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Kendiniz için değil, 
bağlı bulunduğunuz 

ulus için 
elbirliği ile çalışınız. 

Çalışmaların 
en yükseği budur.”
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Vakfımızın kuruluşundan bu yana tam 
26 yıl geçti. Bu süreçte “Bir çocuk daha 
okusun diye...” maddi manevi kaynaklarınızı 
cömertçe YEKÜV’e yönlendiren ve 
kurumumuzun bu noktalara gelmesini 
sağlayan siz eğitim sevdalılarının 
duyarlılığına, özveri ve sevgisine sonsuz 
teşekkür ediyorum. 

Sizlerin çok değerli katkıları ile eğitimlerine 
kesintisiz devam etmekte olan gençlerimiz 
sizlere şöyle seslenmekte: “Benim yolum 
Yeküv’le kesiştiğinde henüz üniversiteye 
yeni adım atmıştım, mesleğime giden yolda 
bana ve benimle aynı durumda olan binlerce 
öğrenciye el uzatıp, yol gösterdiğiniz için 
saygım ve sevgim sonsuz.”

“Hiç bilmediğim bir şehirde tek başıma 
eğitimimi tamamlama yolunda verdiğim 
mücadelede yanımda olduğunuz için size ne 
kadar teşekkür etsem azdır.” 
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“Üniversiteye yeni başlamış İstanbul’a yeni 
gelmiş bir çocukken sahip çıktınız bana...
Katıldığım her etkinlikte sosyal ve kültürel 
anlamda gelişimime katkı sağladınız.  
YEKÜV’le her şeyden önce “ben” değil 
“biz” olmayı öğrendim. Kendimi hiç bir 
zaman bursiyer gibi hissetmedim. Kocaman 
yürekli bir ailenin üyesi olduğum için çok 
mutluyum.”

Bu seslenişler sizlerin sürekli artan desteği 
sayesinde oldu. 2018-2019 yılı bursiyer 
sayımızın 648’e yükselmiş olması “Bir 
çocuk daha okusun diye...” anlayışının 
sizlerce benimsenmekte olduğunu, bu amacı 
gönülden sahiplendiğinizi göstermekte ve 
bizlere güç vermekte. Yeni yılda da verimli 
çalışmalarımıza sizlerden alacağımız güçle 
devam etmeyi umuyor sevdiklerinizle mutlu 
sağlıklı güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. 

Saygılarımla,

Işın Özdemir
Vakıf Başkanı

Sevgili YEKÜV Ailesi, 
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YEKÜV “Eğitimin Hünerli Elleri” ulusal 
fotoğraf yarışmasının ödülleri İş Sanat’ta 
düzenlediğimiz gecede sahiplerini buldu.  
Kocaeli’den Van’a, Edirne’den Niğde’ ye  
yurdun her köşesinden katılımcıların 
fotoğraflarıyla zenginleştirdiği yarışmada 
birinciliği “Kahve Saati” fotoğrafı ile Berna 
İkiz aldı. Fuaye alanında sergilenmeye 
hak kazanan fotoğraflar geceye katılan 
eğitim dostları tarafından ilgiyle karşılandı. 
Yarışmaya jüri üyesi olarak katkılarından 
dolayı, değerli Mütevellimiz fotoğraf 
sanatçısı İbrahim Zaman’a ve fotoğraf 
sanatçısı Ersin Alok, Prof. Dr. Güler Ertan, 
fotoğraf sanatçısı Halim Kulaksız,  fotoğraf 

YEKÜV “Eğitimin Hünerli Elleri”Fotoğraf Yarışması 
ödülleri sahiplerini bulduK
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sanatçısı İbrahim Göksungur, fotoğraf 
sanatçısı İzzet Keribar ve Işık Ünv. Güzel 
Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Nadir 
Ede’ye teşekkürlerimizle.

Gecede yarışma tertip komitesi adına 
konuşma yapan Yeküv Kurucu Mütevellisi 
İbrahim zaman konuşmasında: ‘’21. Yüzyıl 
Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (YEKÜV) 2002 
yılında başladığı fotoğraf yarışmasını 
geleneksel hale getirmiş ve 4 yıl bunu 
sürdürmüştür. Elde olmayan nedenlerle 
uzunca bir aradan sonra eğitimi, kültürü 
ve sanatı bünyesinde barındıran fotoğrafı 
tekrar devreye sokmaktan mutluyuz. 

YEKÜV “Eğitimin Hünerli Elleri”Fotoğraf Yarışması 
ödülleri sahiplerini buldu

Mutluyuz çünkü ülkemizin güneyinden, 
kuzeyinden, doğusundan, batısına 
Türkiye’min 7 bölgesinden bize ilgisini 
cömertçe gösteren fotoğraf sevdalılarından 
yakın ilgi gördük. Böylece bu mozaik 
katılımlar o bölgelerdeki kültür, folklör, 
sanat ve zenaat hakkında bize güzel 
mesajlar sundu.’’ dedi. Yarışmada birinci 
Berna İkiz  ödülünü Kurucu Başkan Gülbin 
Sözen’in elinden aldı.

Ödül töreninden sonra sahne alan 
Grup Turkuaz geceye katılan tüm eğitim 
dostlarına şarkılarıyla güzel saatler yaşattı.
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Yeni dönemin ilk anıya yemeğini, 
Ekim ayı içinde Vakfımızın Kurucularından 
Üst Danışma Kurulu Üyemiz  Av. Hikmet 
Güngör ev sahipliğinde Germir Palas 
Taksim’de gerçekleştirdik. Hikmet 
Güngör’ün eşi merhum Av. Burhanettin 
Güngör anısına düzenlenen yemeğe 
katılım yoğundu. Sevenleri, Hukukçu 
dostları ve Yeküv Ailesinin buluştuğu 

yemekte Mütevellimiz Av. Alev Toker 
merhum Av. Burhanettin Güngör ile 
anılarını paylaştı. 

Bizleri yalnız bırakmayan eğitim 
dostlarımıza, anıya yemeklerimizin 
organizasyonunu üstlenen Bşk. Yrd. Tülay 
Erkan‘a ve ev sahibi Hikmet Güngör’e bu 
anlamlı gün için teşekkür ediyoruz. 
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ANI  YEMEĞİ

1925 yılında doğdu. İstanbul’da Pertevniyal Lisesi’ni ve 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 
1945-1946 yıllarında Tasvir ve Son Saat Gazetelerinde 
yazar ve muhabir olarak çalıştı. 1972 yılında İstanbul 
Barosu Başkanlığına seçildi, iki yıl bu görevde bulundu. 
Avrupa Baro Başkanları toplantılarına katılması nedeniyle 
Avusturya Barolar Birliği tarafından kendisine 
[1982 yılında] Altın Madalya verilmiş, ayrıca aynı yıl 
Avusturya Cumhurbaşkanı’nın kendisine verdiği 
Avusturya’nın Büyük Liyakat Nişanı’nı da almıştır. 
Ayşe isimli kızı ve 2 torunu vardır.

Av. M. Burhanettİn Güngör 

Güzel Anılar 
En Değerli 
Mirastır 
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Bu Dünyadan Göçmeden 

Okuyacağım! P
R
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Beyoğlu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi 
işbirliğinde yıllardır sürdürdüğümüz 
“YEKÜV Yetişkin Eğitimi” programına 
katılan kursiyerler yeni döneme yeni 
umutlarla başladılar. Yıllardır sosyal ve 
ekonomik nedenlerle okuma yazma 
öğrenmeyi bekleyen kadınlarımız 
Ganime Akıllı öğretmenimizin sınıfında 
eğitimlerine başladılar. 

Dünya Gönüllüler Günü ve aynı 
zamanda ülkemizde Kadın Hakları 
Günü olan 5 Aralık’ta Okmeydanı 
Semt Konağı sınıfını ziyaret ettik. Vakıf 
Başkanımız Işın Özdemir öncelikle bu 
atılımı yaptıkları için tüm kursiyerleri 
Yeküv adına tebrik etti. 1934 yılında 
birçok Avrupa ülkesinden daha önce 
Kadınlarımıza milletvekili seçme ve 
seçilme hakkı tanındığınının altını 
çizen Özdemir, erken evlendirilme ve 
toplumun kadına yüklediği rol gereği 

kadınlarımızın haklarından gerektiği gibi 
yararlanamadığını  ifade etti. 

Kadınlarımızla bir süre sohbet etme 
imkânı bulduğumuz ziyarette 
kursiyerlerimizden bir sonraki 
buluşmamızda okumaya başlayacaklarının 
sözünü aldık, Ayrılırken bir kursiyerimizin 
sözü  hepimizi derinden sarstı: 
“İçimde büyük bir yara... Yine de 
çocuk gibi sevinçliyim... Sonunda bu 
dünyadan göçmeden  OKUYACAĞIM.” 
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Vakfımızın kuruluşunun ilk yıllarında iki 
kız çocuğu kapımızı çaldığında değerli 
Dr. Faruk Süer yeni vefat etmiş, acılı eşi 
Nevin Süer de eşi anısına sürekli eğitim 
fonu kurup bir çocuk okuyup eşi gibi doktor 
olsun diye vakfımıza gelmişti.

Kızlarımız:  ‘Lisedeyiz, matematik dersimiz 
iyi değil, özel hocalarda çok pahalı. Sizin 
vakfınızda gönüllü ders veren hocalar 
varmış. Bizde faydalanabilir miyiz?’ 
dediklerinde Kadıköy’deki  Çetin Şaman 
Kültür Merkezi’nde verilen Matematik, 
Fen,  Türkçe, İngilizce dersleri veriliyor 
derken, öğrenciler “ama biz İstanbul’un 
Avrupa yakasındayız, ailemiz bizi Kadıköy’e 
göndermez” deyince nurlar içinde yatsın 
kocaman yürekli Nevin Süer; ‘Gülbin Hanım 
kiracı yeni çıktı. Nişantaşı’nda Rumeli 
Caddesine 100 m. mesafede bir Hanın üst 
katındaki daire benim. O daireyi vakfa tahsis 
edeyim. Bu yakadaki çocuklara da faydamız 
olsun’ dedi.

İş Hanının üst katındaki daireyi önce bize 
5 yıllığına eşi Dr. Faruk Süer anısına tahsis 
etti. (Daha sonrada uzatıldı.) O daire için 
faydalı olacağına inandığımız gönüllü 
öğretmenlerimizi aradık ve ilk daveti 
ogünkü iki kızımıza yapıp ilk günden bu 
yana faaliyete başladık. 

Üniversiteli bursiyerlerimiz için 
sürdürdüğümüz aylık toplantılarımızda 
bu imkânı duyurduk. Gençler kardeşlerini, 
komşunun çocuğunu, akrabalarını 
gönderdi. YEKÜV orada adeta mini bir 
dersane açmıştı. Gönüllü Mütevellilerimiz 
erkenden gelip daireyi açıyor, 
havalandırıyor, toz alıyor beraberinde 
kahvaltılıklar getiriyorlar, canla başla 
çalışıyorlardı. Matematik derslerini 
Darüşafakanın matematik öğretmeni 
Mütevellimiz Gülsen Bozbağ ve Saint 
Benoit‘nın matematik öğretmeni Violet 
Akbükrek, Türkçe derslerini nur içinde yatsın 
meşhur gazeteci-yazar Nedret Selçuker ve 
eşi Selma Selçuker yürütüyor, İngilizce, Fen 
ve Sosyal derslerini yine gönüllü hocalarımız 
veriyor, sosyal etkinlikleri yönetim kurulu 
yanında gönüllü mütevellilerimiz 
yürütüyorlardı.

Rahmetli Nevin Süer gerçek bir gönül 
insanı olduğu kadar, güven onun için 
çok önemliydi. Güvendiklerine koşulsuz  
güvenir, güvenmediklerini de hemen silip 
atardı. Ne mutlu ki YEKÜV’e ölene kadar 
inandı, onun içinde hep yanımızda oldu. 
26 yıldır bize güvenleriyle bu güne kadar 
ettirenler gibi. Gönül Süer bununla da 
kalmaz boğazdaki dedelerinden kalan 
yalısının bahçesinde her yaz rahmetli kız 
kardeşiyle birlikte büyük davetler yapar, 
çocuklar okusun diye YEKÜV’e bağışlar 
toplardı. Paket paket onlarca aldığı yünü eşe 
dosta, hatta İzmir’deki akrabalarına kadar 
gönderir, örülen kazakları kermeslerde 
değerlendirip eğitim bursu için gönderirdi. 
İş yerlerindeki kiracılarını, dostlarını, 
akrabalarını YEKÜV’e yönlendirip Vakfı 
tanımalarına ve bağış yapmalarına vesile 
olur ve ona hiç kimse hayır diyemezdi. 
O ölene kadar eğitimin önemine, gereğine 
ve YEKÜV’e koşulsuz inandı, güvendi.

Sevgilerimle
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Nur içinde yat 
NEVİN SÜER

Av. Gülbin Sözen
Vakıf Onursal Başkanı

Not: O kadar çok arkadaşımız, dostumuz emek verdi 
ki atlamayayım diye isim vermiyorum. Tüm emeği 
geçen eğitim dostlarına saygılarımla.
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Yıl boyu sürdürdüğümüz kültür gezilerinden 
ilkini Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdik. 
Beylerbeyi Sarayını ziyaret ile başlayan gezi, 
Şemsipaşa Havacılar Lokalinde keyifli öğle 
yemeğiyle devam etti. 

Beylerbeyi Sarayı
Beykoz Öğümce Köyü Cam Ocağı

Öğle yemeğinin ardından Beykoz Öğümce 
Köyü cam ocağını ziyaret ettik. 
Eğitim dostlarımızla birlikte olduğumuz 
Kültür gezisinin organizasyonunu üstlenen
Üst Danışma Kurulu Üyemiz Av. Birsen 
Utlu’ya bu keyifli gün için teşekkür ediyoruz. 
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Bilim Kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Pelin 
Güven, Prof. Dr. Müjgan Sözen, Zehra Akın 
ve Prof. Dr. Ata Akın’ın özverili çalışmaları 
sonucunda 26 Kasım 2018 ‘de 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar 
Üniversitesi, Kerem Aydınlar Kampüsü 
Konferans Salonunda “Rol Model 
Olarak Öğretmen” konulu bir panel 
gerçekleştirdik.

“Önce Öğretmen” Projesi kapsamında 
düzenlediğimiz panelde konuşmacı olarak 
birbirinden değerli akademisyenleri 
ağırladık. “Rol model Olarak Öğretmen” 
başlığı altında, öğretmenlik mesleğini 
felsefe biliminin etkilerinden, öğrencisini 
iş hayatına hazırlama rolüne kadar 
geniş bir perspektiften ele aldığımız 
panele, bursiyerlerimiz Emre Omak 
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YEKÜV 
“Rol Model Olarak Öğretmen” 

Paneli 

(Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
3. Sınıf Öğrencisi), Bekir Çiftçi (Yıldız 
Teknik Üniversitesi Rehberlik Psikolojik 
Danışmanlık 3. Sınıf Öğrencisi) ve mezun 
bursiyerimiz Tugay Özdil (Yıldız Teknik 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü) 
konuşmacı olarak katkı sağladılar. 

Bursiyerlerimizin öğretmenleriyle 
anılarını paylaştıkları konuşmalar 
katılımcılara duygu yüklü anlar yaşattı. 
Başkan Yardımcımız Şerife Tülay Erkan’ın 
sunumu ve öğretmeliğinin ilk yıllarında 
görev yaptığı Artvin Şavşat’dan öğrencisi 
olan Prof. Dr. Ali Demir ‘in konuşması 
“Öğretmenin rol model olarak önemini” 
çarpıcı biçimde ortaya koyar nitelikteydi. 
Yeküv Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr.Pelin 
Güven’in kapanış konuşmasının ardından 
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katılımcılarımıza teşekkür plaketlerimizin 
takdimi ve Öğretmenler Günü kutlamasıyla 
biten panelden sonra bursiyer 
katılımcılarımızla öğle yemeğinde bir 
arada olduk. Panelde moderatörlüğümüzü 
üstlenen Mütevellimiz Prof. Dr. Ata 

Yer Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
  Kerem Aydınlar Kampüsü
 (İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi 
 No.32 34752 Ataşehir/İstanbul)

Tarih 24 Kasım 2018 

Moderatör Prof. Dr. Ata Akın 
 Dekan,Tıp Mühendisliği Bölüm Başkanı
 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi  

09.30-10.00 Kayıt ve ikram 

10.00-10.20 Açılış Konuşması
 Işın Özdemir - YEKÜV Başkanı

10.20-10.40 Nuran Direk - Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı 
                     “Felsefenin Eğitime Etkileri “

10.40-11.00 Dr. Esra Bal - Öğretim Üyesi / Acıbadem Mehmet Aydınlar Üniversitesi 
                       “İş Yaşamına Hazırlık Sürecinde Öğretmen”

11.00-11.20 Kahve Arası

11.20-11.40 Şerife Tülay Erkan - Fransızca Öğretmeni - YEKÜV Başkan Yardımcısı
 “Rol Model Olarak Öğretmen”

11.40-12.00 Prof. Dr. Ali Demir 
 “Günümüz Toplumunda Öğretmen”

12.00-12.20 Yeküv Bursiyerleri Konuşmaları 
                     Emre Omak - Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi 
 Bekir Çiftçi - Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık 
 3. Sınıf Öğrencisi 
                    Tugay Özdil - Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Mezunu

12.20 Kapanış Konuşması
 Prof Dr. Pelin Güven - YEKÜV Bilim Kurulu Başkanı 

12.20 Öğle Yemeği 

Akın’a, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar 
Üniversitesi’ne, Bilim Kurulu Üyelerimize ve 
panelistlerimize teşekkür ediyoruz. 
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Tarık Sezer ve orkestrasını eminim ki 
okurlarımız tanıyorlardır yine de kısacık 
kendinizden bahseder misiniz? 

11 yaşında İstanbul Belediye 
Konservatuarı’na yatılı olarak girdim. 
Orada ana enstrümanım çelloydu. 
Piyano ise mecburi enstrümanımızdı. 
Okurken çalışmaya başladım. O dönemin 
önemli orkestralarından olan “Topkapı 
Orkestrası”yla çalışmaya başladım. Benim 
için o yaşta çok önemli bir tecrübeydi; 
çünkü kendime feyz aldığım kişilerle aynı 
sahneyi paylaşıp, deneyim kazanıyordum. 
Konservatuardan mezun olduktan sonra, 
zamanla Türkiye’nin en önemli isimleriyle 
sahnelerini paylaşmaya başladım. Her 
sanatçı benim için bir deneyimdi. 

Müzik yolculuğunuz hangi yaşta ve nasıl 
başladı? 

Konservatuara yatılı olarak girdiğimde 
müzik yolculuğum başladı. O günlerden 
bugünlere müzik hayatımdan hiç çıkmadı. 
40 senelik müzik hayatım boyunca birçok 
önemli isme hem sahnelerinde hem de 
albümlerinde eşlik ettim.  

Müziğin hayatınızda vazgeçilmez olduğunu 
anladığınız bir an veya bir anı var mı?

Konservatuara girdiğimde müziğin 
hayatımda vazgeçilmez olduğunu anladım. 
Okul yıllarımda her gün farklı bir şey 
öğrendim ve bu kendimi geliştirmemi 
sağladı. 

Pek çok değerli sanatçıyla çalıştığınızı 
biliyoruz. Özellikle birlikte çalışmaktan çok 
mutlu olduğunuz sanatçı/sanatçılar kimler? 

Çok fazla sanatçı var sayabileceğim. 
Hepsinin yeri bende ayrıdır. Kenan Doğulu, 

TARIK SEZER
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- Röportaj: Melis Arslan -

Zülfü Livaneli, MFÖ, Yaşar, Leman Sam gibi 
bir sürü isim daha ekleyebiliriz. Bu konuda 
gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Onlarla beraber çalışmak benim için büyük 
bir gurur ve onur. Hepsiyle çalışmaktan çok 
büyük mutluluk duyuyorum. 

Bu sanatçılardan özellikle gönül bağı 
kurduğunuz özel bir isim var mı?

Bu sorunuza tabiki Kenan Doğulu cevabını 
veririm. Çünkü 40 senelik müzik hayatımın 
21 yılı Kenan ile geçti. Kendisiyle hem 
dost, hem abi – kardeş olarak bir sürü şey 
paylaştık. Kenan’ın benim için yeri çok ama 
çok ayrıdır. Birbirimize her zaman destek 
olduk, hala da olmaya devam ediyoruz. Halâ 
çok sık görüşüyoruz. Kendisinin fikirlerine 
çok önem veririm, o da sağ olsun fikirlerini 
benimle paylaşır. 

Biraz da Tarık Sezer Akademi’den 
bahsedebilir miyiz? Ne zaman kuruldu hangi 
eğitimleri vermekte? 

2016 yılında kurduk Tarık Sezer Akademi’yi. 
Piyano, Gitar, Flüt, Keman, Teori ve bir 
çok alanda eğitim veriyoruz. O kadar 
yetenekli çocuklar geliyor ki, gençlerimizin 
yeteneklerini görünce çok mutlu oluyorum. 
Müziğimizi emanet edebileceğimiz, müziği 
geliştirecek güzel bir nesil yetişiyor. 

Ünlü bir kanaldaki popüler bir yarışmada 
orkestranızın adını sıklıkla duymaktayız. 
Unutamadığınız bir performans var mı?  

Bir çok performans var. Bunlardan bir 
tanesini söylemek etik olarak doğru olmaz; 
ama dediğim gibi çok başarılı performanslar 
oluyor tabii.

Tarık Sezer’i en çok kızdıran şey nedir? 

Disiplinsizlikten hiç hoşlanmam. Her yere en 
erken ben giderim, geç gitmeyi hiç sevmem. 
Ama beni en çok kızdıran şeylerden biri 
disiplinsizlik. İşimde mükemmeliyetçiyim. 
Mutlaka her işimin başında dururum.

Hayat mottonuzu açıklayacak bir cümleniz 
var mı? 

Disiplinli ve prensipli çalışmak.

Müziğin geleceğinde neler görüyorsunuz? 
Hangi müzik türleri öne çıkacak? 

Her müzik türünün bir dinleyicisi var. Yeni 
şarkılar çıkıyor, yeni düzenlemeler yapılıyor. 
Ben hangi müzik türünün öne çıkacağını 
değil de hangi müzik türünün asla yok 
olmayacağını söyleyebilirim; Türküler… 
Türkülerimiz asla kaybolmayacak.

Bestekârlar sevgiden, aşktan beslenir diye 
biliyoruz. Günümüzde eski şarkıların 
lezzetini bulmak zorlaştı mı? Ne 
düşünüyorsunuz bu konuda? 

Eski şarkıların lezzeti bu dönemde yok. Bu 
dönemde yapılan şarkıların lezzetleri de 
apayrı. Dönemimizde tüketim çok fazla. 
Şarkılar 2 - 3 ay içerisinde tüketiliyor. Eski 
şarkılar böyle değil. Şimdi bile eski şarkılar 
dinleniyor, hep bir ağızdan söyleniyor.
 
Son olarak, müziğe hayatında yer açmak 
isteyen gençlerimize bir öğüdünüz olur mu? 

Sevdiği işleri yapsınlar. Müzik yapmak bir 
aşktır. Müziğe aşık değilseniz kaliteli, başarılı 
işler yapamazsınız. Müzik hayatımızdan asla 
çıkmayacaktır. Aşık olunca müzik dinlersin, 
ayrılınca müzik dinlersin. Müziğe hayatında 
yer açmak isteyen gençlerimize şunu 
söyleyebilirim; Müziği aşkla yapın!

Yeküv olarak 26 yıldır başta çocuk ve 
gençlerin eğitimlerine katkı sunmanın 
yanı sıra onların Kültür ve Sanat alanında 
gelişmelerini desteklemeye çabaladık. 
Sizi bir gün gençlerimizle buluşturmayı 
çok arzu ederiz, bu  güzel röportaj için 
teşekkür ediyoruz

Bende gençlerle buluşmayı çok isterim. 
Benim için de çok keyifli bir röportajdı. 
Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere…
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Yılın son öğrenci toplantısını İTÜ Maçka 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdik. 
Konuğumuz Boehringer İngelheim Türkiye 
Genel Müdürü Evren Özlü’ydü. Özlü, 
bursiyerlerimiz ile iş hayatına dair anılarını 
ve kariyer yolculuğundaki deneyimlerini 
paylaştı. Öğrenci buluşmamızda, ARPR  

Kurucu Ortağı Serap Gökçebay ve ARPR 
Medya Direktörü Ayşe Uluğkay bizleri 
yalnız bırakmadı. 

Özlü, yaptığı konuşmada iletişim 
becerisinin önemi üzerinde durdu ve 
hayatta kendimize hedef koymanın 
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Ö ğ r e n c i  B u l u ş m a s ı
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önemine ve  gerekliliğine vurgu yaptı. Vakıf 
Başkanı Işın Özdemir  “Yaşamın en cömert 
olduğu dönemdesiniz, lütfen akademik 
kaygı veya ekonomik kaygılar… hepsini bir 
yana bırakın ve bu yıllarınızın tadına varın. 

Yeni yıl size kocaman mutluluklar getirsin! 

YEKÜV olarak bizlerin de bir dileği var. 
Bursiyerlerimizin bu yıl etkinliklerimize 
ve projelerimize daha katılımcı olmalarını 
istiyoruz. Yeküv  bursiyerine maddi bir 
külfet yüklemez, iş zorunluluğu getirmez 
sadece sizlerin katılımınızla güç bulmak 
ister”  diye konuştu.

Ö ğ r e n c i  B u l u ş m a s ı
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Bana şehrini anlat!

Kurtuluşa önderlik etmiş, Anadolu’nun her 
kesimini bağrına basmış şehr-i Afyon.

Çoğu bursiyerimiz senin gibi Anadolu’nun 
çeşitli şehirlerinden okumaya İstanbul’a 
gelenlerden oluşuyor. Senin şehrin neresi 
öğrenebilir miyiz? 

Doğma büyüme Afyonluyum. 
Havası sert, insanı mert… 
Huzur ve sessizlik… Cumhuriyet tarihine 
cumhuriyetin kazanıldığı topraklar olarak 
adını nakşetmiş bir şehir.

Kısaca kendini tanıtır mısın okurlarımıza? 

Yıldız Teknik Üniversitesi PDR 3. Sınıf 
öğrencisiyim. Afyon’da doğdum, büyüdüm.

Şehrinin “Vazgeçilmezleri” nelerdir? 
Ne yenir, ne içilir, neresi görülmelidir? 

Şehrimizin otogarına ayakbasmayan 
gezdim demesin. En güzeli de Afyon’un 
soğuğunda dik durmak. Geldiğinizde 
kaymaklı lokum yemeden, Afyon Kalesine 
çıkmadan gitmeyin.

Efsaneleri var mıdır şehrin? Eğer yoksa, 
şehrine özel ilginç bir geleneği varsa onu 
paylaşabilirsin belki bizimle…

Vaktinde Selçuklu hazinelerinin Afyon 
Kalesi’nde gömüldüğü söylenir. Arayanların 
bir daha görülmediği ve haber alınamadığı 
da söylentiler arasındadır.

İmkânları ve imkânsızlıkları nelerdir? 

Şehir merkezi küçük, istediğiniz yere 
yürüyerek gidebilirsiniz. Tabi aradığınız her 
şeyi bulamayabilirsiniz.

BANA ŞEHRİNİ ANLAT
R
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Afyonkarahisar
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Oralarda neyin hasreti çekilir ve buradan 
oralara ait neye hasret duyulur?

İstanbul’un havasını solumak için can 
attığımız vakidir. Küçük şehrin temposunda 
yaşam küçük olur. Bu insana bir yandan 
“İstanbul’da yaşamak mı yoksa Afyon’a geri 
dönmek mi?” diye sorduruyor kendine.

Şehrinde hangisi olmak daha güzel: 
Çocuk mu, genç mi? Kadın mı erkek mi?  

Şehrimizde olacaksanız emekli olun derim 
ben. Hayat temposuna garip bir şekilde 
hemen alışıyorsunuz.

Bize şehrinin eğitim olanaklarından 
bahseder misin biraz? 

Şehrimizde hali hazırda gelişen bir 
üniversite var. Okuyan arkadaşlar, hepsi 
olmasa da hayatından memnun olduklarını 
söylüyorlar.

İleride YEKÜV’de ya da başka bir Sivil 
Toplum Kuruluşunda çalışırsan hangi 
konuyu önceliğine alırsın?  Neden?

Elbette ki “Eğitim”, YEKÜV bu yönden diğer 
vakıflar ve STK’lar için idol teşkil etmekte  
bence. YEKÜV’ü  izlemeye devam edin.

Bizi aydınlattığın için çok teşekkür 
ediyoruz. Yeküv ailemizin bir parçası 
olmandan gurur duyuyoruz. Günün 
birinde  Yeküv olarak  şehrinde birlikte 
bir proje hayata geçirmeyi diliyoruz. 

Buradan şehrine selam olsun! 

YEKÜV BURSİYERİ 
Oğuzhan Doğrul
Yıldız Teknik Üniversitesi 
PDR 3. Sınıf

AFYONKARAHİSAR
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Bu yıl da Anadolu’ya Armağan projesi 
kapsamında Yeküv’e destek olan 
bağışçılarımız ve eğitim dostlarımızın 
katkılarıyla çocuklarımıza göndereceğimiz 
armağan çantalarını hazırladık. İçinde 
mont, bot, çorap bulunan çantalar Sivas 
Gürün Kurultay İlkokulu’na gönderiliyor.

Sıcacık Bir Gülümseme İçin! 
Çocukların mutluluklarına ortak olmak , 
onların yüzünde sıcacık bir gülümseme 
görmek hepimizin yüreğini ısıtıyor. Tüm 
destekçilerimize teşekkür ederiz. Daha nice 
çocuğumuzu sevindirmek dileğiyle… 

‘Bir Çocuk Daha Okusun Diye !’
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  Bu yıl 40. sı düzenlenen İstanbul     
   Maratonunda YEKÜV olarak biz de 
    katıldık.100 ülkeden yaklaşık 130 bin kişinin 
      katıldığı maratonda ‘Bir Çocuk Daha 
       Okusun Diye’  temasıyla 7 km koştuk.
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HAPPY
 

NEW
 

YEAR

Aralık ayı içinde Fenerbahçe 
Orduevi’nde Yönetim 
Kurulu Üyemiz Av. Necla 
Akbayrak organizasyonunda 
Mütevellilerimiz, 
bağışçılarımız ve 
gönüllülerimizle buluştuk. 
Keyifli geçen öğle yemeğinde 
Vakıf Başkanı Işın Özdemir 
tüm YEKÜV Ailesine mutlu, huzurlu 
sağlıklı bir yıl dilerken, Yeküv’ün yeni yıl 
projelerinden kısa kısa bilgiler verdi. 

Özdemir, ilk olarak Öğretmenler Günü 
Kutlamalarının 90 Yılı şerefine 90 Eğitim 
Fakültesi öğrencisine burs verilmesi için 
Yönetim Kurulunca çalışma başlatıldığını 
dile getirdi.

Bir diğer üstünde durduğu konu, Mayıs 
Ayı gibi yapılması planlanan Büyük 
YEKÜV Şenliği ile mezun bursiyerlerine 
ulaşma hedefi oldu. YEKÜV’ün bundan 
sonraki dönemde mezun bursiyerleri ile 
büyümesinin önemini şu sözleriyle ifade 
etti. “ YEKÜV’le yolu kesişen kişi kalbinden 
YEKÜV’ü atamaz ve fedakârlıkları en iyi o 
bilir.”  

Tüm Yeküv Ailesine Mutlu, 
huzurlu sağlıklı Bir Yıl dileriz
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Gönüllülük okulu yavaş yavaş içine alır 
insanı… Tıpkı annelik gibi… Başlangıçta 
sadece iyi niyet ve yardım etme duygusu 
vardır. Emek verdikçe, anlamaya başlayınca 
ve yapılan işe inandıkça içine doğru çeker 
insanı. Sonunda ebeveynlik gibi ölene 
kadar emekliliği olmayan bir uğraşın içinde 
bulursunuz kendinizi. 

Bünyesine gönüllülükle adım atıp çeşitli 
projelerine dahil olduğum ve son olarak 
başkanlık görevini üstlendiğim YEKÜV’de 
(21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) başka  
hiçbir yerde edinemeyeceğim deneyimleri 
edindiğimi düşünüyorum. Dış dünyadan 
arınmış, korunaklı ama kendi içinde 
hassas dengeleri ve yazısız sayısız kuralı 
olan  bir öğrenme ortamıdır sivil toplum 
kuruluşları, gönüllülük okulları. Egolardan 
uzak, rekabete kapalı, içinize dumansız 
havayı çekebileceğiniz bir nefes bahçesidir 
bu okullar. İnsan doğasının özünde alarak 
değil vererek, özveri ve emek ortaya 
koyarak mutlu olma hali var kuşkusuz. 
İşte bu okul insan doğasında var olan ama 
uygun ortamı bulamadığı için beklemede 
kalan rengarenk çiçeklerin açmasına olanak 
veren bir iklim ortamı gibidir. 

Gönüllülük Okulunun kuralları hem 

çok basit hem çok zordur… İlk kuralı 
yüreğinizde sevgiye yer açmak, 
tanımadığınız evlatlara “Evladım” 
diyebilmek… Bu da en basiti aslında… 
Sevmenin ne kadar kolay olduğunu 
görmek için herhangi bir gönüllülük 
okuluna kaydolmak yeterli.  

Bir diğer kural, gerektiğinde eğilmek 
gerektiğinde dik durabilmektir. YEKÜV 
olarak  “Eğitim hakkından yararlanmayan 
tek çocuğumuz tek gencimiz kalmasın!“ 
diye bir amaç etrafında ellerimiz 
binlerce insanla kenetlenmişken, 
bazen yanımızdakine güç vermek için 
olabildiğince eğilmemiz bazen de güç 
bulmak için olabildiğince dik durmamız, 
inandığımızı savunmamız gerekir.

Bu okulda önyargılardan uzak 
karşınızdakini can kulağı ile dinler,  
anlamak için çaba sarfeder, maddi manevi 
imkânlarınızı karşılıksız paylaşırken 
nezaketi ilke edinirseniz, başarı mutlaktır. 
Başarının ödülü ise sır kalsın! Sır kalsın ki, 
aramızda henüz STK dünyası ile tanışmayan 
varsa hemen bugün tanışsın! 

Dünya Gönüllüler Gününüz Kutlu Olsun!

Işın Özdemir 
YEKÜV Başkanı
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5 Aralık Gönüllüler Gününüz Kutlu Olsun
YEKÜV
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Bu yılki ilk faaliyetimiz olan Eğitimin 
Hünerli Elleri fotoğraf yarışması ödül 
törenini 31 Ekim 2018 tarihinde İş Sanat’ta 
düzenlemiştik. İş Sanat fuaye alanında 
ödül kazanan ve sergilemeye değer 
bulunan fotoğraflar beğeni ile izlenmişti. 
Aynı sergi 23-30 Kasım tarihlerinde Ataköy 
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Yunus Emre Kültür Merkezi’nde de fotoğraf 
severlerin beğenisine sunuldu. İlgi ile takip 
edilen kültürel etkinlik için başta Kurucu 
Mütevellilerimizden Sayın İbrahim Zaman’a 
Yunus Emre Kültür Merkezine ve katkıda 
bulunan tüm Yeküv Ailesi mensuplarına 
teşekkür ediyoruz.

Yeküv 
“Eğitimin Hünerli Elleri 

Fotoğraf Sergisi” 
Ataköy Yunus Emre Kültür 

Merkezi’nde 
sanatseverlerle buluştu! 
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fasalis 

uzman kargo

arset matbaa 

ajans press

Sp o n s o r l ar ı mı z a
Te ş e k k ü r l e r
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Mutlu 
Toplum 

Gönüllülük 
İster!
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 Gönüllüler Gününüz Kutlu O
lsun


