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Bir Denizyıldızı Hikayesi:
Anadolu’ya Armağan Projesi

Vakıflar
Haftası
Gökhan Sezen Konseri

ab projemiz
basında

” 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-60TL-150 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

ÇİKOLATALAR

444 28 39
yekuv.org.tr
facebook.com/yekuvvakfi
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Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir
topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.
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Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri

Yetişkin Eğitimi
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AB Projesi Basında

Başkan
Gülbin SÖZEN

ÜYELER
Reyhan BERTMAN
Muzaffer VEFA

Başkan Yardımcısı
Hikmet GÜNGÖR

Sema ŞAMAN
Işın ÖZDEMİR

Tülay ERKAN
(Sosyal İlişkiler Koordinatör)

Nazlı Alibegaki ABANOZ
Esin ARDA

Birsen UTLU
(Kurumsal Koordinatör)
Zehra AKIN
(Mali İşler Koordinatörü)
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Anadolu’ya Armağan Projesi
Vakıflar Haftası
Hayalimdeki Okul Resim Yarışmaları
Eğitimde Barış Kültürü ve Mekan Kurgusu İlişkisi
Nilüfer Gökay Ortaokulu Atatürk Büstü
Gökhan Sezen Konseri
YEKÜV Bağış Kutuları
Öğrenci Toplantıları
Sivil Toplum Dünyasından

21.YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
(YEKÜV)

YÖNETİM KURULU

8

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

YEKÜV adına Sahibi
Gülbin SÖZEN
542 6534202
Sorumlu Müdür
Işın ÖZDEMİR
532 4646290
Yayın Kurulu
Gülbin SÖZEN
Işın Özdemir
Nazlı Alibegaki ABANOZ
Mine AKŞAR

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
Soma’da
yaşadık.

yaşanan

acıyı

hepimiz

içimizde

1992 ‘de en fazla kaybın yaşandığı ve 263 kişinin hayatını
kaybettiği grizu faciasından sonra, dokuz ay öncesine kadar
örnek maden ocağı olarak gösterilen Soma’da 301 kişinin
hayatı son buldu.
Ölüme götüren dakikaları beklemek…
Yanı başında ölen arkadaşını görmek…
Çaresizliğin çırpınışları…
Her birinin yürek burkan ayrı bir öyküsü…
Sözün bittiği yer…
Her evden her köşeden yükselen ağıtlar, bir zamanlar ağız tadıyla anılan Kırkağaç ölüm deposu…
Endişe…Acı…
Yan yana 110 mezar…başlarında yetim çocuklar, kolu kanadı kırılmış eşler, analar, babalar…
Acıları yüklenmek zorunda kalan çaresizler ve bundan böyle bu acının yaşam boyu her güne
düşecek olan ayrı yansımaları…
O büyük faciadan belki de bir dakika farkla ölümden dönenler…
Arkadaşlarını kurtarmak için tekrar madene inenler, arkadaşlarının cansız bedenini taşıyanlar…
Ve bugün ekmek parası için o karanlık dünyaya geri dönmek zorunda kalanlar…
En çok kayıp veren yerlerin başında gelen Köseler Köyü…
Korkuları, endişeleri, çocukları, eşleri, bakmakla yükümlü oldukları anne babaları ve bundan
sonra yaşamın onlara biçtikleriyle baş etmek zorunda olanlar…
Ülkemizde 740 işletmede 49.000 maden işçisinin çalıştığı ifade ediliyor. Yerin üstünde iş
bulamayanlar, ekmek parasını yerin altında aramak durumunda kalanlar için MADEN bundan
böyle de devam edecek…
Bu büyük faciadan sonra,
*Devlet ve sendikaların kontrol gücünün ciddi şekilde ele alınması,
*Maden işletmelerinde yaşanan güvenlik sorunları için her türlü tedbire başvurulması,
*İş kazalarının özelde yedi kat daha fazla olduğu ifade edildiğine göre, şirket sahiplerinin kar
etme duygularını törpülemeleri ve hukuki sorumlulukları kadar vicdani sorumluluklarını da
içselleştirmeleri,
EN BÜYÜK DİLEĞİMİZDİR...
Bu faciayı yaşayanların çocukları tüm milletimize emanettir. Bu bilinçle, Devletimiz
başta olmak üzere tüm kişi ve kurumların üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz. Bu
bağlamda, temel amacı “Eğitim” olan YEKÜV de bu sorumluluğun bir parçası olma
gayreti içinde olacaktır.

Hepimizin Başı Sağ Olsun…

Av. Gülbin Sözen
Vakıf Başkanı
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haberler
Darülbedayi’ nin 100. yılında, büyük usta Vasfi Rıza Zobu anısına YEKÜV Tiyatro Ödülü bu sene,
sanatseverlerin oyları, Vakfımız’ ın bursiyer gençlerinden oluşan tiyatro kulübü ve Vakıf Yönetim
Kurulu’muz kararı ile, Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki KABARE oyunundaki başarısı
nedeni ile tiyatro oyuncusu

MERT TURAK’ a verildi. Ödül töreni 20 Nisan 2014 tarihinde 15:30

daki oyundan önce yapıldı. Mert Turak, ilk duygularını şöyle ifade etti:

Değerli YEKÜV ailesi,
Yaşamış olduğumuz yüzyılda, insanlar gün geçtikçe daha bencil daha çıkarcı ve acımasız oluyorlar
maalesef. Herkesin bu kadar tetikte, ödün vermez ve hoşgörüsüz olduğu karşılık beklemeden bir
şey yapmadığı zamanlarda bir avuç iyi kalpli insanın dünyayı değiştirmeye çalıştığını görmek
koşulsuz iyiliğe olan inancımın tekrar güçlenmesini , geleceğe daha aydınlık bakmamı sağladı.
Tarafınızdan 20 yıl önce 10 öğrenciyle başlayan serüvenin şimdi 10 binlere ulaştığına şahit olmak,
tıptan tiyatroya kadar her mesleğe aynı bilinç ve özveriyle katkıda
bulunmanıza az da olsa bir yerinden ortak olmak beni çok mutlu
etti. Yaşadığım mutluluğu kelimelerle anlatamam. Kaldı ki Türk
tiyatrosunun büyük ustalarından, Darülbedayi' nin en büyük
emektarlarından
Vasfi
Rıza
Zobu'
nun
adını taşıyan bu ödüle layık görülmek çok onur verici.
Emeği geçen ve beni bu ödüle layık gören herkese sonsuz
teşekkürler.
Sevgi, saygı ve hayranlıklarımla...
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haberler

YEKÜV burslu öğrencileri ile Tiyatro Sanat Fonu sahibi Nedret-Selma Selçuker’ in değerlendirme çalışmalarından

YEKÜV’ de, kültür sanat alanındaki çalışmaları desteklemek, genç ve başarılı sanatçıları teşvik
etmek amacıyla kültür sanat fonları kurulmuştur. Bunlardan biri de Sayın Selma Selçuker
tarafından,
Vasfi Rıza Zobu anısına kurulan Tiyatro Sanat Fonu’dur.
Bugüne Kadar:
Sn. Tolga Çevik’e Küheylan adlı oyunundaki,
Sn. Sevinç Erbulak’a Kelebekler Özgürdür adlı oyunundaki,
Sn. Serdar Orçin’e Sabaha Az Kala adlı oyunundaki,
Sn. Burak Davutoğlu’na Derya Gülü adlı oyunundaki,
Sn. Yeşim Koçak’a Çözüm adlı oyunundaki,
Sn. Ayça Varlıer’e Leyla’nın Evi adlı oyunundaki,
Vakfımızın 18. yılı nedeniyle Sn. Yıldız Kenter’e Kraliçe Lear adlı oyunundaki,
başarıları nedeniyle Vakfımız tarafından VASFİ RIZA ZOBU ÖDÜLÜ verilmiştir.
7

haberler

Her yıl olduğu gibi bu yıl da YEKÜV ve Beyoğlu
Belediyesi iş birliği ile Okmeydanı, Tophane ve
Yenişehir'de okuma-yazma kursları açıldı.
Kadınlarımızın mezuniyetini kutlamak üzere
Okmeydanı ve Tophane Semt Konakları'na
birer ziyaret gerçekleştirdik. Onların başarılarıyla
gurur duyduk, sevindik, duygulandık…
Tophane Semt Konağı'nda Ganime Hocamıza
duygularını ifade etmek için kadınlarımızın
maharetli elleriyle hazırladıkları çiçeğin üzerine
iliştirdikleri kartta yazılanlar hepimizi ama en çok
da hocamızı derinden etkiledi. Biz kursiyerlerimizi dağıttığımız armağanlar ve başarı
sertifikalarıyla mutlu etmek isterken onlar da
bize bir sürpriz hazırlamışlardı. Birbirinden leziz
ev yapımı yiyeceklerle donattıkları masada bu
anlamlı çabalarının ve ortak çalışmamızın tadını
doyasıya çıkarttık. Onlarla geçirdiğimiz o gün bir
kez daha anladık ki bulunduğumuz coğrafyada
kadın olmak hiç de kolay değil.
6
8

Hayat hikayeleri ve eğitimle ellerini ayıran
sebepler çoğunlukla benzeşiyor ve hep de
toplumdaki "kadın olmak " algısıyla ilişkileniyor.
Kadınlarımızın kimisi Siirt'ten kimisi Giresun
kimisi Şanlıurfa'dandı. Ama "önce insan"
olgusunu içselleştirmiş olduklarını ve sevgi
paydasında kenetlendiklerini gözlemledik. Bu
ortamı oluşturmada Ganime Hocamızın da
büyük katkısı olduğunu düşünüyor ve
kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
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haberler

Öncelikle size bunu söylemek
isterim.

Sizin

yaptığınız

yardımlar sonucunda birçok
arkadaşım çok mutlu oldular.
Hepsine çok ihtiyacımız vardı.
Size söz veriyorum, ben de
sizler

gibi

meslek

sahibi

olacağım. Sizin yardımınızı
hiç

unutmayacağım.

Geleceğimizi düzeltmekte sizin
payınız

çok

Büyüyünce

büyük.
öğretmen

o l a c a ğ ı m ,
öğrenci

yetiştireceğim.

ö ğ r e t m e n i m
Ve

sizin

yaptığınız

g i b i

b i r ç o k

yardımları

büyüyünce

yetiştireceğim öğrencilere anı olarak anlatacağım. Yardım etmenin ne
olduğunu

ve

anlatacağım.

insanların

hayatında

Hayallerimden

asla

büyük

bir

etki

vazgeçmeyeceğim.

yaptığını
Ben

sizi

görmedim ama bilin ki sizi çook sevdim. FURKAN

Anadolu’nun dört bir yanında görev yapmakta olan öğretmenlerimizin Vakfımız’ a bildirdikleri
öğrenci ihtiyaçları, değerli bağışçılarımız tarafından karşılanır ve ihtiyaç sahibi öğrencilere
gönderilir.
Yıllardır sürdürdüğümüz bu çabanın en büyük ödülü Furkan’ın yukarıdaki mektubu gibi
mektuplardır.
Bu eğitim döneminde de Anadolu okullarına çeşitli armağanlar gönderilmiştir.
Çünkü biz onları görmeyiz ama bilirler ki “çook severiz” ve öğretmenlerinin çağrılarına daima cevap
veririz.
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haberler
31. Vakıflar Haftası 2-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında
kutlandı. Vakıflar Haftası'nın başlangıcı nedeni ile, çeşitli
vakıf temsilcilerinin ve bölge müdürlüklerinin katılımı ile
Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde bir tören düzenlendi.
Törene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı'mız da YEKÜV
Nilüfer Gökay Ortaokulu sporcuları ile birlikte katıldı ve
Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Voleybol dalında Türkiye birincisi olan sporcular
daha sonra Vakfımız tarafından ağırlandılar ve
başarılarından dolayı kutlandılar.
Vakıflar Haftası boyunca Yeküv çeşitli proje
etkinlikleri, seminerler ve söyleşiler düzenledi. Bu
etkinliklerde , gençler, çocuklar ve kadınlara ulaşıldı.
Kültür Yolu Projemiz kapsamında Sakarya Şenpiliç
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi YEKÜV’ün konuğu
oldu.

10

Mütevellimiz Hatice Gök ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Esin Arda önderliğinde, Miniatürk, Koç Müzesi,
Panorama 1453 Fetih Müzesi'ni gezildikten sonra ,
MKM 'deki Öğrenci Toplantımıza katılan konuk
öğrencilerimizle birlikte keyifli anlar yaşandı.
Bursiyerlerimiz ve konuklarımızla birlikte yediğimiz
öğle yemeği sıcacık , sohbet dolu saatlerdi.

10

haberler
YEKÜV, öğrencilerin okulları ile ilgili düşüncelerini ve hayallerini ifade etmelerini sağlamak amacı ile ortaokullarda resim yarışmaları düzenlemeye başladı. Hayalimdeki Okul
başlığı ile düzenlenen yarışmaların iki tanesi
sonuçlandı.
Piri Reis Ortaokulu’ndaki yarışmada birinciliği Nurcan Konakçı aldı. Gülizar Özkul ikinci, Zilan Çelik üçüncü oldular. Cihangir Münir Özkul Ortaokulu’nda yapılan yarışmada da Fatih Özdoğan birinci, Furkan Zeybek ikinci, Duru Çinioğlu
üçüncü oldular. Dereceye giren minik ressamlar YEKÜV tarafından ödüllendirildiler.

On yılı aşkın bir zamandır devam
etmekte olan, Değerli Bağışçımız
Fotoğraf Sanatçısı

İBRAHİM

ZAMAN’ın özel bağışı ile her yıl 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramında gerçekleştirdiğimiz

“23 Nisan’da 23 Çocuk“ projesi
ile; dünyada başka bir örneği
olmayan bu bayramda, 23
çocuğun tepeden tırnağa yepyeni bayram giysileri ile ödüllendirilmeleri, bayram sabahı büyük bir
heyecanla yeni giysilerini giyerek bayramı doyasıya yaşamalarının sağlanması bir Yeküv geleneği
oldu. Onların gözlerindeki sevinci ve mutluluğu görmek bizler için büyük anlam taşımakta.
Projeyle , başarılı ancak yeterli maddi olanağa sahip olmayan öğrencilerin seçilerek YEKÜV burs
kapsamına alınması, Anadolu’da ve İstanbul'un göç̧ alan bölgelerinde yaşayan yüzlerce çocuğa
ulaşılması amaçlanmaktadır.
Bu proje kapsamında beş̧ yüzden fazla çocuğa ulaşılmış̧ ve gözlerinde sevinç̧ ışıltısı yüzlerinde
gülücükler oluşması sağlanmıştır. Bu yıl 23 Nisan’da

Piri Reis Ortaokulu

öğrencilerinden 23

çocuğumuza armağanlar verilmiştir.
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ab projesi basında

T.C. Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sözleşme
makamı ve Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı’ nın faydalanıcı kurum olduğu Demokratik Vatandaşlık ve
İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı kapsamında, 21. Yüzyıl Eğitim
ve Kültür Vakfı (YEKÜV) tarafından yürütülen “Demokrasi ve
Haklarım İçin Buradaydım Buradayım ve Burada Olacağım”

başlıklı Proje’de
elde edildi.

çarpıcı sonuçlar

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
(YEKÜV) tarafından Avrupa Birliği
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan
Hakları Eğitimi Hibe Programı
kapsamında hayata geçirilen
“Demokrasi ve Haklarım İçin
Buradaydım Buradayım ve Burada
Olacağım” Projesi faaliyetlerine
Ağustos 2013’den bu yana devam
ediyor.
Bu Proje İstanbul’un farklı özellikler taşıyan
ortaokullarında öğrenim görmekte olan öğrenciler,
bu öğrencilerin aileleri ve öğretmenlerine
demokratik değerler ve insan hakları kavramlarını
öğrenme, farkındalığı güçlendirme ve davranışa
dönüştürmeleri için, toplumun eşit ve saygıya değer, hak ve sorumlulukları olan bireyler olduklarını
hissettirmeyi amaçlıyor.
Yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunlarıyla
çocukların hayal gücünü harekete geçirerek insan
hakları ve demokrasi kavramlarını içselleştirmeleri
hedefleniyor.

12

Tiyatro sanatçıları Nedim Saban ve Asuman Çakır
tarafından
gerçekleştirilen
drama
eğitimlerinde çarpıcı sonuçlar elde ediliyor. Buna
göre özellikle eğitimli ailelere mensup
çocukların
başarı
konusun da
daha
fazla konusunda daha fazla kaygı duydukları ve
hayal güçlerini baskıladıkları gözlendi.

YEKÜV’ün İstanbul Üniversitesi ve Şişli Belediyesi ile
birlikte yürüttüğü Avrupa Birliği Projesi’nin haberi 25
Mayıs 2014 tarihli Cumhuriyet Gezetesi’nin ekinde
yer aldı.
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ab projesi basında
Drama çalışmalarının ilk günüydü. Hiç
tanımadığın biriyle arkadaşlık kurmaya
çalışmak gibi bir şeydi bu. Tutuk, temkinli
yanıtlar, meraklı bakışlar vardı salonda.
Ne istenirse onu vermeye koşullanmış olduğumuzdan
olsa gerek, ilk yanıtlar birbirini kopyalıyordu. Drama
uzmanı çok geçmeden öğrencileri konuşturmaktan
vazgeçti ve çeşitli oyunlar oynamak üzere bir grubu
sahneye çağırdı. Tanışma ve basit odaklanma
oyunlarıyla ileride yapacakları rol üstlenme faaliyetine
hazırlıyordu öğrencilerini. O gün benim için tanımak,
tanıtmak, kendini ifade etmek ve önyargılardan
kurtulmak üzerine bolca düşündüğüm bir gün oldu...
Sonraki günlerdeki drama eğitimlerinde de zaman
zaman düşündüm, duygulandım.
Çalışmaların sonlarına doğruydu. Altı haftada ne çok
şey değişmişti. Artık rol üstlenme oyunları öğrenciler
tarafından sahnede büyük bir ustalıkla sergileniyordu.
Hayal güçlerini harekete geçirebiliyor, duraksamadan
ve çekinmeden rollerinin içine girebiliyorlardı.
Öğrencilerden biri anne diğer ikisi kardeş oldular.
Skeci hep birlikte kardeşlerden birinin günlüğü üzerine
kurguladılar. Meraklı anne çocukları okuldayken
günlüğü okudu. Eve dönen çocuklar günlüğün yer
değişmiş olduğundan okunmuş olduğunu anladılar.
Anne, “Elimi sürmedim odanı düzeltirken tozunu
aldım” diyerek çocuğuna yalan söyledi. Çocuk
üzgündü, çünkü günlüğünde arkadaşının kendisiyle
paylaştığı sırlar da vardı ve şimdi artık annesi bile
bunları biliyordu. Yalan yalanı, yanlış yanlışı doğurdu
ve bu küçük yalan sahnede kocaman bir yalan
yumağına dönüştü.
Onları izlerken gözlerim doldu, boğazım düğümlendi.
Ben de aynı hataları yapmıyor muydum? Çocuğumu
korumak adına, onun özelini hiçe saymışlıklarım bir bir
hesap sordu. Haksızlığımı, anlayışsızlığımı yüzüme
vurdu. Onların küçük ve masum dünyalarını, kendi
büyük korkularımızla nasıl da berbat ettiğimizi
anladım. Minik yüreklere nasıl da ilk güvensizlik
tohumlarını serptiğimizi…
“Anlamak ve farkına varmak!”
“Anlamak” ve “farkına varmak” için dramanın bir fırsat
olduğunu
da
anladım
o
gün.
Bu fırsatı YEKÜV (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı)
‘Demokrasi ve Haklarım için Buradaydım, Buradayım
ve Burada Olacağım’ başlıklı bir Avrupa Birliği projesi

ile İstanbul’da Kadıköy, Avcılar, Beyoğlu, Adalar ve
Şişli olmak üzere beş farklı ilçede beş okulda 11-14
yaş arası 200 öğrenci, 200 veli ve 100 öğretmenden
oluşan toplam 500 kişiye sunuyor. Proje,
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi
Programı kapsamında Türkiye’de T.C. Hazine
Müsteşarlığı’na bağlı Merkezi Finans ve İhale Birimi
ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülüyor. 22
yıldır eğitim dünyasına çeşitli projeler ve ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerine sağladığı karşılıksız
burslarıyla katkı sunan YEKÜV, bu Projeyle eğitimde
bir kez daha fark yaratmayı başardı.
Projede yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunlarıyla
çocukların hayal gücünü harekete geçirerek insan
hakları ve demokrasi kavramlarını içselleştirmeleri
hedeflendi. Tiyatro sanatçıları Nedim Saban ve
Asuman Çakır tarafından gerçekleştirilen drama
eğitimlerinde, bu hedefe uygun olarak, çarpıcı
sonuçlar elde edildi. Bunlar arasında, ailenin
çocuklar üzerinde özellikle pasif baskıyla kurdukları
hayallerini, çocukların olgunlukla karşılayıp, anlayıp
o yönde hareket etmesi, durumu kabullenip,
kendisinden başkaca bir şey beklenemeyeceğine
inanmaları çocuklarda görülen önemli bir
saptamaydı. Diğer yandan seçilen okullarda
gerçekleştirilen veli ve öğretmenlere yönelik
seminer ve çalıştay faaliyetlerinde de ilgili
saptamalar katılanlara aktarıldı. Bu faaliyetlerin
sonunda her bir okulda eğitimlere katılanların
konuyla ilgili görüşlerini yansıtan afiş çalışmaları
gerçekleştirildi. Veli ve öğretmenlerin demokrasi ve
haklar kavramları üzerinden yaptıkları afiş
çalışmalarında ilginç anlar yaşandı. Her okuldan bir
öncünün ortaya attığı bir sözcükten başlayarak
türetilen fikirlerin katılımcı bir yöntemle adeta ete
kemiğe bürünmesi değişik ve zihin açıcı bir faaliyet
oldu. Kimi afişte kum saati, kimi afişte bahar, kimi
afişte madenci çocuğu temaları kullanılarak
demokratik hakların vurgusu yapıldı. Bütün bu
sonuçlar ve faaliyetlerin belgeseli proje sonunda bir
gala gecesiyle kamuoyuyla paylaşılacak. Ama galiba
en anlamlı sonuç, öğrencilerin yaşadığı deneyim ve
değişim oldu, tabi YEKÜV Yönetim Kurulu adına
Projeyi izleyen bir yazar olarak benim de...

(2 Haziran 2014 tarihli Hürriyet İnternet Gazetesinde
yayınlanmıştır. )
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haberler
Marmara Soroptimist Kulübü Derneği'nin Balat
Kültür Evi'nde düzenlediği ve koordinatörlüğünü
mütevellimiz Av. Betül Onursal'ın yaptığı
çalıştaya , "Eğitim Ortamları / Barış Kültürü
İlişkisinde İyi ve Kötü Örnekler” başlıklı
sunumumuzla katkı sağladık.
Eğitim sistemimizde barış kültürü ilkeleri konusunda
farkındalık sağlanması ve uygulamaların
geliştirilmesinin amaçlandığı toplantıya, eğitimde
barış
kültürü
ve
mekan
kurgusu
ilişkisinin tartışılması ve yol haritasının belirlenmesi
için Boğaziçi Üniversitesi BEUAM, Mimar Sinan
Üniversitesi, Hümanist Büro gibi önemli kurumlardan
akademisyenler de katkı sağladı.

Işın Özdemir ve Mine Akşar tarafından gerçekleştirilen sunum, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nazlı Alibegaki
Abonoz, Esin Arda ve Mütevellimiz Fersan Tekbaş'ın da katkılarıyla AB projemiz kapsamında çalıştığımız
okullardaki deneyimlerimiz doğrultusunda hazırlanmıştı.
2012 yılından beri emek verdiğimiz "Barış Kültürü ve Eğitimi" projemizle aynı üst amaca hizmet eden
Çalıştay’ ın ev sahipliğini üstlenen Marmara Soroptimist Kulübü Derneği , Fener Balat' da konumlanan tarihi
merkezlerinde keyifli bir çalışma ortamı sunmanın yanı sıra misafirperverliğiyle de katılımcılara hoş bir gün
geçirtti.
Çalıştayda yapılan sunumlar daha sonra Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu web sitesinden yayın14 lanacak.
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haberler

2013 yılında bir sivil toplum projesi olarak başlatılan
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay
Ortaokulu Atatürk Büstü yenilenmesi Mayıs 2014
tarihinde bitirildi. Atatürk Büstü törenle hizmete
sunuldu.
Başkan Yardımcımız Tülay Erkan’ın yönetiminde
yürütülen projede sponsorluğu Yeni Harbiye Lions
Kulübü üstlendi.
Açılış törenine YEKÜV başkanı Gülbin Sözen ve
YEKÜV temsilcileri, Lions Kulübü yönetici ve
temsilcileri, Okul Yöneticileri ve öğrenciler katıldılar.
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haberler

Ülkemizin
gençlerine destek olma
yolculuğumuzda daima yanımızda olan
değerli

sanatçı

Gökhan

Sezen

3 Mart 2014 tarihinde muhteşem bir konser
verdi.
Caddebostan Kültür Merkezi ‘nde gerçekleşen
performansta Türk Sanat Müziği’nin en güzel
eserleri takdim edildi.
İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan
konserin geliri YEKÜV Burs Havuzu’ na
aktarıldı.
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Av. Gülbin
Sözen
konser sonunda san atçıya,
arkadaşlarına ve izleyicilere teşekkür etti.

6
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haberler

2014 Runtalya Maratonu 2 Mart 2014
tarihinde Antalya’da yapıldı. 10.000metre, yarı
maraton ve maraton kategorilerinde çeşitli
ülkelerden toplam yaklaşık 5.000 kişi koştu.
Maratona 390 kişi katıldı.
Sayın Derya Göknar, bu maratonda çeşitli sivil toplum
örgütleri yararına koşan atletler arasında idi ve YEKÜV’e
destek için koşuyordu. 50-54 yaş grubunda yarışmaya
katılan bağışçımız, maratonu sonuna kadar koşarak
tamamladı.

YEKÜV logosunu taşıyan forması ile yarışmaya katılan, kendi kişisel bağlantıları aracılığı ile çok kişiyi bu
durumdan haberdar ederek Vakfımız’ a katkı sağlayan ve Vakfımız’ ın adını duyuran bu çabadan dolayı
Sayın Derya Göknar’ a gönülden teşekkürlerimizi sunarız.

Sabiha Gökçen ve Atatürk Havaalanı İç ve Dış
Hatlar Terminalleri’ nde, TrumpTower , Akaretler
ve Cevahir Migros’ larda bundan böyle bağış
kutularımızla varız.

Para toplama yetkimiz çerçevesinde yaptırılan,
Yönetim Kurulu üyelerimiz Zehra Akın, Muzaffer
Vefa ve Tülay Erkan'ın çabalarıyla şimdilik bu
noktalarda yer bulan kutuları, sadece bir birikim
aracı değil tanıtımımız için de çok önemli bir fırsat
olarak görüyor ve değerli katkılarınızı bekliyoruz.
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haberler

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Sayın Tülay Erkan ’ın gayretleri gelir
getirici yeni bir projenin hayata geçmesi
sonucunu doğurdu. Her ay
İstanbul’ un
belli
başlı mekanlarında düzenlenen çay
saatleri, birçok
seçkin YEKÜV dostunu
buluşturuyor.
Geçtiğimiz aylarda Park Otel ve Pera Palas’
da düzenlenen çay saatlerinde sağlanan gelir
tamamen YEKÜV Burs Havuzu ’na aktarıldı.
Çay saatlerinde bizimle olarak YEKÜV’e destek veren tüm gönül dostlarımıza teşekkürlerimizi
sunarız. Pera Palas’ da düzenlenen toplantıda konuklar özel olarak ziyarete açılan 101 numaralı Atatürk odasını da gezdiler.
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haberler
S osy al
Komit emiz’ in
N i s a n
a y ı n d a
Fenerbahçe
Yelken
K u l ü b ü ’ n d e
düzenlenlediği
ve
gönüllü
olarak
üretilerek
Vakfımız’a
bağışlan an
el
ürünlerinin de satışa
çıkarıldığı kermes 20132014 öğretim yılına destek
veren
önemli
etkinliklerimizden biri idi.

Şubat ayında Nişantaşı Sofa Hotel ‘de Av. Meral
Umut’un katkıları ile düzenlenen öğlen
yemeğinin geliri YEKÜV burs havuzuna
aktarıldı. Değerli mütevellilerimiz ve YEKÜV
dostlarımız bu toplantıda bizi yalnız
bırakmadılar.

YEKÜV’ ün faturalı bağış hatları devreye girdi.
Mütevellimiz Betül Yöney’in yürüttüğü proje sonucunda TURKCELL ve AVEA operatörlerinden 3567’ye,
Vodafone operatöründen 3565’e BAGIS yazılarak gönderilecek her mesaj YEKÜV’ e 5 TL katkı sağlayacak.
Operatörler 40 ve 60 KRŞ işletim
ücreti alıyorlar.
YEKÜV ‘ün burs havuzuna aktarılacak
olan kumbarası telefonlarınızla
yapacağınız mini bağışlarınızla
dolacak.
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öğrenci toplantıları
Ocak 2014 tarihli öğrenci toplantımızın konuğu Bilgi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Ata Akın idi. Kendisinin öğrencilerimizle gerçekleştirdiği sohbetin metnini
takdim ediyoruz.
bilişsel nörobilim alanında özellikle de optik
tomografi yönteminin Türkiye’deki öncüsü olarak
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Psikiyatrik ve
nörolojik vakalarla yaptığımız çalışmalarda beyin
nörofizyolojisindeki değişimleri ayırt etmeye, ilaca
verilen nörokimyasal tepkileri ölçmeye ve bu sayede
tedavi sürecinde beyin ölçümlerinin klinikte yer
bulmasına gayret ediyoruz. Bir bakıma beyine ‘efor
testi’ yaptırarak bozuklukları teşhis etmede doktorlara faydalı bilgiler sunmayı hedefliyoruz.
Ben bu hayatı bilerek ve isteyerek seçtim. Çocukken
bana sormuşlardı: Büyüyünce ne olacaksın diye.
Ben de ‘beyine elektrik verip ne yaptığını ölçeceğim’
demiştim. Şu anda tam da buna yakın bir iş
yapıyorum. Elektronik mühendisliği üzerine
biyomedikal mühendisliği
eğitimim beyini
inceleyebilmem için yeni aletler geliştirmeme yol
açtı. Bu yolu seçerken rol modellerim vardı. Ama
onlardan
da farklı
olmak istiyordum.
Doğduk, büyüdük, düşe kalka yaşamda yol kat
etmeyi öğrendik. Okullara gittik yaşamla ve
yaşamda daha iyi mücadele etmenin yöntemlerini
öğrendik. Roller biçildi, işlerimizde onları yerine
getirmeye çalıştık. Eş bulduk çoluk çocuk gayesine
soyunduk. Büyüdük de büyüdük. Her yaşımızda
aklımıza takılan sorulara hep bir yenisini eklerken
nedense bir tanesini durmadan sormaktan ve
cevabını bulamamaktan usanmadık: Ben niye
varım? İnsanlığın bu evrendeki yeri nedir?
Bilim ve felsefe kendi yöntemleriyle bu sorulara hep
cevap aramıştır. Yüzyıllarca insanlık bu cevabı
evrenin derinliklerinde aramıştır. Teleskoplar
yapmış, uzay mekikleri geliştirmiş ve bu derinlikleri
incelemiştir. Son 10 yıldır ise artık buradan ümidini
kesmiş ve içimizdeki evreni incelemenin daha hızlı
bir çözüm sunabileceğine inanmıştır. Beynimizde
saklı olduğuna inandığımız bu gizemi çözmek için
tüm dünya el birliği içinde beyin araştırmalarına yol
vermeyi ve desteklemeyi kabul etmiştir. Çağımız
artık ‘beyin yılı’ olarak tanımlanmıştır. Beyin iç ve dış
dünyadan aldığı girdileri hızla işleyen ve genetik
aile, kültür, eğitim, sağlık ve duygu durumuna göre
bir sonuç üreten süper karmaşık organik bir
bilgisayar gibidir. Ben de 15 yıldır bu alanda
araştırmalar yapan bir bilim insanıyım.
Önce Boğaziçi Üniversitesi’nde kurduğum şimdilerde
ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde faaliyetlerine
de v a m
e de n
N ö r o - O pt i k
G ö rü n tül e m e
20 Laboratuvarımda (http://noilab.engr.bilgi.edu.tr)

Siz değerli arkadaşlarıma hayatınıza bir anlam
kazandırmak istediğiniz bu yıllarınızda kendimce
geliştirdiğim bir karar süreci algoritmamı sunmak
isterim. Sevdiği işi yapan insanın hayatın anlamını
ve evrendeki yerini bulmada her zaman daha
avantajlı olduğunu hissettim. Umarım bu algoritma
bir nebze yaşam yolculuğunuzda sizlere ışık tutabilir. Yolunuz açık olsun.
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öğrenci toplantıları
Vakıflar Bölge Müdürlüğü 'nü temsilen Sayın Halil Çakallı Mayıs Ayı
Öğrenci toplantımıza bir ziyaret gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada
Vakıflar önemini vurguladı ve Türkiye’deki vakıflar hakkında bilgi
verdi.

YEKÜV’ ün Şubat ayı toplantısının konukları Selim
ve Kerim Altınok kardeşlerdi. Görme engellerine
rağmen başarılarla dolu olan yaşam öykülerini
anlatan bir film sundular ve salonu dolduran burslu
ö ğr e n c i l e r i m i zl e
bi r
söyleşi
y a p tı l a r .
Kendi besteledikleri şarkıları çalarak söylediler.
“Biz ikimiz iyi bir takım olduk yaşamlarımız
boyunca” dediler. Çalışkanlığın, azmin sonucu elde
edilen başarılara daima ele ele vererek koştuklarını
anlattılar, ailelerinin desteklerini mutluluk ve
gururla andılar.

Değerli sanatçı Erol Büyükburç Nisan ayında
YEKÜV öğrenci toplantısında gençler ve YEKÜV
dostları ile birlikte oldu.
Sanatçı programına başlamadan önce yaptığı
konuşmada, müziğin, sanatın ve kültürün
toplumumuzdaki öneminin daha da arttırılması
gerektiğini belirterek “genç neslin bunu
başarabileceğinden emin olmalıyız" dedi.
Ardından izleyicilere söylediği şarkılarla keyifli
anlar yaşatan Erol Büyükburç, programın sonunda
bestelemiş olduğu Yeküv marşını salondaki

öğrenciler ve eğitime gönül veren Yeküv üyeleriyle
birlikte söyleyerek programına son verdi.

HABER: İSMAİL ATİLLA, YEKÜV Burslu Öğrencisi

Mart ayı öğrenci toplantısının konuk konuşmacısı
Sayın Dr. Erkan Tozluyurt idi. Yöneticilik ve Liderlik konusunda
gerçekleştirdiği
sunum
öğrenciler
tarafından ilgiyle izlendi.

Sayın Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, Mayıs ayı
öğrenci toplantısında Disleksi (Öğrenme
Bozukluğu) konusunu öğrencilerimize ve
izleyenlere tanıttı. 35 yıldır konu ile ilgili
çalışan değerli hocamız, bu çocukların tespiti
21
ve eğitilmesi ile ilgili bilgiler verdi.

sivil toplum dünyası
TÜSEV Mütevelliler Heyeti Toplantısı
28 Nisan 2014 tarihinde Aydın Doğan
Vakfı ev sahipliğinde Doğan Holding’de
gerçekleşti. Toplantıda 2013 yılı
faaliyetleri ve mali durumu konuşuldu;
2014 yılı faaliyetleri sunularak üyelerin
görüşleri alındı. Çalışma programı ve
tahmini bütçesi oylanarak kabul edildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı başlattı. Konuyla
ilgili olarak üniversiteden şu açıklama yapıldı:
2003 yılından bu yana önce STK Eğitim ve Araştırma Birimi, daha sonra Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi
bünyesinde yayınlar, sertifika programları ve saha çalışmalarıyla bu ihtiyaca yanıt vermeye çalışan
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014-2015 öğretim yılından itibaren “Sosyal Projeler ve STK Yönetimi” Yüksek
Lisans Programıyla STK’ların yetişmiş insan kaynağı gereksinimine ve bu alanda yürütülecek kaliteli
akademik çalışmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Bu hedefler doğrultusunda yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olarak iki şekilde kurgulanmıştır. Sivil
Toplum Kuruluşları Yönetimi Yoğunlaşma Alanını tezli veya tezsiz, Sivil Toplum Çalışmaları Yoğunlaşma
Alanını ise yalnızca tezli olarak tamamlamak mümkündür. Yoğunlaşma alanı ve tezli/tezsiz program
seçimi başvuru ve kabul mülakatları sırasında belirlenir. (http://stcmma.bilgi.edu.tr/tr/pages/programhakkinda/)
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UFAK KATKILAR BÜYÜK UMUTLAR
İÇİN

ONLINE BAĞIŞ
www.yekuv.org
Vakıflar Bankası Osmanbey Şubesi
TR 55 0001 5001 5800 7287 9864 76
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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.

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