


























12







Katıl Tamamla

Erken yaşlarda elde edilen okuma alışkanlığının 
öğrencilerin bilgi dağarcığını geliştirmek, empati 
yeteneği kazandırmak, bilgi birikimini zenginleştir-
mek ve yaratıcılığı teşvik etmek gibi sayısız yararını 
göz önünde bulundurarak 2020 yılında başlattığı-
mız ‘’Öğreten Mekanlar’’ projemiz kapsamında  25 
ilde sınıf kütüphaneleri kurduk. Amacımız hepimizin 
katkılarıyla 81 ilde ‘’Öğreten Mekanlar’’ projemizi 
yaygınlaştırmak. 

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 hedefliyoruz.
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Kurulduğumuz günden bu yana bursiyerleri-
mizin sadece akademik yönden destekleme-
mekle onların ihtiyaç duyduğu her alanda 
katkı sağlamaya çabaladık ve çabalıyoruz. 
Bunlardan biri de 2021 yılında başlattığımız 
“Mesleğim Hayatımdır” projesi. 

Proje ile öncelikle bursiyerlerimiz olmak üzere 
çağın mesleklerini yakından tanımak isteyen 
herkesin yararlanması için, alanında uzman 
kişilerle söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Videola-
rımıza Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

Yaşama Değer Katmak İçin

Öğreten Mekanlar

Mesleğim Hayatımdır
Sürdürülebilirlik için

Sosyal yaşamda, ailede, okulda, toplumsal çevrede 
karar ve sorumluluk alma süreçlerine dahil olmak, 
bu süreçlerde etkin rol oynamak, bireysel gelişimi-
mizi desteklediği kadar sürdürülebilirlik için de 
vazgeçilmez bir unsur.

Bu fikirden yola çıkarak geçen yıl kurduğumuz BTS 
(Bursiyer Takip Sistemi) uygulaması ile bursiyeleri-
mizin gerek dijital etkinliklerimize gerek yüz yüze 
katılımını ve duyuru/çağrılara geri dönüşlerini 
yakından izlemekteyiz.

KÜLTÜR
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ONURSAL BAŞKAN’IMIZA TEŞEKKÜR

1992 yılında yaktığı meşale ile 
yolumuzu aydınlatan çok kıymetli 
Onursal Başkanımız Av. Gülbin Sözen’in 
Öğretmenler Gününü kutlarız.

‘’Doğrularla, adaletle, sevgiyle, insani değerlerle, bilgiyle donatılmış 
insanların, birbirlerine saygı duyduğu bir toplum düşlüyorum.’’

AV. Gülbin SÖZEN
YEKÜV Onursal Başkanı

Onursal Başkan Av. F. GÜLBİN SÖZEN’e Teşekkür
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ÖNCE ÖĞRETMEN

YEKÜV ailesi olarak bu yıl 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü’nde Önce Öğretmen Projesi kapsa-
mında okulumuzu ziyaret ettik. YEKÜV Nilüfer 
Ortaokulu Müdiresi Çiğdem İpekçi’ye öğretmen-
lerimiz için hazırladığımız armağanları teslim 
ettik. Okulumuz ile ilgili ‘’Neler Yapabiliriz’i ’’  
konuştuk. Bizi ağırlayan Okul Aile Birliği üyeleri-
ne teşekkür eder; sevgisiyle, ilgisiyle öğrencile-
rimizin daima yanında olan tüm eğitimcilerimizin  
Öğretmenler Günü’nü kutlarız.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ
KUTLADIK

Öğretmenler Günü’nde
Okulumuzu Ziyaret Ettik



Onursal Başkanımız F. Gülbin Sözen Mavi Kapı Fonu ile 
YEKÜV Nilüfer Gökay Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan 
başarılı ilk 3 öğrenciye Yönetim Kurulu Üyemiz Nazlı Alibega-
ki  Abanoz tarafından armağanları verildi. Prof. Dr. Nurettin 
Sözen Başarıyı Teşvik  Ödülleri  kapsamında, bu yıl da Sivas 
Gürün Kurultay İlkokulu'nun başarılı ilk 3 öğrencisine ve 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezun bölüm birincisine armağan-
larını takdim ettik.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan 
bölüm birincisi Işıl İrem Turan'a armağanı 
Vakıf Genel Merkezimizde Başkanımız 
H. Işın Özdemir tarafından takdim edildi. 
YEKÜV Ailesi olarak Sevgili Işıl'a ve tüm 
öğrencilere başarılarının devamını diliyoruz. 
Yolları açık olsun!

Başarıyı Teşvik Ödülleri

ÖDÜL
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Bu yıl üniversiteden mezun olan kız öğrencileri-
mizle mezuniyet öncesinde Galatasaraylılar 
Derneği Lokali Levent’ de kız kıza buluştuk.
Pandeminin gölgesinde zor bir eğitim ve öğretim 
yılı geçiren kızlarımıza gönüllümüz çok değerli 
modacı Özlem SÜER' den moral desteği geldi. 

Süer, birbirinden şık özel tasarım kıyafetleri 
mezun kızlarımıza armağan etti. Mezuniyet 
heyecanımızı bu yıl da bizimle paylaştığı için 
Değerli Eğitim Dostumuz Özlem SÜER’ e 
sonsuz teşekkür ediyoruz.

ÖZLEM SÜER’in DESTEĞİ İLE
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KIZ KIZA BULUŞTUK!
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