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“Öğreten Mekanlar” 
Yeni Kütüphaneler Kuruyoruz;

#birçocukdahaokusundiye

Cumhuriyet İlkokulu ( İstanbul) – Belkıs Aksu bağışıyla Ali Fuat Aksoy Anısına
Hacı Ethem Ukdem Ortaokulu ( İstanbul)  – Grup Yaşalmazlar bağışı ile 
Eşref Oğan Anısına...

GENEL KURULUMUZUN
TARİHİ BELLİ OLDU
Pandemi nedeniyle ertelenen Olağan Genel Kurul toplantımızın birincisi 
19 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 11:00’de İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri 
Arıkovanı Büyük Salon’da yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
ikinci toplantı bir ay sonra 19 Eylül 2020 Cumartesi günü aynı yer ve 
saatte yapılacaktır.

#Yeküv Gündem



Değerli Mütevellimiz ve Eğitim Dostlarımız 
Pandemi dolayısıyla yaşadığımız zorlu günleri  desteklerinizle ve
çalışmalarımızla yapabileceğimizin en iyisini yapma hedefimizden 
ödün vermeden en verimli şekilde geçirmeye çabaladık. 

YouTube kanalımızı ve sosyal medya hesaplarımızı etkin bir şekilde 
kullanarak bursiyerlerimize  ulaştık. Projelerimizi aksatmadan hayata 
geçirmeye devam ettik. 

Vakıf olarak , mevcut kaynaklarımızı koruma ve kaynak yaratma 
konusunda ciddi uğraş verdik. Bu süreç, Vakfımız için olduğu kadar 
hepimiz için ayrı ayrı zordu kuşkusuz. Maddi manevi zorlukların yanı sıra 
bir de sosyal hayatın kesintiye uğraması pekçok bursiyerimizi 
de olumsuz etkiledi. 

Bu zorlu günlerin bir an önce geride kalmasını ve 
“Bir çocuk daha okusun diye “ çıktığımız yolda hep birlikte sağlıkla, 
mutlulukla nice bayramlara erişmeyi diliyorum.

Saygılarımla H.Işın ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

#mutlubayramlar

21. yüzyıl 
Eğitim ve Kültür

Vakfı
yekuv.org



Doğaya karşı son dönem artan sahiplenme arzusu, bu alanında farkındalık
oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. 

“DOĞAYA SAYGI” 
FARKINDALIK PROJEMİZ BAŞLADI

Hepimiz doğanın bir parçasıyız.

Türkiye’nin her yerinden katkı sağlayan bursiyerlerimize 
projeye gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. 

Bursiyerlerimiz kendi yörelerine ait çiçek 
ve bitkiler hakkında bilgiler paylaşarak 
doğaya ait güzellikleri tanıttılar.



Beyaz Kalemler ile 
       Yeni Normaldeyiz.

Fiziki mesafeli ve maskeli ilk etkinliğimizde 
“Beyaz Kalemler” ile buluştuk. 

Her Süreçte 
Eğitim ve Kültür

Tüm önlemlerimizi alarak sosyal etkinliklerimizi gerçekleştirmeye 
başladık. Bilginin üretimi ve paylaşımı gençlerimizi daha özgüvenli
bireyler olmasına katkı sağlıyor.
Umut kızlarımızdan oluşan “Beyaz Kalemler” yazı grubu ile 
gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmasına katkı sağlayan mezun 
bursiyerimiz Ramazan Çiftçi ve drama eğitmeni Özlem Yıldırım’a 
teşekkür ediyoruz.

#beyazkalemler
Pandemiye rağmen birlikte olmak çok güzeldi 



Yönetim Kurulumuz Yeni Normalde Bir Araya Geldi
Pandemi nedeniyle internet ortamında yaptığımız görüşmeleri nihayet yeni normal 
dönem de �ziki mesafemizi koruyarak ve maskeli önlemlerimizi alarak 
gerçekleştirmeye başladık. Yönetim Kurulu üyelerimiz ile son dönem faaliyetlerini 
değerlendirmek ve yakın dönem çalışmlarımızı belirlemek üzere bir araya geldik.

Yeni Normal dönemi 

Sosyal Mesafeni Koru!

Maskeni Tak!

Gençlerimizin
iyi bir geleceği 
olsun istiyoruz. 
Onlar için 
çalışmaktan
mutluyuz.
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İyi Bayramlar

Osmanbey Şubesi

Destekleriniz Sayesinde
Büyüyoruz


