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YEKÜV’den Haberler
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınıdır. 2019 • Sayı: 17
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Mütevelliler, 
Mezun Bursiyerler, 

Bursiyerler, 
Bağışçılar...

YEKÜV AİLESİ 
YEKÜV 1. PAYLAŞ 

GÜNÜNDE 
BULUŞUYORUZ!
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Kendiniz için değil, 
bağlı bulunduğunuz 

ulus için 
elbirliği ile çalışınız. 

Çalışmaların 
en yükseği budur.”

”
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Bu sayıda neler var?

6. Sayfa   
“Önce Öğretmen Projesi”

8. Sayfa   
“Desteğim Sensin Projesi” 

9. Sayfa  
“Anadolu’ya Armağan Projesi” 

10. Sayfa  
Onursal Başkan’ın Mesajı  

11. Sayfa  
Mütevelliye Olağan Genel Kurul Çağrısı

12. Sayfa  
19. İnternet Medyası 

Yılın En İyileri Ödül Töreni
14. Sayfa  

Yazar Gülten Dayıoğlu’yla buluşma 
16. Sayfa  

Bursiyer ile Röportaj 
18. Sayfa  

 “Sevgi Günü” 
Temalı Öğle Yemeğinde Buluşma 

19. Sayfa  
Kültür Gezileri

20. Sayfa  
Öğrenci Buluşması

22. Sayfa  
Yeni yılı birlikte karşıladık

23. Sayfa  
YEKÜV’den Ekolojik Projeye Destek

24. Sayfa  
 “Sosyal Duygusal Beceriler Çalıştayı”

26. Sayfa  
Basın
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10 tıp öğrencisine karşılıksız eğitim bursu 
vermek üzere  çıktığımız yolda 27. kuruluş 
yıldönümümüzde, onbinlerce bursiyerimizin 
eğitim hayatına katkı sağlamış olmanın 
mutluluğunu yaşıyor; aşkla, inançla, mutlu 
toplum düşüyle, kararlılıkla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Ekonomik ya da sosyal çıkmazlar sonucu 
eğitim hakkından yararlanamayan tek 
bireyimizin kalmamasını amaçlayarak yola 
devam ediyoruz. 

Toplumu da bu değerli amaca ortak etmek ve 
eğitimin gerekliliği konusunda farkındalığı 
güçlendirmek her zaman çalışmalarımız 
arasında yer almakta. 
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Bildiğiniz gibi, kurulduğumuz günden  
bugüne, eğitimi çok geniş bir perspektiften 
ele aldık, bursiyerlerimizin kişisel ve kültürel 
gelişimlerini de desteklemeye çabaladık. 

Bu yıl Teknoloji/Bilim, Lisan, Sanat ve Kültür 
başlıkları altında fonlarımızı çeşitlendiriyor,  
katkılarımızın etki alanını genişletiyoruz. 

Eğitimin  önemine inanan  yüce gönüllü 
ancak doğru adresle buluşma konusunda 
çekince yaşayan eğitim sevdalısı dostlarımıza 
da Yeküv’ün doğru adres olduğunu ifade 
etmek isterim. Kim bilir belki sayenizde bir 
çocuğumuz daha burs kazanma sevincini 
yaşayacaktır. 

“Her şey bir çocuk daha okusun diye...”

Saygılarımla

Işın Özdemir
Vakıf Başkanı

Değerli YEKÜV Ailesi, 
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 YEKÜV 
“Önce Öğretmen 

Projesi” 
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“Önce Öğretmen” projesi kapsamında, 
Nilüfer Gökay Ortaokulumuzun 
öğretmenleri başta olmak üzere, Eğitim 
Fakültelerinden mezun olup Anadolu’da 
hizmet veren bursiyerlerimizin ihtiyaçları 
Yeküv olarak her zaman önceliğimiz oldu. 

Eğitimin en temel, en önemli paydaşı 
olan öğretmenlerimiz için, yıllardır 
yürüttüğümüz önce öğretmen projesi 
kapsamında bu yıl bir yenilik daha yaptık. 
Projenin etki alanını genişletmek üzere,  
“Öğretmenler Günü” olan 24 Kasım’da 
harekete geçtik. Yönetim Kurulu kararı 
ile 90 Eğitim Fakülteli genç için bir fon 
oluşturulması ve burs komitesi çalışmaları 
başlatıldı. 

Ata’mızın “Başöğretmen” sanı almasının 

90. yılı ile örtüşen bu kararla aramıza 
yeni bursiyerler katıldı. Eğitimde fark 
yaratan ülke örnekleri incelendiğinde, 
“Eğitici eğitimi” ve “Öğretmen ihtiyaçları”nı 
gözeten sistemlerin başarıya ulaştıkları 
görülmekte. Dijital dönüşümün, teknolojik 
gelişimin hızı düşünüldüğünde çağı 
yakalamak için “Önce Öğretmen“ projesinin 
modüllerini arttırmamız gerektiğine 
inanıyoruz. 

Sürdürülebilirliğin en iyi örneklerinden 
olan proje medyada da ses getirdi. Bu yıl, 
19. İnternet Medya Ödülleri konseptlerini 
“eğitim” ve örneğini de “YEKÜV Önce 
Öğretmen Projesi” olarak belirledi. 

Farkındalık adına çok güzel bir gelişme 
olarak görüyoruz. 
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 YEKÜV 
“Desteğim Sensin Projesi” 

Bu yıl Desteğim Sensin 
Projesi kapsamında bir ilki 
gerçekleştirdik. Beş yıl geriye 
dönük çalışma yaparak 332 
mezun Bursiyerimize ulaştık 
ve “Mezunlar Kahvaltısı” nda 
birlikte olmak için çağrı yaptık. 

Bu sayede dünün Bursiyeri 
bugünün Yeküv Gönüllüleriyle 
bir diyalog başlatmış olduk. 

Bazı bursiyerlerimizin yurt dışında yüksek 
lisans yaptığını, bazılarının çalışma 
hayatına atıldığını öğrendik. 

The Marmara Taksim’de organize ettiğimiz 
kahvaltıya ise Yeküv Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve mezunlarımızdan 25 kişilik küçük bir 
grup katıldı. Onların hayata atıldıklarını 
görmek kiminin eczane açtığını, kimimin 

fen bilimleri öğretmeni olduğunu 
öğrenmek bizi çok mutlu etti. 

Ayrıca gençlerin aralarında kaynaşmaları, 
bundan sonra Yeküv’ün geleceğinde 
sorumluluk alma yönündeki istekleri 
geliştirdiğimiz diyaloğu kesintisiz 
sürdürmemiz gerektiğini anlatır 
nitelikteydi.
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Mont, Bot, Bere, Atkı, Hikaye Kitapları, 
Boya Kalemleri... Şimdilik çantalarımız bu 
malzemelerle yola çıktı. 

İmkânımız olsa akıllı tahtalar, laptoplar 
göndersek, kütüphaneler kursak...
El birliğiyle Anadolu’nun her köşesine 
ulaşabilsek...

 YEKÜV 
“Anadolu’ya Armağan 

 Projesi” 
Yıllardır sürdürdüğümüz Anadolu’ya 
Armağan Projesi kapsamında son olarak, 
- Karapürçek Yüksel Ortaokulu 
- İkizce İlkokulu/Ordu 
- Dumlupınar İlköğretim Okulu/Van 
Okullarına armağanlarımız ulaştı. 



Bundan 27 yıl önce, kısıtlı imkânlarla eğitim 
hakkından yararlanmak için sosyal ve eko-
nomik çıkmazları aşmak zorunda olan ço-
cuk ve gençlerimize destek olmak, onların  
hayatlarında fark yaratabilmek için çabalı-
yorduk. Geldiğimiz noktada, binlerce çocuk 
ve gence kucak açmış olmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Sürdürülebilirliğin en güzel 
örneklerinden olan projelerimizin  Yönetim 
Kurulumuzca sahiplenildiğini, etki alanları 
genişletilerek uygulandığını görmek gele-
ceğe dair bizlere ümit veriyor. 

Yıllar önce “sosyal sorumluluk” kavramı top-
lumda bu kadar ön planda değildi. İş haya-
tında bu beceri ve tutumu sorgulayan yok 
denecek kadar azdı. Günümüzde, iş haya-
tında 21. Yüzyıl becerisi kabul edilerek ara-
nan bir özellik olduğu gibi eğitim hayatında 

da sosyal sorumluluğun yer bulduğunu, bu 
alanda çalışmış olmanın bazı üniversiteler-
ce zorunlu hale geldiğini görüyoruz. Bütün 
bunlarda sevindirici gelişmeler. Vakfımız-
da geçtiğimiz yıllarda başlatılan “Desteğim 
Sensin” projesi de bu gelişmelere bağlı ola-
rak bu yıl emek harcanan bir proje oldu. 
Mezun ve mevcut bursiyerlerimizin ortak 
amacımızı paylaşması için pek çok çalışma 
yapıldı. Tıpkı ülkemizin geleceği gibi Sivil 
Toplum Kuruluşlarına sahip çıkacak olan da 
gençler...

Yeni Yönetimimize başarı dilerken, Vakfı-
mızı  bugünlere taşıyan ve elini Vakfımızın 
üzerinden eksik etmeyen tüm değerlerimi-
ze şükranlarımı sunuyorum. 

Saygılarımla
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Onursal Başkan’ın Mesajı 

Av. Gülbin Sözen
Vakıf Onursal Başkanı

10
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Sayın Mütevellilerimiz 
Yıllık Olağan Kurulumuz 
13 Nisan 2019 Cumartesi 

saat 11.00’da 
Vakıf Genel Merkezimiz 

(Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak 
Şahin Apartmanı No: 2 D: 9 

Mecidiyeköy/İstanbul) 

adresinde 
yapılacaktır.”

”
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Ev sahipliğini magazinci.com’un sahibi ve 
Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Soydan’ın 
yaptığı “19. İnternet Medyası Yılın En İyileri 
Ödül Töreni”nde, iş, medya, televizyon, 
müzik, sinema ve tiyatro dallarında bir 
çok başarılı isim ödüllerini görkemli bir 
tören ile aldılar. “19.İnternet Medyası Yılın 
En İyileri Ödül Töreni” magazinci.com 
sitesinden de takipçilerine canlı yayınla 
aktarıldı. 

Her yıl farklı bir başlık altında sosyal bir 
konuyu da gündeme taşıyan organizasyonun 
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Yılın En İyileri Ödül töreninde 
konsept “Eğitim”di.

bu yıl ki başlığı ise “Eğitim”di. Gecede 
eğitim alanındaki sosyal sorumluluk 
ödüllerinin sahipleri ödüllerini Vakıf 
Başkanımız Işın Özdemir’in elinden aldı. 

Onursal Başkanımız Av. Gülbin Sözen, 
Başkan Yardımcımız Şerife Tülay Erkan, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Esin Arda, 
Hatice Turaç, Nazlı Alibegaki Abanoz’un 
da katıldığı gecede Vakfımızın eğitime 
katkılarından ötürü Vakıf Başkanımız Işın 
Özdemir’e Nurettin Soydan tarafından 
teşekkür plaketi verildi. 
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Yazar Gülten Dayıoğlu’yla 
buluşma

İlköğretimden ileri eğitime kadar 
desteklediğimiz kız öğrencilerle 
çeşitli etkinliklerle bir araya 
gelmeye çalışıyoruz. 
Bu buluşmalarla, sağladığımız 
burs desteğinin yanı sıra 
kültürel ve sosyal gelişmelerine 
katkı sunmayı ve Vakıf Kültürü 
ile erken yaşta tanışmalarını 
hedefliyoruz. Ara tatilde Vakıf 
Genel Merkezimizde kızlarımızla 
biraraya geldik.
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Çocuk ve genç edebiyatında önemli bir 
isim olan yazar Gülten Dayıoğlu’da bu 
buluşmada bizlerleydi. Kızlarımıza yarıyıl 
armağanı olarak kitaplarını imzaladı. O gün 
yazarın  Kütahya’daki baba evinde küçük 
bir çocukken öğretmeninin yeteneğini 

keşfetmesi ile başlayan yazarlık serüvenini 
dinledik.  

Bu keyifli söyleşide kızlarımız da adları 
gibi umut dağıttı hepimize. Şiirleriyle, 
sorularıyla, ilgileriyle....
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Bana Şehrini Anlat! 
 
Şehrim... Benim şehrim ufak fakat sıcak bir 
şehir. Benim şehrim yarım bir şehir olabilir 
belki fakat buna rağmen insanı sıcak, 
hoşgörülü, merhamet doludur. Benim 
şehrim keşfedilmesi gereken bir şehir.
 
Çoğu bursiyerimiz senin gibi Anadolu’nun 
çeşitli şehirlerinden okumaya İstanbul’a 
gelenlerden oluşuyor. Senin şehrin neresi 
öğrenebilir miyiz? 
 
Benim Şehrim: “Kars”
 
Kısaca kendini tanıtır mısın okurlarımıza? 
 
Kars’ta doğup büyümüş ve okul için ilk defa 
şehir dışına çıkmış yetişkin bir insanım. 
Zorluklar çekerek buraya varabildim fakat 
her şeye rağmen gelebildim ve daha da 
ileriye gidebileceğim inşallah.
 
Şehrinin “vazgeçilmezleri” nelerdir? 
Ne yenir, ne içilir, nereler görülmelidir? 
 
Şehrime yolunuz düşerse mutlaka Kars 
Kalesi’ni, Çıldır Gölü’nü, Hasan Harakani 
Türbesi’ni, Kanlı Tabya’yı, Tren Garı’nı 
ziyaret etmenizi tavsiye ederim ve 
mutlaka kaz yemenizi, güveçten tatmanızı, 
kaşarımızı da yanınıza alıp memleketinize 
dönmelisiniz bence.
 

Efsaneleri var mıdır şehrinin? Eğer yoksa, 
şehrine özel ilginç bir geleneği varsa onu 
paylaşabilirsin belki bizimle…
 
Efsanemiz yok. Gelenek olarak ta bayram 
sabahlarımızı anlatabilirim. Biz bayramlarda 
sabah erken kalkarız. Babalar, abiler 
namaza gider, anneler ve kızlar ise hemen 
işleri bitirerek erkeklerin dönmesini 
beklerler. Çünkü erkekler önce namaz ve 
kabristana uğrar öyle eve gelirler. Onlar 
kabristandan döndükten sonra kadınlar 
gider ve yıllardır dinmeyen acılarına tekrar 
tuz dökerler. Biz önce kabristanımızı ziyaret 
ederiz.
 
İmkânları ve imkânsızlıkları nelerdir? 
 
Özellikle kış vakti ulaşım sıkıntısı çeken 

BANA ŞEHRİNİ ANLAT
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Kars
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köylerimiz var. İmkân olarak ufak bir şehir. 
Herkes herkesi tanır, bilir. Bu da insanlarının 
sıcak olmasını sağlıyor.
 
Oralarda neyin hasreti çekilir ve burada 
oralara ait neye hasret duyulur?
 
Oralarda boğaz hasreti vardır, rahat bir 
ulaşım hasreti vardır, sağlam bir eğitime, 
okula hasret vardır. Burada ise orasının 
sıcak insanına, rahat ortamına ve güler 
yüzüne hasret vardır.
 
Şehrinde hangisi olmak daha güzel: 
Çocuk mu, genç mi? Kadın mı, erkek mi?  
 
Şehrimde genç olacaksın ve merkezde 
oturacaksın. Şayet yaşlı ve köyde olursan 

bu büyük bir sıkıntı olur. Kadın ya da erkek 
olmak fark etmez benim memleketimde 
çünkü ikisi de eşit koşullarda çalışmak 
zorundadır.
 
Bize şehrinin eğitim olanaklarından 
bahseder misin biraz? 
 
Benim memleketimde muhteşem bir 
eğitim yok. Temeli sağlam değil, materyali 
tam değil ve kaynakları eksik. Ulaşımdan 
dolayı aksayan okul günleri bile olmakta.
 
İleride YEKÜV’de ya da başka bir Sivil 
Toplum Kuruluşunda (STK) çalışırsan 
hangi konuyu önceliğine alırsın? Neden?
 
Bir eğitimci adayı olarak memleketimdeki 
eğitim sıkıntılarından dolayı önceliği 
eğitime vermek isterim.
 
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 
Asya Uğuz
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Türkçe Öğretmenliği 3.sınıf

KARS
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The Marmara Oteli Taksim’de “ Sevgi Günü” 
temalı öğle yemeğinde buluştuk. 
Başkan Yardımcımız Ş. Tülay Erkan 
organizasyonunda Mütevellilerimiz 
bağışçılarımız ve eğitim dostları ile birlikte 
olduk. Yemekte Türk Sanat Müziğinin 
değerli sanatçıları Nazan Sıvacı ve Sadiye 
Erimli YEKÜV’ü yalnız bırakmadı.
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 “Sevgi Günü” 
Temalı Öğle Yemeğinde

buluştuk
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Üst Danışma Kurulu Üyemiz Av. Birsen Utlu 
ve Yönetim Kurulu Üyemiz Betül Yöney 
organizasyonunda gerçekleştirdiğimiz 
kültür gezileri devam etmekte. Ocak ayı 
içinde, Ara Güler Müzesi ziyareti ile 
başlayan gezi Mütevellimiz Perin Öner 
rehberliğinde 
Doğançay Müzesi 
ziyareti ile devam 
etti. 

Beyoğlu 
Öğretmenler Evi’nde 
eğitim dostları ile 
yediğimiz keyifli 
öğle yameği 
sonrasında İstiklal 
Caddesi’nde açılan 
Madame Tussauds 
Müzesi’nde son 
buldu . 

Kültür Gezileri
Mart Ayı içinde gerçekleştirdiğimiz gezi 
Pilevneli Dolapdere Sanat Galerisi ziyareti 
ile başladı.  Balat Kültür Merkezi’nde 
yediğimiz öğle yemeği ile devam eden 
gezide Rahmi Koç Müzesi son durağımızdı. 



Ö ğ r e n c i  B u l u ş m a s ı

Mart ayı öğrenci buluşmamızın konuğu 
Mütevellimiz, Acıbadem Kerem Aydınlar 
Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ata Akın’dı. 

“Bilim-kurgudaki Metafizik“ temalı 
söyleşisinde, bilimkurgu eserlerinde sık 
sık karşılaştığımız yapay zekalı robotlar, 
ışınlanma, insan gibi düşünebilen 
karakterlerin bizleri nasıl felsefi ikilemlere 
düşürdüğüne dikkat çekti. 

Yeküv Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pelin 
Güven, TKHD (Türk Kadın Hukukçular 
Derneği) Başkanı Av. Süreyya Turan, 
Yeküv Üst Danışma Kurulu Üyeleri Zehra 
Akın, Reyhan Bertman, Yönetim Kurulu 
Üyelerimizin de katılım sağladığı ve 
Yeküvlü gençler tarafından ilgiyle karşılık 
bulan söyleşi için Mütevellimiz Prof. Dr. Ata 
Akın’a teşekkür ediyoruz. 

Başkanımız Işın Özdemir bursiyerlerimize 
hitaben yaptığı konuşmada, Sosyal 
Sorumluluğun önemi üzerinde durdu, 
bursiyerlerimizin Yeküv proje ve 
etkinliklerine daha çok katılmalarını 
istedi. Ülkemizin olduğu kadar Yeküv’ün 
geleceğinin de gençlerimize emanet 
olduğunun altını çizdi ve bu yıl mezun 
olacak bursiyerlerimizden hayat boyu 
Yeküv Ailesi içinde etkin rol almaları 
sözünü istedi.
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Ö ğ r e n c i  B u l u ş m a s ı
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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.”  
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Yeni yılı 
birlikte 
karşıladık
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Teknoloji / Bilim Fonu ile desteklediğimiz 
İTÜ ROV Takımı - Mekanik ekibi üyesi
 bursiyerimiz İsmail Hakkı ÇELİK 
çalışmalarını şöyle anlattı: 

İTÜ ROV (Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı) 
Takımı, 2016 yılı Ekim ayında Gemi İnşaatı 
ve Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde, 
su altı araçları geliştirmek için kurulmuş, 
tecrübeli ve çalışkan bir öğrenci takımıdır. 
Takımımız kurulduğu tarihten beri 5 
farklı araç geliştirmiş, ve bu sene daha 
kapsamlı manipülatörlere sahip bir araç 
üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. 
Takımımız şimdiye kadar MATE ROV 
Competition’ın Türkiye ayağında 2017 
ve 2018 yıllarında birincilik elde etmiş 
ve finallerde ülkemizi ve okulumuzu 
temsil etmeye hak kazanmıştır. MATE 
ROV Competition finallerinde ise sırasıyla 
23.’lük ve 11.’lik dereceleri elde etmiştir. 
Takımımız Türkiye’de düzenlenen Teknofest 

YEKÜV’den 
ekolojik projeye destek

yarışmasında 4.’lük ve Savunma Sanayii 
Başkanlığı tarafından düzenlenen ROBOİK 
yarışmasında 3.’lük elde etmiştir. Şu anda 
da takımımız MATE ROV Competition 2019 
ve Teknofest 2019 için çalışmalarını devam 
ettirmektedir.
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TÜSİAD “Eğitim Çalışma Grubu”nun
21. YY yetkinliklerine yönelik araştırma ve 
proje çalışmaları kapsamında düzenlenen 
çalıştaya katkı sağladık. Dijital dönüşüm 
çağında bilişsel becerilerin tamamlayıcısı 
ve destekleyicisi olan “sosyal duygusal 
beceriler”, bireyin hem akademik alanda 
hem iş yaşamında güçlenmesi bakımından 
büyük önem taşıyor. 

Sosyal duygusal becerilerin neden önemli 

S
T

K
 

D
Ü

N
Y

A
S

I

olduğu ve eğitim sisteminde nasıl yer 
bulacağı konusunda Boğaziçi Üniversitesi 
Barış Eğitimi Merkezi Başkanı Prof. Dr. 
Fatoş Erkman ve ekibi tarafından bir rapor 
çalışması hazırlıkları yürütülmekte. 

2 Mart 2019’da TÜSİAD Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirilen çalıştayda akademisyen, 
uzman, yazar, iş dünyası ve kamu 
temsilcilerinin katılımıyla SDÖ (Sosyal 
Duygusal Öğrenme) geniş olarak ele alındı. 

TÜSİAD’ın 2 Mart 2019’da düzenlediği

 “Sosyal Duygusal Beceriler 
Çalıştayı”na katkı sağladık
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fasalis 

uzman kargo

arset matbaa 

ajans press
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Mutlu 
Toplum 

Gönüllülük 
İster!
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