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Pandemi Günlerinde 
       de ve Verimliyiz

Tarihi günlere tanıklık ediyoruz , dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan  
pandemi dolayısıyla hayat adeta durdu. 

İş hayatı kesintiye uğradı, okullar kapandı , sokağa çıkmamız 
sağlık nedeniyle çoğu zaman engellendi.

Her Süreçte 
Eğitim ve Kültür

Yard. Doç. Dr. Esra ATİLLA BAL ile

İletişim Becerileri 

Bütün bu olumsuz gelişmeler eğitim ve kültüre destek 
çalışmalarımızı engelleyemedi. 

Alanında uzman gönüllülerimiz Yard. Doç. Dr. Esra Bal, Kurucu 
Mütevellimiz Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Zaman, 
Seyahat Yazarı, Profesyonel Rehber Sa�et Emre Tonguç, 
Tiyatro Sanatçısı Burak Uyanık, Müzisyen Nazım Kerkez ve 
Vakıf Başkanımız Işın Özdemir YOUTUBE kanalında yaptıkları 
“ Evde ve Verimli” söyleşi dizisiyle bursiyerlerimizle buluştu. 

Eğitim Dostlarımıza “ Evde ve Verimli “ söyleşilerine 
katkıları için teşekkürlerimizi sunarız.

#evdeveverimli



Yıllar önce katıldığım bir insan kaynakları toplantısında o zamanki Eczacıbaşı 
Holding’in tepe yöneticisi Erdal Karamercan şöyle bir şey demişti. 
“Evet IQ bizi okuldan mezun eder ama asıl IQ hayattan mezun eder ve aslında 
IQ dediğimiz şeyde iletişim becerleri ve ilişki yönetiminden başka bir şey değil. 
Bu konuda bir farkındalık yaşamanıza vesile olduysam ne mutlu bana. 

Sevgili Yeküv Ailesi 
Sizlerle çok keyi�i sohbetler yaptık ve 
yapmaya devam edeceğiz.
Bayramları bayram yapan biz insanların
neşesi ve çoşkusudur. 
Bayram geldi sevgi getirdi. İçimizde
umut olsun, bayramınız kutlu olsun
Hepinize iyi bayramlar.

Nazım KERKEZ
Besteci - Müzik Eğitmeni

Nazım KERKEZ’e vakfımızın bayram mesajı 
videosu müziğinibizlere hediye ettiği için 
ayrıca teşekkür ediyoruz.

#evdeveverimli

Yard. Doç.Dr. Esra ATİLLA BAL

Önümüzdeki bayramda sağlıkla,
sevdiklerinizle gönlünüzce 

güzel günler geçirmenizi dilerim.
Sevgiyle kalın. 

Burak UYANIK
Tiyatro Sanatçısı - Eğitmen

Sevgili YEKÜV Gençleri,
Sizleri büyük bir heyecan ve sevgiyle selamlıyorum.
Tiyatro sohbetleri yayınlarına göstermiş olduğunuz 
ilgiden ötürü teşekkür ederim.'' 
İyi oyuncu olmak için iyi insan olmak gerekir '' 
sözünü hayat biçimi olarak benimsemiş bir sanat insanı olarak 
sizlere bilgimi ve �kirlerimi aktarmak benim için gurur verici.
Yakın zamanda yeni projelerle de sizlerle buluşmayı temenni 
ediyorum.Aynı zamanda bayramınızı kutluyor ve hepimiz için 
sağlıklı,umut ve başarı dolu yarınlar diliyorum. Sevgiyle Kalın



Sevgili Yeküvlüler 
Mayıs sonunda bir bayramı birlikte kutluyor olacağız. 
Evet 2020 çok zor bir sene oldu. Hiç beklemediğimiz olaylarla karşılaştık. 
Özellikle bu pandemi hepimizi evde kalmaya mecbur etti. 
Gerçi evde kaldığımız sürece de verimli olduk. 
Sizlerle güzel şeyler paylaştık. Belki bu bayramda evde kalacağız 
belki sağlığımız için pek dışarıya çıkmayacağız belki yüzyüze sarılarak, 
birbirimizi öperek bayramlaşamayacağız ama o bayramlarda gelecek. 
Ben size şimdiden muhteşem bir bayram diliyorum. 

Sa�et Emre TONGUÇ
Seyahat Yazarı, Tarihçi, 

Profesyonel Rehber, Konuşmacı

Fotoğraf dünyasının duayen ismi, Fotoğraf Sanatçısı ve
vakfımızın  Kurucu Mütevelli Üyesi İbrahim ZAMAN ile 
Fotoğraf Vakti programıı Youtube kanalımızda 
yayınlanmaya devam ediyor.

Umudumuzun Işıkları Sevgili gençler, 
umudumuzun ışıkları, ben önce Ulu önder 
Ata’mızın mucizevi tespitleri ile size sesleneceğim. 
- Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
- Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir.
Sizler şu anda bu iki mükemmel tespitin içindesiniz. Vakfımız YEKÜV 
bu aydınlıklara hazırlanan sizleri desteklemekten mutludur. 
Biz sizlere destek olmaya daima varız. 
Umarım siz de üstünüze düşeni yapar ve bir meşale gibi aydınlatmayı sürdürürsünüz. 
Çünkü toplumumuzun buna çok ihtiyacı var. 
Unutmayın sizlerden gelecek her başarı ışıltısı, 
YEKÜV olarak, maksat hasıl oldu diye bizi de sevindirir.

#evdeveverimli



Sevgili Yeküvlüler 
Mayıs sonunda bir bayramı birlikte kutluyor olacağız. 
Evet 2020 çok zor bir sene oldu. Hiç beklemediğimiz olaylarla karşılaştık. 
Özellikle bu pandemi hepimizi evde kalmaya mecbur etti. 

Işın ÖZDEMİR
YEKÜV Yönetim Kurulu Başkanı

Gerçi evde kaldığımız sürece de verimli olduk. 
Sizlerle güzel şeyler paylaştık. 
Belki bu bayramda evde kalacağız belki sağlığımız 
için pek dışarıya çıkmayacağız belki yüzyüze sarılarak, 
birbirimizi öperek bayramlaşamayacağız ama o bayramlarda gelecek. 
Bayramınızı sağlık ve esenlikle geçirmenizi dilerim. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı pandemi nedeniyle 
sokaklarda olmasa da balkon ve pencerelerimizde coşkuyla kutladık.

101.Yılında
19 Mayıs’ı

Evlerimizde
Coşkuyla 
Kutladık

#evdeveverimli

Eğitim Dostlarımıza “ Evde ve Verimli “ söyleşilerine 
katkıları için teşekkürlerimizi sunarız.



İyi Bayramlar

Osmanbey Şubesi


