da taşıyor.  Çabucak etkisi altına alma 

özelliğiyle hepimize hata yaptırıyor bazen “.Hırsına yenik 

düştü ...” Deriz ya...

Çocuklarımız konusunda da sıklıkla bu hataya düşüyoruz 

ne yazık ki. Onlara belki de hiç farkında olmadan azim 

yerine hırs aşılıyoruz. “Azim” de yılmak yok halbuki yenilgi 

durumundan bile istifade etme kararlılığı var “Hırs”ta 

ise başarısızlık durumunda çaresizlik mutsuzluk ; başarı 

durumunda da büyük beklenti ve onun sonucu düş 

kırıklığı...

Kuzenimin oğlu bundan dört yıl önce istediği puanı 

alamayınca son tercihlerinden birini kazanmıştı. Ailenin de 

yüreklendirmesiyle kazandığı fakülteye kayıt yaptırmadı 

şansını bir kez daha denedi , azimle...Sonunda çok istediği 

mimarlılık fakültesini kazandı bu yıl da mezun oluyor. 

Projelerde şimdiden adını duyurmaya başladı. Gurur 

duyuyorum. Yakınım olduğu için değil. Başarılı olduğu için 

de değil. Ne yapmak istediğini bilen,  mutlu olursa başarılı 

olacağının bilincine varmış azimli bir genç olduğu için. 

Sizlere iyi yazlar dilerken gençlerimize de mutlu yarınlar 

diyorum!

Hoşçakalın

Işın ÖZDEMİR 
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Emine Naz Okul Yolunda

Muğla iline 73 km, Milas ilçesine ise 3 km uzaklıkta olan Kırcağız 
Köyü, düğünlerinde yapılan keşkeği ve kabak tatlısıyla meşhur 
olan şirin bir köydür. Nüfusu 1.500 civarında olan köyün 
ekonomisi ise tarım ve hayvancılığa dayanır. İki zeytinyağı 
fabrikasının bulunduğu bölgede, zeytin yetiştirilen en önemli 
ürünlerden birini oluştururken, dağlarından toplanan kekik de 
bir o kadar kıymetlidir. Bu harika köye yolunuz düşerse mutlaka 
ziyaret etmeli, o güzel havasını solumalısınız. Zira eşsiz doğası 
ve güler yüzlü insanlarıyla Kırcağız Köyü bunu hak ediyor. 
Bizim hikayemizse Amerika’da yaşayan Türk asıllı profesör bir 
çiftin Vakfımızın gönüllüsü Aynur Akçalı dostları ile bu güzel 
köyü ziyaret etmesiyle başlıyor… 

Çift, Kırcağız Köyü’nü ziyaret ettiğinde doğasından etkilenerek 
bölgenin etrafında ve tepelerinde yürüyüşe çıkıyor ve zorlu 
bir yürüyüşten sonra merkezden hayli uzakta, etrafı neredeyse 
tamamen ağaçlarla kaplı bir bölgeye varıyor. Etraflarını 
hayranlıkla izleyen ve fotoğraflayan karı koca o esnada orada 
yalnız olmadıklarını anlıyor. Kendilerini izleyen bir çift minik 
gözü fark ettiklerinde herkes heyecan ve şaşkınlıkla minik kızın 
yanına yaklaşıyorlar. 
 
Adının Emine Naz olduğunu öğrendikleri bu sevimli kızla 
sohbet etmeye başladıklarında çocuğun konuşurken diğer 
yaşıtlarına göre çok zorlandığını fark ediyorlar. Bu sırada, biraz 
ileride doğada bulunan parçalardan yapıldığı belli olan derme 
çatma bir evden minik kızın annesi çıkageliyor. Şaşkınlıkları iyice 
artan çift, anneyle sohbet ettiğinde ise babanın bu bölgede 
bekçilik yaptığını dolayısıyla ailenin tüm yaşamlarını burada 
geçirdiğini öğreniyor. Anne, altı yaşındaki Emine Naz’ın okula 
gidemeyeceğini, çünkü okulun bulundukları bölgeye çok 
uzak olduğunu ve yeterli imkanları olmadığı için de kızlarını 
okutamayacaklarını anlatıyor. 
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Çiftin “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” sorusuna minik kız; annesi, 
babası, ağaçlar ve doğada rastladığı hayvanların dışında bir tek 
gökyüzünde süzülen uçakları gördüğü için kendinden emin bir 
şekilde “Pilot!” diye yanıtlıyor. Gözlerinin içi gülen bu minik kız 

çocuğunun eğitim alamadığını, iletişim kurabileceği ve yaşıtlarıyla 
sosyalleşebileceği bir ortamı olmadığını öğrenen çift durumundan çok 

etkileniyor.

Otele dönen çift konuyu kendi aralarında konuştuktan sonra Emine 
Naz’ın eğitim alabilmesi için bir şeyler yapmaya karar veriyor ve bu 
noktada 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı gönüllüsü Aynur Akçalı’yla 

konuşarak bu harika çocuğa yardımcı olmak istediklerini ancak bunun 
daha sürdürülebilir ve takip edilebilir olması için YEKÜV aracılığı ile 

yapmak istediklerini belirtiyor. Yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını 
söyleyen Aynur Hanım durumu vakıf yönetimiyle paylaşıyor. 

Daha sonrası ise çorap söküğü gibi geliyor. Kırcağız Köyü İlköğretim 
Okulu’nun ana sınıfına çocuğun kaydı yaptırılıyor. Okula rahat 

ve sağlıklı bir şekilde gidip gelebilmesi için de uygun bir servis 
ayarlanıyor.  

Farkında olalım ya da olmayalım hayatın sırrı bazen küçük 
tesadüflerde ve görebilen gözlerde olabiliyor. Tıpkı bu hikayede 

olduğu gibi. Doğada yapılan küçük bir gezintiyle minik bir kız 
çocuğunun hayatı değişiyor ve hayat onun yüzüne gülüyor. Gülen 

bir çocuk varsa hala umut var demektir.  Eğer hepimiz etrafa 
duyarlı olursak Elif Naz’lar çoğalır ve ülke onların gülümsemesiyle 

aydınlanacaktır. 

Yakında 1. sınıfa başlayacak olan Emine Naz okulunu, öğretmenlerini 
ve arkadaşlarını çok seviyor. Dersleri de çok iyi. Yılsonu karnesini 

gururla anne ve babasına götürdü. Büyüdüğünde hala pilot olmak 
ister mi bilinmez ama tıpkı diğer arkadaşları gibi o da okulun açılacağı 

günü heyecanla bekliyor…
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Kamu Spotumuz Yayında

10 üniversite, 1 lise, 3 ilköğretim, 

1 mezun bursiyer, 3 kadın 

okur-yazar kursu öğrencisi 

ve 1 öğretmen olmak üzere 

toplamda 19 kişiyle yapılan 

röportajlarla hazırlanan 39 

saniyelik kamu spotumuz 

RTÜK tarafından onaylandı. 

Çekimlerine Şubat 2016’da 

başlanan çalışma, tanıtım 

filminin yanı sıra kamu spotu 

ve kısa fragmanları da kapsıyor. 

Mart ayında tamamlanan 

filmin uzun versiyonunun ilk 

gösterimi ise vakfın 24. kuruluş 

gecesi kapsamında Kadıköy 

Caddebostan Kültür Merkezi’nde 

organize edilen Hakan Aysev 

konseri öncesi yapıldı. 

Bir buçuk ay süren çekimlerde, 

YEKÜV bursiyerleri, mezun 

bursiyer ve okuma-yazma kursu 

eğitmeni Ganime Akıllı’nın 

dışında değerli sanatçı Halit 

Kıvanç da gönüllü olarak 

destek verdi. 25. yaşımızı 

kutlayacağımız 2017'de kamu 

spotumuz YEKÜV’ün tanıtımına 

önemli katkı sağlıyor.

H A B E R L E R
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> KURULUŞUNDAN BU YANA 23 BİNE YAKIN ÖĞRENCİNİN 

VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE DOKUNAN YEKÜV, 24 YILI 

GERİDE BIRAKTI.  25. YILA ÜMİTLE BAKIYORUZ.

YEKÜV’ün Kuruluş Gecesi 

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vaktı, 

ülkemizde yaşanan eğitim sorunlarının 

çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 

1992 yılında kuruldu. İlk yılında 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 10 

öğrenciye eğitim bursu veren vakfımız 

bugün çok daha fazla öğrenciye ve 

yetişkine destek vererek ülkemizin 

aydınlık geleceği için çalışıyor. 

Vakfımızın 24. yıldönümünde, önceki 

yıldönümlerimizde olduğu gibi, 

bizimle birlikte olup yol almamızı 

sağlayan destekçilerimize ve 

eğitimlerine destek verdiğimiz 

gençlerimize şükran ve tebriklerimizi 

sunmak için anma günü düzenledik. 

15 Mart 2016 tarihinde  Kadiköy 

Belediyesi, Caddebostan Kültür 

Merkezi’nde düzenlediğimiz 

anma günü, Vakıf Başkanı Av. 

Gülbin Sözen’in açılış ve teşekkür 

konuşmasıyla başladı. Ardından 

Yönetim Kurulu Üyesi Eğitimci Tülay 

Erkan anonsuyla eğitim desteği 

sağlanan başarılı bursiyerlere ödülleri 

değerli bağışçılarımız tarafından 

törenle takdim edildi. 

Hakan 
Aysev 
Heyecanımızı 
Paylaştı

Tören sonrası değerli 

opera sanatçımız, 

tenor Hakan Aysev 

sahne alarak 

sanatseverlere keyifli 

dakikalar yaşatan bir 

konser verdi. Aysev, 

konservatuvar eğitimli 

bir sanatçı olarak 

eğitimin önemine 

değinerek birlik ve 

beraberlik mesajları 

verdi. 

• İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Rabia 
Yıldırım ve İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 

Deniz Doğan’a ödülleri Sema Şaman,

• Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi’nden Hayrullah Ay’a ödülünü                                                             

Prof. Dr. Tülin Arun,

• İstanbul Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nden Ahmet Çiçek’e ödülünü 

Prof. Dr. Nurettin Sözen, 

• Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim 

Fakültesi’nden Mehmet Metehan 
Kambur’a ödülünü                

Prof. Dr. Müjgan Sözen,

• İstanbul Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nden Serap 
Ruken Teker’e ödülünü                                                                                 

Reyhan Alper takdim etti.
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Mezuniyet Sevinci
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> YEKÜV NİLÜFER 

GÖKAY ORTAOKULU 

14. MEZUNLARINI 

VERDİ.  MEZUNİYET 

TÖRENİNDE DERECEYE 

GİREN ÖĞRENCİLER 

ÖDÜLLENDİRİLDİ.

2002 yılında inşaatı tamamlanarak Milli Eğitim 

Bakanlığı’na armağan edilen YEKÜV Nilüfer Gökay 

Ortaokulu’nun 14. mezuniyet töreni Haziran ayında 

yapıldı.

Müzik öğretmenleriyle birlikte söyledikleri şarkılarla 

törene katılan davetlileri şenlendiren öğrenciler, 

mezun olacakları için duygusal ve heyecanlıydılar.

Mezuniyet töreninde Başarıya Teşvik Ödülleri 

kapsamında 2015-2016 döneminde dereceye giren 

mezunlara ödül verildi.Birinci Zeynep Aydemir’e 

Sevil-Özden  Dumanlı, ikinci Erol Tabakoğlu’na Işın 

Özdemir, üçüncü Kaan Berkay Kayı’ya ise Sema 

Şaman ödül verdi. 
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> YEKÜV, 

EĞİTİMLERİNE 

DESTEK VERDİĞİ 

ÖĞRENCİLERLE 

HER FIRSATTA 

BİR ARAYA 

GELİYOR.  

Öğrenci Toplantılarımız Sürüyor
Öğrencilerle iletişimimizi 

geliştirmek, paylaşımlarımızı 

artırmak, kültürel, sosyal ve eğitsel 

gelişimlerine katkıda bulunmak 

için düzenlediğimiz buluşmalar hız 

kesmiyor. 

Bu buluşmalarımıza çeşitli 

alanlardan uzman kişileri de davet 

ederek etkinliklerimizi sohbet, 

söyleşi bazen de konferans tarzında 

sürdürüyoruz. Son üç toplantımızda 

ise sözü öğrencilere bıraktık. 

İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri’nde 

yapılan etkinlikte öğrenciler, 

İstanbul’a eğitim için ilk 

geldiklerinde yaşadıkları duyguları 

ve düşüncelerini anlattılar. Bu uyum 

sürecinde nasıl yol kat ettiklerini 

paylaştılar. Buluşma, öğrenciler 

ve dinleyiciler için çok faydalı 

geçti. Öğrencilik yaşamı, okul 

dışı sosyal yaşam ve spora ilişkin 

paylaşımlar ve deneyimler önemli 

verilerin de ortaya konulmasını 

sağladı. Toplantılarımızın birinde 

öğrencilerden Umut Erdoğan güzel 

bir şiir okudu. Bir başka toplantıda 

İbrahim Çolak ve arkadaşları gitar 

eşliğinde şarkılarla öğrencileri 

coşturdu.

Öğrencilerin aktif olarak söz 

aldığı toplantılardan bir sonuç 

çıkardık. Bizim düzenlediğimiz bilgi 

ve tecrübe ağırlıklı etkinliklerin 

yanı sıra, öğrencilerin de kendi 

birikimlerini gösterebilecekleri 

etkinliklerin de fayda sağlayacağını 

gözlemledik. 

Hep birlikte İTÜ Tesisleri’nde 

öğle yemeği sonrası, öğrenim ve 

eğitim dönemini Güle Güle Pastası 

keserek tamamladık, öğrencilerimizi 

uğurladık. 

Değerli gençlerimiz, güle güle 

gidin… Hep başarılı ve sağlıklı olun. 

İsteyin, planlayın ve hedeflerinizi 

gerçekleştirin. Bize geri dönüp 

deneyimlerinizi paylaşın ki yeni 

gençlere örnek olsun.

Bizler burada sizlerden gelecekleri 

bekliyor olacağız.
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Oryantalist Sanata Saygı Duruşu
> ARTAM ANTİK 

A.Ş. TARAFINDAN 

DÜZENLENEN 

ORYANTALİZM 

SERGİSİNİ ZİYARET 

ETTİK.

Türkiye’nin önde gelen koleksiyoncuları en 

değerli oryantalist tablolarını Antik Palace’da 

sanatseverlerle paylaştı. Batı dünyasının Doğu 

insanlarını, dinlerini, dillerini ve tarihlerini incelemesi 

anlamında kullanılan Oryantalizmin en güçlü 

temsilcilerinin eserleri nefes kesiciydi.  

Biz de YEKÜV olarak bu değerli sergiyi ziyaret ettik 

ve Osmanlı döneminin ihtişamını ve İstanbul’un 

görkemli tarihinin izini oryantalizm sanatının usta 

isimlerine ait değerli eserlerde sürdük. Sanatın 

ve kültürün, eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu 

bilinciyle vakfımız benzer faaliyetlere devam edecek. 

H A B E R L E R
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> T.C. 

BAŞBAKANLIK 

VE VAKIFLAR 

GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TARAFINDAN 

9-15 MAYIS 

2016 TARİHLERİ 

ARASINDA 33.SÜ 

DÜZENLENEN 

VAKIFLAR 

HAFTASI’NI 

ETKİNLİKLERLE 

KUTLADIK. 

Vakıflar Haftası’nı Kutladı
2016’da  ‘Vakıf ve Sivil Toplum’ 

temasıyla hazırlanan etkinlik 

programında çeşitli sivil toplum 

örgütleri tarafından düzenlenen 

seminer, eğitim, gezi gibi pek çok 

faaliyet yer aldı. YEKÜV olarak 

Vakıflar Haftası kutlamalarına 

9 Mayıs Pazartesi günü Taksim 

Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak 

başladık. Ardından vakıf yöneticileri, 

YEKÜV Nilüfer Gökay Ortaokulu 

sporcularıyla bir araya gelerek 

öğrencilerin başarılarını kutlamak 

amacıyla bir yemek yedi. Yemekte 

öğrencileri başarılarından dolayı 

tebrik eden Vakıf Başkanı Av. F. 

Gülbin Sözen “Biz YEKÜV olarak 

öğrencilerimizin eğitimine katkı 

sağlamanın yanı sıra onların 

kültürel ve sosyal faaliyetlerde 

aktif olarak bulunmasını da 

önemsiyoruz. Bu sebeple sizin 

gibi spor aktivitelerinde yer alan 

ve bunu ödüllerle taçlandıran 

öğrencilerimizle bir araya gelmek ve 

paylaşımlarda bulunmak bizi mutlu 

ediyor. Başarılarınızın her alanda 

daim olmasını dileriz.” dedi.

‘Vakıflar’ Konulu Kompozisyon 
Yarışması 

33. Vakıflar Haftası kapsamında 

YEKÜV ‘Vakıflar’ konulu bir 

kompozisyon yarışması düzenledi. 

Yarışmada Fatma Beyza Çetin 

birinci, Emircan Tiryaki ikinci, Şevval 

Salim üçüncü ve Aleyna Engin 

dördüncü oldu. Başarılı öğrencilere 

ödüllerini Vakıf Yönetim Kurulu 

Üyesi Av. Tülay Çağlar takdim 

etti. Yarışmada değerlendirilen 

kompozisyonları www.yekuv.org 

sitesinden okuyabilirsiniz.

H A B E R L E R
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Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri 
Sahiplerini Buldu
> 1998 YILINDAN BU YANA YEKÜV TARAFINDAN VERİLEN 

VASFİ RIZA ZOBU GENÇ TİYATROCU ÖDÜLLERİ’NDE HALK 

OYLAMASIYLA SEÇİLEN OYUNCULAR TÖRENLE ÖDÜLLERİNİ 

ALDILAR. 

Vasfi Rıza Zobu Genç Tiyatrocu 

Ödülleri, Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Sanatçısı unvanının ilk 

sahibi, spiker, gazeteci, diksiyon 

eğitmeni, radyo ve televizyon 

seslendirme sanatçısı merhum 

Nedret Selçuker’in eşi Selma 

Selçuker’ın vakfımızda kurduğu 

sanat fonu ile gerçekleşiyor. 

1998’den bu yana verilen 

ödüllerin amacı sanata emek 

vermiş değerleri anarak 

yaşatabilmek ve başarıları ile 

sanat camiasında fark yaratan 

genç değerleri ön plana 

çıkararak desteklemek. Prestijli 

ödülün bu seneki kazananları 

internet sitemizde yapılan 

oylama sonucu belirlendi. 

Bu yıl Vasfı Rıza Zobu Genç 

Tiyatrocu Ödülü’ne ‘Aşk Delisi’ 

oyunundaki performansıyla 

göz dolduran Berk Hakman 

layık görüldü. Hakman’a ödülü 

24 Nisan 2016 tarihinde oyunun 

sergilendiği Oyun Atölyesi 

sahnesinde Selma Selçuker ve 

Vakıf Başkan Yardımcısı Tülay 

Erkan tarafından takdim edildi.

Berk Hakman ödül sonrası 

duygularını şöyle dile getirdi: 

Vasfi Rıza Zobu Özel Ödülü, 

Ataberk Mutlu’nun

Bu yıl ‘Küçük Prens’ 

müzikalinin çocuk oyuncusu  
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Ataberk Mutlu da Vasfi Rıza 

Zobu Özel Ödülü’ne layık 

bulundu. Ödül, Mutlu’ya Ankara 

Nazım Hikmet Kültür Merkezi 

sahnesinde ‘Küçük Prens’ 

müzikali ardından takdim 

edildi.

Berk Hakman ödül sonrası 

duygularını şöyle dile getirdi:

“YEKÜV tarafından,Vasfi Rıza 

Zobu gibi efsane bir isim adına 

verilen bu onur verici ödülü 

almak beni çok mutlu etti.

Yaptıklarımızın,ürettiklerimizin 

pek kıymet görmediği bu 

ülkede,hele de tiyatro gibi, 

nüfusumuzla kıyaslayınca 

çok kişinin pek rağbet 

göstermediği bir sanat 

dalında bu ödülün anlamı 

biz oyuncular için gerçekten 

önemli. Belki de bana yolun o 

kadar karanlık olmadığını biraz 

olsun hissettirdiği içindir...Bir 

sürü şeye dair ölen heyecanımı 

yeniden körüklediği içindir...

Yazmak güç geliyor bana.

Vasfi Rıza Zobu gibi bir ismi 

yaşatmaya devam ettirdiği 

ve ödüle layık gördükleri 

için YEKÜV’e,seçenlere ve 

oyun arkadaşlarıma sonsuz 

teşekkürler...Nice genç oyuncu 

arkadaşımın da bu ödülü alması 

dileğiyle...”

Ataberk Mutlu ödül sonrası 

duygularını şöyle dile getirdi: 

“Öncelikle bu ödül benim için 

çok değerli. Beni bu ödüle 

layık gören YEKÜV ailesine 

teşekkür ediyorum. Bu ödüle 

layık olacağımı düşünüyorum. 

Bu ödülü bana 23 Nisan Ulusal  

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 

verilmesi beni çok mutlu etti. 

Son olarak da bu ödülü bana 

İstanbul’dan getirip Ankara’da 

veren Tülay Erkan’a çok teşekkür 

ediyorum.”

Vasfi Rıza Zobu Kimdir?
Türk tiyatro ve sinema 

sanatçısı Vasfi Rıza Zobu, 

5 Aralık 1902 tarihinde 

İstanbul’da dünyaya geldi. 

Alman Ticaret Mektebi’nden 

mezun olduktan sonra 

iki yıl Güzel Sanatlar 

Akademisi’nde eğitimine 

devam etti. 1923’te ise 

tiyatro sahnesine çıkmaya 

başladı. Şehir Tiyatroları’nda 

oyuncu, yönetmen ve 

yönetici olarak uzun yıllar 

görev alan sanatçı, birçok 

çeviri ve uyarlamaya da 

imza atarak özellikle güldürü 

ve vodvillerdeki rolleriyle 

takdir kazandı. 1921’de 

Muhsin Ertuğrul’un yönettiği 

filmlerde oynadı. 1923’den 

sonra gazete ve dergilerde 

tiyatro ile ilgili yazılar 

yazdı. 1987 yılında Devlet 

Sanatçısı ödülü alan değerli 

sanatçı, 23 Kasım 1992 günü 

İstanbul’da vefat etti. 

H A B E R L E R
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Kermeste 
Buluştuk

25. Yıla Hazırlanıyoruz

> KADINLARIN EL EMEĞİ 

GÖZ NURU ÜRÜNLERİYLE 

DÜZENLENEN KERMESTE 

BİR ARAYA GELDİK.

>  7 HAZİRAN’DA, MERKEZ 

OFİSİMİZDE DÜZENLEDİĞİMİZ 

MÜTEVELLİ-YÖNETİM KURULU 

BULUŞMA TOPLANTISI 

20 KİŞİNİN KATILIMI İLE 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

YEKÜV Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Akın 

organizasyonuyla yılda iki kez düzenlenen 

kermes etkinlikleri, 2016’da da YEKÜV Sosyal 

Komite Üyesi Mütevellilerimizin ve çok sayıda 

gönüllünün maddi ve manevi olarak desteğiyle 

gerçekleşti. Vakfımıza gönüllü olan ya da 

olmayan tüm kadınlar tarafından el emeği göz 

nuru hazırlanan ürünler 28 Nisan 2016 

tarihinde Fenerbahçe Yelken Kulübü’nde 

gerçekleştirilen kermeste beğeniye sunuldu. 

Kermeste emeği geçen herkese teşekkürlerimizi 

iletiyoruz. 

Mütevelli-Yönetim Kurulu Buluşma Toplantısı’nda 

ağırlıklı olarak vakfın 25. yıl etkinlikleri üzerine 

görüşler değerlendirildi. Toplantıda sponsorluk 

çalışmaları ve olası kurumlarla işbirlikleri üzerine 

de konuşuldu. Toplantı kapsamında, çalışmaların 

daha etkili ve sağlıklı yürütülmesi adına 25. yıl 

komitesi oluşturulmasına, komitelerin kendi 

içinde çalışma komisyonları oluşturmasına, bu 

komisyonların çalışma süreçleriyle ilgili vakıf 

merkezini bilgilendirmesine karar verildi.
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D
eğerli kurucu bağışçımız Fotoğraf 

Sanatçısı İbrahim Zaman’ın özel 

bağışı ve YEKÜV işbirliğiyle 

gerçekleştirilen ’23 Nisan 23 Çocuk’ 

projesi bu yılda çocukların bayram sevincine 

ortak oldu. Proje sayesinde 1994’ten bu yana 

her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nda 23 çocuk tepeden tırnağa yepyeni 

bayram giysileri giyebiliyor.  Böylece bayramın 

sevincini doyasıya yaşayabiliyorlar.  

Proje kapsamında bu yıl, YEKÜV Nilüfer Gökay 

Ortaokulu’ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilerle bir araya 

gelerek hediyeleri kendilerine takdim edildi. Okul 

Müdürü Yılmaz Atakay ve Okul Aile Birliği ile de 

faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

YEKÜV, 23 Nisan’da 
Çocukları Sevindirdi
> 1994’TEN BU YANA DEVAM EDEN ’23 NİSAN 23 ÇOCUK’ 
PROJESİYLE BU SENE DE ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ.
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Y E K Ü V ' E  D E S T E K  V E R E B İ L İ R S İ N İ Z

E Ğ İ T İ M  B U R S U  B A Ğ I Ş I
İlkokul öğrencisi ayda 50TL

Ortaokul öğrencisi ayda 75TL

Lise öğrencisi ayda 100TL

Üniversite öğrencisi ayda 200TL

S Ü R E K L İ  E Ğ İ T İ M 
F O N U  B A Ğ I Ş I
Siz de bir çocuğu 

eğitim hayatı boyunca 

destekleyebilirsiniz.

L O G O L U  Ü R Ü N L E R İ M İ Z İ  T E M İ N 
E D E B İ L İ R ,  B A Ğ I Ş L A R I N I Z L A 

B İ R  Ç O C U Ğ A  D A H A 
D O K U N A B İ L İ R S İ N İ Z .

Siz de bir çocuğu eğitim hayatı boyunca 

destekleyebilirsiniz.

A N A D O L U ' YA 
A R M A Ğ A N  P R O J E M İ Z İ 

D E S T E K L E Y E B İ L İ R S İ N İ Z .
(Bir mont, bir bot, kırtasiye malzemeleri)

U FA K  K A T K I L A R  B Ü Y Ü K  U M U T L A R  İ Ç İ N

S P O N S O R L U K  B A Ğ I Ş I
YEKÜV tarafından yürütülen 

projelerin ya da yeni 

oluşturulacak projelerin 

sponsoru olabilirsiniz.

P E R S O N E L  B A Ğ I Ş I
Personelinizin gönüllü onayı 

ile maaşlarından belli oranda 

düzenli bağış yapmalarını 

sağlayabilirisniz.

BANKA HAVALESİ İLE

H E S A P  N U M A R A M I Z A 

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

VAKIFBANK 

OSMANBEY ŞUBESİ

TR 550001 5001 5800 7287 9864 76

KREDİ KARTI İLE

AY L I K  D Ü Z E N L İ 

Ö D E M E  İ L E 

İ S T E D İ Ğ İ N İ Z 

S AY I D A  Ç O C U Ğ A 

E Ğ İ T İ M  B U R S U 

V E R E B İ L İ R S İ N İ Z .

TAHSİLDARIMIZLA

44 28 39' U  A R A D I Ğ I N I Z D A 

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

B A Ğ I Ş L A R I N I Z I  A L M A K 

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 .
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Y E K Ü V ' E  D E S T E K  V E R E B İ L İ R S İ N İ Z

B İ R  Ç O C U K  D A H A  O K U S U N  D İ Y E 


E Ğ İ T İ M  H AV U Z U N A 

B A Ğ I Ş  YA PA N


M Ü T E V E L L İ  B A Ğ I Ş I 

YA PA N

Tüm Bağışcılarımıza,
Teşekkür Ederiz.

Y E K Ü V  B A Ğ I Ş C I L A R I


A N A D O L U YA 

A R M A Ğ A N  P RO J E S İ N E 
B A Ğ I Ş  YA PA N


S Ü R E K L İ  E Ğ İ T İ M 

F O N U  N A  K A T K I D A 
B U L U N A N L A R


B A Ş A R I YA  T E Ş V İ K 

Ö D Ü L Ü  F O N U 
K U R A N


D E V R E  B U R S U 
B A Ğ I Ş I  YA PA N


A D I N A  S Ü R E K L İ 

E Ğ İ T İ M  F O N U  K U R A N 



U M U T 
Kızlar 

Tarlada çalışan 
kızlarımız… 

Erken yaşta 
evlendirilen 
kızlarımız…

Eğitim hakkını 
kullanmak için 

kilometrelerce yol 
yürümek zorunda 
kalan kızlarımız…

Kız çocuklarımızın eğitim 
almaları için küçük bir 
mum ışığı yakıyoruz. 

Gönüllü ve bağışçılarımızın 
desteğiyle kız çocuklarının 

umudu olmaya devam 
ediyoruz. 

Daha çok çocuğa 
ulaşabilmek için 

desteğinize 
ihtiyacımız var!

444 28 39


