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2020 Yılında vakıfça hepimizi derinden sarsan 
kayıplarımız oldu. Yönetim Kurulu Üyemiz Av. 
Tülay Çağlar’ın eşi Mütevellimiz Av. Çetin 
Çağlar, büyük destekçimiz bir gönül insanı 
Gönül Doğancan, Mütevellimiz Mehmet 
Özhabeş’in değerli eşi Hilal Özhabeş ve Üst 
Danışma Kurulu Üyemiz Av . Hikmet Güngör’ü 
kaybettik. Tüm kayıplarımıza Allan’tan rahmet 
kederli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı 
diliyorum.

Vakfımıza kesintisiz 25 yıl süre ile 1. Başkan 
Yardımcısı olarak emek veren Üst Danışma 
Kurulu Üyemiz çok kıymetli Av. Hikmet Güngör 
büyüğümüzün , yol gösterici görüş ve değerleri 
daima yolumuzu aydınlatacak. Kendisini daima 
minnet ve saygıyla anacağız. Işıklarda 
uyusun...

Böylesine yaman sorunlarla geçirdiğimiz bir 
yılda “önce eğitim “ demekten vazgeçmeyen siz 
değerli bağışçılarımız ve bizleri  desteklemeye 
devam eden sponsorlarımız Arset  Matbaa, 
Uzman Kargo’ya, aramıza yeni katılan Cuisine 
Catering Group’a sonsuz teşekkürü bir borç 
bilirim.

Değerli Eğitim Dostları sağlıkla mutlulukla hiç 
bir çocuk ve gencin eğitim hakkından mahrum 
kalmadığı bir yıl olması dileğiyle...
Saygılarımla

BAŞKAN MESAJI

Her yeni yıl, yeni aileye katılan bir bebek 
gibi önce bağra basılır , gelişi heyecanla 
sevinçle karşılanır. Ne yaşayacağı, ne 
yaşatacağı belli olmayan muamma on iki 
aya her zaman alkış tutulur.
Yeni süren dallarına umutlar asılır, sağlık, 
mutluluk, huzur, bereket...

Sağlık her zaman herkes için listenin ilk sırasında 
yer alır.

“Her şeyin başı sağlık” denir.
Sağlık yoksa diğerlerinin çok da bir önemi yoktur 
çünkü...
Maalesef dünyaca sağlıklı bir yıl geçirmedik. 
Kayıplarımız oldu. Başta yitirdiğimiz sağlık çalışanları 
hepimizi derinden üzdü. Üzüldük ama  YEKÜV olarak 
kötüyü iyiye vesile etme geleneğimizden 2020 yılında 
da vazgeçmedik. Mevcut Bursiyer sayımıza ek olarak “ 
Pandemide Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları Anısına “ 
100 tıp öğrencisine daha umut olduk.

Yüz yüze eğitim kesintiye uğradığı için bursiyerlerimiz 
maddi ve manevi zor bir yıl geçirdiler geçirmeye de 
devam etmekteler. Çoğu bilgisayarı olmadığı için 
online eğitime katılmakta zorluk yaşamakta. Ekonomik 
koşullara bağlı olarak kaynağa ulaşmadaki zorluğumu-
za rağmen , karşılıksız eğitim burslarımızı devam 
ettiriyor, aynı zamanda başlattığımız” Çağın Işığı” 
projesi ile bursiyerlerimize bilgisayar desteği yaratma-
ya eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmaya 
çabalıyoruz. H.Işın ÖZDEMİR

Vakıf Başkanı



1925 yılı Isparta doğumlu. Ortaokulu İzmir Bornova, lise 
İzmir Kız Lisesi, Üniversite İstanbul Hukuk Fakültesi 
mezunu.1972-1974 dönemi Baro Başkanı Av. Burhan 
Güngör’ün eşi Hikmet Güngör’ün Ayşe Adoni adında bir 
kızı ve iki torunu bulunmaktadır.

YEKÜV ONURSAL BAŞKANI
Av. Gülbin SÖZEN’in Mesajı

Vakfımızın temelinden başlayarak her aşamada emeği 
büyük olan, izleri ve hatırası her zaman aramızda 
yaşayacak Üst Danışma Kurulu Üyemiz Av Hikmet 
Güngör’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
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Saygıyla sevgiyle geçmiş aralıksız 60 yılı 
yarım sayfaya sığdıramam ki...

Kendisinin ilk stajyeriydim .Mesleğimin 
üstadı,evliliğimin rol modeli, anneliğimin 
anneannesiyhdi.  Son güne kadar eli üstüm-
de ablamdı ama annem gibiydi.

Av. Hikmet GÜNGÖR

VAKFIMIZDA 25 YIL BAŞKAN YARDIMCILIĞI YÜRÜTEN 
ÜST DANIŞMA KURULU ÜYEMİZ, KURUCULARIMIZDAN 
AV. HİKMET GÜNGÖR’Ü KAYBETTİK.



“Başkan Mesajı “ 
Hikmet Hanım’la 1972-1974 dönemi İstan-
bul Barosu Başkanlarından Av. Burhan 
Güngör’ün Levent Camii’ndeki cenaze 
töreninde tanışmıştım. 
Gülbin Başkan’ın bana “Sen de gelirsen iyi 
olur “ demesiyle Vakfımız için değerli olduğu 
kadar Gülbin Başkan için de  önemli bir 
dostla tanışacağımı anlamıştım. 
Fötr siyah şapkası siyah paltosuyla çok özel 
biriyle tanıştığımı daha o ilk anda farket-
miştim “İsminizi bahşeder misiniz ? “dedi 
gözlerimin taa içine bakarak.

Bu iki sözcük bile Hikmet Hanım’ın kişiliği 
hakkında ipucu verir nitelikteydi. Temiz  
Türkçesiyle, nezaketiyle, özeniyle  babam-
dan dinlediğim o İstanbul hikayelerindeki 
hanımefendi ile tanışıyordum. Cami 
avlusunda ilk kez yüzünü gördüğü benden-
ize “Buradaysan dostsun ve  değerlisin” 
duygusunu geçirmeyi başarmıştı Hikmet 
Hanım. Burası çok önemliydi. O gün en 
yakınını, hayat arkadaşını toprağa veriyordu  
ama son görevini yerine getirirken titiz , 
güçlü, dikkatli ve insana bire bir dokunan 
tavrını elden bırakmamıştı.

Sonraki yıllarda birlikte çalışma ortamında 
bulunacak ve yakından tanıma fırsatı 
bulacaktım kendisini. 

“Şöyle de düşünemez miyiz acaba?” Diye 
başladığı cümlelerde bir olaya, bir soruna  
pek çok pencereden bakmayı, olayları çok 
yönlü bakış acısı ile derinlemesine ele 
almayı  ve nezaketle bağırmadan çağırma-
dan baskın bir karaktere dönüşmeden 
sadece duruş ve ağzından dökülen 
kelimelere yüklediği  anlamla sözü dinlenir 
olmayı gözlemleyecektim. 7
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Bana nazikçe “Ev halkı sıhhattedir İnşallah” 
diyerek veda ettiği her toplantı sonrasında, 
dostuma, işime, hayatta karşılaşacağım her ne 
varsa ancak özen gösterirsem karşılığını 
alacağımı , değer verirsem değer görebileceği-
mi hatırlatırdı Hikmet Hanım. 
Işıklarda Uyusun...
H. Işın Özdemir 

Bugün günlerden
HİKMET GÜNGÖR

Hikmet Hanım’ı kısaca anlat dediğinizde içine 
çok özellik sığdıran “Örnek ve mükemmel insan”, 
diyebilirim. Zaten 2019 yılında kamuoyunda da 
tescillenmiştir. “Örnek Kıdemli Vatandaş” olarak 
seçilmiş ve ödüllendirilmiştir.

Benim için çok değerli bir meslektaş, arkadaş, anne gibi 
yol gösteren, dert ortağım ve beni mantıklı konuşması ile 
rahatlatan, dedikodu yapmayan örnek bir insandı.
Mesleğini çok seven ve vakarını (Mesleğinin ağırlığını) 
taşıyan, muazzam hukuk mantığına sahipti. Çünkü O, 
birey ve toplum olarak ne tür haklılıklarla donatıldığımızı 
tam bilen, hukuki akıl yürütebilmek için bilgi birikimi çok 
yönlü olandı.

Hikmet Hanım’ın 1986-1988 dönemi Başkanı olduğu Türk 
Hukukçu Kadınlar Derneği’nin 1987 yılındaki İstanbul, 
Maçka FIFCJ organizasyonu hâla övgü ile konuşulmak-
tadır. Ben de o zaman yönetimde muhasip üye idim. Çok 
çalışmış ve çok başarılı bir organizasyonu, ülkemizin en 
iyi şekilde tanıtımını detaylı düşünerek (Kolunu açılış 
günü kırmış olmasına rağmen alçıda) programını 
gerçekleştirmişti.
İş gerginliği ile bir dakika bile nezaketini kaybetmemiş ve 
yüzündeki gülümsemeyi eksik etmemişti.
Uluslararası Hukukçu Kadınlar Platformu Federasyonun-
da da (FIFCJ) çok sevilen sayılan bir kişi idi, vefatı onları 
da çok üzdü. Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan 
hukukçular, ondan ve yaptığı başarılı işlerden bahisle, 
uzun uzun üzüntülerini yazılı dile getirdiler.
O farklı nezakette bir hukukçu idi.
1975 yılında tanıştık tam 45 yıldır bu Değer’i tanıyorum. 
O zaman kızı Ayşe ilkokulda okuyan çok tatlı bir kızdı.
Hikmet Hanım iyi bir ortaokulu kazanması için ders 
aldırıyordu.
Aynı günlerde tabii stajyeri Av Gülbin Sözen ile tanıştım.
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Eşi Baro Başkanımız Burhan Güngör’ün yanında avukatlık 
stajina o güzelim Taksim’deki yazıhanelerinde başladım. 
Hikmet Hanım’ım öğretisinden yararlandım. Müstakbel 
eşim ile tanıştı, bana yön verdi. Hep uydum çünkü söyle-
diği herşey akılcı idi. Hala da uyarım, kalıcıdır.
Çok avukat stajyer yetiştirdi ki çoğu avukat stajyer ile 
uğraşmak istemezken... O vaktinin belirli kısmını yeni 
yetişenlerin eğitimine harcamıştı. 
Bu da bir başka özelliği idi.

İyi layiha yazmayı (Dilekçe) onlardan öğrendim. Çünkü 
yukarıda yazdığım hukuk nosyonuna Güngör’ler o kadar 
vakıflardı ki, dilekçe yazarken, 
olaylardan neticeye, çok net bir anlatımla konuşuyormuş-
casına giderlerdi.Şimdilerde televizyon seyrederken bir 
soruya -sözde yetkilinin-verdiği cevabı izlerken “Hep onları 
hatırlarım, olay/soru ne? netice/cevap ne?... Burhan 
Güngör deyimi ile “Çok fırın ekmek yemeleri gerekiyor... “ 
Her olayda, hayatımda, Onların olumlu dokunuşları vardır.

Hikmet Hanım’ın YEKÜV toplantısına bir kez bile gündemi 
çalışmadan geldiğini görmedim. Makama saygısı büyüktü.
Daima protokole uyardı. Saygıda kusur etmezdi.

2015 yılında Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği konferans 
salonunda yoğun katılımla “Çocuk Gelinler” sempozyumu 
düzenlemiştim. Hikmet Hanım’la Vitali Otel’de birlikte 
kaldık.
Çok başarılı ve basının ilgisini çeken toplantıyı 
gerçekleştirdik.
Dönüşte otobüste yan yana oturuyorduk. Sempozyumdan 
bahsettim, yol boyunca tüm hukuk, tıp ve psikoloji meslek 
dallarındaki konuşmacılardan konuştuk ve bu arada raporu 
yazmaya başladım. Arada Hikmet Hanıma okuyordum. 
Çok isabetli aklıma gelmeyen ilaveleri vardı. Böyle bir 
kişiye hayran olmaz mısınız? 
Bana daima “Her yaptığın panel ve sempozyum sonrasını 
raporlaman kalıcılık ve netice alabilmen için önemlidir “, 
derdi.
Onun söylediği gibi hem ulusal hem de uluslararası Feder-
asyona yolladığım raporları yetkili makamlara gönder-
mişimdir.
Ankara organizasyonumda Anıtkabir’e gittik. Hikmet 
Hanım ile Aslanlı Yol’da yan yana onun adımlarına uyarak 
gururla yürüdük. İkimiz çelengimizi koyduk. 
THKD üyelerimizle müzeyi gezdik, geri döndük. Hikmet 
Hanım yıllar sonra Anıtkabir’e gitmekten çok mutlu 
olduğunu ifade etmişti.

Yeküv için çok emek verdik, çok zorlu günlerdi,
benim için çok değerlidir derdi. Her toplantıya çok şık 
giyinmiş, bakımlı, özenli ve tam saatinden önce 
gelirdi. Kimseden extra hizmet istemezdi. Oysa ki bu 
kuruluşu gerçekleştiren beyinin farklı olmaya hakkı 
olduğunu savundum, kimseden farklı bir şey 
istemem derdi. O kadar mütevazi, o kadar kimseyi 
rahatsız etmek istemeyen mükemmeldi ki...
“Yeküv’ün çay ikramındaki simit ve kaşar peynirinin 
yerini hiçbir ikram tutmaz “, derdi. Hukuki çıkmazlar-
da önce dinler sonra çok akılcı sonucu bulup ifade 
ederdi.
Yine tam isabet...
Eğitime çok önem verirdi bu özelliğinin babasından 
geldiğini ve daima gençlere destek verilmesini 
savunur ve öğrenci seçme çalışmalarında notlarını 
alır ayrıca da evinde de saklardı.
Hiçbir çalışmanın, hiçbir emeğin sonuçsuz 
kalmamasını, bitirilmesini isterdi.
İstanbul Barosu üyesi olmaktan daima gurur duyardı. 
Seçimlerine mutlaka katılırdı. Genellikle eşim ile 
evinden alıp evine bırakırdık. Kıdemi gereği ilk 
sandık onundu. Meslektaşları ile konuşur, biraz 
oyalanır, süreci izlemeyi severdi. Adayını tebrik 
ederdi.
İstanbul Barosu Başkanlarından eşi Av Burhan 
Güngör’ün vefatından bir müddet sonra sadece 
mütalaaları ile mesleki katkı sağlamış ve fakat daima 
Baromuzda üye kalmıştı.

Genç yaşlı demeden dostlarının arama önceliğine 
bakmadan, arayan hatır soran başka bir dostunuz 
var mı? Düşünün lütfen...
Onu özlemle ve saygı ile anıyorum.
Av Alev Toker
YEKÜV Mütevelli Heyet Üyesi
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YEKÜV Ailemiz, Sayın A. Hikmet  Güngör benim 
hayatımda çok önemli bir yere sahiptir. Onunla ve 
rahmetli eşi Avukat Burhan Güngör ile  tanışmam, 
rahmetli eşim Avukat Çetin Çağlar  vesilesi ile olmuş-
tur. Eşim, Burhan Bey’in ofisinde staj görmüş, kendis-
inin en son stajyeridir. Burhan bey mesleği bıraktıktan 
sonra da eşimle görüşmeye devam ettikleri için biz bir 
Ramazan Bayramında Burhan bey ve Hikmet hanımı 
evlerine ziyarete gittiğimizde tanımıştım. Beni “gelin-
im” olarak tanımlamış sonrasında birbirimizi o kadar 
çok sevmiştik ki sonra gülerek “başta gelinimdi ama 
artık kızım oldu” derdi. Ben de sonrasında onu 
manevi annem olarak kabul etmiştim.
Onu ilk tanıdığım günü asla unutamam. Çocuklarım 
Yiğit ve Ulaş çok küçüklerdi. Sanki evinde biz misafir 
değil de kraliyet ailesinden gelmiş onur konuklarıydık. 
O kadar hürmet, ihtimamla hazırlanmış bir masada, 
özenle ağırlamış, ondan kaç yaş küçük olmama 
rağmen nezaketi, kibarlığı, zarifliği ile onure olmuş, 
çok etkilenmiştim. Tüm misafirlerine karşı aynı özeni 
gösterir, herkese kendini özel hissettirmesini bilirdi. 
Sizi hiçbir zaman bir şey yapmaya mecbur etmez o 
kadar güzel dilekte bulunurdu ki. Beni YEKÜV’le ve 
Türk Hukukçu Kadınlar Derneği ile de tanıştırıp, bu iki 
güzel STK ‘ya nasıl dahil etti, sevdirdi ise bu iki güzel 
aile içerisinde buldum kendimi. Zamanla sevdikçe 
içlerine girdim ve çevreme faydalı bir insan olmama 
imkan yarattı.
Avukatlığı uzun süre önce bırakmış olmasına rağmen 
halen bilgisi çok iyiydi, meslek ustam, danışmanım 
oldu. Cumhuriyet’in saygıdeğer hanımefendisi ve 
hakların savunucusu , hayatını hep mücadele ve dik 
bir duruşla  geçirmiş ,güçlü Türk Hukukçu Kadını, eski 
dernek başkanı, YEKÜV’ün kurucularındandı. 2019 
yılında “Örnek Kıdemli Vatandaş Ödülü” ne layık 
görüldüğünde yanına kızı Ayşe ile birlikte “iki kızım da 
gelsin istedim” dediğinde duyduğum gurur 
anlatılamazdı. O ödülü alırken bile ben böyle 
hanımefendilik ,  böyle bir mütevazilik görmedim. 
Eşim Av. Çetin Çağlar’ı kalp krizinden 2020 Nisanında 
aniden kaybedince onun anneliği ile, çocuklarımın 
lisede olmalarından dolayı yaşayacakları üzüntüye 
kadar  dertlenip,  hasta olmasına rağmen bana verdiği 
manevi desteği hayatım boyunca unutamayacağım. 
En son Kasım ortalarında ziyaretine gittiğimde bana 
sütlü kahve ikram ettirmiş, nezaketi o hasta ve yorgun 
hali ile bile elden bırakmayıp bana eşlik etmek 
istemiş, sütlü kahveyi çok sevmesine rağmen üç 
yudum alabilmiş, sonrasında vedalaşmıştık. 
Şimdi hepsi Cennet’te birlikteler, onların hep iyi insan-

AVUKAT AYŞE HİKMET GÜNGÖR
larla en güzel yerde olduğuna inanıyorum ve rahmetle 
anıyorum.  Onunla çok güzel anılarım var ve bunları 
hatıralarımda saklayarak, iyi ki onu tanıdım diye 
hatırlayarak, gülümseyerek anacağım. Benim her 
konuda örneğimdir, asla unutmayacağım bir değerdir. 
Güle güle Hikmet Hanım Teyzem, bir gün biz de buluşa-
cağız….
Av. Tülay ÇAĞLAR
YEKÜV Yönetim Kurulu Üyesi

“Yaşam enerjisini vakıf ve diğer sosyal faali-
yetlere ve dostluklarına bağlıyordu.”
Çok değerli ve sevgili Yeküv ailemiz,
Anne ve babalar için çocukları en değerli kıymetli 
varlıklarıdır,aynı şekilde çocuklar için anne ve babaları 
değerlidir.Sevgi ,emek ve eğitim ailenin en önemli yapı 
taşlarındandır.Ne mutlu bana ki ,yaptığım işlerde ve 
hayat yolunda dürüstlük,azim,erdem ,vicdan duygusunu 
da çocukluğumdan beri sevgili annem ve babam ile  
yaşayarak öğrendim.
Türk Hukukçu Kadınlar Derneği başkanı iken düzenle-
dikleri Uluslararası toplantıda düşüp kolunu kırmasına 
rağmen aynı gün ve gece yine toplantı ve davetlere 
katılması görev ciddiyeti açısından bana önemli bir 
örnek olmuştu.
Vakfımızın öğrenci seçmeleri dönemlerinde eve geldiği 
zaman duygusal yorgunluğu (başvuran öğrencilerin 
zorlu yaşam şartları) ve bu duygunun vakıf çalışmaları 
için ona daha çok güç ve amaç oluşturduğunu ve mutlu-
luk verdiğini gözlemledim.
Mesleki veya sosyal ortamdan dostlarının şahsına 
gösterdiği sevgi ve saygı dolu sözler onu hep çok mutlu 
etmiş ve moral vermişti.Yaşam enerjisini vakıf ve diğer 
sosyal faaliyetlere ve dostluklarına bağlıyordu.Vakıf ile 
olan her güzel gelişme onu hep mutlu ediyordu.
Sadece bana değil ,topluma ve çevresine örnek olacak 
ciddiyet ,kibarlık ,iyilik ,kadirşinaslık ve azim dolu bir 
yaşam sürdü.Hayat ile ilgili verdiği tavsiyeler ve 
öngörüleri tüm dostlarımız tarafından vefatından sonra 
bana anlatıldı,demek ki tek bana değil tüm sevdiklerine 
sevgisini ve birikimlerini paylaşmış ,ne mutlu 
anneciğime.
Eminim vakfımız ile birlikte o da yaşayacak.
Sevgili canım annem ,verdiğin tüm güzellikler ,sevgi 
dolu kalbin ve emekler için teşekkürler,herzaman 
gönlümde ve aklımdasın,tüm kaybettiklerimiz 
nurlarda uyusunlar
Ayşe Adoni
YEKÜV Mütevelli Heyet Üyesi



ETKİNLİK
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ĞRETMEN

Pandeminin gölgesinde geçirdiğimiz 
Öğretmenler Gününü dijital kartlar ile kutladık.

NCEÖ



Başarıyı Teşvik Ödülleri

Prof.Dr. Nurettin Sözen tarafından her yıl 
verilen Başarıyı Teşvik Ödülü bu yıl da 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan 
dönem birincisi Cansu Keş’in oldu. 
Kendisini YEKÜV Ailesi olarak kutluyor 
başarılarının devamını diliyoruz. 

Cansu Keş akademik başarısının yanı sıra 
sosyal sorumluluk alanında da değerli 
katkıları olmuş gönüllü bir gencimiz. Bundan 
sonraki dönemde Yeküv gönüllüsü olarak 
aramıza katılacağına söz veren Cansu’yu 
gönülden kutluyoruz.

PROJE
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Başarıyı Teşvik Ödülleri
Cansu KEŞ

2020



YEKÜV olarak kurulduğumuzdan bu 
yana bursiyerlerimizle maddi katkının 
ötesinde bir iletişimi benimsedik.
 

Ayrıldık Ama Ayrı Kalmadık

KÜLTÜR

Çevrimiçi Kültür Buluşmaları
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Her ay yemekli düzenlediğimiz öğrenci buluşma-
larında bir araya gelmeye özen gösterdik. Aylık 
buluşmalarımızda her ay bir konu ve bir konukla 
öğrencilerimizin kültürel gelişimlerine katkı 
sunmayı hede�edik. İnstagram hesabımızda 
yaptığımız canlı yayınlarla bursiyerlerimizle 
konusunda uzman kişileri bir araya getirmeye 
başladık.



Aylık Öğrenci buluşmalarında bursiyerlerimizle 
paylaştığımız o değerli anlardan, sadece ülkemizi değil 
tüm dünyayı olumsuz etkileyen COVID-19 salgını süre-
cinde ayrı kaldık. Biz de YEKÜV olarak yıllardır 
sürdürdüğümüz bu projeyi Çevirimiçi Kültür Buluşma-
larına evirdik. Instagram canlı yayın hesabımızdan 
öğrencilerimizle birlikte oluyor, değerli konuklarımızın 
söyleşileri ile zenginleşiyoruz . 

Çiğdem Odabaşı’nın “Çocuk Hakları”, Prof. Dr. Bengi 
Semerci’nin “Pandemide Üniversite Öğrencisi Olmak” 
başlıklı söyleşileri ile katkı sağladıkları projeyi yıl boyu 
sürdürmeyi planlıyoruz.

Projeye katkı sağlayan kütüphaneci 
yazar yaratıcı drama eğitmeni Çiğdem 
Odabaşı’na, Prof. Dr. Bengi Semerci’ye 
Yeküv ailesi olarak teşekkür ediyoruz. 

KÜLTÜR
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Eşi Baro Başkanımız Burhan Güngör’ün yanında avukatlık 
stajina o güzelim Taksim’deki yazıhanelerinde başladım. 
Hikmet Hanım’ım öğretisinden yararlandım. Müstakbel 
eşim ile tanıştı, bana yön verdi. Hep uydum çünkü söyle-
diği herşey akılcı idi. Hala da uyarım, kalıcıdır.
Çok avukat stajyer yetiştirdi ki çoğu avukat stajyer ile 
uğraşmak istemezken... O vaktinin belirli kısmını yeni 
yetişenlerin eğitimine harcamıştı. 
Bu da bir başka özelliği idi.

İyi layiha yazmayı (Dilekçe) onlardan öğrendim. Çünkü 
yukarıda yazdığım hukuk nosyonuna Güngör’ler o kadar 
vakıflardı ki, dilekçe yazarken, 
olaylardan neticeye, çok net bir anlatımla konuşuyormuş-
casına giderlerdi.Şimdilerde televizyon seyrederken bir 
soruya -sözde yetkilinin-verdiği cevabı izlerken “Hep onları 
hatırlarım, olay/soru ne? netice/cevap ne?... Burhan 
Güngör deyimi ile “Çok fırın ekmek yemeleri gerekiyor... “ 
Her olayda, hayatımda, Onların olumlu dokunuşları vardır.

Hikmet Hanım’ın YEKÜV toplantısına bir kez bile gündemi 
çalışmadan geldiğini görmedim. Makama saygısı büyüktü.
Daima protokole uyardı. Saygıda kusur etmezdi.

2015 yılında Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği konferans 
salonunda yoğun katılımla “Çocuk Gelinler” sempozyumu 
düzenlemiştim. Hikmet Hanım’la Vitali Otel’de birlikte 
kaldık.
Çok başarılı ve basının ilgisini çeken toplantıyı 
gerçekleştirdik.
Dönüşte otobüste yan yana oturuyorduk. Sempozyumdan 
bahsettim, yol boyunca tüm hukuk, tıp ve psikoloji meslek 
dallarındaki konuşmacılardan konuştuk ve bu arada raporu 
yazmaya başladım. Arada Hikmet Hanıma okuyordum. 
Çok isabetli aklıma gelmeyen ilaveleri vardı. Böyle bir 
kişiye hayran olmaz mısınız? 
Bana daima “Her yaptığın panel ve sempozyum sonrasını 
raporlaman kalıcılık ve netice alabilmen için önemlidir “, 
derdi.
Onun söylediği gibi hem ulusal hem de uluslararası Feder-
asyona yolladığım raporları yetkili makamlara gönder-
mişimdir.
Ankara organizasyonumda Anıtkabir’e gittik. Hikmet 
Hanım ile Aslanlı Yol’da yan yana onun adımlarına uyarak 
gururla yürüdük. İkimiz çelengimizi koyduk. 
THKD üyelerimizle müzeyi gezdik, geri döndük. Hikmet 
Hanım yıllar sonra Anıtkabir’e gitmekten çok mutlu 
olduğunu ifade etmişti.

Yeküv için çok emek verdik, çok zorlu günlerdi,
benim için çok değerlidir derdi. Her toplantıya çok şık 
giyinmiş, bakımlı, özenli ve tam saatinden önce 
gelirdi. Kimseden extra hizmet istemezdi. Oysa ki bu 
kuruluşu gerçekleştiren beyinin farklı olmaya hakkı 
olduğunu savundum, kimseden farklı bir şey 
istemem derdi. O kadar mütevazi, o kadar kimseyi 
rahatsız etmek istemeyen mükemmeldi ki...
“Yeküv’ün çay ikramındaki simit ve kaşar peynirinin 
yerini hiçbir ikram tutmaz “, derdi. Hukuki çıkmazlar-
da önce dinler sonra çok akılcı sonucu bulup ifade 
ederdi.
Yine tam isabet...
Eğitime çok önem verirdi bu özelliğinin babasından 
geldiğini ve daima gençlere destek verilmesini 
savunur ve öğrenci seçme çalışmalarında notlarını 
alır ayrıca da evinde de saklardı.
Hiçbir çalışmanın, hiçbir emeğin sonuçsuz 
kalmamasını, bitirilmesini isterdi.
İstanbul Barosu üyesi olmaktan daima gurur duyardı. 
Seçimlerine mutlaka katılırdı. Genellikle eşim ile 
evinden alıp evine bırakırdık. Kıdemi gereği ilk 
sandık onundu. Meslektaşları ile konuşur, biraz 
oyalanır, süreci izlemeyi severdi. Adayını tebrik 
ederdi.
İstanbul Barosu Başkanlarından eşi Av Burhan 
Güngör’ün vefatından bir müddet sonra sadece 
mütalaaları ile mesleki katkı sağlamış ve fakat daima 
Baromuzda üye kalmıştı.

Genç yaşlı demeden dostlarının arama önceliğine 
bakmadan, arayan hatır soran başka bir dostunuz 
var mı? Düşünün lütfen...
Onu özlemle ve saygı ile anıyorum.
Av Alev Toker
YEKÜV Mütevelli Heyet Üyesi

“Mesleğim Hayatımdır“ Projesi

Liseyi bitirmek üzere olan ya da üniversitede 
okuyup kendi beceri ve yeteneklerinin farkında 
olmayan gençlerimize meslek seçimi konusunda 
yardımcı olmak ; seçecekleri mesleğin gerektir-
diği kişisel yetkinlikler, farkındalıklar ve kişisel 
becerilerin önemini anlatmak üzere yepyeni bir 
projeyi hayata geçiriyoruz.
 
İnanıyoruz ki gençler kendilerini tanıyarak , kendi 
becerilerinin farkına vararak ve isteklerini de göz 
önünde alarak meslek seçimi yapma imkanı 
bulurlarsa gelecekte işlerini severek yapacak, 
işleri hayattaki başarılarının ve mutluluklarının 
bir kaynağı olacak. 

Proje kapsamında çeşitli meslek gruplarına 
mensup toplumda rol model olmuş kişilerden 
yönlendirilmiş soru ve örnekler aracılığıyla 
mesleklerine ilişkin maksimum 10 dakikalık 
video paylaşımları alarak bu videoları youtube 
aracılığı ile bursiyerlerimiz başta olmak üzere 
tüm çocuk ve gençlerle buluşturmayı 
hede�iyoruz. 

Yönetim Kurulu Üyemiz Yard. Doç.Dr. Esra Bal’ın 
koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalarda, 
değişik meslek gruplarının yanı sıra özellikle 
çağın yıldızı parlayan meslekleri Yazılım 
Mühendisliği, Robot Mühendisliği, Yazılım 
Geliştirici , Yapay zeka ve Veri Analisti gibi 
mesleklerin tanıtımına öncelik verilmesi 
planlanmakta. “Projeye destek veren tüm 
gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. “
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Ad Soyad: 
Meslek/ Görev : 
“Bu videoyu Yeküv Bursiyerlerine armağan 
ediyorum “
Soru 1 Yaptığınız işi  basitçe anlatır mısınız?
(Sizin işinizi somut olarak günlük hayatta 
nerelerde görürüz örneğin? 
Soru 2- Tipik bir iş gününüzde size eşlik 
edebilseydik sizi en çok ne yaparken 
gözlemlerdik? 
Soru 3-Bu iş nerede yapılabilir ?( Açıkhavada/ 
o�ste/ sahada/evde ) 
Soru 4- Eğitim geçmişinizden bahsedebilir 
misiniz? Farklı alanlarda eğitim almış kişiler de 
bu işi yapabilir mi? 
Soru 5 İşinizle günlük hayatınız arasında ilişki 
kurar mısınız? 
Birbirlrlerinden etkilenirler mi? Birbirlerinden 
beslenirler mi? 
Soru 6- İşiniz Size neler katıyor? Sizde neleri 
değiştiriyor? ( Değişik bakış açısı , düşünce, 
davranış biçimi vs.) 
Soru 7 Yaptığınız iş için gereken kişilik özellikler-
inden üçünü sayar mısınız? 
Bu özelliklerin sizde var olduğunu düşünüyor 
musunuz? 
Soru 8-  “işiniz hangi güçlü yön ve becerilerinizi 
kullanmanıza fırsat veriyor?”
Soru 9 -İşinizi yaparken motivasyonunuzu 
düşüren başka bir deyişle şikayetçi olduğunuz 
anlar hangileri? 
Soru 10 -İşinizi yaparken tatmin  olduğunuz anlar 
hangileri? Motivasyon kaynağınız neler?
Soru 11-İşinize ilişkin bir hayaliniz var mı? 
 oru 12- İş hayatınızda iz bırakan bir anınız varsa 
kısaca paylaşır mısınız? 

Gençlerimizin Keşif  Yolculuğunda Yanlarındayız 
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mütalaaları ile mesleki katkı sağlamış ve fakat daima 
Baromuzda üye kalmıştı.

Genç yaşlı demeden dostlarının arama önceliğine 
bakmadan, arayan hatır soran başka bir dostunuz 
var mı? Düşünün lütfen...
Onu özlemle ve saygı ile anıyorum.
Av Alev Toker
YEKÜV Mütevelli Heyet Üyesi

- Sevgili Ramazan biz seni çok yakından 
tanıyoruz ama bir kez de okurlarımız 
için kendini tanıtabilir misin?
Ben Ramazan ÇİFTÇİ. Iğdır’ın bir köyünde sekiz 
çocuklu bir ailenin 6. çocuğuyum. Lise eğitimimi 
Iğdır’da tamamladıktan sonra hayat benim için 
İstanbul’da yeniden başladı. İstanbul’a ilk Gemi 
Mühendsiliği okumak için geldim, fakat maddi 
koşullar buna pek de müsaade etmedi ve okulu 
bırakmak zorunda kaldım. İçimdeki eğitime karşı 
olan duygular gözlerimde yaş olarak akıyordu, 
okuldan uzak kaldığım hergün için. 
Sonrası ise hikayem YEKÜV’le tanıştığım dönem-
den sonra tekrar başladı.
 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini 
bitirdim. Şimdi ise Dünya’nın en iyi üniversitelerin-
den birinde Doktora eğitimi almaktayım.
- Yeküv ile yolun tam olarak ne zaman 
kesişti ?
Başlangıçta beklentilerin nelerdi? 
Nelerle karşılaştın ?
Yeküv ile yolum maddi imkansızlıklardan dolayı 
okulu bıraktıktan sonra karşılaştı. Okula 3 yıl ara 
vermiştim 4. senemde okula tekrar geri dönmem-
de etkili olan kurumlardan birisidir kendileri. 
Başlangıçta kesinlikle amacım alacğım burstu ama 
ilk mülakatta anladım ki ben kocaman bir ailenin 
bir üyesi olma adayıyım. Karşılaştığım durum 
şaşırtsa da çok daha mutlu etmişti beni çünkü 
İstanbul’da çalışarak para kazanabilirsiniz ama 
eğitim yuvası bulmak gerçekten zordur. YEKÜV 
tam olarak da bu açığı kapatmıştı benim için. Evet 
YEKÜV burs veren bir kurum olarak ön plana 
çıkmamıştı benim için, orası çok daha fazlasıydı , 
bir eğitim yuvasıydı. O kadar şansılıyım ki mezun 
olsam da kocaman bir ailem var arkamda. 
-Biz seni hayat yolculuğunda kararlı 
adımların başarıların ve matematikçi 
olma idealin ile tanıdık bu yolda şimdi 
neler yapıyor, nasıl ilerliyorsun? 
İdeallerimdir beni yaşama bağlayan. 
Onlarsız hayat çok anlamsız geliyor. Her 
geçen gün üzerine koyarak ilerlemeye 
çalışıyorum. Hayallerimi aklımdan hiç 
çıkarmamaya çalışıyorum. 12

RÖPORTAJ

Bursiyer Röportajı
Ramazan ÇİFTÇİ

YEKÜV’lü Bir Bursiyerin
Kısa Hikayesi
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Bugün burada deprem üzerine çalışıyo-
rum, ülkemizin kanayan yarası 
maalesef, ve bu yolda başarılı olacağı-
ma da inanıyorum. Matematikte bir 
şeyler yapmayı hep istedim ama 
deprem üzerine yapacağım çalışma-
larımla halkıma daha faydalı olacağıma 
inanıyorum, o sebeple daha çok 
depreme odaklanıyorum. Çalışmalarım-
da çok güzel sonuçlar almaya başladım, 
yaşadığım günleri de aklımdan geçire-
rek daha çok çalışmaya çalışıyorum 
çünkü ben yaşadığım sıkıntıları benden 
sonradakiler yaşamasın istiyorum.
4-Doktora yapmak için gittiğin Sin-
gapur’da hayat nasıl gidiyor bize 
biraz anlatır mısın? 
Alışma sürecini biraz atlattım diyebilir-
im. Ben buraya yüksek lisans yapmadan 
doğrudan doktora yapmak için geldim. 
Biraz radikal karardı benim için. 
Türkiye’de gördüğüm, genelde, iki yıl 
yüksek lisans yapılır ve sonrasında 6 yıl 
da doktora için zaman harcanırdı. Ben 
buraya o 8 yılı 4 yılda tamamlamak için 
geldim. Her şey çok hızlı ilerliyor ve 
biraz yoğun oluyoruz ama ona rağmen 
hayal ettiğim yerdeyim, arkamda beni 
destekleyen insanlar ve benden başarılı 
olmamı bekleyen kocaman bir ailem var. 
Zorlukları görmüyorum bile. Güzel bir 
ülkede yaşıyorum, farklı kültürlerle iç 
içeyim. Çevremdekilere elimden geld-
iğince kendi kültürümün güzelliklerini 
anlatmaya çalışıyorum ve şaşırtıcı bir şekil-
de Türkiye hayranı birçok insanla 
karşılaşıyorum. Hayat benim için burada 
çok güzel geçiyor, mutluyum ben.

5-Şimdiden pek çok anı biriktirmişsindir 
kuşkusuz bizimle bir anını paylaşır mısın? 
Asya ingilizcesi biraz farklıdır ben de bunun-
la alakalı bir anımı sizlerle paylaşayım. İlk 
geldiğimde burada karantinadaydım ve 
karantinanın bitişine iki gün kala Covid19 
testi yaptırmamız gerekiyor. Bunun için 
aşağı inip sıra bekledim ve öncesinde 3 kişi 
kimlik belgelerimi alıyordu. Bilgilerimi soran 
kişi doğum tarihimi sorarken born diye 
sorarken ben de bone(kemik) olarak 
algıladım ve şaşırdım kemik ne alaka ne diye 
soruyor ki dedim ve bu sebeple 3 defa ne 
sorduklarını sordum, aynı söylediklerini 
tekrar ettiler, baktılar anlaşamayacağız 
arkadan biri happy birthday to you, happy 
birthday to you demeye başladı sonra da 
when(ne zaman) deyince anladım ki bunlar 
benim doğum tarihimi soruyor. Bu şekilde 
eğlenceli bir an olmuştu benim için. Baya 
eğlenceli ve anlayışlı bir halkı var, geldiğim 
günden beridir aynı tutumla karşılaşıyorum. 
6-Seni ilk tanıdığımızda günün birinde 
matematik kitabı çıkarmayı hedefliyor-
dun...Yeni bir idealin ya da hayalin varsa 
paylaşır mısın? 
Kitap çıkarmak hep hayalimdir. Bunu kendi 
çalışma alanımla başarmak istiyorum. 
Çalıştığım konu biraz yeni ve temelleri 
henüz pek atılmamış bu sebeple benim 
çalışmalarımın insanlara yön vereceğini 
düşünüyorum. Konu biraz daha açıklığa 
kavuştuktan sonra bunu bir kitap haline 
getirmeyi planlıyorum.
7-Senin sosyal sorumluluk yönünün çok 
kuvvetli olduğunu biliyoruz ...ilk yılların-
da gönüllü olarak bizim tanıtım yüzümüz 
olmuştun. Bunun için tekrar teşekkür edi-
yoruz .Bu alanda yapmak istediklerin var 
mı? 
Kesinlikle var. Bu benim vicdani sorumlu-
luğum. Paylaştıkça dünyanın daha güzel 
olacağına inanıyorum. Kendim de şu an bir 
YEKÜV gönüllüsüyüm, ihtiyaç durumunda 
elimden gelen her şeyi yaparım, mezuniye-
timle beraber bunu maddi bir yardım da 
ekleyerek sürdürmek en büyük hayalim. Bu 
şekilde gönüllü bir ailede doğrudan yer 
almak planlarım arasında kesinlikle yer 
almaktadır. Aslında gönüllü olunca sadece 
faydalı olmuyor insan, ayrıca fayda da 
alıyor. Bunu vücudumuzun ihtiyaç duyduğu 
vitaminler gibi de düşünebiliriz, bu vitamin-

leri almasak da yaşarız ama sağlıklı 
olamayız. Paylaşmadıkça bir insan nasıl 
ruhsal olarak sağlıklı olsun ki. Aslında 
gönüllülük herkesin ihtiyaç duyduğu bir 
şey, aslında tam olarak kazan kazan.
8-Iğdır’dan İstanbul’a ve Singapur’a 
kadar uzanan zorlu eğitim hayatında 
idealist bir genç olarak senin gibi İde-
alleri olan gençler için neler önerirsin? 
Hayatta çalışılarak elde edilmeyecek hiçbir 
şey yoktur. Önce hayal edin, sonra o haya-
liniz doğrultusunda gereken çalışmayı 
yapın. Siz o hayale ulaşamazsanız bile o 
hayal sizi mutlaka bulacaktır. Yeter ki siz 
pes etmeyin. 
9-Son olarak vermek istediğim bir mesaj 
var mı? 
Bizler bireysellikle var olanlar değiliz. Biz 
toplulukla varlık kazananlarız. Aklımızdan 
bir fikir geçiyorsa bu bizim için değil, toplu-
luğumuz için olsun. Hep birlikte mutlu 
olmak çok daha güzel. İnsanları, doğayı ve 
doğanın içindekileri sevin, hayat sevince 
güzel. Bir de en önemli konu olan kadınlara 
değinmek istiyorum. Kadınlar sıradan 
varlıklar değildir, sıra dışı varlıklardır. 
Nitekim Mustafa Kemal Atatürk de şöyle 
demiştir; Yeryüzünde gördüğümüz her şey 
kadının eseridir. Buna en büyük örnek 
ANNEM’dir. 
10-Yeküv ailesi olarak başarılarının 
devamını diliyoruz...  
Sağlıkla mutlulukla kal.



- Sevgili Ramazan biz seni çok yakından 
tanıyoruz ama bir kez de okurlarımız 
için kendini tanıtabilir misin?
Ben Ramazan ÇİFTÇİ. Iğdır’ın bir köyünde sekiz 
çocuklu bir ailenin 6. çocuğuyum. Lise eğitimimi 
Iğdır’da tamamladıktan sonra hayat benim için 
İstanbul’da yeniden başladı. İstanbul’a ilk Gemi 
Mühendsiliği okumak için geldim, fakat maddi 
koşullar buna pek de müsaade etmedi ve okulu 
bırakmak zorunda kaldım. İçimdeki eğitime karşı 
olan duygular gözlerimde yaş olarak akıyordu, 
okuldan uzak kaldığım hergün için. 
Sonrası ise hikayem YEKÜV’le tanıştığım dönem-
den sonra tekrar başladı.
 İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini 
bitirdim. Şimdi ise Dünya’nın en iyi üniversitelerin-
den birinde Doktora eğitimi almaktayım.
- Yeküv ile yolun tam olarak ne zaman 
kesişti ?
Başlangıçta beklentilerin nelerdi? 
Nelerle karşılaştın ?
Yeküv ile yolum maddi imkansızlıklardan dolayı 
okulu bıraktıktan sonra karşılaştı. Okula 3 yıl ara 
vermiştim 4. senemde okula tekrar geri dönmem-
de etkili olan kurumlardan birisidir kendileri. 
Başlangıçta kesinlikle amacım alacğım burstu ama 
ilk mülakatta anladım ki ben kocaman bir ailenin 
bir üyesi olma adayıyım. Karşılaştığım durum 
şaşırtsa da çok daha mutlu etmişti beni çünkü 
İstanbul’da çalışarak para kazanabilirsiniz ama 
eğitim yuvası bulmak gerçekten zordur. YEKÜV 
tam olarak da bu açığı kapatmıştı benim için. Evet 
YEKÜV burs veren bir kurum olarak ön plana 
çıkmamıştı benim için, orası çok daha fazlasıydı , 
bir eğitim yuvasıydı. O kadar şansılıyım ki mezun 
olsam da kocaman bir ailem var arkamda. 
-Biz seni hayat yolculuğunda kararlı 
adımların başarıların ve matematikçi 
olma idealin ile tanıdık bu yolda şimdi 
neler yapıyor, nasıl ilerliyorsun? 
İdeallerimdir beni yaşama bağlayan. 
Onlarsız hayat çok anlamsız geliyor. Her 
geçen gün üzerine koyarak ilerlemeye 
çalışıyorum. Hayallerimi aklımdan hiç 
çıkarmamaya çalışıyorum. 
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Bugün burada deprem üzerine çalışıyo-
rum, ülkemizin kanayan yarası 
maalesef, ve bu yolda başarılı olacağı-
ma da inanıyorum. Matematikte bir 
şeyler yapmayı hep istedim ama 
deprem üzerine yapacağım çalışma-
larımla halkıma daha faydalı olacağıma 
inanıyorum, o sebeple daha çok 
depreme odaklanıyorum. Çalışmalarım-
da çok güzel sonuçlar almaya başladım, 
yaşadığım günleri de aklımdan geçire-
rek daha çok çalışmaya çalışıyorum 
çünkü ben yaşadığım sıkıntıları benden 
sonradakiler yaşamasın istiyorum.
4-Doktora yapmak için gittiğin Sin-
gapur’da hayat nasıl gidiyor bize 
biraz anlatır mısın? 
Alışma sürecini biraz atlattım diyebilir-
im. Ben buraya yüksek lisans yapmadan 
doğrudan doktora yapmak için geldim. 
Biraz radikal karardı benim için. 
Türkiye’de gördüğüm, genelde, iki yıl 
yüksek lisans yapılır ve sonrasında 6 yıl 
da doktora için zaman harcanırdı. Ben 
buraya o 8 yılı 4 yılda tamamlamak için 
geldim. Her şey çok hızlı ilerliyor ve 
biraz yoğun oluyoruz ama ona rağmen 
hayal ettiğim yerdeyim, arkamda beni 
destekleyen insanlar ve benden başarılı 
olmamı bekleyen kocaman bir ailem var. 
Zorlukları görmüyorum bile. Güzel bir 
ülkede yaşıyorum, farklı kültürlerle iç 
içeyim. Çevremdekilere elimden geld-
iğince kendi kültürümün güzelliklerini 
anlatmaya çalışıyorum ve şaşırtıcı bir şekil-
de Türkiye hayranı birçok insanla 
karşılaşıyorum. Hayat benim için burada 
çok güzel geçiyor, mutluyum ben.

5-Şimdiden pek çok anı biriktirmişsindir 
kuşkusuz bizimle bir anını paylaşır mısın? 
Asya ingilizcesi biraz farklıdır ben de bunun-
la alakalı bir anımı sizlerle paylaşayım. İlk 
geldiğimde burada karantinadaydım ve 
karantinanın bitişine iki gün kala Covid19 
testi yaptırmamız gerekiyor. Bunun için 
aşağı inip sıra bekledim ve öncesinde 3 kişi 
kimlik belgelerimi alıyordu. Bilgilerimi soran 
kişi doğum tarihimi sorarken born diye 
sorarken ben de bone(kemik) olarak 
algıladım ve şaşırdım kemik ne alaka ne diye 
soruyor ki dedim ve bu sebeple 3 defa ne 
sorduklarını sordum, aynı söylediklerini 
tekrar ettiler, baktılar anlaşamayacağız 
arkadan biri happy birthday to you, happy 
birthday to you demeye başladı sonra da 
when(ne zaman) deyince anladım ki bunlar 
benim doğum tarihimi soruyor. Bu şekilde 
eğlenceli bir an olmuştu benim için. Baya 
eğlenceli ve anlayışlı bir halkı var, geldiğim 
günden beridir aynı tutumla karşılaşıyorum. 
6-Seni ilk tanıdığımızda günün birinde 
matematik kitabı çıkarmayı hedefliyor-
dun...Yeni bir idealin ya da hayalin varsa 
paylaşır mısın? 
Kitap çıkarmak hep hayalimdir. Bunu kendi 
çalışma alanımla başarmak istiyorum. 
Çalıştığım konu biraz yeni ve temelleri 
henüz pek atılmamış bu sebeple benim 
çalışmalarımın insanlara yön vereceğini 
düşünüyorum. Konu biraz daha açıklığa 
kavuştuktan sonra bunu bir kitap haline 
getirmeyi planlıyorum.
7-Senin sosyal sorumluluk yönünün çok 
kuvvetli olduğunu biliyoruz ...ilk yılların-
da gönüllü olarak bizim tanıtım yüzümüz 
olmuştun. Bunun için tekrar teşekkür edi-
yoruz .Bu alanda yapmak istediklerin var 
mı? 
Kesinlikle var. Bu benim vicdani sorumlu-
luğum. Paylaştıkça dünyanın daha güzel 
olacağına inanıyorum. Kendim de şu an bir 
YEKÜV gönüllüsüyüm, ihtiyaç durumunda 
elimden gelen her şeyi yaparım, mezuniye-
timle beraber bunu maddi bir yardım da 
ekleyerek sürdürmek en büyük hayalim. Bu 
şekilde gönüllü bir ailede doğrudan yer 
almak planlarım arasında kesinlikle yer 
almaktadır. Aslında gönüllü olunca sadece 
faydalı olmuyor insan, ayrıca fayda da 
alıyor. Bunu vücudumuzun ihtiyaç duyduğu 
vitaminler gibi de düşünebiliriz, bu vitamin-

leri almasak da yaşarız ama sağlıklı 
olamayız. Paylaşmadıkça bir insan nasıl 
ruhsal olarak sağlıklı olsun ki. Aslında 
gönüllülük herkesin ihtiyaç duyduğu bir 
şey, aslında tam olarak kazan kazan.
8-Iğdır’dan İstanbul’a ve Singapur’a 
kadar uzanan zorlu eğitim hayatında 
idealist bir genç olarak senin gibi İde-
alleri olan gençler için neler önerirsin? 
Hayatta çalışılarak elde edilmeyecek hiçbir 
şey yoktur. Önce hayal edin, sonra o haya-
liniz doğrultusunda gereken çalışmayı 
yapın. Siz o hayale ulaşamazsanız bile o 
hayal sizi mutlaka bulacaktır. Yeter ki siz 
pes etmeyin. 
9-Son olarak vermek istediğim bir mesaj 
var mı? 
Bizler bireysellikle var olanlar değiliz. Biz 
toplulukla varlık kazananlarız. Aklımızdan 
bir fikir geçiyorsa bu bizim için değil, toplu-
luğumuz için olsun. Hep birlikte mutlu 
olmak çok daha güzel. İnsanları, doğayı ve 
doğanın içindekileri sevin, hayat sevince 
güzel. Bir de en önemli konu olan kadınlara 
değinmek istiyorum. Kadınlar sıradan 
varlıklar değildir, sıra dışı varlıklardır. 
Nitekim Mustafa Kemal Atatürk de şöyle 
demiştir; Yeryüzünde gördüğümüz her şey 
kadının eseridir. Buna en büyük örnek 
ANNEM’dir. 
10-Yeküv ailesi olarak başarılarının 
devamını diliyoruz...  
Sağlıkla mutlulukla kal.



Kuruluşumuzdan bu yana eğitimde fırsat eşitliği 
için çabalıyoruz. Ancak yaşadığımız zorlu süreç 
bizi her gün başka başka ihtiyaçlarla karşı 
karşıya getirmekte. 

Pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitimden mahrum 
kalan çocuk ve gençlerimizin ihtiyaçlarına yönelik 
olarak yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. 
Yaşadığımız süreçte bilgisayarı olmadığı için 
eğitim hakkından yararlanmakta zorluk çeken 
bursiyerlerimizden yoğun olarak bilgisayar talebi 
almaktayız.
 
Bursiyerlerimizden bazıları karşılıksız eğitim 
burslarımızla bilgisayar alma çabasına girdiğini , 
ancak bilgisayarların veya tabletlerin çok pahalı 
olduğunu ifade ederek vakfımıza başvuruda 
bulundu.

Yeküv olarak eğitim ile ilgili bu kadar temel bir 
soruna duyarsız kalamadık ve imkanlarımızı 
zorlayarak “çağın işığı” bilgisayar desteği 
projesini başlattık. Geçtiğimiz günlerde proje 
kapsamında vakfımıza başvuru sırasına göre ilk 
beş bursiyerlerimizin bilgisayarlarını kendilerine 
armağan ettik. 

2. El kullanılır durumda bilgisayar bağışlarınızla 
ve projeye katkılarınızla projemizi destekleye-
bilirsiniz. Proje ile çağın ışığı Bilgisayardan 
mahrum kalan gencimizin kalmamasını 
diliyoruz.

“ Çağın Işığı “ İle 
Eğitimde Fırsat Eşitliği

18

“ Merhabalar sevgili Yeküv Ailesi ben Marmara 
Üniversitesinde İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği okuyan bir bursiyerinizim. 
Bu pandemi sebebiyle okulların online eğitime 
geçmesiyle derslere girme konusunda biz 
kardeşler gerçekten de çok sıkıntı yaşıyoruz. 
Bir abimin akıllı telefonu ile çoğumuz derslere 
katılmaya çabalıyoruz. 
Bir bilgisayar sağlayabilirseniz eğitim 
hayatımızda fark yaratacak.”





Tuluğ TIRPAN

Çağdaş Türk müziği bestecisi 
Senfonik müzik, sahne müziği, 
caz müziği, film müziği alanlarında 
eserler veren değerli müzik insanı

Röportaj-
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- Tuluğ Tırpan kısaca kendinizi 
tanıtabilir misiniz? 
İstanbul doğumluyum. Sırasıyla Mimar Sinan 
ve Bilkent’de başlayan müzik eğitimime Viya-
na’da devam ettim.  
Mavi Sürgün(2018) Mevlana Simyacı 
Senfonik Şiiri(2007) Kahraman Türk Kadınları 
Oratoryosu(2010) 1. Piyano Konçertosu, Alice 
Müzikali (2019), Hababam Sınıfı Müzikali 
(2016) eserlerinin bestecisiyim, çalışmalarıma 
halen İstanbul’da devam ediyorum.
- Birbirinden ilginç yeni çalışmalarla adınızı 
sık sık duyuyor ve hayranlıkla izliyoruz. 
Piyanist, besteci, eğitmen, müzik adamı 
olduğunuzu biliyoruz ama kısaca kendi-
nizden bahseder misiniz? 
Bu saydıklarınız çok yönlü gibi görülebilir ama 
serbest çalışan bir sanatçı iseniz karşınıza 
çıkabilecek her sürprize hazır olmanız lazım. 
Ama günün sonunda en sevdiğim şey otuz 
yıldır aynı nota defterinden çaldığım Bach 
prelüd füglerin okumasını yapmak.
- Müzik Hayatınıza hangi yaşta ve nasıl 
başladınız?
 6 yaşında babamın teşviği ile başladım.
- Müziğin hayatımızda vazgeçilmez old-
uğunu anladığınız özel bir an veya anınız 
var mı? 
Mevlana Simyacı Senfonik Şiirinin  Aya İrini 
deki ilk çalımı. Hearts (2000) müzikalinin 
Viyana ilk seslendirilişi ve Trilok Gurtu ile ikili 
konserlerimiz.

İlk müzikaliniz Hearts Almanca konuşu-
lan ülkelerde son yıllarda bestelenmiş 
en önemli müzikal seçilmiş ve ayrıca 
son çalışmanız  Mozart'ın  Figaro'nun 
Düğünü operasının jazz versiyonu ses 
getirdiğini biliyoruz.  
Bu kadar verimli olmayı neye 
borçlusunuz?

Verimli olmak zorundasınız zira her 
eserden yeni bir şey öğreniyorsunuz. 
Hele ki müzikal, operet, opera gibi sahne 
eserlerinde ekip çalışmasını öğrenmek, 
reji ve koreografi ile uyumlu çalışmak, yeri 
geldiğinde kendi isteklerinizi bir köşeye 
koyup sahnenin gerektirdiği müziği aramak 
hep tecrübe ile öğrenilecek bilgiler.
 - Malum zor bir dönemden geçiyoruz 
Tuluğ Tırpan nelerden beslenir? 
Nelerden ilham alır?
Düzenli kitap okurum. Her gün işe gider 
gibi. Kesinlikle kitap okuma zamanımdan 
ödün vermem. 



- Çok değerli sanatçılar ile çalıştığınızı 
biliyoruz özellikle birlikte çalışmaktan 
çok mutlu olduğunuz, gönül bağı 
kurduğunuz bir sanatçı veya sanatçılar 
var mı?
 Tabii ki tüm sanatçı dostlarım ile çalışmak-
tan gurur duyuyorum. Hepsinin yeri ayrı.
Yıllar önce eşlik ettiğim Patricia Kopatchins-
kaja-ki o zaman ikimizde çok gençtik- ile kur-
duğum müzikal bağ paha biçilmezdi.
- Bundan sonraki çalışmalarınız veya 
hayalleriniz için ip ucu alabilir miyiz? 
Yine bizi hangi çalışmanızla şaşırta-
caksınız? 
Bundan sonra ne olacak gerçekten 
bilmiyorum. Bir daha ne zaman sahneye 
çıkacağız, ne zaman omuz omuza şarkılar 
söyleyip dans edeceğiz, konser öncesi 
buluşmalar, sonrası sahnede izlenen 
üzerine yapılan hararetli tartışmalar ne 
zaman geri gelecek hiçbir fikrim yok. 
Şu anda bende herkes gibi hayatta kalmaya 
odaklandım. Yaz ayları için bir Sheakspear 
projesi var, Teoman ile 15 Ocak’da çıkacak  
ikili bir albüm var. Rachmaninoff, Bach ve 
Liszt’in eserlerinden oluşan bir albüm 
yapmak istiyorum.
9 - Hayatında müziğe yer açmak 
isteyen gençlerimiz için öğütleriniz 
nelerdir? 
Bol bol dinlesinler ve dönemin Weltanschau-
ung-dünya görüşünü, değer yargıları- 
kavramak için bol bol okusunlar.
10-İçinde bulunduğumuz çağı da göz 
önünde bulundurduğunuz da müziğin 
geleceğinde neler görüyorsunuz? 
Müzik insan var oldukça her zaman yaşaya-
caktır. Eğer kast ettiğiniz profesyonel anlam-
da orkestralar, solistler, turneler ise daha en 
az beş yıl var.  Ama müzik illa da dev organi-
zasyonlar demek değil.  Oda müziği tekrar 
canlanabilir, ev konserleri küçük gruplar için 21

organize edilir, ozanların sözü müziği pay-
laşmak için binlere on binlere ihtiyacı yok. 
Bestecilerde daha ekonomik gruplar için 
üretecekler gelecek dönemde. Bu aslında 
çok da kötü değil zira büyük kitlelere 
sesimizi duyuracağız diye hormonlu ve 
desibel arsızı bir müzik/eğlence endüstrisi 
ortaya çıkmıştı. İnsanlar duyduklarını 
sanıyorlardı ama müziğin hiçbir önemi 
yoktur böyle işlerde. Belki de durup dinleye-
cek herkes, anlamaya gayret edecek.
11- Sizin sosyal sorumluluk alanında çok 
duyarlı bir kişilik olduğunuzu biliyoruz. 
Gelecekte YEKÜV’le gerçekleştirmeyi 
düşündüğünüz bir proje için şimdiden 
söz almak ister, bu anlam yüklü söyleşi 
için YEKÜV olarak sonsuz teşekkür 
ederiz. 
Sözüm söz. Şartlar el verdiğinden hemen 
hayata geçireceğiz. 
Ben çok teşekkür ederim.

Röportaj: MELİS ARSLAN



Vakıf Merkezimizde yaptığımız yeni 
düzenlemeyle geçmiş dönemlere ait 
mezun bursiyer/ mevcut bursiyer ve 
muhasebe kayıtlarımızın bulunduğu 
dosyalar yeni sistemle arşivlendi. 

VAKIF ÇALIŞMALARI (BİZDEN)

Arşiv Odamız 2021ʼe Hazır

Merkezimizde bir de anı odası 
planlıyoruz. 
Bütün bu çalışmaları koordine 
eden bizzat yürüten Muhasebe 
Uzmanımız Yasemin Dingersu’ya 
ve emeği geçen arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz. 

Geçen yıl devreye aldığımız bursiyer 
takip sistemimiz ile 5 proje/etkin-
liğimize katkı sağlayan Bursiyerimiz 
istanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi 
Mevlüt Ali Deveci Vakfımızdan 
sosyal sorumluluk sertifikasını aldı.
 
Puanını 10’a tamamladığı taktirde 
sürpriz YEKÜV anı armağanını 
almaya hak kazanacak. 

BTS /BURSİYER TAKİP SİSTEMİ)
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Yönetim Kurulu toplantıları
maske ve mesafe kurallarına 
uygun olarak 
devam etmektedir.
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MEDYA / SOSYAL MEDYA
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MEDYA / SOSYAL MEDYA
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MEDYA / SOSYAL MEDYA
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Sponsorlarımıza Teşekkür Eidyoruz



İş Kuleleri Şubesi
TR 25 0006 4000 0011 2990 6258 62

Osmanbey Şubesi
TR 34 0001 5001 5800 7285 9978 69

Türkiye İş Bankası

SİZ DE ONLARIN UMUDU OLABİLİRSİNİZ

N
ic

e 
G

üz
el

 Y
ıll

ar
a

21
20

Yeni Yıl Yeni Umut

Vakıfbank

yekuv.org
Çevrimiçi Bağışlarınız İçin



DUYARLI OLALIM! 
EVDE KALALIM!

MASKESİZ GÜLÜŞLER
YAKINDA GELECEK!

yekuv.org

yekuvvak�yekuv_1992yekuv yekuv yekuv


