


1

Maddi katkı fedakarlıktır...
Sevgiyle yaklaşmak yürekliliktir...

İkisini birden yapabilmek 
YEKÜV geleneğidir.



Hayatta 
en hakiki mürşit 

ilimdir. 
“Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz... Yerinde duran bir şey ise geriye 

gidiyor demektir. Bir taraftan genel olan cahilliği yok etmeye çalışmakla 

beraber, diğer taraftan toplumsal yaşamda bizzat faal ve faydalı, verimli 

elemanlar yetiştirmek lazımdır. Bu da ilk ve orta öğretimin uygulamalı bir 

şekilde olmasıyla mümkündür. Ancak bu sayede toplumlar iş adamlarına, 

sanatkârlarına sahip olur. Elbette milli dehamızı geliştirmek, hislerimizi layık 

olduğu dereceye çıkarmak için yüksek meslek sahiplerini de yetiştireceğiz. 

Çocuklarımızı da aynı öğretim derecelerinden geçirerek yetiştireceğiz.”
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“Eğer Cumhurbaşkanı 
olmasam, 

Eğitim Bakanlığı’nı 
almak isterdim.”
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Selam olsun size 
kocaman yürekli 
insanlar…

Selam olsun size 
kocaman yürekli 
insanlar…
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Sevgili Gülbin Sözen ile 2012 yılında tanıştım. 21. Yüzyıl Eğitim 
ve Kültür Vakfı’nın (YEKÜV) Yönetim Kurulu Başkanıydı. 

İsmini duyduğum ancak hakkında pek fazla bir bilgim olmayan 
YEKÜV’ün; Gülbin Hanım ve kendisi gibi gönülleri eğitim 
aşkıyla dolu yol arkadaşları tarafından 20 yıl önce kurulduğunu 
öğrenmiştim. 

Seksen yaşına yaklaşan bu güzel kadının YEKÜV’ü bize 
anlatırken gözlerinin nasıl parıldadığını, sesindeki coşkuyu ve 
heyecanını halen hatırlıyorum. 

Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için en 
önemli aracın eğitim olduğuna inanan Gülbin Sözen ve onun 
gibi yürekli arkadaşlarının hiçbir maddi karşılık beklemeden, 
hatta kendilerinin yaptıkları önemli maddi ve manevi katkılarla 
YEKÜV’ü nasıl geliştirdiklerini dinledikçe onlara duyduğum 
saygı katlanarak artmıştı.

Bu çalışmaların belgesel bir kitap haline getirilmesini 
önerdiğim zaman, böyle bir kitap için bütçe ayırmak yerine 
maddi kaynaklarının tamamını “Bir çocuk daha okusun” diye 
değerlendirmeyi tercih ettiklerini söylediler. 

Onlara olan saygım katlanarak büyümüştü.

Bu nadide Vakıf’ın 25. yılını kutlayacağı 2017 senesine 
geldiğimiz zaman Sevgili Gülbin Sözen ile yollarımız tekrar 
kesişti.  25 senedir verdikleri karşılıksız eğitim burslarıyla, 
yaptıkları okul ve yurtlarla, hayata geçirdikleri hepsi 
birbirinden önemli projeleriyle yüzbinlerce insanın hayatına 
dokunan YEKÜV için, başarılarla dolu 25 yılı anlatan bir kitap 
hazırlanması fikrine artık onlar da sıcak bakıyordu.

Bu kitabın hazırlanmasında YEKÜV’e destek olmak ayrıcalığını 
bana verdikleri için onlara minnettarım. 

Kitabın bazı bölümlerini dinlediğim hikayelerden yola çıkarak 
yazdım, bazı bölümlerini aylarca süren araştırmalarımda 
topladığım bilgileri kurgulayarak derledim. 25 yıl boyunca 
yayınlanan tüm faaliyet raporlarını okudum, bu süre boyunca 
yayınlanan dergilerini inceledim, Sevgili Işın Özdemir’in 
şahane kalemiyle hayat verdiği “Geleceğe Dokunmak” kitabını 
adeta su içer gibi kana kana okudum…

Ve sonunda şunu anladım ki, insanlar hayatlarını adadıkları 

Y A Z A R I N  S U N U Ş U

zaman dağları delebilir, okyanusları aşabilir ve yıldızlara 
ulaşabilirler. İşte YEKÜV’ü kuran ve bugünlere getiren o 
yürekli insanlar da bunu yaptılar… Dağları deldiler, okyanusları 
aştılar ve destekledikleri gençleri yıldızlara ulaştırdılar…

Bu yürekli insanları 25 yıldır azimle, şevkle, sevgiyle, coşkuyla 
harekete geçiren ve ilk günden bugüne YEKÜV’ü anne 
şefkatiyle geliştiren, büyüten, yöneten sevgili Gülbin Sözen’e 
selam olsun…

Maddi ve gayrimenkul bağışlarıyla YEKÜV’ün gelişmesini, 
büyümesini, daha fazla çocuğa ve gence ulaşmasını sağlayan 
nadide insan rahmetli Nilüfer Gökay’a selam olsun…

Kuruluşundan bugüne kadar yaptıkları gayrimenkul bağışlarla on 
binlerce gencin eğitimlerini tamamlamalarını sağlayan ve bugün 
hepsini minnetle andığımız Sema ve Çetin Şaman’lara, Mehmet 
ve Nevin Turaç’lara, Nurten Kuşçu’lara, Hatice Araboğlu’lara, 
İbrahim ve Gülten Zaman’lara, Kemal ve Nurhayat Güleçin’lere 
selam olsun…

“Bir çocuk daha okusun” diye YEKÜV’e fon yaratan, ayni 
bağışlar yapan yüzlerce bağışçıya, hiçbir maddi karşılık 
gözetmeden gece gündüz gönüllerinin tüm zenginliğini ortaya 
koyarak çalışan kuruculara, yönetim kurulu, danışma kurulu, 
denetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri ile gönüllülerine 
selam olsun…   

Bu kitap,  25 yıllık bir gönül yolculuğunun sadece kısa bir 
hikayesidir. 

Her hikâyenin bir başlangıcı bir de sonu vardır ama YEKÜV 
hikayesi; gönülleri iyilik, güzellik, eşitlik, adalet, sevgi, saygı, 
merhamet ve şefkat duyguları ile dolu dürüst, onurlu, bilinçli 
insanlar var oldukça devam edecektir.

Serap Gökçebay

Özel Teşekkür: 

Kitabın hazırlanması sürecinde beni yürekten destekleyen ve 
elindeki tüm bilgileri cömertçe paylaşan Sevgili Gülbin Sözen’e, 
Ş. Tülay Erkan’a ve Işın Özdemir’e, YEKÜV arşivinden her 
türlü bilgiyi toplamamda bana yardımcı olan Seda Kale’ye ve 
Deniz Akçay’a, editoryal destekleri için ARPR ekibimden Yeşim 
Daravanoğlu’na sonsuz teşekkürler.
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YEKÜV
1992

YEKÜV
1993

YEKÜV
1996

YEKÜV
1997

YEKÜV
1999

YEKÜV
2000

YEKÜV
2001

YEKÜV
2002

06 Mayıs 
1992 

YEKÜV 
kuruldu

•
YEKÜV 

Çetin Şaman 
Kültür Merkezi 

açıldı

Abdi İpekçi 
Salonunda 

gerçekleşen 
YEKÜV Gençlik 
Konseri yeni bir 

Mega Star’ın 
doğuşuna sahne 

oldu:  TARKAN

Habitat 
Projeleri 
hayata

 geçirildi.

Seniye Turaç 
Kız Öğrenci Yurdu 

hizmete açıldı
•

Türkan Şoray’ın 
desteği ile sekiz 

yıllık eğitimin 
önemine dikkat 

çekmekamacıyla 
“Sekiz Okul” 
kampanyası 

başlatıldı. 

 17 Ağustos 
depremi 

sonrasında 
“Daha İyi 

Günlere Hep 
Birlikte” projesi 

başlatıldı.
•

 “Eğitimde Kalite 
Geliştirme” 

Paneli 
gerçekleşti.

18 Aralık 2000 
tarihinde 

Bakanlar Kurulu 
kararı ile 

KAMUYA YARARLI 
VAKIF 

statüsü alındı.
•

Körfez Yaz 
Okulu Projesi 

gerçekleştirildi.

YEKÜV “Ulusal 
Eğitime Destek”  
Kampanyasının 

ana paydaşı oldu
•

“Anne Çocuk Elele” 
ve 

“Kültür Yolu” 
projeleri hayata 

geçirildi

YEKÜV 
Nilüfer Gökay 

Orta Okulu açıldı 
ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’na 

armağan edildi“

Türkiye’de 
Genç ve Çocuk 
Olmak” konulu 

1. Fotoğraf 
Yarışması yapıldı.
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YEKÜV
2003

YEKÜV
2004

YEKÜV
2008

YEKÜV
2011

YEKÜV
2012 

YEKÜV
2013

YEKÜV
2016

YEKÜV
2017

“Yetişkin 
Eğitimi” projesi 

kapsamında 
1.Eğitim 

Kurultayı 
gerçekleştirildi. 

•
“Anadolu’ya 
Armağan” ve 
“Umut Kızlar” 

projeleri 
başladı.

•
YEKÜV Beyoğlu 

Sanat Cafe 
açıldı. 

2. Eğitim 
Kurultayı 

gerçekleştirildi.
•

YEKÜV’ün Okul 
Öncesi Eğitime 
Destek projesi, 

AMC Bağış 
Programı’na 
Türkiye’den 

seçilen proje 
oldu.

Bir Kitap Bin 
Hayat” Kitap 

Toplama 
Kampanyası 
ile 7000 kitap 
toplanarak 

Doğu ve 
Günaydoğu’daki 

ihtiyaç sahibi 
okullara 

ulaştırıldı.

Işın Özdemir 
tarafından gerçek 

hikayelerden 
kurgulanarak kaleme 

alınan “Geleceğe 
Dokunmak” kitabı 

basıldı ve geliri eğitim 
havuzuna aktarıldı.

•
Van Depreminden 

sonra “Daha İyi 
Günlere Hep Birlikte 

2” projesi hayata 
geçirildi. 

“Barış Kültürü ve 
Eğitimi” çalıştayı 

düzenlendi.
•

YEKÜV 20 yılında 
20 bin çocuğa 

ulaşma hedefini 
gerçekleştirdi ve 
bu sevincini Emel 
Sayın konseri ile 

taçlandırdı. 

 “Demokrasi 
ve Haklarım İçin 

Buradaydım, 
Buradayım ve 

Burada Olacağım” 
AB Projesi hayata 

geçirildi.
•

Nilüfer Gökay 
Kadıköy Kız Yurdu 

açıldı.
•

Güneş Çocuklar 
Projesi başlatıldı.

YEKÜV 
25 yaşında… 

•
25 Yılda 25.000 
karşılıksız eğitim 
bursu hedefine 

ulaşıldı.
•

“Eğitim ve 
Kültürde 25 Yıl” 
Paneli yapıldı.

•
25 yıllık 

yönetimde
bayrak devri 
gerçekleşti.

YEKÜV Kamu 
spotu yayına 

girdi.
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BİR ÇOCUK DAHA OKUSUN DİYE…

YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

25. YILI

DERLEYEN, YAZAN VE YAYINA HAZIRLAYAN

Serap Gökçebay

YAYIN VE YAPIM KOORDİNASYONU

ARPR İletişim 

GRAFİK TASARIM VE UYGULAMA

Hale Tekcan

BASKI 

Cemil Baskı Çözümleri

Adres ……

 

2017, YEKÜV

Bu kitabın tüm yayın hakları saklıdır.

Kitapta yer alan metin ve görsel malzemeler ancak kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.

Kitap içindeki isim ve unvanlar, söz konusu dönemler için geçerlidir.  

Fo
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YEKÜV Hakkında…
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 yılda on binlerce çocuk ve gence eğitim bursu sağlayan, adını 
 taşıyan bir okul ve iki kız yurdu ile eğitime verdiği desteği 
sürekli kılan, kendisine bağışlanan gayrimenkulleri her zaman amacı 
doğrultusunda değerlendiren YEKÜV, bugün Türkiye’nin en saygın sivil 
toplum kuruluşlarından biri olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için en önemli faktörün eğitim olduğuna 
inanan ve bu alandaki iyileştirmelere katkıda bulunmayı amaçlayan 21. Yüzyıl Eğitim ve 
Kültür Vakfı (YEKÜV) 1992 yılında kuruldu.

Özellikle okumak için kırsaldan ilk defa İstanbul’a gelen, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı 
üniversite gençlerine, eğitimde fırsat eşitliği sunmak ve onların en iyi düzeyde yetişmelerine 
katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren YEKÜV, 2017’de 25. yılını kutluyor.

YEKÜV kurulduğu ilk günden bugüne kadar, çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel 
düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan bireylerden 
oluşan bir toplum vizyonu ile sosyal ve kültürel projeler yürütüyor. 

Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin eğitsel, kültürel, sosyal gelişimlerine katkı 
sağlıyor, yaşamlarına, yüreklerine dokunuyor ve hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı oluyor. 

Adını taşıyan okulu, iki kız öğrenci yurdu, eğitim ve kültür merkezleri ile Anadolu’dan gelen 
gençlere fırsat eşitliği yaratan,  bursiyerleri ile bir aile olan YEKÜV aynı zamanda Türkiye’yi 
kapsayan pek çok projesi ile 25. yılında yüz binlerce çocuk, genç ve yetişkinin hayatına katkı 
yapmış olmanın gururunu yaşıyor.

Cehaletle onun ürünü olan yoksulluğun kesiştiği dar dönemeçten demokrasinin geçemeyeceğini 
bilen YEKÜV kurucuları o nedenle 25 yıldır var güçleriyle “ÖNCE EĞİTİM” diyor. 

Türkiye’nin demokrasiye giden yolundaki eğitimin taşlarını, zor koşullardan gelerek hayata 
tutunan başarılı, onurlu, bilinçli gençlerin döşeyeceğine inanan YEKÜV, bu gençlerin 
sayılarını arttırmak için 25 yıldır çalışıyor.  

Aydınlığa giden bu yolda çok önemli ayak izleri bulunan ve Cumhuriyetimizin açtığı medeniyet 
yolunda çeyrek asırdır “EĞİTİM” diye ilerleyen YEKÜV, bundan sonraki nice 25 yıllarda da 
sadece “EĞİTİM” diyerek yoluna devam edecek.

25



25 yılın kazanımları… 
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Üniversite hayatları boyunca 25 bin gence sağlanan karşılıksız eğitim bursları

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay Ortaokulu

Genç öğrencilerin sadece ellerini değil yüreklerini de ısıtan Saniye Turaç ve 
Nilüfer Gökay Kız Öğrenci Yurtları 

Montlar, botlar, kırtasiye malzemeleri ve “umut” ile doldurulan çantaların Türkiye’nin 
en ücra köşelerine kadar ulaştırıldığı “Anadolu’ya Armağan” Projesi

Kız çocuklarının kendi geleceklerine yön verebilen gençler olmaları yolunda 
eğitimlerini tamamlamasına destek veren “Umut Kızlar” Projesi

Gençleri; kişisel gelişimlerinin yanı sıra sorgulayan, düşünen, düşündüğünü ifade 
edebilen bireyler olmaları yönünde destekleyen “Öğrencilerle İletişim” Projesi

Adlarını YEKÜV eliyle yazabilen “Yetişkin Eğitimi” Projesi ve seslerini Edirne’den 
Ağrı’ya duyurabilen “81 İlden 81 Kadın” Projesi

Akşam olunca çocuklarının sıralarına oturarak eğitim alan anneleri destekleyen 
“Anne – Çocuk El Ele” Projesi

Hayatlarında deniz görmemiş çocukları, denizle buluşturan “Kültür Yolu ” Projesi 

Çocukların öz güven ve motivasyonlarını geliştirerek kendilerini rahat ve özgürce 
ifade edebilen bireyler olmalarını destekleyen “Yaz Çiçekleri” Projesi 

Gençlerin demokratik vatandaşlık ve insan hakları farkındalıklarını güçlendiren 
Avrupa Birliği “Demokrasi ve Haklarım İçin Buradaydım, Buradayım ve Burada 
Olacağım “ Projesi

Ve daha niceleri…

YEKÜV, 25. yılından sonra da, değerli bağışçılarının destekleri 
ile yeni projeler üretmeye, on binlerce gence daha dokunmaya 
ve Türkiye’nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için 
eğitime destek vermeye tüm gücüyle devam edecek…

25 yılın kazanımları… 
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Ülkemizin çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olmasını istiyoruz. Bunun için; 
ülke beklentilerine cevap verebilecek, çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür 
ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, demokrasiyi 
yaşatmak isteyen, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirebilen 
bireylerle oluşan bir toplum düşlüyoruz.

Atatürk ilkeleri ışığında, laik ve demokratik cumhuriyetimizin vazgeçilmez 
kurumlarına sahip çıkacak geleceğin yöneticisi çocuklarımız ve gençlerimize 
eğitimde uygun koşul ve olanak eşitliği vermek ve onların yetenek ve becerileri 
ölçüsünde en iyi düzeyde yetişmelerine katkıda ve destekte bulunmak, kaynak 
ve olanakların yönlendirmesinde eğitimin önemi ve önceliği konusunda 
kamuoyu yaratarak eğitim ve kültür gibi temel bir konuya toplumu ortak etmek, 
çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm insanımızın eğitsel, sosyal, kültürel, 
kişisel ve mesleğe yönelik gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışıyoruz.

Vizyon

Misyon
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ZEHRA AKIN GÜLBİN SÖZEN HİKMET GÜNGÖR ŞERİFE TÜLAY ERKAN

25 Yılın Kahramanları
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Onları birkaç sayfaya sığdırıp anlatmaya 
çalışmak çok zor… Hepsi gerçek birer hazine… 
Çeyrek asır boyunca aşkla bağlı oldukları 
YEKÜV için gece gündüz çalışan, üreten, 
burs görüşmeleri yaptıkları günlerde dertlenip 
uykusuz geceler geçiren, bursiyerlerinin 
başarı hikayelerini duydukça da mutluluktan 
uyuyamayan eğitim sevdalısı kadınlar onlar…
25 senedir yollarının kesiştiği herkese “Bir 
çocuğa, bir gence de siz dokunun” demekten 
kendilerini alamayan, seslerini duyanlarla 
YEKÜV’ü büyüten, geliştiren, güçlendiren 
kadınlar…

Kimi zaman kendi evlatlarından öncelikli olan 
YEKÜV için yılmadan çalışan, dinledikleri 
yaşam öykülerinden yola çıkarak şahane 
projeler üreten, hayata geçirdikleri her proje 
ile binlerce yüreğe dokunan azimli, çalışkan, 
eğitime gönül vermiş kadınlar…

Hepsi gerçek birer Cumhuriyet kadını… 
Türkiye’nin; Atatürk’ün hayalini kurduğu çağdaş 
medeniyetler seviyesine ulaşması için yolun 
“Eğitimden” geçtiğine inanan ve bu uğurda 25 
yıldır özveriyle çalışan gerçek Don Kişotlar…   

Eğitim ve gelir eşitsizliğinin vicdanları yaraladığı 

yıllarda, başarılı gençlere eğitimde fırsat eşitliği 
sunabilmek için 25 yıl önce YEKÜV’ü kurarak 
yola çıktılar. Türkiye’nin güzel çocuklarına 
ve gençlerine eğitim desteği sağlamak üzere 
ailelerinden uzaktaki bu çocukların İstanbul’daki 
aileleri oldular. Aşkla, heyecanla, yorulmadan 
yıllarca çalıştılar. 

YEKÜV’ü 25. yıla taşıyan bu kahraman kadınlar 
artık görevi gençlere devretmeye hazırlanıyor. 

“Biz 25 senede elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalıştık. Ruhlarımız bir 25 yıl 
daha çalışacak kadar eğitim aşkıyla dolu 
ancak biz YEKÜV’ün yönetimini genç, 
dinamik ve donanımlı bir ekibe bırakmanın  
zamanı geldiğine inanıyoruz. Bu yeni 
ekip ile YEKÜV daha hızlı hareket ederek 
başarılı projelere imza atacak… Bize de 
gururla bunları izlemek düşecek” diyorlar…  

Onların isimleri YEKÜV’ün tarihinde altın 
harflerle yazılacak...

GÜLBİN SÖZEN, HİKMET GÜNGÖR, ZEHRA 
AKIN, Ş.TÜLAY ERKAN; YEKÜV’ü var eden 
güçlü iradenize ve emeklerinize sonsuz 
teşekkürler…      

YEKÜV’ün kuruluşunda yer alan ve 25 yıl boyunca 
ilk günkü heyecan ve coşkuyla “bir çocuk daha okusun” diye 

özveriyle çalışmalarını sürdüren YEKÜV’ün 
kahraman kadınlarına selam olsun… 

Onlar yel değirmenlerine meydan okuyan Don Kişot’lar…
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Bir Eğitim Sevdalısı… 
Avukat Gülbin Sözen ve YEKÜV’ün kuruluşu  

“Maddi katkıları öğrencilere ulaştırmak için çırpınırken yüreklere 
dokunmayı da hiç ihmal etmedik. Çünkü ancak yürekten yaparsak 
yüreklere ulaşabileceğimize 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 25 yıl yolumuza devam ettik”  

Gülbin Sözen 1936 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluğu 
Bostancı’da geçti. Ailesi okuması ve meslek sahibi 
olması için onu hep teşvik etti. Çamlıca Kız Lisesini 
tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde yükseköğretim hayatına başladı. Hukuk 
Fakültesi ikinci sınıftayken Gazetecilik Yüksekokuluna 
da girdi ve her iki okulun diplomasını alarak mezun oldu. 

Hukuk Fakültesi son sınıftayken Şişli Terakki Lisesinde 
yatılı okuyan İstanbul dışındaki aile dostlarının çocuklarını 
ziyarete gider, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı. 
Gülbin Hanım’ın bu yaklaşımından  etkilenen Lise Müdürü 
Ecvet Bey bir gün “Hafta sonları gezmeye gitmek yerine 
buraya gelip çocuklarla ilgileniyorsunuz, gelin daha fazla 
çocuk sizden faydalansın” diyerek ona belletmenlik, 
mezun olduktan sonra da öğretmenlik teklif etmişti. 
Bir süre Şişli Terakki Lisesinde ortaokul öğrencilerine 
“Yurttaşlık Bilgisi” dersleri verdi. 

Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık 
stajını İstanbul Barosu eski başkanlarından Avukat 
Burhan Güngör ve Avukat Hikmet Güngör’ün yanında 
yaptı. Bir İstanbul beyefendisi olan Burhan Bey işinde 
son derece titiz, özenli birisiydi. Onların yanında sadece 
staj yapmadı adeta bir dünya görüşü aldı, çok güçlü 
dostluklar kazandı. 

İlk sivil toplum deneyimi üniversiteden mezun olduğu 
sene arkadaşlarının isteğiyle Çamlıca Kız Lisesi 
Derneğini kurmasıyla başlamıştı. Ancak daha sonra 
yoğunlaşan iş hayatı nedeniyle bu derneğe yeteri kadar 
zaman ayıramadı. “Yıllar içinde anladım ki eğer zaman 

ayıramıyor, emek harcamıyor ve yüreğini koyamıyorsan 
hiçbir şey ileri gitmiyor. Yani bir dernek veya vakıf 
kurmak önemli değil, bunu herkes yapabilir, önemli olan 
kurduğun yapıyı yaşatabilmek.”

Stajı sırasında ise Hikmet Güngör, O’nu “Türk Kadın 
Hukukçular Derneği” ile tanıştırdı. Merkezi Paris’te 
bulunan Uluslararası Kadın Hukukçuları Derneğinin 
Türkiye şubesi olan Türk Kadın Hukukçular Derneğinin 
en genç üyesi olmuştu. Burada sivil toplum kuruluşlarının 
yapısı, yönetimi ve gönüllülük hakkında pek çok şey 
öğrendi. 

Arzusu hakim olmaktı ancak tayinlerin çıkması uzun 
zaman alıyordu. Okumasını hep teşvik eden annesi 
O’nu avukatlığa yönlendirdi. Stajını tamamlayınca 
Sultanahmet Adliyesinin yakınında tuttukları bürosunda 
avukatlığa başladı. 

Hakimlik başvurusunun kabulü geldiği zaman bir yıllık 
avukattı. İşleri iyi gidiyordu ve mesleğine devam etme 
kararı vermişti. 1966 yılında Hukuk Fakültesinden 
arkadaşı Ali Sözen ile evlendi. 1968 yılında ikiz çocukları 
Algül ve İbrahim doğdu. 

Çocukları büyük zamanını alsa da işinden ve sivil toplum 
kuruluşlarındaki çalışmalarından hiç ödün vermeden 
çalışmalarını sürdürdü. 

Çocukları Robert Kolejden mezun olduğu zaman 
takvimler 1986’yı gösteriyordu. Oğlu İbrahim Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesine, kızı Algül İstanbul Üniversitesi İngilizce 
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Gülbin Sözen’in Teşvikiye’deki avukatlık bürosunda 
sıradan bir iş günüdür. Gülbin Hanım ile Nilüfer 
Gökay, hukuki konuları tamamlamış her zamanki sıcak 
sohbetlerini yaparken yanlarına Gülbin Hanım’ın çok 
sevdiği bir arkadaşı uğrar. O da bu keyifli sohbete dâhil 
olur.

O günlerde avukatlıkla birlikte gönüllü olarak Cağaloğlu 
Lions Kulübü Başkanlığını yürüten Gülbin Sözen’in 
eğitime destek veren pek çok çalışma yaptığını bilen 
arkadaşı sohbet sırasında tıp fakültesi son sınıfta 
okuyan, babası olmayan çok başarılı bir kız öğrenciden 
söz eder.

“Van’ın bir köyünden gelmiş. Bugüne kadar 
Almanya’da işçi olarak çalışan dayısı eğitim için 
ona destek oluyormuş ama bu sene desteğini kesmiş. 
Kızcağız çok müşkül durumda, ona yardım eder 
misiniz?”

Gülbin Hanım, Lions kanalıyla, burs vererek kız 
öğrenciye yardım edebileceğini söylerken konuşmaya 
şahit olan Nilüfer Gökay “Ben yardım edeyim. 
Neye ihtiyacı var öğrenelim, hatta bir araya gelip 
tanışalım, ihtiyaçlarını ondan dinleyelim” diye atılır.

Ertesi gün tıp fakültesi son sınıf öğrencisi genç kız 
Gülbin Sözen’in Teşvikiye’deki avukatlık bürosuna 
gelir. Nilüfer Gökay ve Gülbin Sözen büyük bir sevgiyle 
karşılarlar kız öğrenciyi.

Ürkek bakışlarla ne söyleyeceğini bilemeden 
karşısındakilere bakan genci rahatlatmak için çay 
ikram ederler ve sohbete başlarlar.   
 
“Devlet yurdunda kalıyorum, ama üniversite harcı 
ödemesinde zorlanıyorum. Tabi bir de ders kitaplarını 
almak için paraya ihtiyacım oluyor. Arkadaşlarımdan 
kitapları alıp fotokopi çekmeyi denedim ama fotokopi 
de ucuz değil ki… Bizim tıp kitaplarının kalınlığını 
bilirsiniz…”

“Peki kızım yemek içmek için ne yapıyorsun?.”

“Öğlen yemeklerini okulun yemekhanesinde yiyorum, 
çok güzel ve ucuz. Akşamları da annemin köyden 
gönderdiği pekmezle idare ediyorum.”          

Kız öğrenciyi dinleyen Nilüfer Gökay, o anda kararını verir 
ve bu güzel kalpli genç doktor adayının tüm ihtiyaçlarını 
karşılayarak okulunu bitirmesine maddi destek sağlar. 

Bir kavanoz pekmez…

İşletme Bölümüne girdi. Oğlu İbrahim Sözen daha sonra 
Yale Üniversitesinde master ve ihtisasını tamamlayacak 
ve Türkiye’nin saygın kadın doğum doktorlarından biri 
olacak, kızı Algül ise çok uluslu şirketlerde profesyonel 
olarak çalışmaya devam edecekti.  

Çocukları üniversiteye başladıktan sonra, uzun süredir 
kendisine teklif edilen Cağaloğlu Lions Kulübü üyeliğini 
kabul etti. O günden sonra sivil toplum kuruluşları için 
harcadığı vakit artmaya başlamıştı. Ancak yine de 
mesleğine gösterdiği ilgi ve özeni hiç eksiltmemişti. 
15 yıldır hukuk danışmanlığını yaptığı Nilüfer Gökay’a 
gösterdiği özel ilgi gibi… 

1949 - 1957 yılları arasında İstanbul Valiliği ve Belediye 
Başkanlığı yaptıktan sonra, İsviçre Büyükelçiliğine atanan 
daha sonra da İstanbul Milletvekilliği, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı görevlerinde 
bulunan Fahrettin Kerim Gökay’ın saygıdeğer eşi, 
gerçek bir İstanbul hanımefendisi olan Nilüfer Gökay, 
gayrimenkulleri ve diğer tüm hukuki işlerini Gülbin Sözen 
ile yürütüyordu. 

İşte; gönülleri iyilik ve eğitim aşkıyla dolu bu iki kocaman 
yürekli kadının yakın dostluğu, 25 yıl boyunca binlerce 
çocuk ve gence eğitimde fırsat eşitliği sağlayan YEKÜV’ün 
doğuşunun ilk tohumlarını oluşturacaktı…

Bir kavanoz pekmez…
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Yıl 1991’dir.

Yaptığı yardımın yarattığı sonuçtan büyük bir mutluluk 
duyan Nilüfer Gökay, desteğin sadece 1 öğrenci ile 
sınırlı kalmayıp devam etmesini arzular. Rahmetli kocası 
Fahrettin Kerim Gökay anısına her yıl maddi imkanı 
yeterli olmayan 10 tıp öğrencisine burs vermek istediğini 
söyleyen Nilüfer Gökay bunun için Gülbin Sözen’e burs 
bedelini nakit olarak vermeyi ve bursları onun takip 
etmesini talep eder. 

Ancak bu parayı şahsı üzerine almayı kabul etmeyen 
Gülbin Sözen, parayı o dönemde başkanlığını yaptığı 
Cağaloğlu Lions Kulübüne alabileceğini söyler. O yıl 
şartlı olarak, bağış makbuzu karşılığında Cağaloğlu Lions 
Kulübüne giren para ile ihtiyaç sahibi 10 tıp öğrencisine 
burs verilmeye başlanır. 

O günlerde doksanlı yaşlarını süren Nilüfer Gökay, “Ancak 
bu bursların sürekli olmasını arzu ederim. Bu sene 
10 öğrenciye destek oluyorum ama ya ben ölürsem ne 
olacak? Bu çocukların bursları nasıl devam edecek? Bu 
bursların sürekliliğini sağlamamız gerek” diyerek Gülbin 
Hanım’ın bu işi şahsi olarak takip etmesini teklif eder. 
“Ben de ölümlüyüm Nilüfer Hanım, yarına hangimizin 
çıkacağını kim bilir?” diye karşı çıkar Gülbin Sözen. 

Eğitim desteğine ihtiyacı olan başarılı çocuklara düzenli 
burs verecek bir vakıf kurma düşüncesi o günlerde Gülbin 
Sözen’in zihninde filizlenmeye başlar. Bu dönemde 
Liones Kulüpler Yönetim Çevresi Başkanı olarak görev 
yapan Zehra Akın da, Gülbin Sözen’in Cağaloğlu 
Kulübünde başlattığı burs programını izlemektedir. O 
da Gülbin Sözen gibi, bu burs programının genişlemesi 
ve sürekliliğinin sağlanması için bir şeyler yapmayı 
düşünmektedir. 

Düşünceler aynı hedefe kilitlenmiş ve bir vakıf kurulması 
için seferberlik başlamıştır. 

Düşünülen bir Lions Eğitim Vakfı kurmaktır. Ancak Lions’ta 
görevler birer yıllık olduğu için Nilüfer Gökay bursun 
devamlılığından endişe eder. Dönemin Lions Genel 
Yönetmeni ve geçmiş tüm Genel Yönetmenleri “Lions’un 
bir tek vakfı vardır, o da Türk Lions Vakfı’dır” diyerek 
karşı çıkarlar. Bunun üzerine Gülbin Sözen’in kendi 
kulübü Cağaloğlu 2 Lions, müstakil bir vakıf kurulması için 
tüm desteği verirler. Bu kararlılık karşısında Lions Genel 
Yönetmeni bir mektup yazarak tüm Lions kulüplerini yeni 
kurulacak vakıfa destek olmaya davet eder.  

Gülbin Hanım, Vakıflar Müdürlüğüne giderek gerekli 
yasal şartları araştırmaya başlar. Vakıf kurabilmek için 
500.000 TL sermaye veya bir gayrimenkul göstermeleri 
gerektiğini öğrenir.

Av. Gülbin Sözen, Zehra Akın, Av. Hikmet Güngör, Ş. Tülay 
Erkan ve Av. Sevil Dumanlı liderliğindeki, Türkiye’nin iyi 
eğitilmiş gençlerle daha aydınlık yarınlara ulaşacağına 
inanan bu eğitim sevdalısı Cumhuriyet kadınlarının her 
biri, içinde bulundukları sosyal çevreyi harekete geçirirler. 

Kuruluş için gerekli finansal kaynağı toplamak 
için çevrelerindeki dostlarından, arkadaşlarından, 
akrabalarından destek alırlar. Bu seferberliğe başta 
Gülbin Hanım’ın bir dönem başkanlığını yaptığı Cağaloğlu 
Lions Kulübü olmak üzere pek çok Lions Kulübü başkanı 
ve bazı Lionlar da maddi katkılarıyla dahil olur. Sema 
Şaman’ın hiç düşünmeden bağışladığı Kadıköy’deki 
dairesi ile yasal gereklilikleri tamamlayarak 1992 yılında 
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı’nı (YEKÜV’ü) kurarlar. 

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı 1992 yılının Mayıs 
ayında, gönülleri eğitim aşkıyla çarpan bu lider ruhlu 
kadınların öncülüğünde, maddi destekleriyle kuruluşun 
yasal bölümünü tamamlayan 168 üye tarafından kurulmuş 
ve YEKÜV’ün yüzbinlerce insana dokunacak yolculuğu 
başlamıştır.  

O günden sonra artık Gülbin Sözen’in hayatında da 
yepyeni bir sayfa açılmıştır… 

Gecesini gündüzüne katarak çalışacağı, 25 yılının 
her dakikasını “Bir çocuk daha okusun” diye yürekten 
adayacağı, hepsi birbirinden anlamlı hikayelerle, başarılı 
projelerle dolu binlerce beyaz sayfa… 
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“Yüreği aydınlık bir gelecek için çarpan nice büyük yürekli 
bağışçılarımızla, gönüllülüğün silinmez izlerini arkalarında bırakarak 

aramızdan ayrılanlarla, saatini YEKÜV’e ayarlayan gönül birliği 
yaptığımız arkadaşlarımızla ve el ele tutuşsalar dünyayı saracak 

gençlerimizle YEKÜV’ün 25. yılını görebildiğim için çok mutluyum.
YEKÜV, bizlerden sonra gelecek genç kuşaklarca ve Vakfın 

profesyonellerince de korunması ve yüceltilmesi gereken 
toplumsal bir emanettir…  

Büyük bir çaba ve özveriyle sahip olunan bu emanetin;  kuruşuna, 
itibarına zarar vermeden bizlerin inanç ve felsefesi doğrultusunda 

yüreklerini de katarak kullanılması ve yeni kazanımlarla büyütülmesi 
en büyük dileğim hatta kuruluşundan bugüne emanetleri alan 

kişi olarak VASİYETİMDİR” . 

YEKÜV ile 25 Yıl… 

Gülbin Sözen kuruluşundan itibaren 25 yıl boyunca 
YEKÜV’ün Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.  

Bu süre boyunca her gün ilk günkü heyecanıyla çalıştı, 
her gün Vakıf merkezine geldi, toplantılara katıldı, Vakıf 
için yeni açılımlar düşündü ve her kararın içinde yer aldı…

“25 sene önce, bir gencin sesinin kulağımıza değmesiyle 
başlayan yolculuğumuz, her gün çoğalan umutların bizi 
sımsıkı sarmasıyla devam etti. Bu süreç içinde kat edilen 
yollar ve geçen yıllar gösterdi ki zaman ayırmadan, 
yüreği ve emeği ortaya koymadan bu yolda yürünmüyor. 
Ben de 25 yıl boyunca bunu yaptım. Hep yüreğimi ortaya 
koydum” diyen Gülbin Sözen 25 yılın sonunda artık 
bayrağı devretme zamanının geldiğine inanıyor. 

“YEKÜV’ün misyonunu genç, dinamik ve donanımlı 
arkadaşlarımızla sürdürmeliyiz” diyor…

Bu talebini geçmiş yıllarda pek çok kere dile getirmiş, 
ama yönetimdeki arkadaşları bırakmamışlar. “Bir sene 
daha Gülbin Hanım, şu projeyi de tamamlayalım ondan 
sonra Gülbin Hanım diye diye beni bugüne kadar tuttular. 
Ben de öylesine gönülden bağlıyım ki YEKÜV’e, bırakıp 
gidemedim bir türlü. Bağışlanan her yeni gayrimenkul ve 
her büyük nakdi bağış sorumluluklarımı arttırdı, verdiğim 
sözleri yerine getirmek için bugüne kadar çalıştım” diyor. 

YEKÜV dostlarından aldığı güç ve destekle 25 yıl 

boyunca sayısız proje geliştirmenin, her geçen yıl daha 
çok öğrenciye ulaşmanın, on binlerce öğrenciye burs 
vermenin ve her eğitim yılı sonunda yeni mezunlarla 
kucaklaşmanın heyecanını ilk günkü gibi yaşıyor. 

Zihninde, zaman zaman onu hüzünlendiren, gözlerini 
yaşartan zaman zaman da umutlandıran, geleceğe 
daha güvenle bakmasını sağlayan pek çok hikaye var. 
“Öğrenci evlerinde ay sonunu zor getirenler… Çok 
çocuklu ve dar gelirli akrabalarının yanında okurken 
yakınlarının sofrasından yarı aç yarı tok kalkanlar… 
Fakültede öğle yemeği ucuz olduğundan ekmeği çok 
yiyerek akşam öğününü geçiştirenler… Kendisine 
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ikramda bulunan arkadaşlarına karşılık verememenin 
ezikliğini yaşayanlar… Yüksek puanla kazandığı bölümü 
işe girmek zorunda kaldığı için bırakıp açık öğretime 
geçenler… Arkadaşlarının gezme tekliflerini mazeretler 
üreterek geri çevirenler… Seyahate, sinemaya, konsere 
gidemeden mezun olanlar… Yıllar sonra bu çocukların 
başarılı iş veya bilim insanı olarak bizlerin karşısına 
çıkması yok mu… İşte o zaman hafızlarımızdaki hüzünler, 
mutluluğa ve gurura dönüşüyor. İyi ki, yıllarımı bu güzel 
çocuklar için harcamışım diyorum.” 

Pes edilecek anlarda, bir tarafta sosyal sınıflar arasındaki 
uçurumun acısını çekenlerin haklı sesinin, diğer tarafta 
öğrencilerin başarılarının ve onlardan gelen umut eli 
bekleyen mektupların “bu güzel çocuklar için biraz daha 
çalışayım, bir şeyler daha yapayım” diyerek ona bu 25 
seneyi göz açıp kapayana kadar geçirttiğini söylüyor. 

Her eğitim yılı başlarken, kardeşlerine bakmak için 
okula gidemeyen kızları, okul çağında evlendirilen 
çocuk gelinleri, aile içi şiddete tanık olan çocukları, 
cezaevlerindeki, sokaklardaki, tarlalardaki mevsimlik işçi 
çocukları düşündüğünü, bu zamanlarda yolunun kesiştiği 
herkese “Bir çocuğa da siz dokunun” demekten kendini 
alamadığını söyleyen Gülbin Sözen, “Sesimi duyanlarla 
çoğalmaya çalıştım, sesimi duymayanlara da kızamadım 
ama bekledim ve hep umut ettim” diyor.  

“Köyden Kente Aydınlanma Projesi kapsamında 
Anadolu’ya yaptığımız gezilerde nelere şahit olmadık 
ki…  2 çocuğunu yatılı bölge okuluna göndererek eğitim 
almalarını sağlayan babayı tebrik ettiğimde aldığım 
cevap beni hem   çok şaşırtmış hem de çok üzmüştü. 
Çocuklarının okuması için değil, evden 2 boğaz daha 
eksilsin diye okula gönderdiğini söyleyen baba, bana 
yoksulluğun insana neler yaptırabildiğini göstermişti. Yine 
aynı seyahatte, ilkokuldan itibaren yatılı bölge okullarına 
gönderilen anne kuzularını, yollar kapanınca aylarca 
ailesini göremeyip okulda kalan küçücük yavruları görüp 
çok üzülmüştüm.”  

Bu arada birileri çıkıp “Ben de varım” dediğinde ilk 
günkü heyecanla dolduğunu söylüyor. 

“O anda duyguların soyluluğunu, coşkunun paylaşımını 
birlikte yaşıyorsunuz. Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla 
elde ettiklerimizi gelecek için ortaya koyduğunuz zaman 
eğitime adanan yolda köprü olduğunuzu ve yaşamları 
yaşanmaya değer kıldığınızı hissediyorsunuz” 

25 yıl önce yola çıkarken aldıkları ilk bağışı, burs verdikleri 
ilk öğrenciyi, ilk projelerini hayata geçirirken duyduğu 
heyecanı bugün de aynı canlıkla yaşıyor. Aydınlığa giden 
bu yolda kendisinin de ayak izleri olmasından mutluluk 
duyuyor. Bedeni 80 yaşında olsa da kalbi hala ilk günkü 
coşkuyla atıyor. Ruhunun derinliklerine kazınmış olan 
eğitim aşkı, gözlerinden ışık olarak saçılıyor. Burs verdikleri 
öğrencileri ile bir araya geldiği etkinliklerde hepsiyle tek 
tek konuşuyor, onlarla bir anne şefkatiyle ilgileniyor. 

“Bu öyle güçlü bir bağ ki zayıflaması veya kopması 
mümkün değil. 25 yıl boyunca ailemle eş kıldığım YEKÜV 
benim hayatımın ayrılmaz bir parçası... Bunca yıldır 
bulunduğum her ortamı, konuştuğum herkesi YEKÜV 
için nasıl bir fayda sağlayabilirim de bir çocuğun daha 
eğitimine destek verebilirim diye değerlendirdim. Her 
sene burs görüşmeleri sonrası, başvuranların bir kısmına 
yetişememenin üzüntüsünü çok derinden yaşadım.” 

Gülbin Sözen;  25. yılda gönlünün tüm zenginliğini katarak 
geliştirdiği YEKÜV’ü artık genç, dinamik ve donanımlı 
yeni bir ekibe devretmenin huzurunu yaşıyor ve “Bizden 
bayrağı teslim alacak yürekli insanlarla YEKÜV’ün daha 
nice 25 yıllar yaşatılacağını biliyorum” diyor. “YEKÜV,  
bizlerden sonra gelecek genç kuşaklarca ve Vakfın 
profesyonellerince korunması ve yüceltilmesi gereken 
toplumsal bir emanettir…  Ben bu emaneti 25. yılında yeni 
ellere teslim ediyorum. Büyük bir çaba ve özveriyle sahip 
olunan bu emanetin;  kuruşuna, itibarına zarar vermeden 
bizlerin inanç ve felsefesi doğrultusunda yüreklerini de 
katarak yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum”.  
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HİKMET GÜNGÖR
“Onlar bizim bursiyerlerimiz 

değil, çocuklarımız. Biz de onların 
aileleri... Biz binlerce çocuğu olan 

kocaman bir aileyiz. Gücümün 
son damlasına kadar onlara 

hizmet götürmeye devam 
etmek isterim…”

92 yaşındaki Avukat Hikmet Güngör için YEKÜV, 25 
yıldır hiç aralıksız hizmet verdiği bir Vakıf’tan çok daha 
büyük anlam ifade ediyor. YEKÜV onun için gençlere 
umut olan bir hizmet yuvası ve derin dostlukların 
pekiştiği bir aile gibi.  O, YEKÜV’ün kuruluşunda 
aktif olarak rol alan ve 25 senedir desteğini koşulsuz 
sürdüren eğitim sevdalılarından biri.

Hikmet Güngör bir subay kızı. Babası, Kurtuluş Savaşı’na 
katılmış, İnönü Cephesi’nde savaşmış, İstiklal Madalyası 
sahibi bir subaydır. Savaş sonrası Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinde görevine devam eden babası ile birlikte 
Hikmet Güngör de çocukluğu süresince Anadolu’nun pek 
çok şehrini dolaşır. Sevgili babasının emekliliğinden sonra 
İzmir’e yerleşirler ve Hikmet Hanım liseyi burada bitirir. 

Aslında kimya mühendisi olmayı istese de çok iyi 
anlaştığı sıra arkadaşı Hukuk Fakültesine birlikte gitmek 
konusunda ısrar edince tercihi hukuka döner ve İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesine girer. Çok sevdiği sıra 
arkadaşı ise lise bitirme sınavını geçemediği için onunla 
birlikte gelemez ve Hikmet Hanım 1942 yılında İstanbul’a 
yalnız gitmek zorunda kalır. 

Hikmet Güngör, 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirir ve Karaköy Rıhtım Caddesi’ndeki 
yazıhanesinde avukatlığa başlar. Fakülteden arkadaşı 
Burhan Güngör ile 1954 yılında evlendikten bir 
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müddet sonra, uzun yıllar eşiyle birlikte kullanacakları 
Cağaloğlu’ndaki ofislerine taşınırlar. İşte o yıllarda genç 
ve güzel bir hukuk mezunu onlara stajyer olarak başvurur. 
Gülbin Sözen’dir bu stajyer. Onun çalışkanlığına, 
zekasına, nezaketine hayran olurlar. Genç bir stajyer 
olarak hayatlarına giren bu enerjik kadınla yolları ondan 
sonra hiç ayrılmaz ve YEKÜV’ün kuruluşundan bugüne 
kadar büyük bir saygı ve sevgi çerçevesinde devam eder.

Serbest avukat olarak geçen meslek hayatında hep 
severek çalışır. Konu uzmanlığı olmadığı o yıllarda her 
tür dava ile meşgul olur. Her ilçenin kendi sınırları içinde 
yer alan adliyeleri arasında ulaşım zorlukları çekerek 
sürdürür mesleğini. 

Sivil Toplum Kuruluşları ile tanışması Cağaloğlu 
Lioness Kulübünün kurucu üyesi olmasıyla başlar. Daha 
sonra halen üyeliğinin devam ettiği Cağaloğlu 2 Lions 
Kulübünün kurucu üyesi olur. 1973 yılında Türk Hukukçu 
Kadınlar Derneğine katılır ve 1986-1988 yıllarında 
derneğin başkanlığını yapar.

1963 yılında İstanbul Belediye Başkan Yardımcılığı, 1972 
yılından itibaren de iki yıl İstanbul Barosu Başkanlığı 
yapan eşi Burhan Güngör’le süren evliliğinde bir kız 
çocuğu annesi olur. Burhan Güngör o yıllarda kurucusu 
olduğu Fahrettin Kerim Gökay Vakfının yönetim kurulunda 
yer almaktadır. Bu nedenle Fahrettin Bey’in eşi Nilüfer 
Gökay’ın işlerini etik olarak takip etmeyi uygun bulmaz ve 
Nilüfer Hanım’ı Gülbin Sözen’e yönlendirir. 

Nilüfer Gökay’ın 10 tıp öğrencisine burs vermesi ile 
başlayan YEKÜV’ün kuruluş hikayesinin her aşamasında 
aktif bir şekilde yer alır Hikmet Güngör. Gülbin Hanım’la 
birlikte Vakfın kuruluşu için gerekli yasal süreçleri takip 
eder ve 1992 yılında kurucu mütevellisi olduğu YEKÜV 
hayata geçer.  

Genlerinde babasının eğitim aşkı vardır. “Babam derdi 
ki, bir yatırım yapacaksanız eğer, çocuklara, onların 
eğitimlerine yapın… Okul inşa edin, okuyamayan 
çocuklara destek olun. Ben bunları duyarak büyüdüm ve 
babam gibi ben de eğitime gönül verdim.” 

Babasının emekli subay maaşıyla eğitim için neler 
yaptığını anlatırken gözleri parlıyor. “Ağabeyim 
eczacılıkta, ben hukukta, kız kardeşim de Amerikan 
Kolejinde okuyor. Babamın, oturduğumuz Beşiktaş 
Serencebey’deki mahalle okulunun Okul Aile Birliğine 

girdiğini öğrenince şaşırmıştık. Okulda her gün 
öğrencilere öğle yemeği çıkıyordu. Babam 20 günde bir 
kendi sırası gelince çocuklar için yemek malzemeleri 
satın alır, onları arabaya yükleyip okula götürür ve o 
malzemelerle çocuklara yemek yapılırdı.”   

Kalbi eğitim aşkıyla yanan böyle bir babanın kızı olarak 
YEKÜV için çalıştığı 25 sene içinde ortaya pek çok proje 
çıkartır, binlerce gence dokunur ve sürekli olarak “bir 
çocuk daha okusun” diye olanca gücüyle çalışır. 

Onun için de burs görüşmeleri hayatının en zor 
zamanlarıdır. “Önce çocukların yazılı başvurularını 
değerlendirir, olumlu, olumsuz görüşlerimizi bildiririz. 
İkili gruplar halinde ayrılır, her başvuruyu her grubun 
okuyup değerlendirmesini sağlarız. Daha sonra 
mülakata çağırır ve yüz yüze görüşmeler yaparız. İşte 
bu mülakatlar hepimiz için çok duygu yüklü anlardır. 
Bazen kelimeler boğazımıza düğümlenir, bazen göz 
pınarlarımıza esir etmeye çalıştığımız gözyaşlarımıza 
engel olamayız, bazen imkansızlıklar içinden çıkan 
büyük başarılara şaşırırız ve gururlanırız bu güzel 
çocuklarla…” 

Boğaziçi Üniversitesine ilk 10 içinden giren genci 
anlatırken gözlerinin nemlenmesine mani olamıyor, 
“12 kardeşi olduğunu söyledi, kendi annesi çok genç 
ölmüş, üçüncü anne büyütmüş onu ve kardeşlerini. 
Nasıl geçiniyorsunuz diye sorduk, ‘Kıraç bir tarlamız 
var, ekip biçeriz, buğday alırız’ diye cevap verdi. Nasıl 
besleniyorsunuz sorumuzun cevabı karşısında kelimeler 
boğazımıza takılı kalmıştı, “Sabah bulgur çorbası içeriz, 
bulursak öğlen de bulgur çorbası içeriz, kalırsa akşam 
da bulgur çorbası içeriz.” Ama bize kendisine burs 
almak için gelmemiş, çünkü kendisi zaten ilk 10 içinde 
okulu kazandığı için her şeyini okul ödüyordu. Onun 
bizden istediği destek kardeşi içinmiş.”

Bu ve benzeri yüzlerce hikaye, YEKÜV’e adanmış 
yürekleri derinden yaralasa da, daha fazlasını yapmak 
için kamçıladığını söylüyor Hikmet Güngör...     

“Bu çocuklara destek olmanın yarattığı gurur ve 
mutluluk beni 92 yaşımda hala dinç ve dinamik tutuyor. 
Son nefesime kadar da bu desteğimi sürdürebilmek 
en büyük arzum” diyen Hikmet Güngör YEKÜV için 
çalışmalarını artık aktif bir yönetim kurulu üyesi olarak 
değil, üst danışma kurulu üyesi olarak sürdüreceğini 
söylüyor.
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“Yaşamımın sonbaharında, Şavşat’tan o güzelim 
günlerimden bir ödül geldi bana. 50 yıl önce, 12 yaşında 
bir öğrencim, genç öğretmenine tutkulu bir hayranlık 
duymuş, 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 roman yazıp, öğretmeninin 
yaşamını nasıl şekillendirdiğini anlatmış. Büyük onur ve 
gurur duydum. Yaşamım başka bir anlam kazandı. 50 yılın 
yaşanmışlıkları tekrarlandı belleğimde ve yüreğimde”

1967‘de Gazetecilik Yüksek Okulu - Aksaray İktisat ve 
Ticaret Bölümüne okutman olarak girer. 1970 yılında ise 
tüm kalbiyle bağlı olacağı ve 35 yılını geçireceği Saint 
Benoit Fransız Lisesinde öğretmenliğe başlar.

Kendisine meslek hayatında olduğu gibi tüm sosyal 
çalışmalarında da sonsuz destek sağlayan sevgili eşi 
Bilgin Erkan ile 1967 senesinde evlenir. 1968 yılında 
kızı Ece ve 1971 yılında oğlu Kağan doğar. Saint Benoit 
Fransız Lisesinden mezun olan çocuklarından Ece diş 
hekimi, Kağan ise profesyonel yönetici olur.

Ş. Tülay Erkan’ın YEKÜV ile yolu, Yeni Harbiye Lions 
Kulübü Eğitim Komitesi Başkanı olduğu dönemde kesişir. 
Eğitimlerini sürdürmekte maddi olarak zorlanan çocuklara 
destek sağlamak için kurulacak bir vakfın haberini aldığı 
zaman kalbi heyecanla çarpmaya başlar. “Mutlaka bu 
oluşumun içinde yer almalıyım” der.

Öğretmenlik mesleğinin kendisinde yarattığı duyarlılık 
ile daha fazlasını yapma isteği ve daha çok çocuğun 
eğitimini tamamlamasına destek olma arzusuyla katılır 
YEKÜV ailesine. 

ŞERİFE TÜLAY ERKAN
“25 yılın özeti mi? Ülkemin çocuk 

ve gençlerine sevgi ve özveriyle 
adanmış bir zaman dilimi… 

Öyle bir duygu ki kelimelere zor 
dökülüyor… Keşke adanacak bir 

25 yılım daha olsa…”
Şerife Tülay Erkan “Yeryüzündeki her insanın bir 
misyonu varsa eğer, benimki öğretmenlik... En büyük 
mutluluğum yetişmelerine katkıda bulunduğum sayısız 
çocuk ve genç” diyen mesleğine aşık bir eğitmen.  

İstanbul Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümünden mezun 
olduktan sonra 1964-65 ders yılında Artvin Şavşat’ta, 
öğrenmeye aç çocuklara bilgilerini aktarmak için 
sabırsızlanan genç bir kadın öğretmen olarak meslek 
hayatına başlar. Şavşat’ta geçen 2 yıllık öğretmenlik 
sürecinin üzerinden 50 yıl geçtikten sonra bile oradaki 
öğrencilerinin onu unutmamış olması Tülay Erkan’ın 
mesleğini nasıl bir aşkla yaptığının yazılı kanıtlarıdır. 
Bir öğrencisinin (Doktor Seyhun Altun) ifadesiyle Şerife 
Tülay öğretmen, Şavşat’ın Çalıkuşu Feride’sidir. O 
günkü öğrencilerinden Ali Demir’in, 50 yıl sonra Prof. 
Dr. Ali Demir olarak yazdığı Kırmızı Mendil adlı romanın 
başkahramanlarından biri olacak kadar yüreklere 
kazınmıştır.
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“25 yıl önce Vakfımız kurulduğunda büyük bir heyecan 
ile göreve başladık. Zor yıllardı… Eğitim ve gelir 
eşitsizliğinin vicdanları yaraladığı zor yıllar. Yel 
değirmenlerine meydan okuyan Don Kişotlar gibiydik. 
Ama umutlarımız vardı, ülke çocukları ve gençlerine 
bir katkı sunabilme heyecanımız vardı. Eğitim desteği 
sağlamak, yalnız değilsiniz diyebilmek, elden geldiğince 
dertlerine ortak olmak, çözüm bulmak, onların 
yanlarında olmak, kısaca BİZ BURADAYIZ diyebilmek 
heyecanı…”

Tülay Erkan’ın 25 yıl önce hissettiği heyecan hiç 
eksilmez, aksine yıllar içinde çığ gibi büyür ve YEKÜV’ün 
başarılarla dolu geçmişinde silinmeyecek izler bırakır. 

“Gülbin Başkanımızla tanıştığım günden bugüne, 
Vakfımıza emek veren tüm dostlarımızla el ele hiç 
yılmadan, mutlulukla çalışmalarımız… Her başarımızda 
tattığımız o sonsuz huzur ve daha fazlasını yapma isteği… 
Dünyada bundan daha güzel bir his olabilir mi?”

Ülkesine aşık, eğitim sorunlarını derinliğine bilen, 
yapılması gerekenlerin bilincinde bir eğitimcidir. 

“Eğitimde fırsat eşitliği olmayan bir ülkede 
yaşıyorsunuz, üniversite gençliğinin maddi sorunlarla 
nasıl boğuştuğunu görüyorsunuz, Anadolu’da yatılı 
bölge okullarında okumaya çalışan çocukların, özellikle 
kız çocuklarının çaresizliğini görüyorsunuz. Olayların 
içine girdikçe durumu daha derinden kavrıyorsunuz. 
Ve mutlaka bir şeyler yapmanız, çalışmanız, bu çocuk 
ve gençlere destek olmanız gerektiğini bir kez daha 
anlıyorsunuz.” 

Ülkemizin çocuklarına adanmış 25 yılda, büyük bir 
sorumluluk taşıdığının bilinciyle, daha fazla gence 
ulaşma heyecanıyla, bir çocuk daha yararlansın diye 
olmazları olurlara çevirmenin gayretiyle hayallerini teker 
teker gerçeğe dönüştürür. 

“Her sene bir anne şefkatiyle hazırladığımız montları, 
botları Anadolu’ya gönderişimiz… YEKÜV’e yapılan 
bağışların özenle korunması ve çoğalması için 
gösterdiğimiz olağanüstü çaba… Yıllarca tek bir odada, 
üzerimize düşecek gibi duran gençlerimize gönderilecek 
hediye kolileri içinde şevkle çalışmamız… Burs 
mülakatları sırasında dinlediğimiz yaşam öyküleriyle 
ağlamamız, o çocukların diplomalarını alıp bize 
geldikleri zaman tutamadığımız sevinç gözyaşlarımız…  
İşte 25 yılın kısa bir özeti.”   

Tülay Erkan 25 yıl boyunca en çok eğitim katkısı 

verilecek gençlerin seçimi sırasında zorlanır. Binlerce 
başvuru arasından, Vakfın bütçesi dahilinde katkı 
sağlanacak gençlerin seçiminin büyük bir sorumluluk 
olduğunu söyler. Onların hikayelerini dinledikçe üzüntüsü 
çoğalır. Bazen de şaşırır… 10 – 15 çocuklu ailelerden 
tüm imkansızlıkları yenerek tıp fakültesine, teknik 
üniversiteye, hukuk fakültesine giren çocukları görünce 
onlara farklı bir hayranlık ve saygı duyar. 

“Gençlerle mülakatlarımızda yaşadıklarımız birçok 
romana esin kaynağı olabilecek nitelikte. Bir gün 
mülakat gününde açlık sınırında yaşayan 3 gençle 
karşılaşabilirsiniz... İsyan edersiniz… Omuzlarınızdaki 
sorumluluk yükü daha da ağırlaşır.” 

Vakfın kuruluş yıllarında bir Eylül ayıdır. Öğrenci mülakatı 
sırasında bir gencin nefes almakta zorlandığını fark eder. 
Öğrenci, burun ameliyatı geçirmesi gerektiğini, ancak 
üniversite hastanesinin Mayıs ayına gün verebildiğini 
söyler. Özel hastaneye gitme imkanı zaten yoktur. 

YEKÜV Yöneticilerinin girişimiyle onlara kapılarını açan 
bir özel hastanede gencin ameliyatı başarılı bir şekilde 
gerçekleşir. “Ameliyat sonrası karşımıza geldiğinde 
düzgün nefes alabiliyordu ama asıl nefes alan ben 
olmuştum.”   

Her sene mülakatlar sırasında yaşadıkları derin hüzünler, 
sağladıkları katkılarla mutluluğa dönüşür… “Tıp 
Fakültesinde okuyan, ancak memur olan babasının ayda 
50 lira gönderebildiği genç kızımız, bunun 24 lirasını 
yurda verip kalanıyla idare edemediği için memleketine 
dönmek zorunda kalmıştı. Ona destek olduk ve genç 
kızımız doktor olarak mezun oldu. Bundan daha büyük 
mutluluk olur mu?” 

Tülay Erkan, mülakat sırasında “çocuğum” diye hitap 
ettiği bir gencin “bana annem bile böyle hitap etmez” 
diyerek teşekkür etmesini ve bunun, aldığı maddi eğitim 
katkısından daha değerli olduğunu anlatmasından 
duyduğu mutluluğu hiçbir şeye değişmeyeceğini söylüyor.

Kendisiyle aynı idealleri paylaşan dostlarıyla çıktığı yolda 
25 yıl boyunca aşkla, şevkle, coşkuyla çalışan Tülay 
Erkan geriye dönüp baktığında “Bunları gerçekten biz 
mi yaptık?” diye şaşırıyor, sonra 25 yıl film şeridi gibi 
gözlerinin önünden geçiyor ve “Evet biz başardık” 
diyerek gururla gülümsüyor… 

25 yılda misyonunu tamamladığını söyleyen Tülay Erkan 
da YEKÜV’e artık üst danışma kurulu üyesi olarak hizmet 
vermeyi sürdürecek. 
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ZEHRA AKIN
“Benim için YEKÜV ile yaşanmış 

25 yıl vatanıma olan borcumu 
ödeyebilme imkanıdır. Bu duygulara 

sahip arkadaşlarımla yaşantımız 
tamamen bu hedefe kilitlenmiş ve 
her olayı ‘Vakfa nasıl mal ederiz?’ 

düşüncesiyle yönlendirilmiştir”

Zehra Akın, YEKÜV’ün kuruluşunda çok önemli 
rol oynamış gerçek bir eğitim kahramanı. 25 yıldır 
her sene Nisan ve Aralık aylarında düzenlenen, 
binlerce öğrenciye verilecek burslara katkı sağlayan 
Geleneksel YEKÜV Kermesleri’nin de baş mimarı. 

“Çocukluğumdan beri hobi olarak el işlerine 
meraklıydım. Sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye 
çalışır, bilgi edinir ve kendimi geliştirirdim. Vakıf 
kurulduktan sonra sürekli gelir sağlamak amacıyla 
kermes yapma fikri de böyle ortaya çıktı. Ben liderlik 
ettim, arkadaşlarım da büyük bir şevkle iştirak ettiler. 
25 senede binlerce el emeği ürün ortaya çıkarttık. Bizim 
göz nuru dökerek yarattığımız her bir parça, binlerce 
gence ışık oldu, onları aydınlık bir geleceğe taşıdı. Bu 
duygunun bana yaşattığı hazzı, dünyada başka hiçbir 
mutluluğa değişmem.”
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1942 yılında İstanbul’da doğan Zehra Akın, İstanbul Kız 
Lisesini bitirdikten sonra 1 yıllığına AFS bursu ile Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gider. Ortaokulda başladığı 7 yıllık 
keman eğitimi sayesinde, Amerika’da gençlerden oluşan 
bir orkestrada görev yapar. Pek çok etkinlikte 17 kez 
resital verir. 

Dönüşte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Maliye ve İktisat Bölümünde yükseköğrenimini tamamlar. 
Üniversitede tanıştığı sınıf arkadaşı Hazer Akın ile 
1965 yılında evlenir. İki oğlu olur. Biri elektrik-elektronik 
konusunda babası ile başladığı aile şirketinde sanayici 
olarak hayatını sürdürürken diğeri akademik kariyeri 
seçerek ABD’de aldığı doktoradan sonra halen Acıbadem 
Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak 
çalışmalarını yürütmektedir.

Zehra Akın’ın YEKÜV ile yolunun kesişmesi 1991 yılına 
rastlar.

“O yıllarda Lioness Kulüpler Yönetim Çevresi Başkanı 
olarak görev yapıyordum. 56 Lioness Kulübünden biri 
olan Cağaloğlu Kulübünün başkanlarından Av. Gülbin 
Sözen’in başlattığı desteğe muhtaç 10 Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi öğrencisine verilen burs herkesten çok olumlu 
tepkiler almıştı. Bu güzel projeyi genişletip “Nasıl 
daha çok öğrenciye karşılıksız burs verebiliriz?” diye 
düşünmeye başladık. Gülbin Sözen ile bunu konuşarak 
bu amaca gönül vermiş arkadaşlarımızla bir vakıf 
kurmayı planladık.” 

YEKÜV’ün kuruluş ateşini yakan bu eğitim sevdalısı 
kadınların başlattığı seferberlik kısa sürede sonuca ulaşır 
ve 1992 yılında YEKÜV kurulur. 

“Çalışmalarımızın başından beri birlikte olduğumuz Av. 
Sevil Dumanlı, Av. Hikmet Güngör ve öğretmen Ş. Tülay 
Erkan’ın da aralarında bulunduğu kurucu üyelerimiz 
ile 25 yıldır büyük bir özveriyle çalışarak bugünlere 
geldik. 20 bini aşkın başarılı ve desteğe ihtiyaç duyan 
gence burs verdik. Bunun yanında Anadolu’nun uzak 
noktalarından gelmiş gençlerin sosyal hayata uyumları, 
kültürel gelişimleri, arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin 
kuvvetlendirilmesi için sık aralıklarla konferanslar, 
bilgilendirme toplantıları, sanatçılarla sohbetler 
düzenlendik.”

Çok genç yaşta İstanbul gibi büyük bir şehirde yalnızlık 
çekmemeleri, aile hasreti ve şefkatinden mahrum 
kalmamaları için bütün ilgi ve sevgilerini bu gençlere 
yöneltirler. “Öğrenci seçmeleri sırasında 25 yılda 
o kadar duygusal anım oldu ki… Bir gün Boğaziçi 
Üniversitesinde okuyan, ara sınıfta babası vefat ettiği 
için zor durumda kalan bir öğrenciye ‘Oğlum kaç 
aydır ne yer ne içersin?’ diye sorduğumda ‘Ben simidi 
çok severim efendim’ şeklinde verdiği cevap beni aşırı 
etkilemiş ve duygulandırmıştı. Uzun süre de her yemek 
yediğimde onu hatırlamışımdır.”

“Güzel ülkemin hepsi birbirinden güzel gençleri bize 
öyle duygular yaşattı ki hangi birini anlatsam…” derken 
yaşadıkları anıların sayfalara, kitaplara sığmayacağını 
söylüyor.

“Güzel bir Eylül günüydü. Bursiyer seçimleri yaptığımız 
bu yoğun günlerden birinde kara yağız bir delikanlı 
geldi doğu illerinden birinin köyünden... Tıp Fakültesi 
2. sınıf öğrencisiymiş. ‘Ben geçen yıl burs müracaatında 
bulunmadım ama bu yıl mutlaka almam gerek çünkü bir 
işte çalışacak zamanım yok’ dedi. Bir önceki yıl hem 
mevsimlik işçi olarak çalışmış hem de inşaatlarda amelelik 
yaparak para kazanmış. Kendinden başka 3 kardeşinin 
de üniversitede okuduğunu, ailesinin desteğinin hepsine 
yetmediğini ve mutlaka burs alması gerektiğini söyleyince 
diğer kardeşlerinin nerelerde okuduğunu sordum. Biri 
Akdeniz Tıp, biri Ege Tıp, diğeri de Ankara Tıp demez mi… 
Bir de büyük şehirlerdeki şımarık ve tembel öğrencileri 
düşünerek o delikanlının karşısında nutkum tutulmuşken 
‘Ablamın eşi de doktor’ dedi…  İşte azim, işte hırs ve işte 
istek dedim… Gözlerim sulandı, ülkemin bu gençleri ile 
iftihar ettim.”

Zehra Akın hayatını, ihtiyacı olan insanlara yardım 
etmeye, onların hayatını güzelleştirmeye ve daha anlamlı 
kılmaya adamış gerçek bir Don Kişot. Hele verilecek 
destek eğitim alanında olunca akan sular duruyor. 

“Ne yaparım da bir çocuğa daha fayda sağlayabilirim?” 
diye çırpınıyor. YEKÜV’deki 25 senelik yönetim kurulu 
üyeliğini artık üst danışma kurulu üyesi olarak sürdürme 
kararı alan Zehra Akın, gerçek bir Cumhuriyet kadını olarak 
Türkiye’nin geleceğinin, Atatürk’ün emanet ettiği gençlerin 
ellerinde yükselmesi için hala var gücüyle çalışıyor. 
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İstanbul Ünversitesi İktisat 
Fakültesi mezunu olan Işın 
Özdemir, İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesinde master 
yaptı. İstanbul Üniversitesi İşletme 
İktisadı Enstitüsünde İşletme 
Ağırlıklı İngilizce Programını 
tamamladı. Yapı ve Kredi 
Bankası ve Toprakbank’ta çalıştı. 
YEKÜV’de on yılı aşan süreyle 
Yönetim Kurulu Üyeliği dahil 
çeşitli pozisyonlarda bulundu ve 
birçok projede yöneticilik yaptı. 
“YEKÜV’den Haberler Dergisi” 
başta olmak üzere YEKÜV 
Yayınlarına yazar kimliğiyle 
katkı sağlayan Özdemir, son 
olarak YEKÜV bursiyerlerinden 
esinlenerek kaleme aldığı  
“Geleceğe Dokunmak” kitabının 
tüm gelirini YEKÜV’e armağan etti.

Kuruluşunun 25. yılında YEKÜV’de 
bayrak değişimi…

1992 yılında YEKÜV’ün kuruluşundan bu yana Vakıf Başkanlığını yürüten 
Av. Gülbin Sözen, 25 senedir büyük bir özveriyle yürüttüğü görevini 22 Nisan 

2017 tarihinde düzenlenen Genel Kurul’da Işın Özdemir’e devretti.



YEKÜV Yönetim Kurulu Başkanı 

IŞIN ÖZDEMİR

Onursal Başkanımız Sayın Av. Gülbin Sözen’in 25 yıl boyunca büyük bir sevgiyle ve özveriyle 
yürüttüğü bu göreve layık görülmenin onurunu, sorumluluğunu ve ağırlığını taşımaktayım.  

Kendisinden çok şey öğrendiğim Sayın Onursal Başkanımız  Gülbin Sözen’in YEKÜV’ün geleceği için 
koyduğu hedefleri yerine getirmek için üzerime düşeni yapacağıma dair söz vererek görevi devraldım. 

25 Yıldır “Bir Çocuk Daha Okusun Diye...” maddi, manevi kaynaklarını cömertçe YEKÜV’e 
yönlendiren ve kurumu bugünlere taşıyan eğitim sevdalılarının duyarlılığı, çalışkanlığı, özverisi ve 
sevgisiyle  YEKÜV’ü yönetmek ve itibarını daha da yukarılara taşımak en büyük amacım olacak. 

21. Yüzyılda eğitimin kalitesinin ve çağın gereklerine göre yeniden yapılandırılmasının tartışılması 
beklenirken bugün hala ülkemizde eğitim hakkından yararlanamayan çocuk ve gençlerimizin 
olduğu gerçeğinde, vatandaş olarak hepimizin bir payı olduğunu düşünüyorum. Yeterince 
zorluklarla dolu hayatlarımızı kolaylaştıran iki şeyden biri eğitim diğeri ise sevgi...

Her çocuğun, her gencin hatta her yetişkinin ihtiyacı var eğitim ve sevgiye... 
Türkiye’nin geleceğini eğitimin belirleyeceği ve bunda hepimizin bir payı olacağından hareketle, 
“eğitim ve sevgiden mahrum kalan tek çocuğumuz kalmasın” diye yola devam edeceğiz. 

Saygılarımla
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Yönetim Kurulu

H. Işın Özdemir Başkan

Tülay Çağlar Başkan Yardımcısı

Fersan Tekbaş Diker Başkan Yardımcısı

Betül Yöney Sekreter

Belgin Kader Muhasip Üye

Alev Toker Üye

Derya Tekin Yusuf Üye

Necla Akbayrak Üye

Banu Demet Sönmez Üye

Üst Danışma Kurulu Üyeleri  

Gülbin Sözen Onursal Başkan

Hikmet Güngör

Ş. Tülay Erkan

Zehra Akin

Reyhan Bertman

Birsen Utlu

Denetleme Kurulu

Mustafa Sever

Asuman Kutluöz

Nazlı Alibegaki Abanoz



1992 -  YEKÜV KURUCULARI

Ayşenur Uçar

Azade Eker

Aysel Güngör

Adnan Sabri Koru

Alp Özalp

Ahmet Çavuşoğlu

Aysan Şakar

Ayten İlkuçan

Ayseli Minkari

Algül Sözen

Asuman Gün

Arzu Çelebioğlu

Ali Arslan Arslanerer

Birgül Müge Erdem

Behçet Berksan

Canan Pulathaneli

Canan Turşin

Celal Bircanoğlu

Cahide Atakul

Emine Sayar

Fatma Dilek Çelikel

Fatma Tunçdoğan

Faruk Akseki

Faruk Bayülkem

Gülbin Sözen

Gülbin Türker

Güliz Ersin Çelebi

Gülay Dur

Gülten Ülgen

Hale Özvarnalı

Handan Görür

Hülya Karabulut

İnal Aydınoğlu

İlkin Öztürkkal

İbrahim Tekcan

İbrahim Zaman

Kadriye Nuran Görgören

Mustafa Sever

Melahat Şide

Mehmet Gürcaner

Mürüvet Ekinci

Müjdat Orhon

Murat İlgün

Necdet Tatari

Nurcan Albay

Neylan Kemaloğlu

Necdet Oktay

Neslişah Soytürk

Orhan Erdede

Ömür Ertüzün

Perihan Ergin

Perin Önel

Sema Arıkan

Seval Yazıcı

Serap Öztekin

Seza Martı

Sezen Uluülke

Semra Tuncay

Semahat Efe

Süha Öncü

Sühendan Kocadere

Seyyare Ersin

Süleyman Kulbay

Saadet Karatuna

Semra Şaman

Salih Aksoy

Ş.Tülay Erkan

Tülay Çelebioğlu

Türkan Adalı

Yiğit Yelkencioğlu

Zehra Akın
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1992 -  YEKÜV MÜTEVELLİLERİ

Fatma Tuncer

Fethi Ağralı

Feride Aycan

Gündegül Açıköney

Gülseren Tümer

Gülay Tarhan

Gönül Uzman

Gülten Şahin

Güner Asılyazıcı

Gülbin Sözen

Gülsen Bozbağ

Gülten Öztaşkın

Gülten Ülgen

Gönül Ataman

Gül Tuncay

Güliz Çelebi

Gülay Tuncer

Hesna Gün

Hikmet Güngör

Haluk Öztap

Hilal Uz

Hülya Simonomis

İnal Aydınoğlu

İnci Değerli

İnci Birder

İnci Tezcan

İlkin Öztürkkal

İlker Eren

Semra Şaman

Seyyare Ersin

Sevil Dumanlı

Süleyman Kulbay

Sabri Bilgin Uslu

Selma Güçsav

Semahat Efe

Sevgi Sunay

Selva Ülgen

Süheyla Paksoy

Sadet Acar

Şeraza Gedik

Ş. Tülay Erkan

Taylan Karatuna

Tülay Daim

Tülay Çelebioğlu

Türzat Uyanık

Tülay Ergüder

Tunç Alemdaroğlu

Tükel Barlo

Uğur Balcı

Ümit Erendağ

Yüksel Ersöz

Yıldız Buran

Yalçın Genç

Zehra Akın

Zeynep Otmar

Zafer Kozanoğlu

İbrahim Zaman

Kıymet Tansel

Leman Cılızoğlu

Latife Baştuğ

Metrem Sergez

Muzaffer Ergenç

Mehmet Gürcaner

Müjdat Orhon

Melek Doğan

Mukaddes Yamaç

Melahat Şide

Nesrin Çokcan

Necla Öner

Nurcan Albay

Neslişah Soytürk

Nevin Turaç

Nurçin Gürsel

Nurcan Nur

Nezahat Sever

Nesim Levi

Nimet Aşçıoğlu

Necla Ünal

Özen Uygur

Özcan G.Koyuncuoğlu

Ömür Ertüzün

Ömer Faruk Ergün

Reşdan Atlaş

Reyhan Alper

Aysel Güngör

Ayşe Tuzlacı

Ayla Çağan

Ayten Tuncay

Aysen Kiper

Ahsen Merze

Ayşe İçkam

Aysan Şakar

Ayla Gürsoy

Ahmet Deha Otmar

Ahmet Çavuşoğlu

Birsen Aktaç

Birgül Müge Erdem

Bora Şaman

Betül Uras

Bülend Ceylan

Birsen Çetiner

Birsen Çepni

Ceynur Uysal

Canan Turşin

Celile Çelikel

Emine Nilüfer Gökay

Ender Tanrıver

Ergiz Canlısoy

Enver Durmaz

Fatma Fikret Aslanerer

Fatoş Yılmazer

Feriha Bilge
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YEKÜV Bursları
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İnternet üzerinden alınan başvurular burs komisyonu 
tarafından değerlendirildikten sonra ikinci aşamaya 
geçiliyor. Başvuran adaylar Yönetim Kurulu Üyelerinden 
oluşan Burs Komisyonu ile görüşmeye davet ediliyor. 
Burs komisyonu için en zorlu süreç, başvurular arasından 
seçim yapmak. Birbirine benzer öyküler arasından, bursa 
en çok ihtiyacı olan çocukları ve gençleri belirlemek için 
günlerce süren titiz bir çalışma yapıyorlar.  

YEKÜV’ün varoluş amacının başında, başarılı ve ihtiyaç 
sahibi gençlerin eğitimlerine devam edebilmeleri için 
karşılıksız burslarla desteklenmesi geliyor. YEKÜV 
kurulduğu ilk günden bugüne, başarılı ancak maddi 
açıdan eğitimlerine devam etmekte zorlanan ilk, orta, 
lise, yüksekokul ve üniversitelerde öğrenim gören 
çocuklarımıza ve gençlerimize, eğitimde fırsat eşitliği 
sağlayabilmek için karşılıksız burslar veriyor.  

25 yıl boyunca YEKÜV bursları ile eğitimlerinin 
tamamlanmasında destek olunan öğrencilerin sayısı 25 
bine ulaşmış durumda. 

Maddi olanakları kısıtlı öğrencilere verilecek geri 
ödemesiz bursların miktarları ve burs kapsamına alınacak 
yüksekokul ve üniversite bölümleri her yıl Vakıf Yönetim 
Kurulu tarafından belirleniyor. 

İlk aşamada internet üzerinden alınan başvurular, 
belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendiriliyor. Bu 
başvurularda Türkiye’nin farklı yörelerinden, birbirinden 
farklı ama temelde aynı sorunlardan kaynaklanan 
hikayeler yer alıyor.

“Eğitimlerine katkı sunacağımız gençleri belirlemek için 
önce özgeçmişlerini alıyoruz. Titizlikle incelediğimiz bu 
özgeçmişlerden Vakıf kriterlerine uygun gençlerimizi 
mülakata çağırıyor ve onlarla yüz yüze görüşüyoruz. 
Sıcak bir ortamda onlarla sohbet ediyoruz. Amacımız 
asla gençleri sorguya çekmek değil, daha yakından 
tanımaya çalışmak. Onların azim dolu, başarı dolu 
öykülerine saygı duymamak, onlarla umutlanmamak 
ne mümkün. Her biri başarılarıyla olduğu kadar hayata 
bakış açıları, dimdik duruşları, eğitim yolundaki 
kararlılıkları ile ilham vericiler. Onları dinlerken bazen 
hüzünleniyor bazen umutlanıyoruz… Ama en çok 
onlarla gurur duyuyoruz” 
Ş. Tülay Erkan (YEKÜV Başkan Yardımcısı)

 Babamla annem 
ayrılar, ben babamla hiç 
görüşmedim. Eğer başvurum 
olumlu sonuçlanırsa baba ile 
ilgili belgeleri size sunabilir 
miyim bilmiyorum.

 Babam vefat etti. 
Evimiz kira. Annem çalışıyor 
ama o da yeterli olmuyor 
çünkü İzmir’de okuyan bir 
kardeşim daha var. Maddi 
durumum okumama 
müsaade etmiyor.

 Annemler köyde, ben 
İstanbul’da ablamın yanında 
kalıyorum. Eniştem ve ablam 
kendi 4 çocuklarıyla zor 
uğraşıyorlar. Onlara yük 
olmak beni çok üzüyor.

 Okurken çalışıyorum 
bu sefer derslerim aksıyor. 
Halamla yaşıyorum, babamı 
son 1 yıldır hiç görmedim, 
annemi ise hiç tanımadım. 
Halam dedemin emekli 
maaşıyla geçiniyor, 
bana 150 TL verebiliyor. 
Bu nedenle bursa 
ihtiyacım var.
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İstanbul’da bir devlet üniversitesini kazanmış ancak 
ailesi İstanbul dışında, kırsal kesimde ikamet eden kız 
çocukları, anne veya babasını kaybetmiş veya dağılmış 
ailelere mensup öğrenciler burs kapsamında öncelikli 
değerlendiriliyor. Burslar ağırlıklı olarak üniversite 
öğrencileri ile ilköğretim ve lise eğitim sisteminde devlet 
okullarında örgün eğitim gören öğrencilere veriliyor .

ÜNİVERSİTE

LİSE

İL
K

O
K

U
L

O
R
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O
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L

2015 - 2016 döneminde 
YEKÜV’den burs 

öğrencilerin alan dağılımları

 % 22,44  Tıp Fakülteleri

 % 21,78 Mühendislik Fakülteleri

 % 10,89 Hukuk Fakülteleri

 % 8,25 Eğitim Fakülteleri

 % 4,29 İktisat Fakülteleri

 % 3,96 Sağlık Yönetimi Fakülteleri

 % 3,30 Mimarlık Fakülteleri

 % 21,46 Çeşitli Fakülteler 

2015 - 2016 döneminde 
YEKÜV’den üniversite bursu alan

öğrencilerin alan dağılımları
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 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)

Bursiyerlerin Ağzından...

       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, beni destekleyen ve 
bundan sonra da yapacakları 
faaliyetlerde yer almak 
istediğim YEKÜV ailesine 
sonsuz teşekkür ederim.

(İstanbul Üniversitesi Hukuk 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)

Özele duyduğumuz saygı nedeniyle, görüşlerini bizlerle paylaşan bursiyerlerimizin isimleri bizde saklı.
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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 
geliyordu. Mesleğim gereği aklıma gelmeyecek farklı ilgi 
alanlarıyla sizin toplantılarınızda tanıştım. 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’la görüştük. 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 
dokunacağım hayatlarda sizin de katkınız olacak. 

Sizinle tanıştığım için çok şanslıyım, her şey için teşekkürler.

(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
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 YEKÜV’ün verdiği maddi destek kadar, 
 sunduğu diğer kazanımlar da çok önemli. 
Ayda bir yapılan yemekli toplantılarla kişisel 
gelişimimiz, sosyal duyarlılığımız, hayata bakış 
açımız değişiyor ve gelişiyor. 

(Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği)

 Çocukluğumdan itibaren elimden tutmakta 
olan YEKÜV ile ilişkimiz, artık başka bir boyuta 
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)

       YEKÜV ile ne mi 
öğrendim? Burs vermenin 
sadece ayın belirli gününde 
bir miktar parayı öğrenciye 
vermek olmadığını öğrendim. 
YEKÜV Ailesi bana ve 
diğer arkadaşlarıma sadece 
maddi olarak değil sosyal 
ve kültürel olarak çok şey 
kazandırdı. İnsanı insan 
olduğu için sevmeyi, hiç bir 
siyasi ideolojiyi gözetmeksizin 
yardımlaşmayı öğrendim. 
Kısacası insanlığı öğrendim. 
Arkadaşlarıma anlatırken 
de hep bu sevdiğim cümleyi 
kullandım: YEKÜV, insanlığın 
vakıflaşmış halidir.  

(İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi)

 YEKÜV ile tanıştığımda babasını yeni 
 kaybetmiş bir gençtim. YEKÜV’ün maddi 
desteğinden daha fazla manevi değerler kattığını 
gördüm. Günümüzde hala böyle kurum ve insanlar 
olduğunu görmek beni hem mutlu ediyor 
hem de şaşırtıyor.

(İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz 
Teknolojileri Mühendisliği)

 YEKÜV, öz farkındalığımın ve toplum 
 bilincimin gelişmesini sağladı.

(İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği)

 YEKÜV değer veren, değer verdiğini 
 hissettiren bir kurum. Samimiyeti ve 
bağlılığı, bu işe gönül verdiği açık şekilde bizler 
tarafından gözlemlenebilen, bu yüzden ileride 
bizim de bu bayrağı devir alabileceğimiz 
bir umut kapısı.

(Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği)
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 YEKÜV’le 12. Sınıfta tanıştım. Teknik
 Lisede okuyanlara burs verilmiyordu, babamın 
da 5 kız kardeşin hepsini okutacak gücü yoktu. 
Okulum uzaktı, 2 vasıta ile gidiyordum. YEKÜV’den 
burs aldığımda kafamda onlarca suret yaratıp onlara 
minnettar oldum. Üniversiteye geçtiğimde de YEKÜV 
yanımdaydı. Hayatımda hiçbir arkadaşımla sinemaya 
gitmedim, kafede oturup bir şeyler içmedim. 
Bunları para kazanmaya başlayınca yapacağımı 
düşünüyordum. Üniversite hayatım boyunca YEKÜV 
ile bunları yapabildim, sizin sayenizde arkadaşlarımın 
arasında kendimi eksik hissetmedim. Okul öncesi 
öğretmenlik okuyorum. Sizden öğrendiklerimle, 
bir yerlerde elimden tutmayı bekleyen öğrenciler için 
yoluma devam edeceğim. 

(YEKÜV’ün Umut Kızı)

 Burs arıyordum, ama çok daha fazlasını
 buldum. YEKÜV’ün manevi destekleri beni 
farklı biri yaptı. Bizlere unutmayı değil, anmayı, 
hatırlamayı öğrettiniz. Ömrümün sonuna kadar 
YEKÜV’ e yaraşır bir YEKÜV’lü olacağım.

(İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi)

        Aslında hiç kendimi bursiyer gibi hissetmediğim kocaman 
             yürekli bir ailenin üyesiyim 2012 yılından beri. 
Beni anlayabilmeniz için öyle insanlarla tanışmış olmalısınız 
ki; onlar kan bağınız olmamasına rağmen sizi öz aileniz gibi 
kucaklayacak kadar tatlı olmalılar. Hayatınızdaki bu kişiler bayram 
harçlığınızı da düşünmeli, yeni yıl hediyenizi de eksik etmemeli ve 
yeri geldiğinde sıcacık çorbasını hiç düşünmeden paylaşabilmeli. 
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 teşekkür ederim. 
İyi ki varsınız YEKÜV ailesi. İyi ki varsınız kocaman yürekli ailem. 
(İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi)

 YEKÜV; insanları ortak bir değer 
 altında birleştiren, insanların 
hayatlarına unutulmayacak dokunuşlar 
yapan ikinci bir aile gibi. 

(Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği)
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 4 yıllık zaman zarfında sizlerde anne
 şefkatinden fazlasını buldum. Ne zengin bir 
hoşgörü, kişilik, düşünce... Hiçbir ayrımcılık yapmadan 
bizleri ideal Türkiye hedefine yönlendirdiniz.  Şan, 
şöhret, gösteriş deyince saklanan ama insana ve 
insanlığa hizmet dendiğinde öne geçenlerdensiniz.

(Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği)

 YEKÜV maddi yardımın yanı sıra ufukları 
 açan, kültür seviyesini yükseltmek 
isteyenlere katkı sunan belli günlerdeki 
hediyeleriyle kendimizi değerli hissettiren 
bir vakıf. Mezun olmamda ve hedeflerime 
ulaşmamda YEKÜV’ün büyük katkısı 
olduğuna inanıyorum. 

(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 YEKÜV, bir vakıftan öte yol haritası gibidir;
          çünkü bir rota çizmenizi sağlar veya 
aklınızdaki hedefleri netleştirmenize yardımcı 
olur.  Silinmesin ister, kalıcı olmayı ister, başarıyı 
destekler ve geleneklere değer verir. YEKÜV benim 
için bir aile olmaktır. Gerektiğinde aynı anda 
sofraya oturmaktır. Bunu bize her ay yansıtır. 

(İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Matematik Mühendisliği)

 YEKÜV insani değerleri el üstünde 
 tutan pozitif bir tutuma sahip. YEKÜV’ün 
samimiyeti, sıcaklığı, insani çabaları, sorumluluk ve 
görev bilincimi artırdı.  Kendime değerler üzerinden 
yatırım yapmama vesile oldu.

(İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi)

      Yıllar önce bu kapıyı çaldığımı hatırlıyorum “Ben Yücel” diyerek. 
            1992 – 1993 yılında üniversite öğrencisi iken tanışmıştım 
sizlerle… Çok net hatırladığım, Mecidiyeköy’de Ali Sami Yen Stadı’na 
komşu binanızda görüşme için bekledikten sonra kendimi bir masa 
dolusu hanımefendinin karşısında bulmamdı. Çok şaşırmış, açıkçası çok 
da şefkatli bulmuştum ortamı. Bu yıl, aklıma böyle birden gelince size 
uğramak istedi. Web sitenizden öğrendim, adresiniz değişmemiş… 
Hem gönlünüze dokunup size tekrar teşekkür etmek hem de bu yıl başvuran 
adaylara küçük de olsa şirin ve güven veren bir pencere açabilmek için. 
Çalışmalarınızda başarılar dilerken bu eğitim döneminin de 
keyifli, hoş ve enerji dolu geçeceğine inanıyorum.   

 2010 yılında Tıp Fakültesine başlarken
 YEKÜV’le tanıştım. 6. Sınıfa başlarken beni 
doyumsuz bir insan olmaktan koruyacak güzelliklere 
YEKÜV’den öğrendiklerimle devam edeceğim.

(İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi)
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 Tıp Fakültesi 1. sınıftan son sınıfa kadar 
 maddi manevi desteğini hep yanımda 
hissettim. Bazen birikmiş öğrenci evi faturası, 
bazen ay sonu biten telefon kontörü, bazen de 
stresten uzaklaşmak için gittiğim sinema... 
Hayatım boyunca YEKÜV’e minnettar 
olacağım. 

YEKÜV’e özgürlükçü düşünce yapısı ile 
cumhuriyetimize sahip çıktığı, bunun 
bilincinde gençler yetiştirdiği, insanlığa 
doğruyu ve iyiliği aşıladığı ve bana öğrencilik 
hayatım süresince kazandırdıkları için 
sonsuz teşekkürler. 

(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

       YEKÜV bir çok insanın 
            hayatına dokunan, 
insana ve insanlığa değer 
veren siyaset üstü bir vakıftır. 
Entelektüel bilincin oluşması 
adına çabalayan toplum için bir 
tür panzehir etkisi göstermektedir. 
Liberal ekonominin toplumda 
açmış olduğu derin ekonomik 
uçurumların maksimum olduğu 
bir dönemde YEKÜV, sosyal 
yardımlaşma duygusunu 
yaşatmaya devam ediyor. 
Okudukça zenginleşen ve 
dinledikçe olgunlaşan nesillerin, 
konuştukça ustalaşmasına 
katkı sağlayan 
YEKÜV’e teşekkürler.
(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 Hemşerim Aziz Sancar önüme bir vizyon 
 koyup azmimi artırıyorsa, YEKÜV 
büyükleri de ilerlememi sağlıyor.

(İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği)

 YEKÜV’le ilkokul 4. sınıfta tanıştım. 
 İlaç gibi gelmişti, kırtasiye malzemeleri, 
kırmızı çizgili çanta, mavi kalemtıraş, kırmızı
kalemler…  İlk kez o yaşta kendi harçlığım olmuştu.
Bunun ne demek olduğunu YEKÜV’lü olmayan 
bilemez. Yıllar geçti, şimdi üniversitedeyim. 
YEKÜV sayesinde okuyanlardanım. Ana okulu 
öğretmeni olacağım ve öğrencilerime hayatımı ve 
YEKÜV’ü anlatacağım.

(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Çocuk Gelişimi)

 İyi ki YEKÜV’ü tanımışım, zor durumları 
yönetmeyi, yardım almanın utanılacak bir şey 
olmadığını sizinle öğrendim.  İleride çocuklara yardım 
edebilmem için bana ilham kaynağı oldunuz. Sizi hep 
sevgi ve minnetle hatırlayacağım. 

(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 YEKÜV tarafından organize edilen 
 toplantı ve buluşmalara aktif olarak 
katılıyorum. Bu toplantılarda toplumsal bilincin 
nasıl oluştuğuna şahitlik ettim, sosyal sorumluluk 
projelerinin bireylerin gelişiminde nasıl aktif bir 
rol oynadığını kavradım.

(Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi)
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Her şey için teşekkür ederim. Nasıl anlatsam, nerden başlasam. 

Bundan yaklaşık dört sene önceydi, İstanbul’a ilk defa 

gelmiştim. O zaman gerçekten bana ‘’kocaman’’ gelmişti 

İstanbul, ben ise bu koca şehirde yalnızdım. Yalnızdım 

çünkü Güneydoğuda küçük bir şehir olan Kilis’ten gelmiştim 

buralara. Ailemizin maddi durumu iyi değildi ve gerçekten 

paraya ihtiyacım vardı. 21. Yüzyıl Vakfına başvurduğum 

zamanda, amacım maddi bir destekti. Fakat orada hiç 

beklemediğim bir şeyle karşılaştım… Gittiğim ilk toplantıda 

adeta şok olmuştum. Bu ne sıcaklık, bu ne yakınlıktı. 

Sanki İstanbul’da kendi evim vardı, orada annem, babam 

ve kardeşlerim. Her toplantıda yalnızlığım azaldı, kendime 

güvenim arttı, arttı.. Eskiden boş zamanlarımda maça gider 

veya TV seyrederdim. Bana tiyatroya gitmeyi, kitap okumayı, 

konserlere gitmeyi YEKÜV’ün altın kalbi annelere öğretti. 

Bu dört yıl içinde çok değiştim ve kendimi çok geliştirdim. 

Siz bizim için elinizden gelenin çok fazlasını yaptınız, 

biz de sizi utandırmamak için çok çalıştık. Beş gün önce 

Üniversitesi’nden iki diploma alarak ve bölüm birincisi 

olarak mezun oldum. Bu başarımı siz YEKÜV’ün altın kalpli 

annelerine hediye ediyorum ve size söz veriyorum, sizi hiçbir 

zaman utandırmayacak, unutmayacak ve her zaman yardıma 

hazır olacağım.
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Köşeye sıkıştırılmış bir kedi, çaresizlikten kaynaklanan bir içgüdüyle bilinçsiz bir şekilde etrafına saldırır. Aynı şekilde toplumdan yeteri derecede ilgi ve şefkat göremeyen bir insanda da bulunduğu topluma karşı bilinçaltında bir kin birikir. Lise öğrenimine başladığım esnada içinde bulunduğum durum, köşeye sıkışmış bir kedinin konumundan farksızdı. Vakfınızın bursiyeri olmam hem maddi hem de manevi açıdan öğrenim yaşamım 
boyunca büyük bir destek oldu. ‘’Vereni mağrur, alanı da mağdur’’ etmeyen bir durumdu. Kötünün iyiye üstün gelmeye çalıştığı böyle bir ortamda inanıyorum ki; insanlık 

sizlerin ve sizlerin düşüncelerine hemfikir olanların omuzlarında yükselecektir. Bu sayededir ki mutlak aydınlık karanlığa egemen olacaktır. Sizlerden aldığım sevgi deryasını yaşamım boyunca ben de topluma vereceğim. Bu hazzı tadabilmek için var gücümle çalışacağım.



• Her ay düzenlenen toplantılarda, aynı masada yemekler 
paylaşılır, güzellikler ve başarılar kutlanır, sorunlar 
dinlenip çareler yaratılmaya çalışılır. YEKÜV bursiyerleri 
toplantılarda gençlik ve yaşam konusunda uzman kişiler 
ve başarılı iş insanlarıyla bir araya getirilir. Bursiyerlerin 
ufuklarını açmaya yönelik toplantıların sonunda YEKÜV 
bağışçılarından gelen yepyeni giysiler bursiyerlere 
hediye edilir.

Bu toplantılar yıllardır “öğrencilerle iletişim” projesi
kapsamında devam etmektedir.

• YEKÜV, bursiyerlerinin eğitimlerine destek verdiği kadar 
kültürel yönden gelişmeleri için de çaba gösterir. Konser, 
sinema ve tiyatro biletleri armağan ederek onların kültürel 

Maddi bir katkıdan çok daha fazlası… 
YEKÜV için burs verdiği gençler; sadece ihtiyaçlarının karşılaması için her ay düzenli olarak 

maddi destek sağlanan kişiler değildir. Burslarının başlamasıyla YEKÜV ailesinin bir ferdi olan gençler
sadece burs aldıkları süre boyunca değil, mezun olup başarılara imza attıktan sonra da 

YEKÜV ailesinin bir üyesi olmaya devam ederler.

faaliyetlere katılmalarını destekler. Anadolu’dan İstanbul’a 
üniversite eğitimine gelen pek çok genç hayatlarında ilk 
opera ve tiyatro deneyimini YEKÜV ile yaşamıştır.

• İstanbul’daki müzelerde düzenlenen sergi programları 
bursiyerlere duyurarak onların bu sergileri ziyaret etmeleri 
teşvik edilir.  

YEKÜV Beyoğlu Sanat Cafe’de düzenlenen sergilerin 
öncelikli davetlileri de her zaman YEKÜV gençleri 
olmuştur.

• YEKÜV bursiyerleri, Vakfın sağladığı pek çok sağlık 
hizmetinden faydalanır. “Göz Nuru Koruma Vakfı”nın göz 
taramalarını yaptığı bursiyerler için “Böbrek Vakfı” ve 
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“Türk Kalp Vakfı” da destek verir.

Bursiyerler için “Ağız ve Diş Sağlığı”, “Kadın Sağlığı” 
gibi pek çok bilinçlendirme ve bilgilendirme seminerleri 
düzenlenir. Ayrıca İstanbul Şehir Hastanesi bursiyerlerin 
tedavi ve ameliyatlarını üstlenerek YEKÜV’e destek 
sağlamaktadır.

• İlk yıllarda Mecidiyeköy’deki Vakıf merkezinde, daha 
sonraki yıllarda ise YEKÜV Beyoğlu Eğitim ve Kültür 
Merkezlerinde düzenlenen kurslar ile bursiyerlerin kişisel 
gelişimlerine katkılar sağlanmıştır. Bilgisayar, yabancı dil, 

NLP, Matematik, İngilizce, Güzel Türkçe gibi çok farklı 
alanda düzenlenen bu kurslar bursiyerlerin yanı sıra 
yetişkinlere ve çevre esnafın çalışan işçi çocuklarının 
faydalanmasına kadar uzanmıştır.

YEKÜV GENÇLİK KULÜBÜ

YEKÜV Bursiyerlerinden oluşan Gençlik Kulübü uzun 
yıllar bursiyerlerin kendi aralarındaki iletişimi, kişisel  
gelişimlerini destekleyen ve  güçlendiren pek çok çalışma 
gerçekleştirdi. 

YEKÜV’ün kuruluş amaçları doğrultusunda düşünen, 
üreten, tartışan ve birbirleriyle bütünleşmiş bir gençliğin 
oluşturulması amacıyla çalışmalar yapan Gençlik Kulübü 
uzun yıllar boyunca, üyelerinin iş hayatıyla tanışmalarını 
sağlayan ve Çelebi Holding İnsan Kaynakları ile yürütülen 
“kariyer buluşmaları” organize etti. Bunun yanında 
gençlerin sosyal sorumluluk alanında da faaliyetler 
gerçekleştirmeleri desteklendi, bu kapsamda çocuk 
evleri ve yaşlı evleri ziyaretleri gibi pek çok proje hayata 
geçirildi. 

Düzenlenen eğitim seminerleri ile kulüp üyelerinin 
kişisel ve sosyal gelişimlerine destek sağlanırken staj 
programları ile gençler iş dünyası ile buluşturdu. 
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Ben YEKÜV ile büyüdüm. Kapısından adımımı ilk attığımda 

7 yaşında küçücük bir çocuktum. Hayallerim de benim kadar 

küçüktü.

YEKÜV bana önce hayal kurmayı öğretti, sonra da 

gerçekleştirmeyi… Desteğe ihtiyacım olduğu her an oradaydı. 

Motivasyona ihtiyaç duyduğum her an aklımdaydı.

Ailem sırf benim daha iyi eğitim almam için İstanbul’a taşındı. 

Benim erken yaşta gösterdiğim ışığa inandılar ve en iyi okullarda 

okumam için her şeyi arkada bıraktılar. Tanımadığımız insanlarla 

dolu bu dünyaya adım atmak hiç kolay olmadı. YEKÜV hem 

maddi yönden destek oldu, hem manevi yönden bizi bu yeni 

dünyayla tanıştırdı. Cumartesi sabahları erkenden kalkıp YEKÜV 

toplantılarına gitmek, konuşmacıları dinlemek, ufkumun git gide 

büyüdüğünün farkına varmak benim için çok önemliydi.

Benim çocukken bildiklerimle sınırlı olan hayallerim vardı. Okulda 

müdür olmak istiyordum; çünkü fark yaratabileceğim daha büyük 

bir yer aklıma gelmiyordu. YEKÜV toplantılarında benim gibi 

gençlerle dolu bir ülke olduğunu fark ettim. Bu ülkede fark yaratan 

insanları konuşmacı olarak dinledim. Hayallerim onlarla büyüdü. 

Çok zaman geçmeden kapıları bize açık bir dünya olduğunu 

anladım ve dünyayı değiştirecek işleri koydum hedeflerime. YEKÜV 

yine yanımdaydı ve liseden sonra yurt dışına adım attım.

Bu kapıdan girdikten 20 yıl sonra bugün Google’da mühendis 

olarak çalışıyorum.

YEKÜV benim gibi nice gençlere ışık olsun. Nice 25 yıllara.

Emircan Uysaler

Google’da Mühendis olan bursiyerimizden mektup var:
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Bundan tam 20 yıl önce burs aldığı 21. Yüzyıl Eğitim 
ve Kültür Vakfı ile ilişkisini hiç kesemeyen Fatih Artvinli,  
üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Artvin’de 
doğdu. Ailesi halen orada yaşıyor. İlk, orta ve lise eğitimini 
Artvin’in Yusufeli ilçesinde tamamlayan Fatih Artvinli’nin 
babası  o tarihlerde devlet memurluğu annesi ise terzilik 
yapıyordu. 

İleri görüşlü ve eğitimin önemine inanan babası diğer 
kardeşleri gibi onu da meslek lisesine kaydettirdi. Yusufeli 
Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olan Fatih Artvinli gibi 
diğer kardeşleri de hem kendi mesleklerini yaptılar hem 
de başka alanlarda ilerlediler. 

“Okurken hayalim gazetecilik yapmaktı; lisede dergi 
çıkarmıştık. En büyük şansımız küçük bir ilçede büyük 
bir halk kütüphanesi bulunmasıydı. Hem liseden hem 
kütüphaneden mezun oldum diyebilirim.”

Daha sonra Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimleri 
Uluslararası İlişkiler Bölümünü yüksek bir puanla kazanan 
Fatih Artvinli böylece hayatında ilk defa İstanbul’a gelir. 

Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Harçlığımı karşılaması için Tahtakale’den tuhafiye 
malzemeleri alır anneme gönderirdim. Annem bunları 
kullanarak dikiş dikerdi.” 

Bir gün Mecidiyeköy’de yürürken birkaç gencin YEKÜV’ün 
yerini sorduklarını görür ve onların peşine takılır. 

“Onlarla birlikte sıraya girdim ve içeride kalabalık bir 
manzarayla karşılaştım. Bir tarafta yiyecek ve giyecek 
yardımı yapılıyordu. Bir tarafta bursiyerlik başvurusu için 
sırada bekleniyordu. Ben de katıldım ve bursiyer olmaya 
hak kazandım. Bursiyer olduktan sonra elimden geldiğince 
YEKÜV’ün etkinliklerine katılmaya başladım. Örneğin; 
bir gün müzikle ilgili çok güzel bir sunum yapmıştım. 
Bir arkadaşımız Hintli bir felsefeciden bahsetmişti ve o 
felsefeci o yıl Nobel ödülünü aldı. Kendimiz almış gibi çok 
sevindik.” 

Bu arada gazetecilik hevesini de bırakmaz. O dönemde 
yayın hayatında olan Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde ücretsiz 
olarak çalışmaya başlar. Okul devam ederken bir yandan 
da çeşitli gazetelerde muhabir olarak çalışmayı sürdürür. 

Genç arkadaşlara tavsiyem: 
Lütfen ailenizdeki ve 
çevrenizdeki yaşlı insanlarla 
konuşun. Doğru sorular 
sorarsanız kitaplarda 
bulamayacağınız cevaplar alır, 
çok şey öğrenirsiniz. 
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İlk maaşını alınca da YEKÜV’den bursunun kesilmesini 
talep eder. 

2001 yılında sağlık memuru olarak Gebze’nin Tavşanlı 
köyüne tayini çıkar. Bu sırada Marmara Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 
mezun olur. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümünde yüksek lisans yapmaya başlar. 

“O günlerde Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden 
Osman Bölükbaşı’nın biyografisini yazmaya başladım. 
Bu çalışma için 2 yıl boyunca okul çıkışlarında çok uzun 
zamanlarımı Taksim Atatürk Kitaplığında geçirdim. Orada 
1940 - 1975 yılları arasında yayınlan tüm gazeteleri 
taradım ve okumaya çalıştım. 2 yılın sonunda 35 yıllık 
Cumhuriyet Gazetesi okuruydum”. 

Bu araştırma Fatih Artvinli’ye çok ciddi bir katkı sağlar ve 
bu çalışma daha sonra kitap olarak yayımlanır. 

“Genç öğrencilere en büyük tavsiyem 
Türkiye’den ve yurt dışından 

en az bir tane bağımsız yayın ile iyi bir 
edebiyat dergisi takip etmeleri”.

Yüksek lisansın ardından yine Yıldız Teknik Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde doktoraya 
devam eder. 

“Bu sırada Üsküdar’da oturuyordum. Her gün gelip 

geçerken gördüğüm ve dikkatimi çeken bir bina vardı. 
Daha sonra bu binanın eski bir akıl hastanesi olduğunu 
öğrendim. Toptaşı Bimarhanesi… Acaba bu binanın 
tarihini yazabilir miyim, diye sordum soruşturdum. Bu bina 
üzerinden Osmanlı ve Tıp Tarihi çalışmaya karar verdim. 
Metinleri çevirebilmek için Fransızca öğrendim. Hasta 
arşiv dosyalarını karıştırmaya başladım”. 

Çağdaş psikiyatriyi öğrenmek için Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne tayinini ister ve 5 yıl acil 
psikiyatri bölümünde çalışır. 

“Orada Toptaşı Bimarhanesi’nin  tarihini yazmaya karar 
verdik. 1950 – 1960’lı yıllarda hastanede çalışmış çoban, 
hasta bakıcı, doktor kim varsa konuşmaya karar verdik. 
Bu sayede hayatta değişen ve değişmeyen şeyler olduğunu 
anladım. Genç arkadaşlara 2. Tavsiyem: Lütfen ailenizdeki 
ve çevrenizdeki yaşlı insanlarla konuşun. Doğru sorular 
sorarsanız kitaplarda bulamayacağınız cevaplar alır, çok 
şey öğrenirsiniz. 

5 yıllık çalışmanın ardından 2013 yılında bir kitap çıkartır. 
Son 5 yıldır da burada sağlık ve sosyal bilimleri bir araya 
getirerek onların entelektüel gelişimine katkıda bulunacak 
eğitimler vermeyi sürdürüyor.

“Üniversite eğitimim boyunca beni destekleyen 21. Yüzyıl 
Eğitim ve Kültür Vakfı’nın sitesinde çok hoşuma giden 
bir tanım var:  Kültür; anlamak, görebilmek, okumak, 
görebildiğinden mana çıkarmak ders almak, düşünmek ve 
zekayı terbiye etmektir diyor.  Ne kadar anlamlı bir söz… 
Ders almamda, öğrenmemde büyük etkisi olan YEKÜV’e 
bir kere daha sonsuz teşekkür ediyorum”
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YEKÜV’ün Renkli Bursiyerleri…

Söyleyemediklerimin 
vurgunudur yazdıklarım 

Söyleyemediklerimin vurgunudur yazdıklarım,
Sağa sola saçılmış başucu kitaplarım,
Yatağın köşesinde habersiz cıgaram,
Ve bütün gece olanları unutmuş ceketim…
Sen başını yaslamışken bir demir parmaklığa
Ben yazdıklarımın temennisiyle,
Büzülmüş bir yorgan ucuyla,
Kadere anlatırken yaşadıklarımı
Pencereden sızan serin rüzgara takılır gözlerim.
Karanlık ve tek tük ışıklar arasında
Bir çift minare
Gölgesinde yürüyen insanlar,
Koşuşturmalar arasında bir kadın,
Gözü en tepeye ilişmiş bir adam,
Ve yağmurun hafif çığlıkları…
Karanlığında bir ışık görünen
Işığında bir karanlık gösteren pencerem.
Söyleyemediklerimin vurgunudur yazdıklarım.
Sırası gelmiş bir sözden ziyade
Sözden gelmiş bir sıra,
Bir vurgundur içimdekilerin…
Yaşanmamışlıkları yaşayan bir çift göz,
Kirpiklerimin kenarına takılmış gözyaşı
Ve çukurlarında eriyen hatıralar
Oysa;
Oysa bir yaşamın güzelliğidir birliktelik.
İliklerine kadar kavgalar kokan,
Kalbine kadar inen ayrılık mesajları
Ve sonra yine bir yumuşama
Her gidişinde aynı ciddiyet…
Her pişmanlığında,
Her geri dönüşünde
Aynı yumuşamış söylemler…
Bütün imkanlara rağmen imkansızı yaratmak.
Bir kadının gülüşünde saklıdır yaşamak.
Ve bir erkeğin
Kabullenişidir ayrılığı
Aşk…

MESUT MUTLU
İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü 3. Sınıf (2014)

Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğim bir hayaldi Erasmus
öğrencisi olabilmek. Aldığım tavsiyeler, kurduğum hayaller,
Türkiye’deki okulumun yüklediği ağır sorumlulukları biraz
olsun hafifletecek iyi bir eğitim disiplinine sahip olması, birçok
imkan sunacağı düşüncesi ve konumu ile farklı birçok
ülke gezme fırsatı sunması tercihimin Politecnico di Milano
Üniversitesini yönünde olmasını sağladı.

Kazandığım okul, İtalya’nın kuzeyinde Lombardy bölgesine
bağlı küçük, tarihi yeşillikler içinde şirin bir şehir olan
Mantova’daydı. İstanbul gibi metropol bir şehirden trafik
sorununun olmadığı, her yere bisiklet ile gitme imkanı sunan
Mantova’da geçirdiğim süre boyunca hayatım boyunca
unutamayacağım deneyimler kazandım.

Erasmus süresince, ufkum genişledi, Avrupa hakkında
genel kültürüm arttı, farklı kültürlerin olayları farklı
şekilde ele aldığını ve farklı yorumladığını gördüm ve tüm
bunlar sosyal anlamda olgunlaşmamı sağladı. Bir yıllık
Erasmus programında dünyanın dört bir yanından onlarca
farklı insanla tanıştım. Bu sayede sadece İtalya’yı değil diğer
ülkeleri de bir nebze tanıma fırsatını buldum. Kurduğum
güçlü arkadaşlıklar bende güven duygusu geliştirdi. Öte
yandan olabilecek birçok sorunun üstesinden gelmem kişisel
sorumluluk bilincimi ve özgüvenimi artırdı.

Erasmusun getirdiği kaçınılmaz bir diğer fayda yeni bir dil
öğrenmemi sağlamasıydı. Bir yandan sürekli iletişim halinde
bulunduğum arkadaşlarımla ingilizcemi, diğer yandan
ev arkadaşım ve aldığım eğitim ile italyancamı yerinde
geliştirdim.

Seçtiğim ülkenin bölümümle ilişkisini düşününce şanslı
Olduğum kanısına varıyorum. Adeta açık hava müzesi 
diyebileceğim şehirlerde derslerimde öğrendiğim tarihi 
yapıları ve müzeleri görmek beni heyecanlandırdı. Yeni bir 
yapı üretmek, insanların yaşayacağı ortamları düzenlemek, 
çoğu insan için yeni yaşam alanları üretiyor olmak zaten bu 
mimarlık eğitiminin en güzel yanlarından biri. Hayal gücü 
sonu olmayan dipsiz bir kuyu iken, her an kendimi ve ufkumu 
genişletmem gerekiyorken Erasmus tam bu noktada bana 
oldukça yardımcı oldu. Edindiğim tecrübeler, yaşadığım 
maceralar, yaptığım seyahatler, kurduğum dostluklar hayatım 
boyunca unutamayacağım deneyimler kazandırdı bana.

“Erasmus hayat içindeki bir yıl 
değil, bir yıl içindeki dopdolu 

bir hayattır.”

BARAN AKOL 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü 3. sınıf öğrencisi (2015)
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Almanya’da okuyan kuzenlerim daha 10 
yaşında bile değiller ama Picasso’dan tut 
impasto tekniğine varana kadar birçok şeyi 
öğrenmişler. Kıskanmamak elde değil çünkü 10 
yaşındayken okulda yaptığım maksimum aktivite 
kibritten ev yapmaktı. Belki hepimiz 10 yaşında 
Picasso’yu tanıyor olsaydık bu ülke daha farklı 
olacaktı. Griye boyanmayacaktı belki sokaklar 
ve hepimiz renklerle barışık olacaktık. Fakat 
geç olmadığını düşünmek istiyorum. 

Bu konuda o kadar hayıflanıyorum ki yurt 
dışında resim dersleri nasıl geçiyor diye bayağı araştırdım. 
“Bir resim öğretmeni nasıl olmalı?” sorumun cevabını da 
aldım. Hep veririm bu örneği: İlkokulda erozyon konusu 
anlatıldığında, ne olduğu belli olmayan bir kare fotoğraf ve 
kafamda canlandıramadığım bilgiler verilmişti. Hiçbir şey 

Eğer 10 yaşında Picasso’yu tanıyor olsaydık…

anlamamış, eve gidince anneme sormuştum, 
o uzun uzun anlatmıştı. Çok etkilenmiş ve bir 
ağaç dikmiştim. 

Sınıftakiler benim kadar şanslı mıydı 
bilmiyorum. Belki o gün erozyonu 
anlamlandırabilseydik şimdi ağaçlandırma 
konusunda daha duyarlı bireyler olabilecektik. 

“Bir resim öğretmeni nasıl olmalı?” sorumun 
cevabını Amerika Nashville’ de bir ilkokulda 
çalışan resim öğretmeninin blogunda buldum. 

(www.cassiestephens.blogspot.com) Blog’u gezince, küçük 
çocukların arasında olup o dersi ben de dinlemek istedim. 
O kadar istekli bir öğretmen ki, her gün anlatacağı konu ile 
ilgili kıyafet bile dikiyor kendine. Temaya göre sınıfın camları 
boyanıyor, aksesuarlar yapılıyor, biraz boya, biraz kâğıt 

ile sınıfın görünüşü tamamen değiştiriliyor. Mısır 
sanatını anlatırken Tutankamon’ lar geliyor, Paris 
’den bahsederken Eyfel Kulesi dikiyorlar. Blogunda 
bunların hepsinin yapım aşamasını da anlatıyor. 

Keşke Cassie resim öğretmenim olsaydı…

2014 yazında Türkiye İthalatçılar ve İhracatçılar Birliği’nin 
düzenlemiş olduğu 1. Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması’na 
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.

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.

Öğrencimiz Elvidar Akol’un Başarısı

SELİN GEBEŞ 
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 
Resim Öğretmenliği 4. Sınıf  (2014)

Elvidar Akol
İstanbul Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisliği (2015)
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Burs Alma Koşul lar ı

YEKÜV Bursları, en genel ilke olarak, maddi desteğe 
gereksinimi olan başarılı öğrencilere veriliyor. Anne veya 
babadan birisinin hayatta olmaması, diğer kardeşlerin 
okula gidiyor olması da bursiyerlerin seçiminde dikkate 
alınıyor. Çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk,  temel insan 
haklarına ve toplum yararına saygı, bilim ve teknolojiye 
güven, burs verilmesinde etkili oluyor.

“Umut Kızlar” Projesi kapsamında YEKÜV BURSİYERİ 
olan kız öğrenciler, burs kriterlerine uygun olmaları 
halinde lisans eğitimlerini tamamlayana kadar burs 
almaya hak kazanıyorlar.   

“Şartlı Burs” ya da “Özel Fonlar” kapsamında, bağışçının 
belirlediği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ilk-orta-
lise-yüksek okul ve üniversitelerde okuyan öğrenciler 
burs alabiliyor. 

25 yıl önce 10 tıp fakültesi öğrencisinin eğitimlerini desteklemek
amacıyla kurulan YEKÜV yıllar içinde bağışlanan gayrimenkullerin
değerlendirilmesinden elde edilen gelirleri, yapılan maddi bağışları

ve YEKÜV yöneticilerinin yarattığı etkinliklerden gelen gelirleri
burs havuzuna aktararak on binlerce gencin eğitimini 

tamamlamasına destek olmayı sürdürüyor. 

25. yılında YEKÜV bursları ile eğitimlerini
tamamlayan öğrencilerin sayısı 25.000’e ulaştı.
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ile yüz yüze ya da teknolojik olanaklar kullanarak 
görüşmeler yapar. 

Burs verilecek öğrenciler belirlendikten sonra da bu 
öğrencilerin Vakıf ile ilişkilerinin korunması için çalışmalar 
yapan Komite, burslu öğrencilerin durumlarını yakından 
takip eder.

Burs Kaynaklar ı

YEKÜV’e yapılan nakdi bağışlar, gayrimenkullerin kira 
gelirleri veya satılan gayrimenkullerin satış gelirleri 
ile, YEKÜV etkinliklerinden (kermes, kültürel geziler, 
konserler, Salı buluşmaları, vb.) elde edilen tüm gelirler 
burs havuzuna aktarılır. 

Yenilenmesi gereken fon zamanında bağışçısına bildirilir. 
Her devre bağışçısının bağışı aynen burs olarak ödenir. 
Vakıf her yılın bütçesi ve öğrenci sayısına göre burs 
ödemesini belirler ve öder.

Bursiyer Seçimi

İhtiyaç…

Bursiyer seçiminde ailesi alt gelir grubuna ait öğrenciler ilk 
sırada değerlendiriliyor. Bununla birlikte öğrencinin anne 
veya babasından birinin veya ikisinin hayatta olmaması, 
anne babanın boşanmış olması, üvey anne veya üvey 
baba durumu da burs listesinde girmekte önemli kriterler. 
Kız öğrenciler burs almada öncelikli değerlendiriliyor. 
Öğrencinin özel bir yeteneğe veya uğraşa sahip olması 
da bursiyer olmasını olumlu yönde etkileyen faktörlerden.

Gönüllülük…

YEKÜV’ün eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerinde, 
projelerinde zamanı ölçüsünde yer alan, sosyal 
sorumluluk ve gönüllülük konularında duyarlı öğrenciler 
burs görüşmelerinde olumlu değerlendirmeye tabi 
tutuluyor. 

Yabancı dil, bilim ve teknoloji, sanat, spor gibi dallarda 
başarılı olan öğrencilerin eğitim, çocuk ve gençlik 
faaliyetlerinde vakıf amaçları doğrultusunda katkıda 
bulunmaya istekli olması da önemli bir kriter. 

Bursun Süresi

Öğrencinin koşullarında bir değişiklik olmaması ve 
başarılı olması, toplumsal bir suç eylemine katılmaması 
veya disiplin cezası almaması kaydıyla burs, lisans eğitimi 
boyunca sürer. Öğrencinin sağlık vb. haklı mazereti 
nedeniyle belli süre ile öğretime ara vermesi durumunda, 
burs ödemelerine de ara verilir.

Burs Komitesi

Yönetim Kurulu, her sene kendisi adına burs çalışmalarını 
yürütmek üzere, 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşan bir 
komite atar ve bu komiteye sekretarya desteği sağlar. 
Komite, en az 3 üye ile toplanır ve en az 3 üyenin olumlu 
oyu ile karar alır. Her yıl Eylül ayının ilk haftası toplanan 
komite burs takvimi hazırlar, burs fonunun gelişmesi için 
önerilerde bulunur. 

Sağlanan yıllık fonun dağıtımı için bütçe hazırlayan 
komite, yıllık burs miktarlarını, adetlerini ve süreyi belirler.  
Burs duyurularını hazırlayıp bunları öğrencilere duyuran 
komite, başvuru belgelerini toplayıp ön değerlendirmeden 
geçirir ve son değerlendirme öncesi, başvuran öğrenciler 
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YEKÜV’ün 
Okul, Yurt ve Eğitim 
Destek Birimleri 
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NİLÜFER 
G Ö K A Y 
k i m d i r ?
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1906 yılında doğdu.
Eğitimini Arnavutköy Robert Kolej’de 

sürdürdü. İstanbul eski Valisi, Belediye
Başkanı ve Devlet Adamı Ord. Prof. Dr.   

 Fahrettin Kerim Gökay’ın eşi olan 
Nilüfer Gökay, yaşamı boyunca toplum 

hizmetleri için sayısız bağışlar yaptı. 
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 
kurucularından olan Nilüfer Gökay, 

eğitimin önemine olan inancıyla 
YEKÜV’e çok önemli maddi bağış ve 

gayrimenkul bağışları yapmıştır.



21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı  
Nilüfer Gökay Ortaokulu
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YEKÜV’ün kurucuları arasında yer alan 
ve gerek maddi gerekse gayrimenkul 
bağışlarıyla YEKÜV’ün varoluşunda 
çok önemli bir payı bulunan merhume 
Nilüfer Gökay adına yaptırılan ve 2002 
yılında eğitime açılan 21. Yüzyıl Eğitim 
ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay İlköğretim 
Okulu, bugüne kadar on binlerce 
çocuğun eğitimlerini tamamladığı bir 
devlet okuludur.



63



64

İstanbul’un en dezavantajlı bölgelerinden birinde özel 
okulların imkânlarına sahip bir okul yapılması hedefiyle 
inşaatına başlanan 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer 
Gökay İlköğretim okulu, açılışından itibaren bölgenin en 
çok tercih edilen okulu haline geldi. Çevre halkının ilgisi 
nedeniyle zaman içinde sınıfların yoğunluğunu azaltmak 
gereği ortaya çıktı ve YEKÜV Mütevellisi Gülsen Bozbağ 
ve eşi Mustafa Bozbağ tarafından 2 kat ilave edilerek 
okul büyütüldü ve derslik sayısı 32’ye yükseltildi. 

YEKÜV’ün ilgi ve desteğini bir an bile üzerinden eksik 
etmediği okulda, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla Vakıf tarafından pek çok proje hayata geçiriliyor. 

YEKÜV’ün okulu, kız yurtları ve gayrimenkullerinin 
tümünde, proje aşamasından inşaatların 
tamamlanmasına kadar geçen süreçleri büyük bir 
titizlikle takip ederek sorunsuz tamamlanmasını sağlayan 
Yüksek Mühendis ve Mimar Sayın Bülent Ceylan’a  
25 yıllık koşulsuz destekleri için sonsuz teşekkürler.

Önce Öğretmen Projesi kapsamında okul öğretmenleri 
düzenli olarak ziyaret ediliyor, mezuniyetler YEKÜV ailesi 
ile birlikte kutlanıyor, YEKÜV tarafından öğrencilerin 
kişisel gelişimlerinin destekleneceği paneller, söyleşiler, 
konferanslar düzenleniyor, başarılı öğrenciler teşvik 
ödülleri ile takdir ediliyor. Okul, 4+4+4 eğitim sistemine 
geçildikten sonra ortaokul olarak hizmet vermeye devam 
ediyor.

YEKÜV Nilüfer Gökay Ortaokulu bünyesinde 2007 yılında 
kurulan Profesyonel Spor Kulübü’nde ise öğrencilerin 
sportif faaliyetleri destekleniyor ve bu alandaki başarılı 
öğrenciler de ödüllendiriliyor.
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21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay Ortaokulu öğrencilerinin 
YEKÜV Yöneticileri ile Anıtkabir ziyaretleri…

YEKÜV Yönetim Kurulu ve 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay Ortaokulu
Öğrencilerinin Vakıf Yöneticileri ile birlikte, Vakıflar Haftası kutlamaları kapsamında 

Taksim Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenlere katılımları…



YEKÜV Yöneticilerinin, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay Ortaokulu
öğrencilerinin mezuniyet sevinçlerini paylaşımları…
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21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay Ortaokulu görsel sanatlar 
öğretmenleri, her sene öğrencilerini sanatsal faaliyetler yapmak 
konusunda cesaretlendiriyor, onların önlerini açıyor ve 
öğrenciler harikalar yaratıyor…



21. Yüzyıl Eğitim Ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay Ortaokulu 
öğrencileri tarafından atık malzemelerden tasarlanan 
kostüm defilesi ile resim sergisi 2017 yılında öğrenci ve 
velilerin coşkulu katılımıyla gerçekleşti. 

Atık malzemelerin geri dönüşümüne dikkat çekmek 

amacıyla yapılan etkinlikte görsel sanatlar ve teknoloji 
tasarım öğretmenleri öncülüğünde öğrenciler tarafından 
tasarlanan 66 farklı kostüm sergilendi. Defilenin yanı 
sıra atık malzemelerle birlikte ebru, akrilik, pastel tekniği, 
üç boyutlu seramik çalışmaları ve hayvan figürleriyle 
hazırlanan resim sergisi de büyük ilgi gördü. 
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21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı 
Yurtları

YEKÜV’e bağışlanan gayrimenkuller, eğitim fonuna katkı yaratmak
amacıyla değerlendirilmekte ve bir çocuğun daha okumasına

destek olmaktadır. Bu amaçla değerlendirilen gayrimenkullerin iki
tanesi Anadolu’dan İstanbul’a gelen öğrencilerin yurt ihtiyacını

karşılamak üzere faaliyet göstermektedir.

YEKÜV Kız Yurtlarının 
doğuş hikayesi…
Bir gün YEKÜV merkezine, İstanbul’da üniversite kazanmış 
bir genç kız ile babası çıkagelir. Baba, barınacak yeri 
olmadığı için kızının İstanbul’da kalmasını istememektedir.
Gülbin Sözen’e kızına yurt sağlayıp sağlayamayacağını 
sorar. Çok üzülerek böyle bir hizmet vermediklerini söyler 
Sözen. Baba kız merkezi terk ederlerken babanın “Hadi
bakalım doğru köye” demesinin üzerine genç kızın 
hıçkırıkları yankılanır koridorda.

Gülbin Sözen aynı akşam YEKÜV’ün düzenlediği iftar 
yemeğinde o gün yaşanan bu olayın hala etkisindedir 
ve açılış konuşmasında bu olayı YEKÜV Mütevellileriyle 
paylaşır.

Masasına dönüp oturduğunda mütevelli üyelerinden Nevin 
Turaç’ın eşi Mehmet Turaç yanına gelir ve annesinin 
Şişli’deki dairelerini kız yurdu olarak kullanılma şartı ile
YEKÜV’e bağışlayacağını söyler.

Seniye Turaç Kız Öğrenci Yurdunu daha sonra Kadıköy’de 
açılacak Nilüfer Gökay Kız Öğrenci Yurdu takip edecek ve 
YEKÜV misyonun yerine getirmiş olacaktır.
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Üniversite kazanıp Anadolu’dan İstanbul’a gelen kız 
çocuklarının barınmaları için şartlı olarak TURAÇ Ailesinin 
bağışladığı Şişli’deki daireler, Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı olarak 26 Haziran 1997 tarihinden bugüne Kız Yurdu 
statüsünde hizmet vermektedir. 

Kız çocuklarının okumasını çok önemseyen YEKÜV 
Mütevelli Kurucu Üyesi Nevin Turaç’ın kayınvalidesi 
Seniye Turaç’dan aileye intikal eden  Şişli Pangaltı’daki 
2 apartman dairesi 1997 yılında oğlu Mehmet A. Turaç 
tarafından kız yurdu olarak faaliyet göstermesi şartı ile 
YEKÜV’e bağışladı. Böylece YEKÜV’ün Anadolu’dan 
gelen 24 kız öğrenciye barınma imkanı sağlayan yurt 
zincirinin ilk halkası oluşturuldu.

Kayınvalidesi Seniye Turaç tarafından bağışlanan 
dairelerin YEKÜV çatısı altında kız yurdu olarak faaliyet 
göstermesinin Turaç Ailesi için büyük bir mutluluk olduğunu 
belirten YEKÜV Mütevelli Kurucu Üyesi Nevin Turaç, 
kayınvalidesinin adının bu yurt ile yaşatılıyor olmasından 
çok mutlu olduklarını söylüyor. 

“Hayata başladığımdan beri eğitimin, okumanın ne kadar 
önemli olduğunu gördüm. Benim gibi sevgili eşimin ailesi de 
aynı fikirdeydi. Kayınvalidem Seniye Turaç kız çocuklarının 
okuyabilmesi için desteklenmesi gerektiğini söyle ve buna 
çok önem verirdi. Ben YEKÜV ile tanıştıktan sonra 
kayınvalidemden ailemize intikal eden 2 apartman dairesini 

YEKÜV Seniye Turaç Kız Öğrenci Yurdu 
ŞİŞLİ

YEKÜV Mütevelli Kurucu Üyesi Nevin Turaç:
İstanbul Barosuna kayıtlı olarak 25 yıl serbest avukatlık 
yapan Nevin Turaç uzun süre önce mesleğini bırakmış 
ve kendisini sosyal alanlara yönlendirmiş. Eğitim 
almak istediği halde imkansızlıkları nedeniyle bunu 
gerçekleştiremeyen gençleri gördükçe bu alanda bir 
şeyler yapmak istemiş. Bu çocuklara destek olabilmek 
amacıyla YEKÜV ile iletişime geçen ve kuruluşundan 
beri çalışmalarının içinde yer alan Nevin Turaç “Bu 
süreçte karşılaştığımız öğrencilerden sinemayı ilk kez 

gören çocuklar bile vardı… Biz gençlerin birikimli olmalarına katkı sağlamaya çalıştık. Eğitimli 
insan gücünü sanat ile beslediğimizde toplumumuzun daha olumlu yönde ilerleyeceğine dair inancım 
kuvvetlidir. YEKÜV’ün kuruluşunda eşim Av.Mehmet Turaç ile birlikte yer almamızın nedeni bu ortak 
inanç ve düşüncelerimizdir”.

kız yurdu olarak kullanılması şartı ile YEKÜV’e bağışladık. 
Kayınvalidem Sevgili Seniye Turaç’ın adının böyle ulvi bir 
amaca hizmet etmesinden dolayı çok memnunuz”  
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YEKÜV’ÜN EĞİTİM VE DESTEK BİRİMLERİ

YEKÜV’e yapılan gayrimenkul 
bağışlarının bir kısmı yıllar 
içinde değerlendirilerek elde 
edilen gelir ile Kadıköy’de 
Nilüfer Gökay tarafından 
bağışlanan arsa üzerine 105 
kişilik kız öğrenci yurdu inşa 
edildi. Gelirlerin bir kısmı 
ise yıllar içinde YEKÜV’ün 
sürdürdüğü farklı projelerde 
kullanıldı.

Gayrimenkul bağışları içinde 
bazı mülkler uzun yıllar 
boyunca YEKÜV Eğitim Birimi 
olarak varlığını sürdürdü, 
bazıları ise halen varlığını 
sürdürmeye devam ediyor.

YEKÜV’ün kuruluşunda önemli maddi katkısı olan 
merhume Nilüfer Gökay tarafından bağışlanan 
arsaya günün koşullarına uygun olarak 105 kişilik 
kız yurdu inşa edildi. Mimari projesinin Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ve yapı izin 
belgesi almasını takiben inşaatına başlanan YEKÜV 
Nilüfer Gökay Kız Öğrenci Yurdu, 2013 senesinde 
tamamlandı.

Kadıköy’ün merkezinde bulunan, modern mimarisi, 
sağlam yapı teknolojisi ve çağdaş bir öğrencinin 
gereksinim duyacağı pek çok sosyal aktiviteyi ve 
kolaylığı bir arada sunan yurt merkezi, güveni, 
rahatlığı, kaliteyi bir arada sunan iç mekan tasarımı ile
bugün bir çok kız öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

YEKÜV 
Nilüfer Gökay 

Kız Öğrenci Yurdu
KADIKÖY
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FARUK SÜER EĞİTİM MERKEZİ
Nişantaşı

Dr. Faruk Süer anısına eşi ve çocukları tarafından eğitim 
amaçlı çalışmalarda kullanılmak üzere Aralık 1994 
yılında beş yıl boyunca kullanılmak üzere YEKÜV’e 
tahsis edilen merkezde gençlere ve çocuklara diksiyon, 
Türkçe, İngilizce ve Matematik gibi kursların yanı sıra 
lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlamalarına yardımcı 
olacak eğitimler de verildi. 

YEKÜV ÇETİN ŞAMAN KÜLTÜR MERKEZİ
Kadıköy 

YEKÜV’ün kuruluş aşamasında eşi Çetin Şaman anısına 
değerli Kurucu ve Mütevelli üyesi Sema Şaman tarafından 
kuruluş varlığı olarak Kasım 1994’te bağışlanan merkez 
eğitsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerin uygulandığı bir 
eğitim merkezi olarak halen hizmet veriyor. Çetin Şaman 
Kültür Merkezi ayrıca YEKÜV Kermesleri için birbirinden 
kıymetli el işlerinin üretildiği dikiş atölyesi olarak da 
kullanılıyor.

YEKÜV KÜLTÜR MERKEZİ VE SANAT CAFE
Beyoğlu

Merhume Nilüfer Gökay tarafından 2003 yılında YEKÜV’e 
bağışlanan 5 katlı binanın giriş katı YEKÜV Sanat Cafe 

olarak, diğer katları ise eğitim ve kültür merkezi olarak 
yaklaşık on yıl boyunca hizmet verdi. Bu süre boyunca 
Beyoğlu Sanat Cafe bir çok sergi organizasyonuna 
ev sahipliği yaparken YEKÜV dostlarının sosyal 
buluşmalarının da vazgeçilmez mekanı oldu. Üst 

katlarda ise çevre halkına 
ve YEKÜV bursiyerlerine 
bilgisayar, okuma-yazma, 
İngilizce, İspanyolca, NLP, 
görme özürlüler için masörlük, 
kadınlara istihdam için kalıp 
çıkarma, yemek-pasta pişirme 
ve kuaförlük gibi çeşitli eğitimler 
verildi ve kurslar düzenlendi. 

Bu süreçte Sanat Cafe’yi 
gönüllü olarak yöneten değerli 
YEKÜV mütevellileri Enise 
Yerli’ye, Muzaffer Vefa’ya 
ve Gülten Şahin’e sonsuz 
teşekkürler…

YEKÜV Kültür Merkezi ve 
Sanat Cafe bugün geliri YEKÜV 
bursiyerlerine eğitim bursu 
olarak aktarılmak üzere kiraya 
verilmiş olup, Butik Otel olarak 
hizmet veriyor.
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YEKÜV Projeleri
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       Amacımız düşünen, düşündüğünü ifade edebilen bir gençlik 
yetiştirmeye destek olmak. Bunun sadece maddi katkı ile olmayacağını 
biliyoruz. Onları, onlara ilham verecek insanlarla buluşturarak 
ufuklarını açmaya gayret ediyoruz. Bu etkinliklerde YEKÜV gençleri 
ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaşan tüm değerli iş, sanat ve 
bilim insanlarına sonsuz teşekkürler…

Her toplantı BİR EĞİTİMDİR…

Her toplantı KÜLTÜRE KATKIDIR…

Her toplantı PAYLAŞIMDIR…

Öğrencİlerle 
İletİşİm 
Projesİ
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Kurulduğu 1992 yılından bu yana on binlerce öğrenciye 
karşılıksız eğitim bursu veren 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür 
Vakfı, “Öğrencilerle İletişim” projesi kapsamında, eğitim-
öğretim yılı boyunca her ay düzenlediği etkinliklerde 
üniversite öğrencisi bursiyerleriyle bir araya geliyor. 

Eğitimlerine katkı sağladığı öğrencilerle kurduğu iletişimi 
aile sıcaklığı ile devam ettirmeyi ilke edinen YEKÜV, 
gençlerin kültürel, sosyal, mesleki ve kişisel gelişimlerine 
de katkıda bulunmak amacıyla akademisyen, sanatçı, 
gazeteci vb. pek çok konuda alanında uzman kişileri 
düzenlenen etkinliklerde gençlerle bir araya getiriyor. 

Her ayın üçüncü Cumartesi günü gerçekleştirilen öğrenci 
toplantıları, burslu öğrencilerle el ele tutuşma, konuk 
konuşmacılar ile onlara ışık tutma ve bursiyerlerin 
kendilerini bir aile ortamında hissetmelerini amaçlıyor.

Gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla da gençlerin 
bilinçlenerek sorgulayan, düşünen, düşündüğünü 
ifade edebilen bireyler olmaları ve kişisel gelişimleri 
destekleniyor. Vakıf Merkezi’ne gönüllü ve bağışçılar 
tarafından iletilen ayni bağışlar yine bu etkinliklerde 
bursiyerlere teslim ediliyor.

Birlikte içilen çayda ya da yenilen yemekte, Vakıf 
yöneticileri ve gönüllüleri, öğrencilerle sohbet etme, 
başarılarını izleme ve takdir etme, problemleri paylaşma 
ve çözüm önerileri sunma imkanı bulunuyor, gençlere 
katkı sağlamaya çalışıyor.     

Öğrencilerle iletişimi geliştirmek, paylaşımları artırmak, 
kültürel, sosyal ve eğitsel gelişimlerine katkıda bulunmak 
için düzenlenen buluşmalar sohbet, söyleşi bazen de 
konferans tarzında yapılıyor. 

Gerçekleştirilen Toplantılardan örnekler… 

2013 Ekim ayı toplantısında YEKÜV 
bursiyerleri, Çelebi Holding İnsan Kaynakları 
Yönetmeni Handan Zeliha Yılmaz ile tanıştı. 
Handan Yılmaz öğrencilere “kariyer planlama” 
konusunda bilgiler verdi.

2013 Aralık ayında Özdemir Günday tarafından 
“Güvenli Yaşam 1” eğitimi verildi. Güvenli 
Yaşam Eğitimleri, T.C. İstanbul Valiliği 
tarafından organize ediliyor ve Güvenli Yaşam 
Eğitmenleri tarafından uygulanıyor. Eğitimlerde 
İstanbul halkının birey ve kurumlar düzeyinde 
afetlere hazırlık kapasitesinin arttırılarak, kendi 
kendine yardım etme becerisinin ve bilincinin 
geliştirilmesi amaçlanıyor.
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2014 Ocak ayı toplantısının konuğu Bilgi 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Ata Akın idi.  
“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”  

2014 Şubat ayı toplantısının konukları Selim ve Kerim 
Altınok kardeşlerdi. Hukukçu, müzisyen, orkestra 
şefi, besteci, yazar, eğitimci, yönetici, keynot speaker, 
radyo programcısı, sporcu olarak yoğun bir yaşam 
sürdüren görme engelli kardeşlerin en büyük idealleri 
topluma hizmet etmek, engelliler alanında yeni 
çalışmalar yapmak. YEKÜV bursiyerleri ile yaptıkları 
söyleşide kendi besteledikleri şarkıları çalarak 
seslendiren Altınok kardeşler “Yaşamlarımız boyunca 
ikimiz iyi bir takım olduk” dediler. Çalışkanlığın, 
azmin sonucu elde edilen başarılara daima ele ele 
vererek koştuklarını anlattılar, ailelerinin desteklerini 

mutluluk ve gururla andılar.

2014 Nisan ayının konuğu değerli sanatçı rahmetli
Erol Büyükburç idi. 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 bestesi ve güftesini yaparak 
seslendirdiği YEKÜV marşını salondaki öğrenciler ve 
eğitime gönül veren YEKÜV üyeleriyle birlikte söyledi.

Egitim Toplantıları ve Bilgi Paylaşım Projeleri

Feyyaz Tokar
Türkiye Eğitim 
Vakıfları 
Dayanışma 
Konseyi Başkanı

Fikri Sağlar
Eski Kültür 
Bakanı
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2014 Ekim ayının konuğu CNN TURK’te yayınlanan 
PARA DEDEKTİFİ programının başarılı sunucusu, 
ekonomi gazetecisi CEM SEYMEN idi. Cem Seymen, 
gençlere özgür ve özgün düşünmek, bilim ve 
teknolojinin ülkemizde yüceltilmesi ve yükseltilmesi 
için çalışmak, azimli ve kararlı olmak konusunda 
mesajlar verdi. 

“Bence özgür düşünmeyi hayatınızda önemli bir şiar 
edinin. Özgür ve herkesten farklı düşünmeye çalışın. 

Kız çocukları okusun diye henüz 14 yaşında iken 
Afganistan’da kampanya başlatan Malala’ yı düşünün. 
Yoğun baskı altında düşüncelerinin böylesine arkasında 
durabilen ve ülkesinde hatta dünyada farkındalık 
yaratan bu genç kızın yaptıklarının üzerinde düşünün.”

“İnovatif düşünmeye, herkesin söylediğinden farklı 
şeyler söylemeye, herkesin düşündüğünden farklı 
düşünmeye çalışın. Özgün düşünmeyi ve eleştirel 
olmayı hayatınıza yerleştirin.” 

Ayla Algan
Sanatçı

Ali Talip Özdemir - İlk Çevre bakanı

Sakıp Sabancı
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O bir tarih… 
O bir Türkçe ustası…
O birkaç kuşağın kulaklarına kazınmış
unutulmaz ses…
O Türk televizyon tarihine ismi altın 
harflerle yazılacak bir duayen…

Televizyonların hayatımıza girmediği dönemlerde 
radyolardan sunduğu futbol maçları ile hemen hemen 
her evin, her ailenin bir ferdi olmuştu Halit Kıvanç. 
Sonra hayatlarımıza televizyonun girmesi ile birlikte, 
kulaklarımıza kazınan o güzel ses ete kemiğe büründü 
ve ekranlardaki görüntüsü ile yine her ailenin bir parçası 
olmaya devem etti. 

Tek kanallı televizyon dönemlerinde Dünya Kupalarını, 
Avrupa Kupalarını, Olimpiyatları sundu yıllarca. TRT’nin 23 

Nisan Çocuk Bayramlarının da vazgeçilmez sunucusuydu…

Program sunucusu, spor spikeri, gazeteci, yazar 
Halit Kıvanç, kuruluşundan bugüne kadar YEKÜV’e 
desteklerini sürdürün gerçek bir YEKÜV Gönüllüsü. 

YEKÜV’ün öğrencilerle iletişim projesi kapsamında da 
pek çok kez genç öğrencilerle buluştu, deneyimlerini 
paylaştı ve kariyer planlamalarında onlara rol model oldu.
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       Halit Kıvanç’ın YEKÜV’e verdiği en önemli desteklerden 
biri de 2016 yılında RÜTÜK tarafından onaylanarak televizyon 
kanallarında gösterilmeye başlayan YEKÜV Kamu Spotu’nun 
gönüllü sunucusu olmasıdır.

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 tanıtım filminin uzun 
versiyonu YEKÜV’ün web sitesinde yayınlanırken, tanıtım filminden 
yaratılan 39 saniyelik kamu spotu televizyonlarda yayınlandı.

Sevgili Halit Kıvanç’a kuruluşundan beri YEKÜV’e 
verdiği destekler için sonsuz teşekkürler…

Y E K Ü V  K A M U  S P O T U
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       Tarlada çalışan kızlarımız… 
Erken yaşta evlendirilen kızlarımız…  

Eğitim hakkını kullanmak için 
kilometrelerce yol yürümek 
zorunda olan kızlarımız…  

Biz kız çocuklarımızın okullaşmaları 
ve ileri eğitim alabilmeleri için 
küçük bir umut ışığı yakıyoruz… 

Onlar bize büyük umutlar 
vaat ediyor.

UMUT KIZLAR 
PROJESİ
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Bir ülkenin iyi eğitim almış nesillerle güçlü bir geleceğe  
ulaşabileceği yadsınamaz bir gerçektir. Ancak her 
bölgenin kendi içinde değişen coğrafi, ekonomik ve 
sosyal koşulları ne yazık ki eğitimdeki fırsat eşitliğini 
engellemekte ve kırsal bölgelerdeki bu olumsuz 
koşullardan öncelikli olarak kız çocukları etkilenmektedir.

2003 yılında, ülkemizin kırsal bölgelerinde, tarlalarda 
çalışan işgücü olarak görülen, sosyal ve ekonomik 
sebeplerle eğitim hayatlarına devam etmekte zorlanan kız 
çocuklarının, eğitimlerine devam edebilmelerini  sağlamak 
amacıyla başlatılan “Umut Kızlar” projesi ile eğitimde 
fırsat eşitliğine katkıda bulunmak hedeflendi. 8 milyon 
insanın okuma yazma bilmediği, bunun 7 milyonunu genç 
kız ve kadınların oluşturduğu ülkemizde, öncelikli olarak 
kız çocuklarının okullaşması ve eğitimlerine devam 
eğitimlerine imkan sağlanabilmesi için geliştirilen proje, 
valilikler ile işbirliği içinde yürütüldü.

Umut Kızlar Projesinin uygulanmaya başladığı 2003 
yılından bu yana Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, 
Batman, Diyarbakır, Ağrı, Muş, Van, Siirt, Şırnak, 
Yozgat, Ankara (Mamak), Bitlis, İzmit ve İstanbul’da 
(Ayazağa ve Beyoğlu) binlerce kız çocuğunun eğitimini 
tamamlamasına destek verildi.

         İl, ilçe ve köylere bizzat giderek 
projenin uygulamasını yerinde takip 
ettik, özellikle köylerde okutulmayan 
kızlarımızın okula kazandırılması 
için destek verdik. Projenin ilerleyen 
yıllarında aynı köylere yaptığımız 
ziyaretlerde okula kazandırılan 
kızlarımızla buluştuk, ailelerini kutladık, 
onlara armağanlar verdik. Köylerde 
ikamet edip, taşımalı sistemle veya yatılı 
ilköğretim bölge okullarında okuyan 
ihtiyaç sahibi kızlarımızı Vakfımızın 
eğitim bursları programına dahil ettik. 
Onlara özgüven kazanmanın olmazsa 
olmaz koşulunun eğitimden geçtiğini 
anlatmaya çalıştık.

Sosyoekonomik sebeplerle öğrenim
hayatlarına devam etmekte zorlanan
köy çocuklarının desteklenmesi için
hayata geçirdiğimiz Umut Kızlar 
projemizle ilgili öğrencilerden geri 
dönüşler 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. Bunun gibi  projelerle daha 
çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.

Sema Şaman - YEKÜV Mütevellisi
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GAZİANTEP

Valilik tarafından tespit edilen, ilin en yoksul 
bölgesindeki FATİH SULTAN MEHMET İLKÖĞRETİM 
OKULU öğrencileri ve aileleri ile bir araya gelindi, 
hazırlanan binlerce parça giysi ve vakıf bağışçılarının 
temin ettiği eğitim gereçleri sahiplerine ulaştırıldı. 
GAZİANTEP AŞAĞI HÖCÜKLÜ KÖYÜ İLKÖĞRETİM 
OKULU öğrencilerinden Şengül, Leyla, Hatice, İnci 
ve Arzu YEKÜV’ün Umut Kızları olarak eğitimlerini 
sürdürdü…

ADIYAMAN

ADIYAMAN ZEYNEP TURGUT İLKÖĞRETİM 
OKULUNA eğitim seti ve giysilerden oluşan 
armağanlar teslim edildi. YEKÜV’ün Anne-Çocuk Elele 
Hep Birlikte Eğitim Projesi kapsamında, çocuklarının 
okuduğu sıralarda okuma - yazma kurslarına devam 
eden yetişkinlerle bir araya gelinerek onların okuma 
sevdası körüklendi. 
ADIYAMAN TOYBELEN İÖO’dan Nazan, ÖRENLİ 
İÖO’dan Neslihan, ŞEVENK İÖO’dan Filiz, ESENTEPE 
İÖO’dan Fatma, Z.PAYAMLI İÖO’dan Fatma  
YEKÜV’ün Umut Kızları olarak eğitimlerini sürdürdü…

ŞANLIURFA

Valilik tarafından belirlenen TARLABAŞI KÖYÜ 
İLKÖĞRETİM OKULU’nda giysi ve eğitim 
gereçlerinden oluşan hediye setleri öğrencilere 
ulaştırıldı. Annesi tarlada çalıştığı için kardeşine 
bakmak zorunda kalan ve onu da kucağına alarak 
okula gelen eğitim sevdalısı genç kız, Anadolu 
gerçeğini bir kez daha yüzlere vururken, kucağında 
bebekle o genç kızları derslere alan eli öpülesi 
öğretmenler de umutları arttırdı.
ŞANLIURFA SEFALI KÖYÜ BÜYÜKŞEBEK YİBO’dan 
Derya, PAYAMLI KÖyü İÖO’dan Dilber, AŞAĞI 
İÇKARA KÖYÜ İÖO’dan Gülsüm, KAYNAKLI KÖYÜ 
İÖO’dan Ayşe ve ESEMKULU KÖYÜ İÖO’dan Hatice  
YEKÜV’ün Umut Kızları olarak eğitimlerini sürdürdü…

MARDİN

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce seçilen İNCİOĞLU 
İLKÖĞRETİM OKULU’nun öğrencilerine armağanlar 
ulaştırıldı. Okulun ihtiyacı olan faks ve bilgisayarlar 
okul yönetimine teslim edildi. 
MARDİN ÖMERLİ GAZİ YİBO’dan Mune, MAZIDAĞI 

GAZİ YİBO’dan Seher, NUSAYBİN YİBO’dan 
Rüveyde, YEŞİLLİ YİBO’dan Ayşe, MERKEZ GAZi 
YİBO’dan Esma  YEKÜV’ün Umut Kızları olarak 
eğitimlerini sürdürdü…

BATMAN

Hasankeyf’in en yoksul okulu olan 60. YIL 
İLKÖĞRETİM OKULU öğrencilerine giysi ve eğitim 
setleri hediye edildi. Batman’ın onlarca medeniyete 
ev sahipliği yapmış olan Hasankeyf ziyaretinde, 
birkaç yıl önce YEKÜV Kültür Yolu Projesi 
kapsamında İstanbul’da konuk edilen ve YEKÜV 
bursu ile eğitimlerini sürdüren kız öğrenciler ile bir 
araya gelindi. 
BATMAN ZİYA GÖKALP İÖO’dan Ayfer, PETROL 
İÖO’dan Sevda, ZİYA GÖKALP İÖO’dan Mizgin, 
KARATAY İÖO’dan Suna, HÜRRİYET İÖO’dan Ayşe  
YEKÜV’ün Umut Kızları olarak eğitimlerini sürdürdü…

DİYARBAKIR

YAVUZ SELİM İLKÖĞRETİM OKULU öğrencileri ve 
onların velileri ile buluşmada da giysi armağanları ve 
eğitim malzemeleri sahiplerine ulaştırıldı. 
DİYARBAKIR SÜLEYMAN NAZİF İÖO’dan Tuba, 
BİRLİK LİSESİ’nden Muhabbet, TURGUT ÖZAL 
İÖO’dan Özlem, MELİK AHMET LİSESİ’nden Fatma 
YEKÜV’ün Umut Kızları olarak eğitimlerini sürdürdü…

VAN

DUMLUPINAR İÖO,  ŞEHİT İBRAHİM 
KARAOĞLANOĞLU LİSESİ, MURADİYE YİBO, 
YÜNKIŞAK KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKUlu ziyaret 
edilerek armağanlar teslim edildi. 
VAN GÖLBAŞı İÖO’dan Perihan ve Hülya, ATALAN 
KÖYÜ İÖO’ndan Hasibe, İSKELE MEZRASI İÖO’dan 
Elif, ATALAN İÖO’dan Rojin YEKÜV’ün Umut Kızları 
olarak eğitimlerini sürdürdü…

AĞRI

DOĞUBEYAZIT: MEHMET AKİF İLKÖĞRETİM 
OKULU öğrencilerine armağanlarını ulaştırıldı aynı 
zamanda okuma yazma kursunu bitiren yetişkinlerin 
diploma törenine katılan YEKÜV ekibi onların 
heyecanına da ortak oldu. ŞEHİT ÖĞRETMEN 
GÜRHAN YILDIRIM İÖO’dan Fatma, ATATÜRK 
İÖO’dan Cemile YEKÜV’ün Umut Kızları olarak 
eğitimlerini sürdürdü…

İSTANBUL’DAN ANADOLU’YA UMUT YOLCULUĞU…

YEKÜV’ün “Köyden Kente Aydınlanma Projeleri” kapsamında İstanbul’dan Anadolu’ya 
başlayan umut yolculuğu Güneydoğu Anadolu illeri ile başladı, Doğu Anadolu’ya uzandı. 
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        Köyden Kente Aydınlanma Projeleri 
kapsamında gerçekleştirdiğimiz  bu 
kapsamlı seyahat, bildiğimiz ama o güne 
kadar yakından şahit olmadığımız pek çok 
gerçekle yüz yüze gelmemize yol açtı. Bu 
gezimizde YEKÜV’ün ilk Umut Kızları’nı 
belirledik. Umut Kızlarımızın sayıları sonra 
katlanarak arttı. 

Bu seyahatte, eğitimleri sürdüğü ve 
başarılı oldukları müddetçe YEKÜV 
tarafından desteklenecek olan kızlarımızın 
büyük çoğunluğunun köylerde ikamet 
ettiğini, çok azının yatılı bölge okullarına 
gönderildiğini, babalarının çoban veya 
işçi olarak çalıştığını ya da işsiz olduğunu 
gördük. 

Öğrencilerimizin çoğu çok çocuklu 
ve okuma yazma bilmeyen ailelerin 

çocuklarıydı. Pek çoğunun babası yoktu 
ve iki anneleri vardı. Önlüğü olmadığı 
için okula gelmeye utanan kızlar gördük… 
Annesi tarlada çalıştığı için kardeşine 
bakmak zorunda kalan ve onu da kucağına 
alıp sınıfa gelen kızlar gördük…

Hiç okula gitmemesine rağmen erkek 
kardeşinin kitaplarından okuma 
yazma öğrenen, okula gönderilse 3. 
Sınıfa alınabilecek kadar akıllı ve 
hevesli kız çocukların olduğunu köyün 
öğretmenlerinden dinledik.

YEKÜV’den aldığı bursun yarısını ailesine 
köye gönderen, diğer yarısını da başka 
bir YİBO’da okuyan kardeşi ile paylaşan 
kızları tanıdık. 

Buna karşın bütün öğrencilerimize 
kanat geren, acıyı bal eden, umutlarını 
yitirmeyen, canla başla çalışan, eli 
öpülesi, fedakar öğretmenlerimizi gördük, 
mutlandık, umutlandık…

Bu geziden sonra da umutların 
tükenmemesi için “Önce Öğretmen 
Projemizi” hayata geçirdik.

Gülbin Sözen 
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ANADOLU’YA 
ARMAĞAN
PROJESİ

       Yurdumuzun çeşitli yörelerinde görev yapan, 
yolu YEKÜV ile kesişmiş öğretmenlerimiz tarafından
bize ulaştırılan öğrenci ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 

Bir mont, bir bot, bazen de sevgiyle örülmüş bir bere… 

Biz Torbalarımızı “Umut”la dolduruyoruz...

ARMAĞAN DOSTLUKTUR,        

ARMAĞAN GÖNÜL BAĞIDIR,

ARMAĞAN MORALDİR 

ZORDA OLANA…  
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Anadolu ağırlıklı olmak üzere, 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki köy, 
kasaba ve mezralarda eğitim gören 
ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin 
giysi, eğitim araç ve gereç gibi çeşitli 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
2003 yılında başlayan proje, her sene
ulaşılan çocuk sayısı artarak devam
ediyor.

Proje kapsamında, geçmişte YEKÜV
eğitim bursundan yaralanan bursiyerler 
başta olmak üzere Anadolu’nun dört
bir yanında görev yapmakta olan 
öğretmenlerin YEKÜV’e bildirdikleri 
öğrenci ihtiyaçları YEKÜV Yönetim 
Kurulu tarafından büyük bir titizlikle değerlendiriliyor.

Okullar, taleplerini ve ihtiyaç listelerini YEKÜV’e 
bildirmenin yanında bağlı bulundukları İl Milli Eğitim 
Müdürlüklerine de  bildirebiliyor.

Okullardan ihtiyaç sahibi öğrenci listelerinin  alınmasının 
ardından bağışçılarının desteğiyle ihtiyaçlara uygun 
olarak hazırlanan armağan çantaları, ekinde Vakıf 
Merkezi tarafından öğrencilere yönelik yazılan ve eğitimi 
teşvik eden, zarfı açık YEKÜV Mektubu ile birlikte Vakıf 
Merkezi tarafından ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 
gönderiliyor. 

2003’te Hakkari, Trabzon, Hatay, Kilis, Muş, Yozgat, 

Şanlıurfa, Çorum, Niğde, Elazığ, 
Bitlis, Erzurum, Van ve İstanbul/
Ümraniye’deki çocukların ihtiyaçlarının 
karşılanmasıyla başlayan proje, bugün
Türkiye’nin tüm illerindeki çocukların 
ihtiyaçlarını imkan dahilinde temin 
etmeye devam ediyor.

Bağışçılarından ve gönüllülerinden 
aldığı destekle daha çok çocuğa 
ulaşmayı hedefleyen YEKÜV, geleceği
eğitimli nesillerin aydınlatacağı bilinci 
ve heyecanıyla daha çok çocuğumuzun 
umuduna ortak olmaya bundan sonraki 
yıllarda da devam edecek.
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          Öncelikle size şunu 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 büyük. 
Büyüyünce öğretmen olacağım, öğretmenlerim gibi bir 
çok öğrenci yetiştireceğim. Ve sizin yaptığınız yardımları 
büyüyünce yetiştireceğim öğrencilere anı olarak 
anlatacağım. Yardım etmenin ne olduğunu ve insanların 
hayatında büyük bir etki yaptığını anlatacağım. 
Hayallerimden asla vaz geçmeyeceğim. Ben sizi 
görmedim ama bilin ki sizi çok sevdim. Furkan

       Anadolu’nun dört bir yanında 
görev yapmakta olan öğretmenlerimizin 
Vakfımıza bildirdikleri öğrenci 
ihtiyaçları, değerli bağışçılarımızın 
destekleri ile karşılanır. 

Biz YEKÜV ailesi her bir armağanı 
özenle paketler, içine sevgimizi de 
koyarak çocuklarımıza ulaştırırız. 
Onlardan gelen sevgi kokulu mektuplar 
bizi çok mutlu eder. 

Furkan’ın dediği gibi biz de onları 
görmeyiz belki ama hepsi bilirler ki 
biz de onları çok severiz.

Reyhan Bertman - Yönetim Kurulu Üyesi
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Bana bir daha hediye 
gönderirseniz renkli toka 

gönderir misiniz?

Hayatımda 
ilk defa hediye 

aldım… 
O da 

YEKÜV den

Sporda ödül aldım 
ama spor ayakkabım 

yok.
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Bana burs verirseniz 
kelebekler gibi uçarım

Size sadece hediyeler için değil, 
uzaklarda tanımadığım biri 

beni düşündüğü için 
teşekkür ederim
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 ‘Okula gidip de 
sevgiline mektup mu 
yazacaksın’ dediler…

 ‘Paramız yok ancak 
erkek kardeşin okuyabilir’ 
dediler…YETİŞKİN 

OKUMA-YAZMA
projesİ

 ‘Senden küçük 
üç kardeşin var, 
okula gidemezsin 
onlara bakacaksın’
dediler…

 Tarlaya gitmen 
lazım, okula değil” 
dediler…  Oysa kendime 
tığ ile okul yakası 
örmüştüm…  Her okul 
zili duyduğumda 
yüreğim çarpar.
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Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in eşi Sn. 
Semra Sezer’in öncülük ettiği “Ulusal Eğitime Destek 
Kampanyası” kapsamında 2001 yılında başlatılan 
okuma-yazma seferberliği, Anadolu’da Valilikler ve Milli 
Eğitim Müdürlükleri, İstanbul’da Halk Eğitim Merkezleri 
ve 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) işbirliği ile  
sürdürüldü.

İstanbul’da Valilik Koordinatörlüğünde, YEKÜV’ün görev 
ve sorumluluğu ile hayata geçirilen proje, aldığı desteklerle 
iki yıl içerisinde sınırlarını genişleterek Anadolu’nun çeşitli 
illerinde okuma-yazma kurslarının açılmasına ve yüzlerce 
kadının okuma-yazma öğrenmesine olanak sağladı.

Proje kapsamında, 81 ilden okuma-yazma öğrenmiş 
250 yetişkini 05-06 Mayıs 2003 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenen 1. Eğitim Kurultayında bir araya getiren 
YEKÜV, İstanbul’un saygın üniversitelerine mensup 
akademisyenlerin başkanlığında komisyon çalışmaları 
gerçekleştirdi.

2. Eğitim Kurultayını ise, 09-13 Eylül 2004 tarihlerinde 
İzmir’de düzenleyen YEKÜV, bugün halen devam 
etmekte olan okuma-yazma eğitimlerini, kişisel gelişimi 
kapsayan özgüven ve motivasyon modülleri eklenmiş 
olarak  sürdürüyor.

Toplumsal ve bireysel gelişimin 
eğitimle sağlanacağına ve bilinçli 
kadının toplumun gelişmesine 
önemli katkılarda bulunacağına 
inanan, çözümün etkili bir parçası 
olarak kadının kendi gücünü fark 
etmesini amaçlayan YEKÜV, 
projenin başladığı 2001 yılından 
2004 yılına kadar 841.989 kişiye 
ulaşmayı başardı.

Ulusal Eğitime Destek Kampanyası
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“Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi” projesi kapsamında verilen 
eğitimler, 2005 yılından bu yana Beyoğlu Belediyesi 
işbirliği ile Okmeydanı Semt Konağı, Dolapdere Semt 
Konağı, Hacı Ahmet Semt Konağı ve Çıksalın Semt 
Konağı’nda devam ediyor.

Her sene açılan kurslara onlarca yetişkin katılıyor. 
Çocuğunu okula yazdırırken veli olanlar, YEKÜV 
kurslarında öğrenci oluyor, çocukları ise onların velileri… 
Bazen de eşler hanımlarının velisi oluyor. Karanlıklar 
geride kalıyor ve sadece eksiği okuma yazma olan 

Yetişkin eğitimi projesi 2005 yılından beri Beyoğlu Belediyesi ve 
YEKÜV işbirliği ile devam ediyor

cevherler ortaya çıkıyor. Gözlerindeki okuma yazma 
öğrenme heyecanı öğretmenleri Ganime Hoca’nın yaşam 
sevinci oluyor. Onlar otobüslerin yazısını okuyor, adını ve 
adresini yazabiliyor, imzalarını atabiliyor, hastanelerde 
hangi polikliniğe gideceğini başkalarına sormuyor. 

Dönem sonunda ise mezuniyet sevinci yaşanıyor. 
Okuma yazma öğrenen kadınlar, yıllardır bu işi gönüllü 
olarak yürüten Sevgili Ganime Hoca’ya teşekkürlerini 
sunuyor, evlerinde maharetli elleriyle pişirdikleri kekleri 
ve börekleri getirerek mezuniyetlerini kutluyor. 

      Her yıl YEKÜV ve Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz 
okuma-yazma kursları sonunda kadınlarımızın mezuniyetini kutlarız. 
Onların başarılarıyla gurur duyar, sevinir, duygulanırız. Ganime 
Hocamıza duygularını ifade etmek için kadınlarımızın maharetli 
elleriyle hazırladıkları kartlarda yazdıkları notlar hepimizi ama en 
çok da hocamızı derinden etkiler. Biz kursiyerlerimizi dağıttığımız 
armağanlar ve başarı sertifikalarıyla mutlu etmek isterken onlar da 
bizleri leziz ev yapımı yiyeceklerle donattıkları masalarda ağırlarlar. 
Onlarla geçirdiğimiz bu günlerde bir kez daha anlarız ki bulunduğumuz 
coğrafyada kadın olmak hiç de kolay değildir.
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        Bir su gibi aktı gençlik
Ne bir okul gördük ne bir sıra
İş yapman lazım dedin
Daha yıkanacak çamaşır,
Taşınacak su varmış
Tamam dedim anne,
Ben okula gitmem işleri yaparım dedim
Bitecek mi bu işler anne
Yaş 45 oldu
Bitmedi işler anne
Ganime Öğretmenim seni çok seviyorum
Şimdi okuyorum işlerimi de yapıyorum
Mutluyum öğretmenim
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       Bu projenin içinde çalışmaktan gurur duyuyorum. Aile gibi
olduğumuz bu süreçte her geçen yıl mezun olan yetişkin öğrenci
sayımız arttıkça bizim de mutluluğumuz artıyor. Dileğim bu
yolda bu amaçla daha fazla kişiye ulaşmak, ben ve benim gibi
kişilerle el ele verip okuma yazma bilmeyen kişilerin sayısını
en aza indirmektir. YEKÜV ve Beyoğlu Belediyesi işbirliği ile
karanlıkları aydınlatmaya devam edeceğiz.

Yetişkin eğitimi projesini yıllardır özenle sürdüren 
Yeküv Öğretmeni Ganime Akıllı
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‘Ne Varsa Kadınlarda Var’

YEKÜV, yetişkin kurslarına katılan kadın öğrencilerin 
sadece okuma yazma öğrenmesini sağlamıyor aynı 
zamanda onların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine 
de destek olacak çeşitli etkinlikler organize ediyor.

Kursa katılan kadınların birbirleriyle ve çevreleriyle etkin 
iletişim kurabilmelerine destek olmak, kendi yeteneklerini
ortaya koyarken başkalarının kabiliyet ve fikirlerine 
de saygı duyabilecek empatiyi pekiştirmek amacıyla 
2016 yılında “Ne Varsa Kadınlarda Var” projesi hayata 
geçirildi. Selma Zülfikar’ın öncülüğünde yürütülen 
proje kapsamında  katılımcılara cilt bakımı, diksiyon ve 
fonetik gibi konularda eğitimler verildi. Proje sonunda 
katılımcıların tarifleriyle katkıda bulundukları bir de 
yemek kitabı hazırlandı.

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. 

Katılımcılara “Nefesle Duygu Kontrolü ve Nefes Ritmi 
Oluşturma” konulu bir seminer veren Aslıhan Gökçen aynı 
zamanda Türkçenin güzel kullanımıyla ilgili bilgiler de 
aktardı ve “Düzgün, akıcı ve temiz bir üslûpla konuşmak 
ve etkili bir beden dili kullanmak iletişimde çok önemlidir” 
dedi.
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      Bu proje ile Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve dünyada başka bir örneği 
olmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
tarihimizdeki önemi ve anlamı çocuklarımıza aktarılıyor. Proje ayrıca 
başarılı ancak yeterli maddi olanağa sahip olmayan öğrencilerin 
YEKÜV burs kapsamına alınması bakımından da önem taşıyor.

23 NİSAN’da 
23 ÇOCUK
projesİ
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YEKÜV Mütevelli Üyesi, bağışçısı ve değerli uluslararası  
fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman’ın özel bağışı ve 
YEKÜV işbirliği ile gerçekleştirilen, her yıl 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 23 çocuğun tepeden 
tırnağa yepyeni bayram giysilerini giyebilmelerine 
ve bayramın sevincini doyasıya yaşayabilmelerine 
olanak sağlayan “23 Nisan 23 Çocuk” projesi, 1994 
yılından bu yana devam ediyor. 

Anadolu’da ve İstanbul’un göç alan bölgelerinde 
yaşayan yüzlerce çocuğa dokunabilme hedefiyle 
1994 yılında başlayan proje ile bugüne kadar 500’ün 
üzerinde çocuğa ulaşıldı.

Daha çok çocuğun bayramı coşku ve heyecanla 
karşılayabilmesine katkıda bulunmak gayretiyle proje her 
yıl düzenli olarak tekrarlanıyor.
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AVRUPA BİRLİĞİ 
DEMOKRASİ VE 
HAKLARıM İÇİN 
BURADAYDıM, 

BURADAYıM VE 
BURADA OLACAĞıM

projesİ

YEKÜV, bu projeyle eğitimde bir 
kez daha fark yaratmayı başardı

YEKÜV adına Işın Özdemir tarafından yönetilen projenin koordinatörlüğünü Dr. Pelin Sönmez yaptı. Doç. Dr. 
Hikmet Kırık’ın Eğitim Koordinatörü, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta ve Yrd. Doç. Dr. İlhami Alkan Olsson’un Araştırma
Koordinatörleri olarak görev aldığı projenin okullarda uygulamasını ise YEKÜV İzleme Komitesi üyeleri Nazlı
Alibegaki Abanoz, Mine Akşar, Esin Arda ve Betül Yöney denetlediler.

       Eğitime gönül 
vermiş bir Vakıf olarak 
kaynaklarımızı ve yıllara 
dayanan tecrübemizi daha 
kaliteli bir eğitim için 
seferber ederek, bu proje ile 
demokrasi ve insan hakları 
eğitimi konularını yenilikçi 
bir yöntemle projelendirmiş 
olduk. Yaratıcı drama ve rol 
üstlenme çalışmalarında 
kendi çocuğumu büyütürken 
yaptığım hatalarla yüzleştim. 
Muhteşem bir deneyimdi.

Işın Özdemir - Proje Sorumlusu



Veli ve Öğretmen Çalıştaylarında Hazırlanan Afiş
Faik Reşit Unat Ortaokulu
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2013 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans 
ve İhale Birimi ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yürütülen Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları 
Eğitimi (HRE) Hibe Programı’na 604 proje başvurdu. 
YEKÜV tarafından geliştirilen “Avrupa Birliği Demokrasi 
ve Haklarım İçin Buradaydım, Buradayım ve Burada 
Olacağım Projesi” başvuran 604 proje içinden hibe 
almaya hak kazanan 31 projeden biri oldu.

Proje; T. C. Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale 
Birimi ile YEKÜV arasında 27 Haziran 2013 tarihinde 
imzalanan sözleşme ile 15 Ağustos 2013 tarihinde 
faaliyete geçti.

Projenin amacı; ortaokul öğrencileri, aileleri ve 
öğretmenlerini demokratik değerler ve insan hakları 
kavramları konusunda bilinçlendirmek, farkındalıklarını 
güçlendirmek ve davranışa dönüştürmelerini sağlamaktı.

YEKÜV’ün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
İstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset Yönetim Uygulama 
ve Araştırma Birimi (KÜSYAM) ve Şişli Belediyesi ortaklığı 
ile yürüttüğü proje Adalar, Kadıköy, Şişli, Beyoğlu ve 
Avcılar ilçelerinden seçilen beş pilot okulda uygulandı.

Bu bağlamda, 11-14 yaş grubundaki 200 ortaokul 
öğrencisi, onların ebeveynlerinden oluşan 200 veli ve 
100 kişilik bir eğitmen grubuna yönelik seminer, çalıştay, 
yaratıcı drama ve rol üstlenme yöntemleriyle demokratik 
vatandaşlık ve insan haklar becerilerini öğretmeye 
yönelik etkinlikler düzenlendi.
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Veli ve Öğretmen Çalıştaylarında Hazırlanan Afiş
21. Yüzyıl Eğitim Ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay İlkokulu
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Öğrenciler yaratıcı drama ve rol üstlenme çalışmalarını 
tiyatro sanatçıları Nedim Saban ve Asuman Çakır‘la 
yapma fırsatı buldular. Yaratıcı drama ve rol üstlenme 
yöntemleri ile demokratik vatandaşlık ve insan hakları 
becerilerinin gelişmesi ve sürdürebilirliğinin sağlanmasına 
yönelik eğitimler aldılar.

Proje kapsamında, eğitim çalışmalarının ölçülmesine 
yönelik araştırma ve raporlama faaliyetleri 
gerçekleştirilmesinin yanı sıra, projenin bir eğitim 
materyali olması ve örnek bir uygulama olarak gelecekte 
eğitimle ilgilenen diğer kurumlarca kullanılmasının 
sağlanması amacıyla proje faaliyetlerinden oluşan bir 
Belgesel Film çalışması da yapıldı.
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Veli ve Öğretmen Çalıştaylarında Hazırlanan Afiş
Cihangir Münir Özkul Ortaokulu
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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 

Haklarımı Verirsen Büyürüm
2 Haziran 2014 tarihli Hürriyet İnternet Gazetesinde yayınlanmıştır.

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” için dramanın bir fırsat 
olduğunu da anladım o gün.

Tiyatro sanatçıları Nedim Saban ve Asuman Çakır 
tarafından gerçekleştirilen drama eğitimlerinde 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.

Anlamak ve farkına varmak!
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Veli ve Öğretmen Çalıştaylarında Hazırlanan Afiş
Avcılar Maraşal Fevzi Çakmak İlkokulu
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PROJE RAPORUNDAN

Öğrencilerin demokrasi ve insan hakları kavram 
ve ilkelerine dair algılarının malumat düzeyinde ve 
toplumsal bağlamdan kopuk olduğu gözlendi. 

Demokrasiden ne anladıkları sorusuna “eşitlik”, 
“adalet”, “düzen”, “hukuk”, “saygı”, “özgürlük”, 
“cumhuriyet”, “insanların kendilerini daha rahat 
hissetmesi”, “haklarımızın korunması” gibi 
ifadelerle karşılık verdiler. 

Demokrasiyle en çok ilişkilendirilen “eşitlik”, 
ayrımcılığın karşıtlığı olarak nitelendi. Örnek olarak 
da “zencilere karşı yapılan ayrımcılık” yanıtının 
sıklıkla tekrarlandığı gözlendi. 

Bu kavramları kendi hayatlarıyla, çevreleriyle 
somut durumlar içinde ele almak ve kavramak 
yerine, kendi hayatları dışında, adeta “başkaları” 
için geçerli durumlar olarak ifade ediyorlardı. 
Ancak drama ve rol üstlenme oyunları sonrasında 
yapılan ikinci odak grubu görüşmelerinde bu 
durumun belirgin biçimde değişmeye başladığı 
gözlemlendi.

Öğrencilerin, kavramlara ilişkin bilgi düzeylerinde 
artış gözlemlenmekle birlikte, eşitlik, adalet, 
ayırımcılık, diğerini/ötekini fark etme, empati, 
düşünceleri açıkça ifade edebilme, saygı, ben, 
kendini olduğu gibi kabul etme kavramlarını aile, 
okul ve çevreleri ile ilişkilendirerek anlatma ve 
tartışma istekleri belirgin biçimde ortaya çıktı. 

Kavramların yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunları 
ile öğretilmesinin, anlama, içselleştirme, algıdan 
tutuma dönüştürme konusunda etkili 
oldukları katılan 
tüm öğrenciler 
tarafından ifade 
edildi.

13 ay süren projenin Gala Gecesi, 10 Eylül 2014 tarihinde, 
Taksim Park Bosphorus Otel’de, Milli Eğitim Bakanlığı 
Müşaviri Ömer Balıbey, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Temsilcileri, Sanatçılar, Gazeteciler, YEKÜV Başkanı 
Gülbin Sözen, YEKÜV Mütevelli Üyeleri ile basın ve 

sanat dünyasından seçkin bir davetli grubunun katılımıyla 
gerçekleştirildi. Proje çalışmalarını yansıtan belgesel filmin 
gösteriminin de yapıldığı gecede “Demokrasi nedir? Nasıl 
demokrat olunur?” konusunda öğrencilerin gerçekleştirdiği 
tartışmalar yetişkinlerin ders almalarını gerektirir nitelikteydi.



115

Veli ve Öğretmen Çalıştaylarında Hazırlanan Afiş
Büyükada 125. Yıl Atatürk Ortaokulu
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DAHA İYİ GÜNLERE 
HEP BİRLİKTE

projesİ

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, 
17 Ağustos 1999 Adapazarı-Gölcük 
Depremi sonrasında pek çok proje 
geliştirmiş, pek çok projenin de ortağı 
olmuştur. YEKÜV yönetim kurulu 
üyeleri, mütevellileri ve gönüllü 
kadrosunun katılımlarıyla hayata 
geçirilen projeler ile o dönemde 
deprem acısını yaşayan bölge halkının 
hayatlarında fark yaratılmaya 
çalışılmıştır. 

Depremden hemen sonra İstanbul Avcılar’da İstanbul 
Üniversitesi kampüsünde başta çocuklar olmak üzere 
bölge halkına YEKÜV yönetim kurulu üyeleri, mütevellileri, 
gönüllüleri ve bursiyerlerinin katılımıyla psikolojik destek 
verildi. Takiben, depremin şiddetinin en fazla hissedildiği 
körfez bölgesine yardımlar başladı.

Castrol ve Türk Petrol işbirliğiyle oluşturulan “YEKÜV 

MORAL TIRI” İstanbul’dan Körfez Bölgesine yola çıktı 
ve 22 Eylül - 12 Ekim 1999 tarihleri arasında İzmit, 
Adapazarı, Yalova ve Gölcük’te yaklaşık 2000 çocuk, 
150 genç ve 200 yetişkin ile bir araya gelindi. 21 gün 
boyunca, pedagog, psikolog, psikiyatrist, öğretmen 
ve gönüllülerden oluşan toplam 93 kişilik ekiple 
gerçekleştirilen çalışma kapsamında çadır kentlerde 
yaşayan çocuklarla boyama, kil & hamur atölye 
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etkinlikleri, müzik, tiyatro ve çizgi film seyirleri ile sportif 
faaliyetler düzenlendi. Bu etkinliklerle depremin yarattığı 
travma ve olumsuz koşullar iyileştirilmeye çalışılırken 
genç, anne ve babalardan oluşan yetişkin gruplarına 
da terapi çalışmalarıyla destek verildi. Hediyeleri ile 
gelerek etkinliğe katılan sanatçı Murat Evgin’in müzikleri, 
depremzedeleri bir an olsun acılarından uzaklaştırmaya 
yardım etti. 

Deprem bölgesinde çadırlarda yaşayan ve genç anneler 
için ekmek, su kadar temel gereksinim malzemesi 
olan 1 kamyon dolusu bebek bezi depremin 6. günü 
Adapazarı’na ulaştırıldı. “Bebekler Ağlamasın” diyerek 
başlatılan kampanya boyunca ayrıca bebek mamaları 
da ihtiyaç sahibi ailelere  bizzat YEKÜV’ün gönüllü ekibi 
tarafından dağıtıldı. 
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olmak amacıyla “Sorunları Birlikte Paylaşalım” projesi 
başlatıldı. 

“Okul Zilleri Tüm Çocuklar İçin Çalsın” kampanyası ile 
imkanı olanlar için depremde zarar gören bir çocuğun ya 
da gencin eğitim giderlerinin üstlenilmesi adına “Gönüllü 
Eğitim Annesi ve Babası” olunması için kamuoyuna 
çağrıda bulunuldu. Gelen gönüllü başvuruları sayesinde 
yüzlerce çocuğun eğitim masraflarının gönüllüler 
tarafından karşılanmasına aracılık yapıldı.

“Evimiz Sizin de Eviniz” kampanyası ile depremde anne 
babasını kaybeden ve İstanbul’da okuyan üniversiteli 
kızlara, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Seniye Turaç 
Kız Yurdu’nun kapıları açıldı. 

Deprem bölgesindeki öğretmenlerin göçünü önlemek ve 
eğitime devam etmeleri için motivasyon desteği sağlamak 
amacıyla 20 prefabrik ev Castrol işbirliği ile “Öğretmen 
Lojmanları” olarak düzenlendi 

Bu ziyaretler sonucu depremzedelerin fiziki ihtiyaçlarının  
gelen yardımlarla hızla karşılanmaya başlandığı, ancak 
ciddi psikolojik desteğe ihtiyaç duyulduğu gözlemlendi. 
Bunun üzerine depremden etkilenen bölgelerde, öncelikle 
çocuklar olmak üzere gençlere ve yetişkinlere, pedagog, 
psikolog, psikiyatrist, öğretmen ve gönüllüler aracılığıyla 
ulaşıp sorunlarını paylaşmak ve çözümlenmesine destek 
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Castrol Madeni Yağlar San. Tic. AŞ, Uluslararası 
Adra Vakfı ve YEKÜV işbirliği ile açılan “Çocuk Evi 
Rehabilitasyon Merkezi”nde gerçekleştirilen sosyal, 
kültürel ve eğitimsel etkinliklerle deprem bölgesindeki 
çocukların gelişimlerine destek sağlandı. Bu merkeze 
daha sonra Cağaloğlu İki Lions Kulübü katkısıyla Spor 
Birimi eklendi.

Gölcük Belediyesi, 8. Mekanize Tugayı ve YEKÜV 
işbirliği ile Gölcük Belediyesi Kongre Merkezi Salonu’nda 
merhum Kemal Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 
“Sünnet Şöleni” ile 50 depremzede çocuğun sünneti 
gerçekleştirildi.

YEKÜV, 2011 yılında yaşanan Van depreminde ise proje 
ortağı Çelebi Holding’le “Daha İyi Günlere Hep Birlikte 
2” projesini yaşama geçirerek ellinin üzerinde ailenin 
çocuklarını YEKÜV burs programı kapsamına aldı. 
Bu aileler çadırlarında ziyaret edilerek giysi ihtiyaçları 
karşılandı. Ayrıca YEKÜV ve Beşiktaş Belediyesi iş 
birliğiyle battaniye, kışlık giysi, çocuk bezi, çocuk maması 
gibi öncelikli ihtiyaçlar belirlenerek depremzedelere 
ulaştırıldı. 

Ülkemizin felaket yaşanan bölgelerindeki vatandaşlara 
destek olmak, onların acılarını bir nebze olsun 
hafifletebilmek için çalışmalar yapan YEKÜV, Soma’da 
yaşanan maden kazası sonrasında ise, bölgenin acı 
yaşayan çocuklarının yüzlerini güldürebilmek amacıyla 
eğitim bursu kapsamına Soma’lı çocukları da dahil etti.

Bu felaket günlerinde YEKÜV ile birlikte olan ve 
desteklerini esirgemeyen kıymetli kurumlara ve şahıslara 
sonsuz teşekkürler…
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Körfez Yaz Okulu
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Marmara Depreminin ardından İzmit, 
Adapazarı, Gölcük, Yalova, Bolu, Düzce 
ve Avcılar’da yaraları sarmak adına 
önemli adımlar atan YEKÜV büyük 
depremin birinci yılında da depremzede 
çocuklar ile birlikteydi. Vakıf’ın pilot bölge 
olarak seçtiği ve çocuk rehabilitasyon 
merkezi, öğretmen lojmanları, spor 
ve oyun birimleri olarak kalıcı pek çok 
yapıyı armağan ettiği Kocaeli’nin Körfez 
ilçesinde 07 Temmuz–01 Eylül 2000 
tarihlerinde Körfez Yaz Okulu projesini 
gerçekleştirdi.

Eğitim süreci boyunca müzik, resim, 
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Eğitim süreci boyunca müzik, resim, folklor, İngilizce, 
satranç, spor, el becerileri gibi çeşitli eğitimlerin verildiği 
uygulamada öğrenciler için 1 günlük İstanbul gezisi 
düzenlendi. Misafir 45 çocuk Taksim’de Atatürk anıtını 
ziyaret ettikten sonra İstanbul Sanat Galerisi’nde, 
depremde yitirdikleri arkadaşları anısına yaptıkları 
resimleri sergilediler.

Serginin ardından Beyoğlu McDonald’s restoranında 
yemek yiyen ve hediyeler alan çocuklar daha sonra Kanal 
D stüdyolarını ziyaret etti.  İstanbul ziyareti Boğaz’da 
düzenlenen keyifli bir tekne gezisi ile sona erdi.

Depremden etkilenen çocukların gelişimlerine katkıda 
bulunmak amacıyla ücretsiz olarak faaliyetlerini 
gerçekleştiren ve 150 öğrencisi ile derslerini tamamlayan 
yaz okulu, Maşukiye – Cevizdibi’ndeki piknik ile kapanışını 
gerçekleştirdi.
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       Kültür Yolu Projemizle ilköğretimi başarıyla bitirip liseye devam 
edecek olan kız öğrencileri İstanbul’da ağırladık… Benim için ayrı, 
onlar için ayrı bir heyecandı… İlk defa ailelerinden ayrılıp İstanbul 
gibi büyük bir şehre geldiler... Çoğu 10 kardeşin üstünde... Bizler 
onları en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptık.… Aman 
bir aksilik olmasın, her şey çok güzel geçsin, İstanbul’u kültürel 
olarak yaşasınlar diye tüm gücümüzle çabaladık. Ve sonunda hepsini 
buradan çok mutlu bir şekilde yolcu ettik.

KÜLTÜR YOLU
projesİ 

Nazlı Alibegaki Abanoz
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Kültür Yolu Projesi ile ilköğretimi tamamlamış başarılı 
kız öğrencilerin eğitime devamının teşvik edilmesi,  
yörelerine döndüklerinde eğitimin önemi  ve önceliği  
konusunda YEKÜV Eğitim ve Kültür Elçileri olarak 
gönüllü çalışmalara devam etmeleri amaçlandı. 2001 
yılında başlayan projeyle ülkemizin tarihi, kültürel, doğal 
zenginliklerinin kız öğrencilerimize  yurt  çapında  tanıtımı 
ve kültür paylaşımının gerçekleştirilmesi sağlandı.  

2001 yılında Batman’da, 2002 yılında Siirt’te, 2003 yılında 
Adıyaman’da ve 2004 yılında Mardin’de  uygulanan proje 
ile İstanbul ile Doğu ve Güneydoğu illeri arasında bir 
kültür köprüsü kurulurken her ilin köylerinden seçilen kız 
öğrencilerin eğitsel, sosyal, kültürel gelişimiyle bu illerde 
rol modeli genç kızlar yaratıldı.

Bir gezi projesi olmanın çok ötesinde, kültürel ve eğitsel 
nitelik taşıyan bir gelişim programı olarak kurgulanan 
Kültür Yolu Projesi kapsamında verilen “Başarılı Olmak 
Bir Tercihtir” ve “ Eğitim ve Özgüven” seminerleri ile 
gençlerin kişisel gelişimlerine ve hedefleri konusunda 
kendilerine güvenmelerine katkı sağlandı. Ayrıca 
sergiledikleri başarı, performans ve gönüllülük bilinci ile 
programa katılan gençlerin diğer gençler için destekleyici 
ve teşvik edici rol modeller olmaları özendirildi. 

Projenin uygulandığı 2001 – 2004 yılları arasında 45 kız 
çocuğun sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlandı.  

Vakfın “Kültür Yolu” projesi 
kapsamında İstanbul’a gelen kız 
öğrenciler, arkadaşlarını eğitimlerini 
sürdürme konusunda ikna etmeyi, 
okuma yazma bilmeyen anneleri 
öğrenmeye sevk etmeyi ve eğitim 
ışığını hep birlikte yakmayı görev 
edinerek “Eğitim Elçileri” olarak 
şehirlerine döndüler.

Bugün, Kültür Yolu projesine katılan 
kız öğrencilerin tümünün üniversite 
mezunu olduğunu görmek YEKÜV 
için büyük bir gurur ve mutluluktur. 
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GÜNEŞ 
ÇOCUKLAR 

projesİ

YEKÜV & AMC iş birliği ile hayata geçirilen “Güneş 
Çocuklar” projesi, Kasım 2013 - Haziran 2014 tarihleri 
arasında uygulandı. 

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay 
İlköğretim Okulu’nda YEKÜV ve AMC işbirliği ile 
gerçekleştirilen projede alt gelir grubunda bulunan 
velilerin bilinçlendirilmesi, çocuklarını motive ederek 
onların kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, gönüllülük 
bilincinin geliştirilmesi, özgüven ve motivasyonun 
arttırılması, eğitsel, kültürel ve sosyal alandaki başarıların 
ödüllendirilmesi amaçlandı.

Öğrencilerin tespiti için okul idaresi ve öğretmenlerden 
oluşan bir komisyon oluşturuldu. Komisyon öğrencilerin 
ihtiyaçları, yetenekleri, eğilimleri ve aile yapılarını 
inceledi. İlk aşamada müzik, resim, spor ve tiyatro aktivite 
grupları oluşturuldu ve grup liderleri belirlendi. Gruplar 
için gerekli olan ihtiyaçlar temin edildi.

Proje kapsamında güneş çocuklar ve onların ebeveynleri 
için pek çok etkinlik hayata geçirildi. 

İlerleyen yaşlarına rağmen 
okuma yazma bilmeyen 
annelerin okuma yazma 
öğrenmeleri sağlandı 

Okuma yazma 
öğrenen yetişkinlerin 

kültürel gelişmeleri 
için çeşitli çalışmalar 

gerçekleştirildi. 
Bunların en çok ilgi 
göreni yetişkinlerin 

azim ve özgüvenlerini 
ortaya koyan folklor 

ekibi çalışmasıydı
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Psikolog Nedret Altuğ tarafından “Çocukla İletişimde Engeller” 
Semineri düzenlendi

Psikolog Meltem Cantürk tarafından “Aile İçi İletişim” 
Semineri düzenlendi 

Diş Hekimleri Odası tarafından “Ağız ve Diş 
Sağlığı” Semineri ve Bakımı yapıldı
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Drama Aktivite Grubu

Folklor Aktivite Grubu

Müzik 
Aktivite 
Grubu

Dans Aktivite Grubu
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Resim Aktivite Grubu Spor Aktivite Grubu

Proje kapsamında, YEKÜV Nilüfer Gökay Orta Okulu 
bünyesinde eğitim gören 600 öğrenciye ulaştırılan giysi 
armağanlarının hazırlanmasında da Güneş Çocuklar 
aktif olarak görev ve sorumluluk aldı
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YAZ ÇİÇEKLERİ
PROJESİ

2005 Yılında, YEKÜV tarafından gerçekleştirilen proje 
ile öncelikli olarak ülkemizin göç alan yörelerinde sosyo-
ekonomik bakımdan alt gelir grubunda bulunan, boş 
zamanını olumlu yönde değerlendirmesi için maddi 
olanakları yeterli olmayan çocuklar hedeflendi. Proje 
kapsamında, çocuğun eğitimi konusunda yeterli bilinç ve 
donanıma sahip olmayan ailelerin, ilköğretim çağındaki 
çocuklarına hizmet götürüldü. 

Dönemin YEKÜV Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Alibegati 
Abanoz’un koordinatörlüğünde hayata geçirilen “Yaz 
Çiçekleri” projesi ile ulaşılan ilköğretim okulu öğrencilerinin 
aşağıdaki kazanımları benimsemesi hedeflendi:

• Yaz tatillerini sosyal, kültürel, eğitsel faaliyetlerle 
 değerlendirerek çeşitli alanlarda bilgi & beceri 
 kazanmaları,

• Özgüven ve motivasyonlarını geliştirerek kendilerini 
 rahat ve özgürce ifade edebilmeleri,

• Enerjilerini olumlu yönde değerlendirerek 
 yapılacak bilgilendirme toplantılarıyla 
 suçluluk, alkol, sigara, uyuşturucu, vb. 
 eğilimlerden kendilerini korumayı 
 öğrenmeleri,

• Korku, umutsuzluk, kendini yalnız ve 
 değersiz hissetme gibi olumsuz 
 duygulardan arınarak karşılıklı sevgi, saygı, 
 kardeşlik, paylaşım duygularını 
 pekiştirmeleri, 

• Araştırmacı ve yaratıcı yönlerinin 
 geliştirilerek geleceğe güvenle bakmalarının 
 ve gelecek için belirledikleri hedefe ulaşmak
 adına kendi içlerinde var olan güven ve 
 gücü fark etmelerinin sağlanması,  

• Bir sonraki öğretim yılına çok daha bilgili, bilinçli, 
 eğlenmiş, öğrenmiş, keşfetmiş ve dinlenmiş olarak 
 girmeleri.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve YEKÜV arasında imzalanan işbirliği 
protokolü doğrultusunda İstanbul’un Şişli ve Beyoğlu 
ilçelerinde gerçekleştirilen proje ile 143 çocuğa ulaşıldı.

11-29 Temmuz 2005 tarihlerinde Kuştepe Abdurrahman 
İlköğretim Okulu’ndaki 60 öğrenci ve 08-24 Ağustos 2005 
tarihlerinde ise Kasımpaşa Piri Reis İlköğretim Okulu’nda 
83 öğrenci ile uygulanan projede pek çok YEKÜV 
gönüllüsü aktif olarak görev aldı. 

Proje kapsamında Diş Hekimi Ece Erkan Süer, öğrencileri 
diş bakımı ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek 
amacıyla uygulamalı eğitimler de verdi.



131

Çocukların “Çocuk Hakları”  konusunda bilinçlendirilmesi, 
demokratik hakların kullanımında bilinçli yurttaşlar 
olarak geleceğe hazırlanmaları adına katkı sağlanması 
ve bu bağlamda eğitim, sağlık, kültür gibi temel konulara 
öncelik verilerek çocuk hakları alanında yaşanan 
sorunlara çözümler aramak amacıyla 1994 yılında 
hayata geçirildi.

Proje kapsamında; Türkiye’nin kabul ettiği BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nde “Çocukların savunmasız 
olmalarından dolayı korunmaya muhtaç olmaları, bu 
korumayı sağlayacak ailenin çocuk hakları konusundaki 

BENİM 
HAKLARIM 

PROJESİ

sorumluluğu, çocuğun haklarına saygının ve bu hakların 
güvenceye alınmasının önemi” vurgulandı.

Sosyal Hizmetlerle birlikte çeşitli çalışmalar yapıldı. 
Dönemin İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu 
Başkanı Betül Onursal’ın destekleriyle anneler ve babalar 
için konferans ve paneller düzenlenerek çeşitli eğitimler 
sağlandı. Proje kapsamında 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür 
Vakfı tarafından bastırılan ve tüm hakları Başbakanlık 
ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait olan 
kitapçıklar etkinlikler boyunca tüm çocuklara ücretsiz 
olarak dağıtıldı.
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21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı “Ulusal Eğitime Destek” 
kampanyası kapsamında, okuma-yazma bilmeyen 
yetişkinlerin okumaya özendirilmesi, okuma-yazma 
oranının arttırılması için yapılacak çalışmalarda anne 
ve çocuk birlikteliğinin sağlanmasını da hedefledi. Bu 
amaca hizmet etmek için 2001’de Şişli - Ayazağa’da 
açılan okuma-yazma kursu ile başlatılan çalışma, 
yetişkinlerin öğrenme konusunda motive edilmesi, 
çocukların eğitimin önemi ve önceliği konusunda 
sorumluluk almaları bakımından önemli bir boşluğun 
doldurulmasına hizmet etti.

ANNE ÇOCUK 
EL ELE

PROJESİ
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21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı & Ufuk Koleji iş birliği 
ile 1993 yılında başlatılan proje kapsamında 2 üstün 
zekalı çocuğa burs imkanı sağlandı. Aynı yıl, Sn. Emine 
Etaner tarafından “Üstün Zekalı Çocuklar Eğitim Fonu” 
kuruldu ve burs alan öğrenciler eğitim hayatları boyunca 
desteklendi.   

ÜSTÜN YETENEKLİ 
ÇOCUKLARıN 

EĞİTİMİ 
PROJESİ
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Sosyo-ekonomik bakımdan alt gelir grubunda yer alan 
ailelerin (öncelikle okuma-yazma kurslarına devam 
eden yetişkinlerin çocuklarına yönelik olmak üzere); 
sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerine katkı sağlayacak 
programlarla içinde bulundukları olumsuz çevre 
koşullarının en alt düzeye indirilmesi amaçlandı. 

YEKÜV’ün bu projesi 2004 yılında AMC Bağış 
Programı’na Türkiye’den seçilen proje oldu. 

ABD’nin ikinci büyük mağaza zinciri Target Corporation, 
AMC alım ofisleri vasıtasıyla her yıl düzenlediği 
uluslararası bağış programı çerçevesinde özenle 
değerlendirilip seçilen sivil 
toplum kuruluşlarına çocukların 
eğitimlerine katkı sağlamak 
amaçlı bağışlarda bulunuyor. 

2004 yılında AMC temsilcileri 
ve YEKÜV yöneticileri, 
bağış kapsamında ABD’den 
gönderilen armağanları YEKÜV 
Nilüfer Gökay ilköğretim 
Okulunun ana sınıfındaki 
öğrencilere teslim etti.

OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİME DESTEK 

PROJESİ  
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Göz Nuru Koruma Vakfı’nın göz taramalarını, Özel İstanbul 
Şehir Hastanesi’nin “Kadın Sağlığı” konulu bilinçlendirme 
toplantılarını ve Diş Hekimleri Odası’nın “Ağız ve Diş 
Sağlığı” seminerlerini üstlendiği projede, tarama sırasında 
belirlenen bireysel ve ailevi sorunlar için de çözümler 
üretildi. Proje kapsamında ayrıca Böbrek Vakfı ve Türk 
Kalp Vakfı da YEKÜV bursiyerlerine destek verdi.

YEKÜV’ün bursiyerleri için sağladığı sağlık desteği 
sadece bu projeyle sınırlı kalmadı. Diş Hekimi Ece Erkan

ÖNCE SAĞLıK  
PROJESİ

Süer yıllarca YEKÜV bursiyerlerinin diş tedavilerini 
gerçekleştirirken Saint Benoit Fransız Lisesi Rehber 
Öğretmeni Psikolog Nedret Altuğ da gençlerin psikolojik 
sorunlarının çözümüne destek oldu. 

Yıllarca sağladıkları bu karşılıksız desteklerinden dolayı 
Diş Hekimi Ece Erkan Süer’e, Psikolog Nedret Altuğ’a ve 
bursiyerlerin tedavi ve ameliyatlarını üstlenen İstanbul
Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Türker Oğuz ile Dr. 
Mebruke Yılmaz’a sonsuz teşekkürler.
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1996 yılında İstanbul’da gerçekleşen Habitat 2 Zirvesi
kapsamında YEKÜV tarafından pek çok proje geliştirilmiş, 
bu projelerin uygulaması yapılmış ve pek çok projenin 
içinde yer alınmıştır.

• Gençlik Evleri Zinciri  
30 Mayıs-14 Haziran 1996 
Projenin amacı, her kesimden gencin 
farklı kültürlerle uyum içerisinde 
huzur, barış, kardeşlik ve sevgiyle 
paylaşımlarda bulunabileceği sağlıklı 
ve özgür ortamlar yaratmak, 
gerçekleştirilecek sosyal, kültürel 
ve eğitsel etkinliklerle de üretimi, 
sorumluluk alma bilincini, özgüven
ve motivasyonu arttırmaktı. 

Uluslararası Habitat 2 Raporunda adı geçen bu projede 
öngörülenler daha sonra yıllar içinde YEKÜV tarafından 
hayata geçirildi. Kadıköy YEKÜV Çetin Şaman Kültür 
Merkezi, Şişli Dr. Faruk Süer Eğitim ve Kültür Merkezi, 
Beyoğlu Nilüfer Gökay Eğitim ve Kültür Merkezi, Pangaltı 
Seniye Turaç Kız Yurdu gibi farklı mekanlarda düzenlenen 
çeşitli eğitimler ve gerçekleştirilen etkinlikler ile Habitat 
Raporunda öngörülen projeler hayata geçirdi.

• Uluslararası Gençlik Fidanlığı / 08 Haziran 1996
Habitat süresince Türkiye’nin ve farklı ülkelerin sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri İTÜ Taşkışla tesislerinde 
bir araya gelerek toplantılar yapıyor, fikirlerini söyleyip 
projeler üretiliyordu. YEKÜV, Habitat projesi sürecinde yer 
aldığı çalışmalarda farklı kültürlerde ve farklı renklerde 
insanların bir araya gelerek harika fikirler yaratabildiğine 
şahit oldu. 

Bu süreçte YEKÜV tarafından fikri ortaya atılan ve Şişli 
Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği 
farklı ülkelerden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 

HABİTAT 
PROJELERİ 

Şişli Abide-i Hürriyet Parkı’nda düzenlenen törende 
Yunanistan, İsrail, ABD, Almanya, Brezilya, Fransa, 
Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hollanda, İsveç, Nepal, 
Kuzey Kıbrıs, Macaristan, Özbekistan, Polonya, Kanada, 
Rusya ve Bulgaristan katılımcı ülkelerdi. 

• Habitat Futbol Turnuvası / 03-07 Haziran 1996
Nişantaşı Kulübü Halı Sahasında dönemin Şişli Belediye 
Başkanı’ nın vuruşu ile başlayan turnuvaya İzzetpaşa, 
Ayazağa Esen, Şişli Belediyesi, Ulutepe, Halil Rıfat Paşa, 
Feriköy, Mecidiyeköy, Kuştepe, Nişantaşı, Paşa Mahallesi 
ve Ayazağa okul ve mahalle kulüpleri katıldı. Bursiyerlerin 
kendi aralarında kurdukları futbol takımlarının heyecanlı 
karşılaşmasına Vakıf Yöneticileri de tezahüratlarıyla 
destek verdiler. 
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Eğİtsel
ETKİNLİKLER YEKÜV tarafından kuruluşundan 

bugüne kadar pek çok seminer, 
panel ve çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

Eğitimde 25 Yıl 
Paneli 

11 Mart 2017

Türkiye’de Kadın 
ve Çocuk Olmak 

Çalıştayı
11 Mayıs 2013

Kent Yaşamına 
Uyum Paneli
04 Mayıs 2005

Cumhuriyet’in 
80. ve Fethin 550. 
Yılında İstanbul’a 

Armağan 
Sempozyumu

2003

Türkçenin Kullanımı, 
Küreselleşme ve 

Yabancı 
Sözcükler Paneli

07 Nisan 2001

AB ve İnsan 
Hakları Sözleşmesi 

Çerçevesinde 
Türkiye’de Çocuk 

Hakları
01 Nisan 2001

Medeni Hukukta 
Eşit Haklara 
Doğru Paneli
03 Şubat 2001

Gençlik Konuşuyor 
Forumu

06 aMayıs 2000

Eğitimde Kalite 
Geliştirme Paneli

03 Nisan 1999

2000’li Yıllara Doğru 
Türkiye’de 

Eğitim Paneli
1998

2000’li Yıllara Doğru 
Atatürk ve 

Gençlik Paneli
10 Kasım 1998

Marmara Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi

Kalite Çalışmaları
 1998

Medya Nereye 
Gidiyor? 
Paneli

03 Mayıs 1997

Genç Kızlarımızın 
Geleceği Ülkemizin 
Geleceğidir Paneli

07 Mart 1994

Türk Dili 
Nereye Gidiyor? 

Paneli
1994

Koruyucu Aile 
Paneli

18 Aralık 1993
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Eğitim ve Kültürle 25 Yıl” Paneli 

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 25. yıl kutlamaları 
kapsamında, YEKÜV Bilim Kurulu üyeleri Zehra Akın, 
Prof. Dr. Pelin Güven, Prof. Dr. Ata Akın ve Prof. Dr. 
Müjgan Sözen’in koordinasyonu ile “eğitimin bireysel 
gelişime, toplumsal dönüşüme ve ulusal ilerlemeye 
katkılarına” yönelik kapsamlı bir eğitim paneli düzenledi.

11 Mart 2017 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Kerem 
Aydınlar kampüsünün konferans salonunda düzenlenen 
panel, ünlü toplumbilimci Prof. Dr. Emre Kongar, Boğaziçi 

Üniversitesi Ekonomi Bölümü hocalarından Doç. Dr. 
Murat Kırdar ve eğitime gönül vermiş gerçek bir sivil 
toplum duayeni İbrahim Betil’in katılımları ile gerçekleşti. 

Panelde, Prof. Dr. Emre Kongar, Eğitimin Toplumsal 
Dönüşüme Katkısı, İbrahim Betil Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Eğitime Katkıları, Doç. Dr. Murat Kırdar 
ise Eğitimin Ulusal İlerlemeye Katkısı konularında 
konuşmalar yaptı. Panel YEKÜV Başkanı Işın Özdemir’in 
konuşmasıyla başladı.

“YEKÜV olarak, 1992’den beri eğitimin her kademesine katkı 
sunmaya çabalıyoruz. 25 yıl önce ülkenin sorunlarının çözümünü 
eğitimde arayan bir grup eğitim gönüllüsü ile 10 tıp öğrencisine 
karşılıksız eğitim bursu vererek yola çıktık. Umut Kızlar Projesi 
ile kırsal bölgelerde eğitimlerini sürdürmekte zorlanan kız 
öğrencilerimizin barınmalarına imkan tanıyacağımızı, Anadolu’ya 
Armağan Projesi gibi pek çok proje ile on binlerce çocuğun 
eğitimine katkıda bulunacağımızı hayal bile edemezdik. En temel 
insan hakkı olan eğitim hakkından yararlanmayan tek çocuğumuz 
kalmasın diye umut ettik ve çabaladık. İsmimizin yüklendiği anlamda 

vizyon ve misyonumuz saklı: “21. Yüzyıl” diyerek ideal eğitimin çağın gereklerine uyacak 
şekilde düzenlenmesi için elimizi taşın altına koyacağımızın, “Eğitim ve Kültür” diyerek 
eğitime geniş bir perspektiften bakacağımızın ve sosyo-kültürel, kişisel gelişimi önemseyip 
maddi katkıdan çok daha önemlisi gençlerimizle gönül bağı kuracağımızın sözünü tutmuş 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” 



142

“Bu ülkenin nitelikleri eğitimle kazanıldı ve eğitimle devam 
ettirilecek. Eğitim, insanın yeniden üretimidir. Eğitim, insana belli 
değerlerin aktarılması demektir. Her bireye, içine doğduğu aile 
ve büyüdüğü toplum bazı şeyleri öğretir. Doğru ile yanlışı, iyi ile 
kötüyü hatta güzel 
ile çirkini. Her 
toplum, içine aldığı 
bireyi o toplumun 

üyesi yapmak için kendi değerlerini 
ayrıca öğretir. Buna vatandaşlık denir. 
Bu eğitim ailede başlar ve kitle iletişim 
araçlarıyla üzerine eklenir. Daha sonra 
arkadaş grupları ve ardından okul 
ile devam eder. Okulda da bitmez, iş 
hayatı da eşi ile kurduğu aile de bireyin 
eğitimine katkıda bulunur.”



143

“Dünyanın 18. büyük ekonomisi noktasına gelen Türkiye, 
Birleşmiş Milletler’in yaptığı insani gelişim endeksine göre eğitime 
erişimde 92. sırada. Bunun temel nedeni uzun yıllardır eğitim 
sisteminin merkezi bir anlayışla tasarlanmış olması. 
Demokraside katılımcılık önemlidir ve sivil toplumun katılımcılığı 
farklı düşüncelerin eğitim dünyasına entegre edilmesiyle mümkün 
olabilir. Eğitime katkı sağlamak amacıyla yola çıkan sivil 
toplum kuruluşları çoğulculuğu savunan bir eğitim modelini ön 
planda tutmaktadırlar.  Bu amaçla yıllardır çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının farklı açılardan etkili olabileceğini düşünerek çeşitli 

girişimlerde bulunduk. Merkezi ideolojik anlayışı değiştirebilmek amacıyla Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı kurduk. Gönüllülerimiz milyonlarca çocuğun yeteneklerini ve 
yaratıcılıklarını geliştirecekleri çeşitli ortamlar hazırlamaya başladılar. Çocukların farklı 
yeteneklerini desteklersek ancak o zaman toplumda bir gelişim yaratabiliriz. 

Öğretmen faktörü çok önemlidir. Türkiye’de yaklaşık 800 bin öğretmen meslek yaşamı 
boyunca mesleki gelişim eğitimi almadan emekli oluyor. Bu sisteme farklı bir yön 
verebilmek için Öğretmen Akademisi Vakfı’nı kurduk. Dünyanın öğretmen eğitimi veren 
kurumlarını araştırdık ve en başarılı olanını belirleyerek onların gerçekleştirdiği 3 
modülü ele aldık. Kurulduğundan bu yana 150 binden fazla öğretmene bulundukları 
şehirlere giderek mesleki gelişim eğitimi veriyoruz.  Amaca odaklanıp şeffaf olursanız ve 
bunu, herkesin anlayacağı şekilde duyurursanız güven kazanmış olursunuz” 
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“1997 Eğitim Reformu’nun eğitim çıktıları, işgücü piyasası ve 
demografik çıktılar üzerindeki etkileri araştırmasına göre; kentlerde 
1. ve 8. sınıflardaki öğrenci sayısı 1997 yılında 6.7 milyon iken 
orta öğretim zorunlu olduktan sonra bu sayıda 3 yıl içinde 1 
milyon civarında artış görüldü. Bunun pek çok sebepleri var. En 
önemli sebeplerden biri 2003-2004 eğitim yılında 600 civarında 
YİBO yani yatılı bölge okullarının açılması oldu. Bunun dışında 
küçük yerlerdeki çocuklar taşımalı eğitim kullanmaya başladı. Bu 

politika sonucu eğitim süresi kırsal bölgelerdeki kız öğrenciler için 1.5 yıl, erkekler için 
1.3 yıl kadar arttı. Kız çocuklarının 16 yaşına kadar evlenmiş ve doğum yapmış olma 
olasılıklarını ise % 50 azalttı. Reform ile artan eğitim süresi kadınların iş gücüne katılma 
oranını da artırdı.”
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Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ata Akın tarafından yönetilen panelin 
sonunda YEKÜV’den aldıkları burslar ile eğitimlerini 
tamamlayan 3 bursiyer de kendi deneyimlerini ve 
YEKÜV ile olan gönül bağlarını anlattılar. 

Acıbadem Üniversitesinde öğretim üyesi olarak 
görevini sürdüren Yard. Doç. Dr. Fatih Artvinli,  
Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık bölümünde yüksek lisans eğitimini 
sürdüren Özgül Bülbül ile lise öğrenimine devam 
eden Firdevs Nur Kaya, YEKÜV ile zenginleşen 
eğitim hayatlarını ve başarılarını izleyiciler ile 
paylaştılar.
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        Son yıllarda ülkemizde her alanda yaşanan şiddet hepimizi üzmekte ve 
düşündürmektedir. Eğitimin ailede ve okullarda başladığı düşüncesinden 
hareket ederek, bireyin barış kültürü kavramını içselleştirmesini sağlayacak 
aile ve okul ortamların geliştirilmesi bu projenin ana teması olmuştur. 

Eğitimin iyi yönlerimizi beslediği kadar, saldırgan tepkilerimizi kontrol etmeyi 
de amaçlaması, çocuklarımızın ve gençlerimizin çatışmalarla başa çıkma 
yöntemlerini öğrenmeleri, sorunlarını barışçıl yollarla çözümleme kültürüne 
sahip olmaları desteklenmelidir. Değişen ve zorlaşan yaşam koşullarında 
bireylere “Hakkını aramak” bir erdem gibi sunulmakta, ama asıl erdemin 
hakkını ararken barışçıl yollara başvurmak olduğu ihmal edilmektedir.

Barış Kültürü konusunun eğitim müfredatımızın içinde yer alması gerektiğine 
inanıyor, bu konuda öğretmenlerimize, medyaya, akademisyenlerimize ve sivil 
toplum örgütlerine önemli sorumluluklar düştüğü bilincini taşıyoruz

Av. Betül Onursal - Proje Koordinatörü

Barış Kültürü ve Eğitimi Çalıştayı 
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Eğitimin ailede ve okulda başladığı düşüncesinden yola 
çıkarak hazırlanan “Barış Kültürü ve Eğitimi” çalıştayı 
ile bireylerin barış kültürü kavramını içselleştirmesi, 
çocuklarımızın ve gençlerimizin çatışmalarla başa çıkma 
yöntemleri konusunda bilinçlendirilmesi ve sorunlarına 
barışçıl çözüm yolları ile yaklaşmalarını sağlayacak 
algının geliştirmesi amaçlanmıştır.

Çalıştay; YEKÜV, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM) ve 
Hümanist Büro’nun işbirliği ve Av. Betül Onursal’ın 
koordinatörlüğünde 11 Mayıs 2012 tarihinde, Boğaziçi 
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 

Çalıştayda, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı “Barış Kültürü 
ve Destek Sistemleri”, Yrd. Doç. Dr. Mine Göl Güven ve 
Maggie Pınar “Barış Kültürü ve Eğitim Ortamları”, Dr. 
Gamze Sart ve Aylin Vartanyan ise “Barış Kültürü ve 
Eğitim Müfredatı” konularında sunum yaptılar. Çalıştay 
sonunda Prof. Dr. Üstün Ergüder mevcut durum ve 
yapılması gerekenler üzerine bir değerlendirme yaptı.

Çalıştayı takiben YEKÜV Proje Sorumlusu Işın Özdemir 
tarafından hazırlanan ve tüm konuşma ve sunumları 
içeren “Barış Kültürü ve Eğitimi Çalıştayı” kitabı Mart 
2013’te Elite World Otel Taksim’de gerçekleştirilen basın 
toplantısı ile basın mensupları ve kamuoyuna duyuruldu.
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Barış Kültürü ve Eğitimi Çalıştayı kitabı Mardin Meydanbaşı 
Çatom kadınlarına destek olmak amacıyla, onların elleriyle 
işlediği ve sınırlı sayıda özel olarak yapılan el emeği göz 
nuru zeytin dalı oya iğneleriyle birlikte basın mensubu ve 
katılımcılara Barış Elçisi olmaları dileğiyle armağan edildi. 

Barışın erken yaşlarda kazanılan bir davranış biçimi 
olduğundan hareketle  ilk ve ortaöğretim müfredatında 

“Barış Kültürü ve Eğitimi”nin seçmeli ders olarak yer 
alması ve tüm eğitim sisteminin barış kültürü ilkeleri 
doğrultusunda geliştirilmesinin önerildiği kitapta ayrıca Milli 
Eğitim Bakanlığı ve STK’lar dışında birçok akademisyenin 
yorumları da yer alıyor.

Barış Kültürü Ve Eğitimi Çalıştayı kitabı 2013 Şubat ayında 
YEKÜV yayınlarından çıkartıldı. 
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         Çağımızda bence savaş paradigmasının 
değiştirilmeye çalışılması çok önemli. 
Ve onun içinde eğitimin çok önemli rolü var. 
Eğitim reformu girişimini kurarken buradan 
hareket ettik; Türkiye’de önemli bir paradigma 
değişimine ihtiyaç var. İnsanların beraber 
yaşamayı öğrenmesi lazım. Demokrasi kültürünü, 
çoğulcu bir kültürü içselleştirmemiz gerekir. 
“Herkesin birbirinin fikrine hürmet eden bir 
ortamda yaşaması lazım”, fikrinden yola çıkmıştık. 
Hala daha o hedef peşinde koşuşturuyoruz..

Kitap, barışın erken yaşlarda kazanılan bir davranış biçimi olduğundan hareketle 
ilk ve ortaöğretim müfredatında “Barış Kültürü ve Eğitiminin” seçmeli ders 
olarak yer almasını ve tüm eğitim sisteminin barış kültürü ilkeleri doğrultusunda 
geliştirilmesini önermekte. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve STK’lar dışında birçok akademisyenin yorumlarının 
da yer aldığı; Barış Kültürü’nün İlk ve Orta dereceli okulların müfredatında yer 
almasına katkı sunmayı amaçlayan kitaptan bazı alıntılar:

         Yaptığımız okul ziyaretlerinde hem 
okullardaki eğitim ortamlarını gözlemledik hem 
de bu ortamları oluşturan öğretmenlerle konuştuk. 
Öğretmenler, uygulamada özellikle fiziksel mekân, 
yapısal ve alansal düzenin kısıtlayıcı etkisinden 
sıklıkla yakınmaktadırlar. Bu durumda, bir yandan 
tasarımcıların, diğer yandan da uygulayıcıların 
ve diğer eğitim paydaşlarının özellikle bu alanla 
ilgili görüşlerinin paylaşılmasının önemi ortaya 
çıkmaktadır. Fiziksel mekân dâhil çevrenin 
öğrenme üzerindeki etkisi ile ilgili kapsamlı 
bir rapor konuyla ilgili bilgi ve bilincin önemli 
noktalarda eksikliğine bu cümle ile dikkat 
çekmektedir: “Eğitim ortamları yaratırken ısı 
kaybının nasıl önlenebileceğini herkes bilir ama 
öğrenme kaybının nasıl önlenebileceğini 
kimse bilmez 

Barış Kültürü ve Eğitimi 
kitabından… 

         İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak 
yapmış olduğum tüm çalışmalarda, işin içine 
sivil toplum kuruluşlarını da katarak, işlerin 
büyüdüğüne, daha isabetli sonuçlar alındığına, 
farklı bir sinerji oluştuğuna yaşayarak 
tanıklık ettim. Çarpan etkisi oluşturuyor. Bu 
yüzden, kendi kaynaklarımla, kendi insan 
kaynaklarımla yapabileceğim bir projeye 
bile STK’ları dahil ediyorum. Bu bakımdan 
bu çalışmayı önemsiyorum. İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü olarak kendi adıma düşen her 
ne iş varsa yapmaya hazırım. Ayrıca üniversite 
iş birliği de bizim için çok önemli çok güzel 
neticeler, eğitim çıktıları çıkaracağımızı 
umuyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Dr. Muammer Yıldız 
MEB, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

Prof. Dr. Üstün Ergüder

Maggie Pınar ve Yard. Doç. Dr. Mine Göl Güven 
Barış Kültürü ve Eğitimi Çalıştayı Kitabı

         Toplumsal olarak , kadına şiddet, 
okulda şiddet, trafikte şiddet, sporda şiddet, 
çocuk hakları ihlalleri derken cinnet 
noktasına geldik. Bu iletişim bozukluğunun 
daha küçük yaşlarda önüne geçmek için 
toplu olarak gayret göstermek ve eğitim 
sistemine entegre etmek için mücadele etmek 
zorundayız. Biliyorum bir gün mutlaka olacak 
buna tüm kalbimle inanıyorum.. 

Işın Özdemir
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YEKÜV tarafından akademik olarak başarı gösteren 
ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini teşvik 
etmek amacıyla her yıl düzenli olarak ödüller verilmektedir. 

YEKÜV Mütevellisi Sema Şaman’ın eşi merhum Çetin 
Şaman anısına başlattığı ve Vakfın kuruluşundan bugüne 
her yıl düzenli olarak verilen başarıya teşvik ödülleri 
zaman içinde YEKÜV’e gönül veren değerli üyeler, 
bağışçılar ve gönüllüler tarafından da ilgi görerek devam 
etti. 

Başarıya Teşvik Ödülleri ile YEKÜV gençlerini 
cesaretlendiren ve başarılarının devamını teşvik eden 
YEKÜV dostlarına sonsuz teşekkürler…

BAŞARIYA TEŞVİK ÖDÜLLERİ
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Adına veya Anısına Ödül Veren ve 
Verilen Değerli İsimler

• Sema Şaman 

• Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay 

• Nurettin Sözen  

• Dr. Faruk Süer Tıp Ödülü

• Sevil - Özden Dumanlı

• Işın Özdemir

• Efser Şenöz 

• Ardan Öktem 

• Müge Ergenç

• Akten Yalçın Kocabay 

• Atanur Oğuz  
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Vasfi Rıza Zobu Genç Tiyatrocu Ödülü Alanlar

1998 Tolga Çevik; “Küheylan” Oyunu

1999 Sevinç Erbulak; “Kelebekler Özgürdür” Oyunu

2000 Burak Davutoğlu; “Derya Gülü” Oyunu

2001 Serdar Orçin; “Sabaha Az Kaldı” Oyunu

2002 Yeşim Koçak; “Çözüm” Oyunu ve Vakfın Kuruluşunun 10. Yılı Sebebiyle Yıldız Kenter

2006 Tiyatro Gençlik Grubu; “Azizname” Oyunu

2011 Ayça Varlıer; “Leyla’nın Evi” Oyunu

2014 Mert Turak; “Kabare” Oyunu

2015 Yiğit Sertdemir; “Afife İle Bedia” Oyunu

2016 Berk Hakman; “Aşk Delisi” Oyunu; / Ataberk Mutlu; “Küçük Prens” müzikali Vasfi Rıza Zobu Özel Ödülü

2017 Alican Yücesoy-En İyi Erkek Oyuncu “Gülünç Karanlık” oyunu
  Demet Evgar-En İyi Kadın Oyuncu “39. Basamak”  oyunu

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 YEKÜV’de kurduğu sanat fonu 
kapsamında 1998 yılından itibaren gerçekleştiriliyor.

Vasfi Rıza Zobu 
Kimdir?
5 Aralık 1902’de İstanbul’da 
dünyaya gelen Vasfi Rıza 
Zobu,  Kuleli Askerî Lisesi’ni 
yarıda bırakarak Alman 
Ticaret Mektebi’ne girmiş 
ve oradan mezun olmuştur. 

Daha sonra, iki yıl Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam 
eden sanatçı, 1923’te sahneye çıkmaya başlamış ve Şehir 
Tiyatroları’nda oyuncu, yönetmen, yönetici ve genel sanat 
yönetmenliği görevlerini yürütmüştür.  Birçok çeviri ve 
uyarlama oyunda imzası bulunan Zobu, 1923’den sonra 
gazete ve dergilerde tiyatro ile ilgili yazılar yazmış; 1987 
yılında ise Devlet Sanatçısı ödülüne layık görülmüştür. 23 
Kasım 1992 günü İstanbul’da vefat etmiştir.

 

Sanata emek vermiş değerleri anarak yaşatabilmek 
ve başarıları ile sanat camiasında fark yaratan genç 
değerleri ön plana çıkararak desteklemek amacıyla 
YEKÜV tarafından 19 yıldan bu yana verilen tiyatro 
ödülünde her yıl “En İyi Erkek Oyuncu” ve “En İyi Kadın 
Oyuncu” seçiliyor.

VASFI RIZA ZOBU TİYATRO ÖDÜLÜ

KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER

Ödüller
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YEKÜV; 15. yılında duayen sanatçı Yıldız Kenter’e, 
25. yılında ise duayen sanatçı Haldun Dormen’e Onur Ödülü verdi.
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1998 YILINDA – TOLGA ÇEVİK

“Sevmek ve sevilmek der dururuz kendimizce ve bunun 
uğruna bir ömür tüketiriz. “Karşılıksız Seviyorum” 
dediğimizde bile hep bir karşılık beklentisi vardır 
sevgimize, çünkü insanız ve sevgi bizim kalkanımız… 
21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı insanlığın “Ben” cilliğini 
değil, “sen”ciliğini özümsemiş ve kollarını bizim hep arayıp 
durduğumuz fakat, yanı başımızda duran mutluluğa 
açmış bir yuva... Genciyle olgunuyla... Olgunuyla diyorum 
zira, bu güzel yuvanın destekçisi olan o güzel insanlar hiç 
yaşlanmayacaklar ama olgunluklarıyla ışık tutacaklar 
tüm güzelliklere… Ya o güzel gençleri... O pırıl pırıl, o 
sıcak yürekler, peşinden koştuğumuz ve onların doğuştan 
yüreklerinde olan sevgiyle sarılacaklar bir sonraki ve bir 
sonraki günlere... Benim gururum ise onların ilk göz ağrısı 
olacak ve kucak açtıkları Tolga’ları olmak olacak… En 
gencinden, daha da gencine (!) hepinizi seviyorum. Hayat 
sizlerle güzel ama sizler hayatımda bir ayrı özel”.

1999 YILINDA – SEVİNÇ ERBULAK

“Sevgili Selma SELÇUKER, “21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür 
Vakfı”nın 1998 -1999 Yılı Tiyatro Gençlik Ödülünü 
kazandığımı söylediğinde bana, yüreğim aldı başını gitti, 
ne kadar kovalasam boşuna, sakinleşmeden geri dönmedi 
bana... Bu heyecanı halâ, her gece sahneye adım atarken 
yaşıyorum aynı yoğunlukta... Kaybolmasından ölesiye 
korkuyorum, çünkü çok ihtiyacım var bu duyguya... Her 
şey geçiyor, dünya döndükçe hayal kırıklıklarının yerini, 
yeni güzel başka şeyler alıyor ama ben ne zaman ödülümü 
almak için sahne arkasında beklediğim o kutsal anı 
düşünsem, hayali bile bana güç veriyor, yeni yapacağım 
işler, yeni oyunlar, yeni küçük bebeklerim için heyecanıma 
heyecan katıyor... Bunları anlatabilmek gerçekten güç... 
Bazı şeyleri yaşayarak anlamak gerekiyor. Benden önce 
Tolga Çevik’in ilki olan bu ödül benden sonra da aynı 
sahneyi paylaşma heyecanına ortak olduğum arkadaşım, 
meslektaşım sevgili Burak Davutoğlu’na kısmet oldu, bu 
yıl henüz kimin aldığını bilmesem de içim sevinç doldu. 
Çünkü sevdiğim sahnede izlemekten keyif duyduğum 
tüm arkadaşlarım bu duyguyu hayatlarında en az bir 
defa yaşamalı, o anın tadına doya doya varmalı diye 
düşünüyorum.”

2000 YILINDA – BURAK DAVUTOĞLU

“21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı önderliğinde üniversitede 
okuyan genç arkadaşlarımızdan oluşan jürinin bana 
vermiş olduğu Vasfi Rıza Zobu Gençlik ödülünü almaktan 
onur duydum. Hayat şartlarının günden güne ağırlaştığı 
gerçek sanatın pek de rağbet görmediği, güzel ile çirkinin 
eğriyle doğrunun birbirine karıştığı ülkemizde, tiyatro 
sanatını tercih etmiş ona gönül vermiş genç bir oyuncu 
için gerçekten güzel bir duygu! En azından kişiye seçtiği 
yolda yalnız olmadığını yarınlarında daha çok çalışarak 
başarıya ulaşabileceğini gösteren sıcacık bir ışık...

Tiyatro yaşamının ödülü için 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür 
Vakfı’na ve genç arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. 
Darısı diğer genç oyunculara, insanca yaşanan sanat dolu 
bir Türkiye’de nefes alabilmek dileğiyle!”
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2001 YILINDA – SERDAR ORÇİN

“Ben bu ülkenin şanslı gençlerinden biriyim. Bunun 
biricik nedeni istediğim ve sevdiğim mesleği yapıyor 
olmamdır. Elbette bunu etrafta pembe tozlar uçuşurken 
yapmadım. Gerçekten ağır ve zor bir bedel ödedim. Bu 
bedeli ödemeye hazır bir çok genç arkadaşım olduğunu 
da çok iyi biliyorum. Ancak ülkenin içinde bulunduğu, 
öncelikle ekonomik sıkıntı ve kültürel sorunlar yüzünden 
istedikleri işleri tercih edemiyorlar. Ne yazık ki mutsuz 
nesiller yetişiyor. Sözünü ettiğim bu durum ülkedeki bir 
kesim için söz konusu değil biliyorum, ben bütün ülke 
gençliğinin eğitim, kültür ve ekonomik yoksulluğundan 
söz ediyorum. Nüfusunun çoğunluğunu gençlerin 
oluşturduğu böyle bir ülkede kullanılamayan büyük 
potansiyelden bahsediyorum. Kısa zamanda her şeyin 
bir anda düzeleceğini düşünmüyorum elbette ama bir tek 
şeyden eminim: Her alanda yeniliğe ihtiyaç var. Çözüm; 
fikri , vicdanı, zihni hür ve aydınlık gençlere güvenmek 
ve destek olmaktır. Artık yeni insanlar görmek, yeni 
düşünceler öğrenmek tartışmak istiyorum. Kendimi fahri 
üyesi hissettiğim ve her çalışmasına katılmaktan onur 
duyduğum “21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı” na gençlere 
verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum.”

2014 YILINDA – MERT TURAK

“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 22 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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erdem ve sorumlulukla benzer bir yolu seçmiş kendisine. 
İyi ki de böyle yapmış. Sayelerinde binlerce tohum 
savrulmuş bu topraklara, binlerce yalnızlıklar dostluklara 
evirilmiş... Bana layık görülen bu ödülü, Türkiye’nin tüm 
kadınları ve vakfın katıda bulunduğu tüm dostlarımız 
adına almak benim için şereftir. Daha güzel bir gelecek, 
sizlerin sayesinde inşa edilecek… İyi ki varsınız… Hep var 
olmaya devam ediniz.”   

2016 YILINDA – BERK HAKMAN

“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...”

2015 YILINDA – YİĞİT SERTDEMİR

“Yaşadığımız çağda insan kendini çoğu kez yalnız 
hissediyor. Hele ki bazılarınca pek değersiz atfedilen 
kimi işlerle iştigal ediyorsa. Yalnızlık büyüdükçe siz 
küçülüyorsunuz. Eğitiminiz, aileniz sizi koza gibi sararken 
“gerçek hayat” sizleri başkaca yerlere savurabiliyor. Ancak 
savrulduğunuz yerde, bir tohum gibi toprağa karışıp 
çoğalmak da mümkün. Sanatla uğraşan pek çok kişi gibi 
ben de çoğalmanın birbirimize temas edip yalnızlığımızı 
gidermenin peşindeyim. Henüz yeni tanıştığım 21. Yüzyıl 
Eğitim ve Kültür Vakfı da, yıllardır  büyük bir özveri, 

ATABERK MUTLU 

2016 yılında Küçük Prens müzikalindeki performansı nedeniyle, 
çocuk sanatçı Ataberk Mutlu’ya Vasfi Rıza Zobu Özel Ödülü verildi. 
Ödül, Mutlu’ya Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi sahnesinde 
‘Küçük Prens’ müzikali ardından takdim edildi.

“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.”
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FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yarışmalar YEKÜV; kuruluşundan bugüne uyguladığı projeler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin 
yanında sanatı, eğitimi, kültürü ve yaratıcılığı destekleyen çeşitli yarışmalar da 
düzenledi. 

Gençten yetişkine geniş bir kitlenin ilgilenebildiği fotoğraf sanatı, YEKÜV’ün yarışmalar düzenleyerek katkıda 
bulunduğu sanat dallarından biridir.

Okan Dirim / Birincilik Ödülü

Özer Kamburoğlu
İkincilik Ödülü

Altan Bal / Üçüncülük Ödülü



Mustafa Bilge Satkın / Birincilik Ödülü Oktay Çolak / İkincilik Ödülü N. Değer Kumral / Üçüncülük Ödülü
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Orhan Yayla / Birincilik Ödülü

Metin Soner / İkincilik Ödülü

İsmail Gökçe / Üçüncülük Ödülü



Fehmi İçyer / Birincilik Ödülü

Sevim Tarhan / İkincilik Ödülü Ercan Arslan / Üçüncülük Ödülü
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Avrupa Birliği Projesi Demokrasi ve Haklarım İçin 
Buradaydım, Buradayım ve Burada Olacağım Projesi 
drama çalışmaları sırasında öğrencilerin sözel olarak 
ifade ettikleri hayalleri, 2014 yılında Beyoğlu Piri Reis 
Ortaokulu ve Cihangir Münir Özkul Ortaokulu öğrencileri 
arasında düzenlenen yarışma ile resme döküldü. 

Yarışma 2015 yılında ise İstanbul Sarıyer İlçesindeki 
ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. 

“HAYALİMDEKİ OKUL” RESİM YARIŞMASI



Karikatürist merhum Necmi Rıza anısına 
“Dünyada Çocuk ve Genç Olmak” konulu 

Karikatür Yarışması düzenlendi.

“DÜNYADA ÇOCUK VE GENÇ OLMAK” KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI

165



166

KÜLTÜR DİZİLERİ

Kültür Dizileri ve 
Sergiler Eğitime katkı ve çeşitli projelerin yanı sıra kültürel 

faaliyetlere de önem veren YEKÜV, vakıf merkezinde 
düzenlediği Kültür Dizileri, YEKÜV Beyoğlu Sanat Cafe 
başta olmak üzere çeşitli mekanlarda açtığı sergiler ile 
kurulduğu günden itibaren sanatsal faaliyetlere verdiği 
desteği bugün de sürdürüyor. 

“Selçuklu Sikkeleri”, “Osmanlı Sanatında Çeşmeler ve 
Sebiller”, “Selçuklu Mimarisinden Kesitler”, “Orta Asya 
El Sanatları”, “Çağdaş Türk Sanatı”, “”Türk Resminde 
Kadının Yeri”, “Türk Kültürü’nde Kilimler”, “Türk 

Kültürü’nde Halılar”, “Türk Sanatı”, “Atatürk Evleri”, 
“Anıtkabir Felsefesi”, “Eski Başkentlerde Kültür ve 
Sanat”, “Boğaziçi Yalılarında Süslemeler”, “Nil Vadisi’nde 
Zaman”…
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• “Eleği Duvara Asmak, Bir Deyime İsyan” Sergisi; 01-15 Ekim 2005
• Ayşe Özel Resim Sergisi; 27 Ocak 2004
• Selahattin Aydın Resim Sergisi; 17 Şubat 2004
• Feyza Alemdar Resim Sergisi; 04 Mayıs 2004
• Veli Sapaz Resim Sergisi; 23 Mart 2004
• “Kent Gürültüsü” Karikatür Sergisi; 05 Haziran 2004
• Ruzin Gergin Resim Sergisi; 10 Nisan 2004
• İsmail Hakkı Demirtaş Resim Sergisi; 06 Ocak 2004
• “Ata’ya Saygı, Atatürk Portreleri” Sergisi; 03-15 Kasım 2003
• İsmet Çavuşoğlu Resim Sergisi; 19 Kasım 2003
• Yrd. Doç. Dr. Sema Şahin Resim Sergisi; 16 Aralık 2003
• Prof. Basri Erdem Resim Sergisi; 18 Ekim 2003
• “Kendinize Işık Olun” Karma Resim Sergisi; 24 Kasım 2002
• İbrahim Zaman, “Türkiye’de Zaman” Fotoğraf Sergisi; 10 Ocak 2002
• Ergun Hiçyılmaz, “Bizim Kadınlarımız” Fotoğraf Sergisi; 17-24 Şubat 1999
• Depremi Yaşayan Çocukların Resim Sergisi; 1999
• Kemal Kaya, “Kenya’daki Massai Kabilesi” Fotoğraf Sergisi; 1999
• Çelik Azizoğlu, “Balkanlarda Mustafa Kemal’in İzleri ve Yorumları” Sergisi; 18 Aralık 1998
• “Cumhuriyetimizin kuruluşundan 75. Yıla Kadınlarımız” Sergisi; 1998
• “Geleneksel Türk El Sanatları” Sergisi; 13 Haziran 1998
• İbrahim Zaman, “Canım Türkiye’m” Fotoğraf Sergisi; 17-18-19 Kasım 1997
• Harika Yazıcı, Minyatür Sergisi; 2 Aralık 1997
• Firdevs Sayılan “Yaşamı Saklayan Duvarlar; Anadolu Evleri” Fotoğraf Sergisi – 2005
• Gülten Şahin “Portreler” - 2010
• Nurcan Nur “Natürmort” Sergisi - 2010
• Alev Toker El sanatları sergisi - 2011

SERGİLER
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SOSYAL
ETKİNLİKLER

Yeküv Kermesi

Bir çocuk daha okusun” diye 25 sene önce 
çıktıkları yolda büyük gayrimenkul bağışları 
yanında önemli maddi bağışlar da alan YEKÜV 
için en anlamlı gelirlerden birisi şüphesiz ki Vakıf 
kurucularının, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet 
üyelerinin şahsi gayretleri ile yarattıkları fonlar…

Her bir yönetim kurulu veya mütevelli heyet 
üyesinin kendi kişisel beceri ve yetkinliklerinden 
yola çıkarak yarattıkları etkinlikler, Vakıf’ın 
kuruluşundan beri düzenli olarak devam ediyor. 
Bunların başında 25 yıldır kesintisiz olarak 
düzenlenen Kermesler ile Salı buluşmaları ve 
Kişisel Davetler geliyor…
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       Kermes hazırlığı aylar önce başlar. Hepimiz bir an önce Çetin 
Şaman Kültür Merkezi’ne gelmek ve üretime başlamak için can 
atarız. Bir yandan sohbet eder bir yandan üretiriz. Vakfımızın 
gelirleri içinde kermes gelirimiz çok yüksek olmasa da, bizim için 
anlamı çok büyüktür. Çünkü üretilen her üründe sevgi, kazanılan 
her kuruşta değer vardır.

Zehra Akın Yönetim Kurulu Üyesi

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kurulduğu 1992 
yılından bu yana düzenlenen kermesin gelirleri YEKÜV 
“Burs Havuzu”na aktarılıyor.

YEKÜV kurucularından Zehra Akın koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilen kermeslerin hazırlığı aylar önceden 
başlıyor. Kadıköy’de bulunan YEKÜV Çetin Şaman 
Eğitim Merkezi’nde Zehra Akın liderliğinde 23 yıldır 
kesintisiz çalışan Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Bertman, 
Yeküv Mütevellisi İlhan Koçer, YEKÜV Gönüllüleri Deniz 
Koyuncu, Neşe Şişmangil ve Belma Çelebi Öven aylarca 
çalışarak hepsi birbirinden değerli el emeği göz nuru 
el işleri yaratıyor. Eğitim Merkezindeki dikiş makineleri 
durmaksızın çalışıyor… Pike takımları dikiliyor, masa 
örtülerine nakışlar, havluların kenarlarına oyalar işleniyor, 
kazaklar, atkılar örülüyor… 

YEKÜV yöneticileri ve gönüllüleri rengarenk kumaşların 
arasında harıl harıl çalışıyor ve birbirinden kıymetli el 
emeği ürünler üretiyor.

Alın teri, göz nuru ve aşkla ortaya çıkan bu kıymetli 
eserlerin bağış makbuzu karşılığında satışından elde 
edilen gelir de şüphesiz YEKÜV’e yapılan en değerli 
katkılardan biri oluyor. 
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Yeküv Konserleri
ABDİ İPEKÇİ KONSERLERİ…

YEKÜV kurulduğu ilk yıllarda İstanbul’un dezavantajlı 
bölgelerinde yaşayan ve konsere gitmeye maddi imkanı 
olmayan gençler için Abdi İpekçi Spor Salonunda 
konserler düzenledi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 
konserlere katılan on binlerce genç hayatlarının en 
unutulmaz anlarını YEKÜV ile yaşadılar.

YEKÜV’ün gençler için düzenlediği konserler Tarkan, 
Kenan Doğulu ve Suat Suna ile gerçekleşti.

MEDA STAR TARKAN’IN İLK HALK KONSERİ
YEKÜV İÇİNDİ…

YEKÜV’ün 1993 yılında düzenlediği ilk halk konserinin 
sanatçısı Tarkan’dı. O yıllarda “Kıl Oldum Abi” adlı 
şarkısı ile gençler arasında yeni tanınmaya başlayan 
Tarkan’ın İstanbul’da hayranlarının karşısına ilk kez 
çıktığı bu konserden sonra basında yer alan tüm haberler 
Türkiye’nin yeni mega starının doğuşunu duyuruyordu…   
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KURULUŞ GECELERİ…

YEKÜV’ün; uyguladığı projelerin gelişmesinde ve daha 
çok öğrenciye ulaşmasında desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen değerli bağışçılarına şükranlarını sunduğu, 
ebediyete göç etmiş bağışçılarını andığı ve kuruluş 
yıldönümünü kutladığı gecelerde birbirinden değerli 
sanatçılar konuklara unutulmaz konserler verdi.
Gönülden destekleri için kuruluş gecelerinde sahne alan 
tüm değerli sanatçılara sonsuz teşekkürler…

İdil Biret

Suna KAN - Gürer Aykal

Emel Sayın

Erol Evgin

Anjelika Akbar 

Şevval Sam

Nükhet Duru – Timur Selçuk

Ferhat Göçer

Tuluğhan Uğurlu

Erol Uras

Melihat Gülses

Hakan Aysev

Nazan Sıvacı

Gökhan Sezen

Grup Turkuaz

Grup Rönesans

Grup Rapsodi 

Erensya Sefaradi Topluluğu
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Salı Buluşmaları

       Yıllardan beri süregelen Salı yemeklerinin ev sahipliğini 
üstlenen dostumuz özellikle Umut Kızlarımıza maddi destek 
verirken, kayıplarımızın gençlerde yaşamasını diler. Davetimize 
gelen dostlarımız bu yemeklerde Vakfımıza ikinci katkıyı sağlarken 
dostluklar perçinlenir, yardımlaşmanın ve acıları paylaşarak 
çocuklarımıza destek vermenin huzuru yaşanır

Ş.Tülay Erkan / Başkan Yardımcısı

YEKÜV Başkan Yardımcısı Ş.Tülay Erkan koordinatörlüğünde, 
mütevelli üyeleri ve YEKÜV dostlarının katıldığı Salı 
yemeklerinin amacı, Vakıf üyelerinin sosyalleşmesinin ve 
hoş vakit geçirmesinin yanı sıra eğitime katkı sağlamak… 
Salı yemekleri çoğu zaman bir Vakıf üyesinin ev sahipliğinde, 
yitirdikleri bir yakını anısına düzenleniyor ve yapılan 
bağışlarla bir çocuğa daha burs sağlanıyor. 
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Gelirinin YEKÜV burs havuzuna 
aktarıldığı kişisel davetlere ev sahipliği 
yapan tüm YEKÜV mütevellilerine, 
bağışçılarına ve gönüllülerine sonsuz 
teşekkürler… 

Amcazade Köprülü Yalısında Merhume 
Nevin Süer’in yıllarca sürdürdüğü yaz 
yemekleri, 

YEKÜV Mütevellisi Meral Umut’un 
organizasyonu ile düzenlenen tekne gezileri, 

Merhume Yasemin Aydın ve Ayla Çağın’ın ev 
davetleri,

Kimi zaman hayatta olmayan büyükleri
adına, kimi zaman da kendileri için bu
yemekleri düzenleyen hayırseverler,
bu vesileyle arkadaş ve dostlarıyla
bir araya geliyor ve bir çocuğun bursuna
daha katkı yapıyorlar.

Kişisel Davetler

YEKÜV Mütevellisi Birsen Utlu’nun koordinatörlüğünde 
gerçekleştirilen kültür gezileri, “bir çocuğun daha okumasına”  
destek olan eğitim fonuna katkı yaratırken Vakıf yöneticileri 
ve gönüllülerinin bir araya gelmesine de vesile oluyor. 
Geliri YEKÜV’ün “Burs Havuzu”na aktarılan Kültür Gezileri, 
İstanbul’daki sergi, müze, konser, tiyatro, sinema gibi kültürel 
faaliyetleri kapsıyor. 

Kültür Gezileri

YEKÜV Mütevellisi Seyyare Ersin ve kızının 
yalılarında verdikleri davetler YEKÜV bursiyerlerine 
önemli katkılar sağladı…
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YEKÜV Yayınları
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YEKÜV’ün bursiyerleri, mütevellileri, bağışçıları ve 
gönüllüleriyle iletişim içinde olmak ve yapılan 
çalışmalardan onları haberdar etmek için kuruluşundan 
beri düzenli olarak yayınladığı “Yeküv  Haber Bülteni” 
2013 yılından itibaren “Yeküv’den Haberler” dergisine 
dönüştü. 

3 ayda bir yayınlanan dergi, bu süreçte yapılan tüm 
çalışmaları özetliyor. Anadolu’nun çeşitli illerinden 
gelen öğrenci mektuplarının da yayınlandığı dergi tüm 
mütevellilere, bursiyerlere, bağışçılara, gönüllülere ve 
basına ücretsiz olarak gönderiliyor.

Kimi zaman genç bursiyerlerin kalemlerine kimi zaman 
da gönüllülerin kalemlerine yer verilen dergide aynı 
zamanda sivil toplum dünyasından haberler de yer alıyor. 

Yazar Işın Özdemir, dergide yer alan “Işın’ın 
Penceresinden” köşesinde gündem dışı, ağızlarda tat 
bırakacak kimi zaman kültür ağırlıklı, kimi zaman hayata 
dönük yazılar yazarak gençlere ilham veriyor. 

3 aylık Yeküv’den Haberler dergisinin dışında YEKÜV 
tarafından düzenlenen tüm çalıştayların, panellerin 
gerçekleştirilen tüm projelerin kitapları da yayınlanıyor.

1. Demokrasi ve Haklarım İçin  Buradaydım, Buradayım ve Burada Olacağım” Proje Raporu; 2014

2. Barış Kültürü ve Eğitim Çalıştayı; 2013

3. Geleceğe Dokunmak; 2011

4. Ulusal Eğitime Destek Kampanyası Çerçevesinde Okur Yazarlık Kazandırılan Yetişkinlerle İlgili 
 YEKÜV Projeleri, Deneyimleri ve Araştırma Sonuçları; 2005

5. Cumhuriyet’in 80. Feth’in 550. Yılında İstanbul’a Armağan; 2004

6. Türk Kültür ve Sanatından Kesitler; 2002

7. Türkiye’de Çocuk ve Genç Olmak; 2002

8. Medeni Kanunun Kabulünün 75. Yılında Eşit Haklara Doğru; 2001

9. 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’de Eğitim, Atatürk ve Gençlik; 1998

10. Ne Mutlu Atatürk’ü Tanıdım Diyene; 1998

11. Genç Kızlarımızın Geleceği Ülkemizin Geleceğidir; 1994

12. Türk Dili Nereye Gidiyor?; 1994

13. Eğitimde Kalite Geliştirme; 1994

14. Koruyucu Aile; 1993

15. Güzel Sözler Dizisi

16. Türk Kültüründe Sanat ve Mimari; 1993

17. 21. Yüzyıl Gençliğini Nasıl Yönlendiriyoruz?

18. Vakıflara Genel Bakış

19. Türkçe’nin Kullanımı

20. Küreselleşme ve Yabancı Sözcükler

21. İnsan Kaynakları

22. Çevre Kirliliği ve Çevre Sorunları İçin Çözüm Önerileri

23. Genç Gönüllülük

24. Tiyatro Sanatı Üzerine

Kuruluşundan bugüne kadar YEKÜV tarafından yayınlanan kitaplar
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       Bir yazar olarak, iz bırakmak değil, iz sürmenin peşindeyim.

Işın Özdemir

Bu kitabı yazma işini üzerine 
aldığı zaman işinin ne denli 
zor olacağının farkında 
değildi. Ana hatları belli olan 
bir kitap yazacaktı. YEKÜV’e 
Anadolu’daki binlerce 
öğrenciden gelen mektuplar 
içinden hikayeler yaratacak 

ve yazacağı kitabın gelirini de YEKÜV’e bağışlayacaktı.

Amaç, o çocukların seslerini biraz daha yakından 
duyurabilmekti ve Işın Özdemir’in elinde bunu fazlasıyla 
gerçekleştirecek mektup vardı.

“Okudukça, mektupların sahipleri tek tek çıkıp karşıma 
geldi. Tenleri yumuşacık, saçları ipek gibiydi. Kimisi 
tavşanına Vakıf Başkanımızın adını vermişti, kimisinin 
derdi bir çift spor ayakkabı edinmekti. Çocuksu, içten 
ifadelerin yanı sıra yaşlarından beklenmeyecek kadar 
olgun ve yetişkin ifadelerle de karşılaştım. Bazen esaslı bir 
tokat yemiş gibi canım yandı ağladım, bazen de gülmekten 
kendimi alamadım. Ancak aralarından seçim yapmak 
benim için hiç de kolay olmadı. Seçim yapmak zorunda 
kalmasaydım kitapta hepsine yer vermeyi isterdim. O 
denli değerli görüş, düşünce ve duygu paylaşımlarıyla 
yüklüydü mektuplar.”

Sıra, mektuplardan esinlenerek öyküleri yazmaya 
gelince; duygulara, düşüncelere bir adım daha yaklaşma, 
konuları biraz daha kişiselleştirme ve daha ayrıntılı 
biçimde işleme gereğini duyacaktı. 

“Bugüne kadar bu alanda yapılan çalışmalar, çoğunlukla 
çizginin “gözleyen” tarafında durularak hazırlanmıştı. Ben 
çizginin “karşı tarafında” durmayı deneyerek yazmaya 
çalıştım. Bu, öyküleri birinci ağızdan seslendirmek 
anlamına geliyordu ki işin en riskli tarafı da buydu. 
Uzunca bir zamanım, benzer konular etrafında gezinirken 
farklılıkları yakalamakla geçti. Etrafımdaki herkesi 
konuşturdum ve hep dinledim. Bu yolculukta önüme 
bazen koca bir kaya çıktı, bazen de gerçek bir hazine.”  
Işın Özdemir “Geleceğe Dokunmak” kitabını hazırlarken 
hayatının geçmiş dönemlerindeki anılardan, hikayelerden 
ya da belleğinde yer eden bir şarkıdan esinlendi. Öyküler 
bu şekilde ortaya çıktı. 

“Kahramanlar hem var hem yoktular; yaşamlar biraz 
gerçek biraz düştü… Bu haliyle öyküler tümüyle birer 
kurgudan ibaret ancak gerçek olan bir şey var ki ilham 
kaynağı YEKÜV ailesinden gönlüme düşenler ve 
öğrencilerin mektuplarıdır. Bu kitabı yazarken eşsiz 
kazanımlara sahip oldum. Bana bu fırsatı verdiği için 
YEKÜV’e gönülden teşekkür ederim.”

Işın Özdemir… 
Geleceğe Dokunmak kitabının yazarı…
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Delimsu 
Bizim buraların anayasası hurafelerdir. Toplum kurallarını 
onlar düzenler, onlar şekillendirir, onlar yönetirler. Gerdek 
gecesi gelinle damattan hangisi önce uyursa o daha 
önce ölür; gece ev süpürülürse fakirlik gelir; gelin eve ilk 
geldiğinde kaynanasının bacağının arasından geçerse 
saygılı olur; ilk çocuğun erkek olması için yatağa erkek 
çocuk yatırılır. Hele bir de insanın kanını donduracak 
cinsten karabasan hikâyeleri vardır ki... 

Köyümüzün kadınlarına “Şuraya adını yaz.” deseniz, 
doğru dürüst yazamazlar ama bilgiçlik taslamada 
üzerlerine yoktur. Gerekli gereksiz her konuda bir fikirleri 
vardır, üstelik de hep kulaktan dolma ve yalan yanlış 
olarak. Dahası var, bu hikâyelerden en korkunç ya da 
en saçma olanları uyduranlar, ahali tarafından itibar 
kazanmakla ödüllendirilirler: “O kadun her şeyi biliy, 
Allah içün şimdi çok bilgilü kadun canım.” 

Son zamanlarda bana garip bir şeyler oluyordu. Bazen bir 
yudum suda boğuluyorum bazen de bir lokma ekmekte. 
Çırpınıyor, çırpınıyor, sesimi kimseye duyuramıyorum. 
Gözlerim yuvalarından oynuyor, boğazımdakini yutana 
kadar öbür tarafa gidip gidip geliyorum. Sanki bir el 
boğazıma yapışıp bütün gücüyle sıkıyor, soluğumu 
kesiyor. Başım dönüyor, ayağım yerden kesiliyor. 

Bu hallerim iyice sıklaşınca nihayet evde dikkat çekmeyi 
başarmıştım. Bir akşam, ev halkı sofrada hep bir ağızdan 
“Gız gidiy! Gız gidiy!” diye bağrışmaya başladı. Gerçekten 
de ölüme ramak kalmıştı. Nefes alamıyorum, kafese 
konmuş kuş gibi çırpınıyorum. Sonunda, boğazımdaki 
lokma yardan aşağıya koca bir kaya yuvarlanır gibi 
gürültüyle mideme indi de nefesim geri geldi. 

Ertesi gün, kadınlar meclisinde bir hocaya götürülmem 
kararlaştırıldı. Apar topar Hoca’nın huzuruna çıkarıldım. 
Okundum üflendim. Üç yol ağzına dökülen bir büyünün 
üzerinden geçtiğim tahmin edildi. Hoca efendi, yüzüme 
acır gibi bir ifadeyle bakıp sakalını sıvazladıktan sonra 
anneme dönüp “Pek de çelimsiz yazık, bu çocuğu biraz 
besleyin hanım. Haa bir de bu ara üstüne fazla varmayın 
bakalım,” dedi. 

Hocadan Allah razı olsun. Onun sayesinde, evde 
kral gibi yaşamaya başladım. Annem çelimsizliğime, 
iştahsızlığıma çare olsun diye, elleriyle yaptığı dut 

pekmeziyle arkamda dolaşıyordu. Neredeyse evdeki iki 
oğlandan da daha çok ihtimam görmeye başlamıştım. 

Ancak tuhaf boğulma hallerim hâlâ devam etmekteydi. 

Bir bakıma, bu durum işime gelmiyor değildi. Her nöbette 
ölmekten korkuyor ama sonra olanları çabucak unutuyor 
ve hayatıma kaldığı yerden devam ediyordum nasılsa. 
Üstelik, evde eskisi kadar üstüme de gelinmiyordu. “O 
zayıf,” “O güçsüz,” “O esiruk,” sözleri giderek üzerime 
yapışmaya başlamıştı ama aynı zamanda da istediklerimi 
yaptırma konusunda, elime büyük bir koz geçmişti. Ben 
esirikli bir kızdım artık. Boğulup boğulup ellerinde kalan, 
zayıf bünyeli, beceriksiz, babamın deyişiyle: “Okuma 
haveslisi bir esiruk.” 

“Aha bu gızı eversen gerisin geriye yollarlar ben sana 
diyim.” babam arkamdan böyle hayıflanıyordu. Bütün bu 
olup bitenden güç alarak demli çayını yudumladığı keyifli 
bir anında, babamın karşısına dikildim. “Beşten sonra 
tamam” dediğini bile bile “Ben okula gideceğim...” diye 
ayağımı direttim. Anamdan doğduğumdan beri ilk kez 
babama karşı geliyordum. 

Yüzüme bamya yemeğine bakar gibi bir bakış fırlattıktan 
sonra Doğan’a dönüp “Aklını bozmuş bu zaar...” dedi. 

Doğan benim küçüğmdü ama kendini ağabeyim 
zannederdi. Evde çatışma yaşadığım tek kardeşim oydu. 
Üç kız çocuktan sonra dünyaya gelen ve aile tarafından 
doğumu büyük bir sevinçle karşılanan Doğan’ı, daha 
kundaktayken dereye atmayı denemişim. 

Bu manzarayı görünce deliye dönen annem, bebeği 
elimden zor kurtarmış. İşte bu kıskançlık hikâyesi 
kulağımız dolusu anlatıla anlatıla ikimize de etki etti 
sanki, birbirimizden hoşlanmadık gitti. En büyüğümüz 
Niyazi ağabeyim bana kol kanat germeseydi evde işim 
zordu. O her zaman bana şefkatle yaklaşır, beni korur 
kollardı. Karahisar’da sinemaya götürdüğü bile olmuştur, 
hatta hatta yanağımdan makas aldığı bile. 

O gün de, babamla aynı kafadaki Doğan, her zamanki 
küçümseyici tavrıyla “Okuyup da nedicen gız, kocana 
mektup mu yazacan?” diye lafa atladı. 

Doğan’ın yaşıtlarına göre boyu çok uzundu. Karşımda 
benim ikim gibi iki adam duruyordu. Ve ben ilk kez, esirikli 
olmamdan güç alarak onlara karşı dikleniyordum. 

GELECEĞE DOKUNMAK KİTABINDAN BİR HİKAYE… 
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Babam, Doğan’dan çok güzel bir şey duymuş gibi alayla 
karışık güldü. 

– Tee okula kadar neylen gediysin bağalım, kiminilen? 

– Güzelgilin oğlu Şerif ’le giderim. 

– Karehisara hee? Tee Kayadibi’nden ağrı Şerif ’len 
gediysin hee? 

– Eveet... Motorunun arkasına beni de alır, birlikte gideriz. 

– Beri bah, abuzamzak abuzamzak konuşup da beni 
ayağa kaldırma! 

– Tamam, o zaman yatılı gideyim. Çok istiyorum 
okuyup öğrenmeyi. 

– Gız sen önce anandan katmer etmeyi öğrensene ey! 

– Ben katmer sevmiyorum ki... 

– Gözle gözle... 

Bizim oralarda “gözle” birinden yakınmak için söylenir, 
“şunun yaptığına bak,” anlamında bir sözdür. Bir süre 
“gözle” faslı sürdükten sonra, çayını tabureye bıraktı. 
Sonra da hiddetten tükürükler saçarak bağırmaya 
başladı: “Kardeşlerinin üstünü pakla, eşşoğlu!” 

Yüzünün kızarmaya başlamasından sabrının taşmak 
üzere olduğunu anladım ama ben bir korkusuz korkaktım. 
Yani korkaktım, ürkektim ama ne yapar eder korktuğumun 
üstüne gitmekten kendimi alıkoyamazdım. 

“Niye yapayım? Onları ben doğurmadım ki,” diye karşılık 
verdim. 

Sesi bir çıldırıyor bir “Şeytana uyma,” der gibi sakinliyordu. 

Bu defa, sesinin tonunu birkaç kademe alçaltarak, “İyi 
ya, sen de temüzlük et o vakit,” dedi. 

Hâlâ konuyu kapatıp beni başından savabileceğini 
düşündüğü için hiddetlenme sırası bana gelmişti. Aniden 
yüzüme kan yürüdü. Sesim dengesini kaybetti. 

– Evi Doğan kirletiyor, ben kirletmiyorum ki niye ben 
temizleyecek mişim !? 

– “Ben senun gibi gızun, babağın!” 

Artık ağzının içinde anlaşılmayan küfürler eziyordu. 
Terliğin geldiğini hissederek seğirttim. Babam terliği 

yerden ya mahsus ağır alırdı ya da üzerinde uzun boyunun 
getirdiği hantallık vardı. İçimizde şu meşhur terliği yiyen 
henüz yoktu, terlik havaya kalkar kalkar yerine konardı. 
Arkamdan, tepesine kızgın yağ dökülmüş gibi anneme 
seslendiğini duydum “gız, guuzz... bu yan bah!” 

*** 

Artık mevsim dönüyordu. Yazın son günleriydi. Köyde 
bir günün yaşanması şehirdekine hiç benzemez. Köyde 
de bir telaş vardır ama bu farklı bir telaştır. Günün 
batmasına, horozların ötmesine, kuzuların otlatılmasına, 
harmanların toplanmasına dayalı bir telaştır. Şehirde, kış 
aylarında çalışılır yaz aylarında dinlenilirken, köyde, tam 
tersine işler zaman. İlkbaharda tarlalar sürülür, tohumlar 
ekilir, hayvanlar otlaklara salınır. Yaz gelince ekinler 
toplanır, kışlıklar hazırlanır. Bahar ve yaz hiç durmadan 
çalışır köy insanı. İşler için insana ihtiyaç vardır. Belki 
çok çocuk doğrulmasının en önemli sebebi de budur. Ya 
da en azından benim bulabildiğim en mantıklı sebep bu, 
çalışacak insana ihtiyaç olması. 

Bense geniş ailemin en zayıf halkası, başka bir dünyadan 
gelmiş gibi hülyalı... Evde tonla iş beni beklerken 
derenin kenarında, çimlere uzanmış günlüğüme şunları 
yazmaktaydım: “Okulların açılmasına çok az kaldı. Hâlâ 
okula yazılmanın bir yolunu bulamadım. Yine de hiç 
değilse önlük ve pabuç işi tamam. Çüşük önlüğünü bana 
verdi, pabuçlarını da. Önlük üzerime çuval gibi oldu ama 
önemli değil. Kemerini belime iki kere dolarım olur biter. 
Pabuçlar da ayağıma bol geldi ama olsun; iki yün çorapla 
giyersem ayağımdan çıkmazlar.” 

Nasıl olduğunu anlamadan, arkamdan uzanan bir el 
defterimi kaptı. Doğan’ı görmemle birlikte, başımdan 
aşağı kaynar sular döküldü. O anda, bir fenalık 
yapacağını anladım. Basket potasına top sokmaya çalışır 
gibi tırmanıyorum ama boşuna, boyu benden çok uzun. 
Öyleydi böyleydi derken, defteri dereye fırlatmaz mı... 
Nazlı bir yelkenli gibi açılmış suda süzülüyor defterim, 
bense arkasından öylece bakıyorum... İçimde tuhaf bir 
boşluk hissi... Bir derede boğuluyor günlüğüm, sulara 
karışıyor dediklerim diyeceklerim, umutlarım... 

Günlüğümün her sayfasını ayrı bir resim süslerdi. 
Birisinde kar manzarası, birisinde papatyalar içinde el 
ele iki sevgili, birisinde kumsal... Üzerine duygularımı, 
hayallerimi işlediğim, geceleri yastığımın altında 
sakladığım, okudukça hayallerimden güç aldığım 
defterim... 

Yüreğimden çıkarıp elime kondurduğum “ben”di o defter 
ben! Derken, ben cumburlop dereye... Yavaş dere, 
defterimi kurtarmam için daha da yavaşlıyor sanki. Ben 
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değiyorum, o minik bir dalgayla uzaklaşıyor benden... 
Düşüyorum kalkıyorum. Sonunda kavrıyorum sıkıca. 
Kavuşuyoruz. Seviniyorum. İçindekiler uçup gittikten 
sonra ne fark ederse... Yine de çocuklar gibi seviniyorum. 

O cümleler dizilir mi artık aynı düzende, aynı duygularla bir 
daha yan yana... Geçmiş olsun! Doğan yaptı yapacağını 
sonunda bana. Okumak benim için bir hayalden öte 
değildi belki, ama ben bu hayali öyle çok seviyordum ki 
her geçen gün içimde onu büyütüyordum. Bulunduğum 
ortamda bu hiç de kolay değildi. Roman okumak yasak! 
Günlük tutmak yasak! Şarkı söylemek yasak! 

Kız kısmı için hayat yasaklarla doluydu burada. Öbür 
yandan, bu hayalin tutunduğu güçlü dallar da yok değildi. 
Öğretmenimin şiir okurken bir elini göğe kuş salar gibi 
yukarı doğru kaldırışı; sesini ufaltırken işaret parmağıyla 
baş parmağını dudaklarının hizasında birbirine 
kavuşturuşu... Belki de öğretmenim gibi olma isteğiydi 
beni bu hayale böylesine sıkıca tutunduran. 

Etrafıma bakınıyorum, Doğan toz olmuş... Ben dereye 
atlayınca korkup kaçmıştı herhalde. Ne ıslaklık 
hissediyorum ne üşüme, sıkıca sarılıyorum defterime. 
Başlangıçta sayfaları açıp bakmaya çekiniyorum, yitip 
giden yazıların enkazıyla yüzleşmekten ödüm kopuyor. 
Üzgünüm... Mutsuzum... Yine de usulca kapağını 
açıyorum sevgili günlüğümün. Bir de ne göreyim, yazılar 
aynen durmuyor mu, hem de içinden tek bir sözcük bile 
silinmeden. Ağlıyorum, ağlıyorum... Bu bana bir işaret! 
Bu iyiye işaret! 

Göğsümün üstünde tuttuğum defterle sırılsıklam eve 
vardığımda, Doğan hariç herkes akıldan musalla 
olduğumu düşünür gibi bakıyor yüzüme. Sadece Doğan 
ilk kez mahcup karşımda, gözleri yerde... 

*** 

Günlük olayından sadece birkaç hafta sonraydı. Yolda, 
üzerinde İngilizce-Türkçe yazan bir sözlük buldum. 
Büyük olasılıkla, Meryem Ana Manastırı’nı gezmeye 
gelen bir turistten düşmüştü. Küçücük sarı kapaklı bir 
sözlük. Tozlarını silkeledikten sonra sahibine rastlayıp 
vermek üzere cebime koydum. Günler geçti, sözlüğün 
sahibi olabilecek birine hiç rastlamadım. Bu arada ben 
de sözlükteki İngilizce sözcüklerin Türkçe karşılıklarını 
ezberlemeye koyuldum. İngilizce sözcükleri söylemeye 
çalışıyor, kendimce eğleniyordum. Küçük sözlük elimden 
düşmüyordu. Öyle ki, günlüğüme “Dear my friend*...”le 
başlayan İngilizce bir mektup bile yazmıştım. 

Bir gün misafirin yanında, elimdeki deftere doğru 
anlaşılmayan şeyler söylediğimin farkına varılmasıyla bir 
lakabım daha oldu: Delimsu. Babam hayretle bana bakan 
misafirlere benim için, “Siz ona bahmayın be, o biraz 
delimsu, delimsu o delimsu...” dedi. 

Sevgili Arkadaşım. 

Yeni lakabım “delimsu” bana uğur getirdi. O yıl, okula 
devam etmeye hak kazandım. Adım deliye çıkmıştı 
ama doğrusu değmişti, ilçedeki yatılı bölge okuluna 
yazdırılmıştım. Dünyalar benim olmuştu. O yıllar belki 
de hayatımın en güzel yıllarıydı. Eve sadece hafta 
sonları geldiğim için yuvamı özlüyor hatta Doğan’ı bile 
göresim geliyordu. Boğulup kalmalarım geçmiş, kendimi 
bulmuştum. 

*** 

Mezun olmama artık sadece birkaç hafta kalmıştı. O 
günü iple çekiyordum. Diplomamı öğretmenimin elinden 
alacağımı düşündükçe içimi dalga dalga heyecan 
sarıyordu. Bakalım hangi üniversiteyi kazanacaktım. 
Hangi üniversite olursa olsun artık buralardan 
ayrılacaktım. Bu da heyecanımı ikiye katlıyordu. 
Aynanın karşısına geçip diplomamı aldığımda nasıl 
resim çektireceğimi prova ediyordum. Hâlâ çok zayıftım 
ama yine de büyümüş serpilmiştim. Gözlerim ışıklar 
saçıyordu. Aynaya gülümsüyordum. Diplomamla arama 
kimse girememişti. Kendimle gurur duyuyordum. Derken, 
aniden babamın gür sesi duyuldu. Aynanın karşısından 
çekilip kapının arkasına sindim. Avazı çıktığı kadar 
bağırıyordu: “Bu pabucun teki kimiiin?!” Benim olabilir 
miydi acaba? 

Hava kararmadan, babamdan önce eve girme telaşıyla 
pabucumun tekini ters çıkarmış olabilir miydim? Bir süre, 
ürkek bir kedi gibi sessizce kapının arkasında bekledim. 
Babamın sesi, önüne geleni yere deviren bora gibi 
giderek şiddetlendi: 

“Hepiniz buraya dedim. 
Duymiy misiniz siz beni ula?” 

Çaresizce avluya koştum. Gülaçtı, Gülbahar ve ben, 
Doğan’la Niyazi ağabeyimin arkasına sığınmış dehşetle 
bekleşiyorduk. Piyango kime vuracaktı bakalım... 

Doğan atıldı: “Baba görmiy misin, bu bi gız pabucu!” 

Babam Doğan’a vuracakmış gibi bir elini havaya kaldırdı: 
“Görüyrum kör deylim herhal!” diye kükredikten sonra 
yeniden sorguya başladı: 
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“Size soruyrum, aha bu pabuç kimin? Cevap versenize 
ula!” 

Kimsede çıt yok... Kız kardeşlerim hatta Doğan, pabucun 
bana ait olduğunu bile bile susuyorlar. 

Babamın elindeki kemeri farkedince, hepimizi sıra 
dayağına çekeceğini anladım ve cılız bir sesle, “benim” 
dedim. Daha kendi söylediğimi kendim duymamıştım ki 
babamın kemeri bacaklarımda bir kırbaç gibi şaklamaya 
başladı. Bir süre sonra –galiba bir asır gibi gelen birkaç 
saniye sonra– güçsüz, cılız kollarımın titremesine mani 
olamamaya başladım. 

Dünya başımın üstünde dönmekteydi, bense ölmekten 
değil de daha çok yere düşmekten korkuyordum. Babamın 
karşısında yere yıkılmaktan... Maalesef daha fazla 
dayanamadım ve düştüm. Düştüğüm yerde pabucumun 
ters duran tekiyle burun buruna geldim. İçimden “pabuç 
da pabuç olsa” diye geçirdiğimi anımsıyorum. 

“Okumayı biliysin de pabucunu çıkarmayı bilmiysin 
hee!” duyduğum son cümleydi. Sonrası yok. Kaç gün 
ateşlendim, kaç gün yemek yemedim bilmiyorum. Zaten 
bilmek de istemiyorum. Hayatımda kara bir leke gibi iz 
bıraktı babamın kara kemeri. 

Yıllar sonra, İstanbul’da Taksim Meydanı’nda yoldan 
geçen bir adamı babam sanıp arkasına dokunduğumda 
hüngür hüngür ağlayacağımı, bu defa da özlemden 
titreyeceğimi o günlerde, o kızgınlıkla elbette bilemezdim. 
Meğer babamı sevmek varlığımı sevmek gibi bir şeymiş. 
O kadar doğal, o kadar içgüdüsel, o kadar vazgeçilmez 
bir duyguymuş... Benim belleğimde yer eden onun hışmı 
değil, yalnızca kara kemeriymiş meğer. 

Babam sevmeyi dağda bayırda, kuzulardan koyunlardan 
öğrenmiş. Şefkati de vardı bizi yola sokmak için zaman 
zaman başvurduğu şiddeti de. Ancak sevgi de işlenebilir 
ve yararlı hale dönüştürülebilir bir kavramdı bence. 

Ham haldeki sevgi çoğunlukla işe yaramaz, meseleleri 
çözümlemezdi. Önceleri okumama karşı çıkmış, 
elinin altından kayıp bilmediği denizlere karışmamdan 
korkmuştu babam. Zaten insan bilmediğinden hep korkar. 
Belki benim okumaya düşkünlüğüm de çocukluğumda 
dinlediğim karabasan hikâyelerinden korkmamla ilgiliydi, 
kim bilir... 

Gün gelip, bütün hurafelere gülüp geçeceğimi nerden 
bilirdim. Babam da günün birinde köyde “benim delimsu 
doktor çıkiy ey, biliy misiniz siz,” diye övüneceğini 
bilemezdi... 

YEKÜV 
ve 

Ben 
Bu yıl, Tıp Fakültesi’ndeki ilk yılım. Okula başlayalı 
altı ay geçti. Bu kadar kısa zamanda, bu koca 
şehre, sanki doğduğumdan beri buradaymışım gibi 
alıştım. Bu şehre bu kadar kolay alışmamda, 21. 
Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı’yla tanışmamın büyük 
etkisi oldu. Sadece aldığım burs değil, gördüğüm 
yakın ilgi sayesinde kendimi sıcacık bir kuşatmada 
hissediyorum. Bana iyilik yapıyorlarmış gibi 
değil de asıl okuyarak ben onlara büyük bir iyilik 
yapıyormuşum gibi davranıyorlar. Bu yaklaşımları 
sayesinde, kendime olan güvenim arttı. Her türlü 
zorluğun üstesinden gelebileceğimi hissediyorum. 

Her ayın ilk cumartesisi, Yeküv çatısı altında 
Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nde toplanıyoruz. Bu 
sayede birbirinden değerli konuşmacıları tanıma 
fırsatı buluyor ve çeşitli konularda bilgileniyoruz. 
Toplantımız bittiğinde de hayırsever kişi ya da 
kuruluşların bizlere yolladığı giysi, ayakkabı, kot 
pantolon gibi ihtiyaçlarımız dağıtılıyor. 

O gün sıra bana geldiğinde, yumuşacık sesiyle 
Vakıftan bir abla, “Senin ayağın kaç numara 
canım?” diye sordu. “Bilmem” dedim. Gülen yüzü 
birden soldu. “Nasıl yani, ayağının numarasını 
bilmiyor musun?” diye sordu. Sesinin tonu kadife 
gibiydi. “Ben hep başkalarının eskisini giydim, 
onun için bilmiyorum,” diyemedim. 

“Biliyordum da unuttum,” dedim usulca. “Olabilir, 
insanlık hali,” der gibi bir olgunlukla baktı yüzüme 
ve “hemen geliyorum,” diyerek kolilere yöneldi. 
Biraz sonra elinde birkaç çift ayakkabıyla döndü. 
İçlerinden bej rengi deri olanı ayağıma tıpatıp 
uydu. O gün öğrendim ki ayakkabı numaram: Otuz 
yedi. 

Parıl parıl parlayan giyilmemiş ayakkabıları 
ayağıma takıp Mecidiyeköy Kültür Merkezi’nden 
uzaklaşırken, taa Çüşük’n pabucuna kadar uzandı 
anılarım. Bizi umut kızları olarak görmeniz beni 
daha da umutlandırdı. 
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YEKÜV Fonları
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       Küçük imkanlar, büyük idealler ile kurulan YEKÜV, özellikle 
bizlere inanan bağışçılarımızın burs havuzuna yaptıkları bağışlarla 
önemli bir ivme kazandı. Anılara kurulan fonlar kaybedilen sevgili 
değerleri gençlerde yaşatırken isimleri ölümsüzleşir… Umudumuz 
ve dileğimiz bu bağışların çoğalarak artması, YEKÜV’ün uzun 
yıllar gelişerek daha da büyümesi… Her çaba bir çocuk için… 
Ve ülkemizin bu çabalara o kadar çok ihtiyacı var ki…

Ş.Tülay Erkan / Başkan Yardımcısı

YEKÜV’Ü 25. YILA TAŞIYAN BAĞIŞLAR ve BAĞIŞÇILAR

Burs havuzuna yapılan nakdi bağışlar, YEKÜV’ün 
varlığını sürdürmesi için en önemli kaynaklardan biridir.  
Kurulduğu günden bugüne dek anılara ve isimlere kurulan 
fonlar ile binlerce öğrencinin eğitim hayatını sürdürmesi 
sağlanırken, anısına fon kurulanan sevgili değerlerin 
gençlerde ölümsüzleşmesi sağlanır.

Anılara kurulan fonlar, kaybedilen kıymetlerin (anne, 
baba, eş, kardeş, çocuk, arkadaş, öğretmen, vb.) 
gençlerde yaşaması için adlarına aileleri veya sevdikleri 
tarafından yapılan parasal bağışlardır. Bu bağış miktarı 

her yıl YEKÜV Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 

İsimlere kurulan fonlar ise, kişilerin hayattayken kendi 
adlarına kurdukları fonlardır. 

Gayrimenkul Bağışları: YEKÜV’ün varlığını yıllar içinde 
güçlendirerek sürdürmesinin en önemli kaynaklarından 
biri de Vakıf’a yapılan gayrimenkul bağışlarıdır. Bu 
gayrimenkuller, bağışlandıkları ilk andan itibaren 
büyük bir titizlik ve özveriyle değerlendirilip yaşama 
geçirilmiştir. 

YEKÜV’ün kuruluşundan bugüne kadar Vakıfın tüm hukuki süreçlerini 
yakından takip eden ve maddi manevi desteklerini esirgemeyen 

değerli YEKÜV Mütevellileri Avukat Sevil Dumanlı ve Avukat Özden 
Dumanlı’ya 25 yıllık destekleri için sonsuz teşekkürler. 



189

Apartman dairesi - Kadıköy : Vakfın kuruluşunda merhum Çetin Şaman anısına 
   eşi Sema Şaman tarafından bağışlandı.

2 Apartman Dairesi - Göztepe : Nilüfer Gökay tarafından bağışlandı

2 İşhanı - Nuruosmaniye ve Beyoğlu : Nilüfer Gökay tarafından bağışlandı

5 Apartman Dairesi ve 1 Dükkan - Kumla : Nilüfer Gökay tarafından bağışlandı 

Arsa - Kadıköy : Nilüfer Gökay tarafından bağışlandı

2 Apartman Dairesi - Pangaltı : Nevin Turaç ve merhum Mehmet Turaç tarafından bağışlandı 

Yazlık Daire - Kamiloba : Nurhayat - Kemal Güleçin tarafından bağışlandı

Apartman Dairesi - Gaziosmanpaşa : Hatice Araboğlu tarafından bağışlandı

Apartman Dairesi - Şişli : Nurten Kuşçu tarafından bağışlandı

Devre Mülk - Bodrum : Ümit Metin Eralp tarafından bağışlandı

Devre Mülk - Bodrum : Merhume Ayşe İçkam anısına çocukları tarafından bağışlandı

Yazlık Daire - Marmaris : Dr. Sedat Baran tarafından bağışlandı

Arsa - Küçükçekmece : Gülten ve İbrahim Zaman tarafından bağışlandı

Dükkan - Kadıköy : Arif Hikmet Evgin tarafından bağışlandı

Kuruluşundan Bugüne YEKÜV’e Bağışlanan Gayrimenkuller 



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



25 yıldır ne yaptıysak;  eğitimin önemine ve önceliğine inananlarla, eğitimde fırsat eşitliği şart diyenlerle, 
eğitimle toplumumuzda fark 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 projelerimizi geliştirdik, uyguladık ve sonuçlanan 
her projemizden sonra yeni projeler için heyecanlanmaya başladık. Bu süreçte on binlerce öğrenciye burs 
vermenin yüz binlerce insanımıza dokunmanın mutluluğunu yaşadık.
 
25 yıl boyunca önceliğimiz hep eğitim oldu. Havuzumuzda toplanan, miktarı ne olursa olsun değeri bizler 
için çok büyük olan birikimleri sadece eğitime harcadık. Anılara kurulan eğitim fonlarını bugünlere eksiksiz 
taşıdık ve çoğalttık.  Bize bağışlanan gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendirmeyi, vasiyetleri sonuna 
kadar takip etmeyi ve Vakfımıza kazandırmayı amaç edindik.
 
25 yıllık bu eğitim yolculuğumuzda bize karşılıksız destek veren YEKÜV dostları olmasaydı bunların hiç 
birini başaramazdık.

 
25 Yıl boyunca;
 
• Destekleri ile Vakfımızın varlığını sürdürmesini sağlayan değerli Mütevellilerimize ve 
 Yönetim Kurulu Üyelerimize,

• Bağışlarıyla on binlerce gencin yolunu açan ve onlara ışık olmamızı sağlayan 
 kıymetli bağışçılarımıza,

• Vakfımızın tüm yasal süreçlerini özveriyle takip eden çok kıymetli hukukçu dostlarımıza,

• Gençlerimize sağlık hizmetleri sunan Yeküv dostu doktorlara, diş hekimlerine, psikologlara,

• Bursiyerlerimizin pek çok ihtiyacını ayni ve maddi destekleriyle karşılayan değerli kurum 
 ve kuruluşlara ve bizi bu kurumlarla buluşturan sevgili dostlara,

• Projelerimize değer katan saygın akademisyenlere,

• YEKÜV dostu sanatçılara,

• Ve 25 yıl boyunca hiçbir karşılık beklemeden, gönüllerinin tüm zenginliğini ortaya koyan, 
 mesleki birikimlerini ve maddi manevi tüm imkanlarını cömertçe bizlerle paylaşan 
 tüm  Yeküv’lülere

YEKÜV Dostlarına

Sonsuz Teşekkürler…
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www.yekuv.org




