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BAŞKAN MESAJI

Değerli Eğitim Dostları
Yıllar birbiri ardına geçerken,
dünyanın belki de en anlamlı çabasını göstermiş olmanın huzuru var
içimizde.” Bir çocuk daha okusun diye ...” çıktığımız
yolda tam 30 yılı geride bıraktık. Bir gencin, bir çocuğun
daha yüzünü gülümsetebilmek için gösterdiğimiz
çaba, içimizdeki umudu hep canlı tuttu. Boşa geçmedi
zaman sevgili dostlar, her günü iyi ki YEKÜV’lüyüz
dedirtti. Beraber acı tatlı pekçok anı biriktirdik.
Hepimizin YEKÜV’le ayrı bir hikayesi oluştu zamanla.
Ve bir vesile ile bir yerde karşılaştığımızda sahiden de
aileden birini görmüş gibi olduk. Bir değerimizi yitirince
ailenin bir ferdini kaybetmiş gibi hissettik. Geçtiğimiz
günlerde Nevin Turaç’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü
yaşadık birlikte. Şimdi düşünüyorum da 30. kuruluş

gecesi O’nsuz nasıl da boynu bükük kalacak. O her
daim hoşgörülü siması olmadan kimden güç alacağız? Kim yüreklendirecek bizi? Eşi Merhum Mehmet
Turaç ile birlikte hayata geçirdikleri “Seniye Turaç Kız
Öğrenci Yurdu” ile genç kızları okuması yönünde
yüreklendiren o güzel insan aramızda olmadan yola
devam etmek ne zor gelecek. Ne ki O’ndan, O güzel
insandan öğrendiklerimiz hepimizin mirası olacak.
YEKÜV’de izleri unutulmayacak örnek büyüğümüz
Nevin Turaç’tan iyiliği zarafetle yaparsak bir anlam
taşıyacağına dair ne çok şey öğrendik örneğin.
YEKÜV’de mutlu izler bırakan tüm Eğitim Dostlarımıza saygılarımı sunuyorum. 30. Yılımız Kutlu Olsun!

H.Işın ÖZDEMİR
Vakıf Başkanı
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30. YIL REKLAM FİLMİMİZ YAYIMLANDI
30. Yıl nedeniyle hazırlanan reklam filmimiz ulusal
televizyon kanallarında ve internet medyasında
yayımlandı.
Filmde öncelikle Anadolu’da yaşayan ve eğitim
desteğine ihtiyacı olan çocukların yaşamlarındaki
değişime yer verildi.

6

Eğitim öncesinde verdikleri mücadelenin koşulları ve sonrasında eğitim desteği alarak meslek
sahibi olmanın gururuyla YEKÜV’ün insan
hayatındaki değişimin eğitimle mümkün olduğu
gösterildi. Reklam filmini YouTube kanalımızdan ve web sitemizden izleyebilirsiniz.

30. YIL REKLAM FİLMİMİZ YAYINLANDI
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YEKÜV Umut Kızlarıyla bir arada

Umut Kızları ile Madame Tussauds Müze Gezisi

YEKÜV, Umut Kızlar projesiyle kız çocuklarımızın eğitim hayatında fark yaratmaya devam
ediyor.
Bursiyerlerimizin sosyal yaşantısını desteklemek
amacıyla çok renkli bir etkinlik düzenledik. Bursiyerlerimizle, 50 yılı aşkın tarihe sahip dünyaca
ünlü balmumu heykel müzesi markası Madame
Tussauds'nun İstanbul'daki merkezini ziyaret
ettik. Beyoğlu’nda hizmet veren müzeye giren
bursiyerlerimiz tarih, kültür-sanat, bilim, müzik,
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spor, sinema ve eğlence dünyasından isimlerin balmumu figürlerini tek tek inceledi. Bursiyerler, Londra'da birebir ölçü ve görünümde
hazırlanan Fatih Sultan Mehmet, Kanuni
Sultan Süleyman,
Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî, Mustafa Kemal Atatürk, Albert Einstein,
Barış Manço, Mona Lisa, Madonna, Hidayet
Türkoğlu, Brad Pitt, Messi, ve Muhammed Ali
gibi birçok ünlü ismin balmumu figürlerini çok
beğendi. Herkes sevdiği isimlerin balmumu
heykelleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Aylar sonra yüz yüze bir arada olmaktan
mutluluk duyduğumuz etkinlik, keyifli öğle

yemeği ile devam etti. Yemek sonrasında
karne armağanlarımızla bursiyerlerimizin
başarılarını kutladık.
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“Kadının Gücü”nü Kadınlar Anlattı

Bu yıl 30. Kuruluş yıl dönümümüzü kutlarken
pek çok eğitsel, kültürel projeyi hayata geçirmeye ve etkinlikler yapmaya devam ediyoruz.
Vakfın ev sahipliğinde, Hilton İstanbul Maslak
Otel’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ne özel
düzenlediğimiz “Kadının Gücü” adlı etkinlikte
kendi alanlarında başarılı kadınlar bir araya
geldik. Vakfın konuğu olan Prof. Dr. Bengi
Başer, Şen Piliç Yönetim Kurulu Başkanı ve
Mütevellimiz İpek Üstündağ, Çelebi Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu,
Kampotu Genel Müdürü Beril Koparal Ergün,
Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda
Tan ve YEKÜV Nilüfer Gökay Ortaokulu Müdiresi Çiğdem İpekçi eğitimli kadınların toplum
içindeki önemine vurgu yaparak düşüncelerini dile getirdiler.
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Moderatörlüğünü YEKÜV başkan yardımcımız Dr. Esra Bal’ın yaptığı etkinlikte son yılların en önemli konularından biri olan “Kadına
Şiddet” in de eğitimli kadınlar sayesinde
biteceğine vurgu yapıldı. Söyleşide barışçıl
ve kalkınmış bir toplum için kadın ve kız
çocuklarının eğitiminin ne denli önemli
olduğu ele alındı.

Kadınlar için kim ne dedi?

YEKÜV Başkanı H. Işın Özdemir “Kalkınmışlık istiyorsak, hoşgörülü şiddetsiz bir toplum
istiyorsak, yarının annesi kız çocuklarımızı
eğitim konusunda desteklemeliyiz. 30 yıllık
eğitime destek yolculuğumuzda gördük ki
ekmeğin ve eğitimin girmediği eve şiddet
giriyor. Kadını yaşatalım ki insanlık yaşasın”
dedi.

Beril Koparal Ergün “3 kız çocuğu
annesi olarak, kadının toplumdaki
yerini önemsiyoruz. Gücü eline geçiren hakimiyeti de eline geçiriyor.
Kadınlarımızı eğiterek çocukları
şiddetten uzak tutmamız gerekiyor”
dedi.
Canan Çelebioğlu “Türkiye’de çalışsın çalışmasın çok ciddi bir kadın
potansiyeli var. Evde çalışan kadınlarımızın sigorta güvencesi olması
lazım. Sigortalı kadın güçlü olur ve
erkek karşısında kendisini söz sahibi
olarak görür” dedi.

İpek Üstündağ “Kadın erkek eşitsizliği
ile ilgili farkındalığımız her geçen gün
artıyor. Erkekleri bu konuda daha
fazla eğitmek gerekiyor. Pandemi
sürecinde tüm dünyada en çok kadınlar işsiz kaldı” dedi.
Eda Tan “Kadın iş hayatında kendine
güvenmeli. Toplumdaki kadın gücünün oluşması için toplumdaki eşitsizliği ortadan kaldırmalıyız” dedi.
Prof. Dr. Bengi Başer “Atatürk Türk
kadınlarına çok güzel haklar verdi.
Ancak artık kadın olmak acıtmaya
başladı. Ailem bana omurgalı, ahlaklı
ve dik durmayı öğretti. Zihniyet değişimi için eğitim şart. Ezilen kadınları
yine kadınların birlikteliği kurtaracaktır” dedi.

Çiğdem İpekçi “Bir öğretmen ve eğitimci olarak
gözlemlerime dayanarak
söylüyorum ki, Z ve Y
kuşağı harika bir şekilde
geliyorlar. Çocukları yetiştirme sürecinde anne ve
babanın verdiği eğitim çok
önemli” dedi.
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ÖĞRENCİ BULUŞMALARI

Öğrenci Buluşmalarımızdaki keyifli sohbetler kaldığı yerden devam ediyor.
Pandemi dolayısıyla uzun zamandır bir araya
gelemediğimiz bursiyerlerimiz ile İstiklal Caddesi’nde bulunan Saray Muhallebicisi’nde
hasret giderdik. Eğitim ve Mühendislik Fakültesi’nden öğrencilerimizi ağırladığımız buluşmada keyifli öğle yemeğinin ardından bolca
sohbet ettik.
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Bursiyerlerimizin iletişim becerileri ve farkındalıkları bizi oldukça mutlu etti. Verimli sohbetimizin ardından öğrencilerimize English Home iş
birliğiyle hazırlanan paketlerimizi armağan
ettik.

ÖĞRENCİ BULUŞMALARI

Bir YEKÜV geleneği olarak bursiyerlerimizin
sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek
amaçlı organize ettiğimiz öğle yemeğinde, bir
öğrenci olarak ihtiyaçlarını anlamak, okumaya

geldikleri İstanbul’da karşılaştıkları sorunlara
birlikte çözüm aramak hepimizi motive etti.
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Röportaj

Röportaj
Çiğdem İpekçi

YEKÜV Nilüfer Gökay Ortaokulu Müdiresi

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

- 1987 yılında İstanbul’da doğdum. İlk
orta öğrenimimi burada bitirdikten sonra birçok
farklı ilde bulundum, son olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Kısa bir İzmir deneyimi sonrası İstanbul’da
çalışmaya ve yaşamaya başladım. Okul öncesi
öğretmeni olarak başladığım kariyerime eğitim
yöneticisi olarak devam ediyorum. Kişisel ilgim
ve branşım gereği drama ve oyunculuk ile de
profesyonel olarak ilgileniyorum.

İlk görev yeriniz neresiydi?

- Öğretmenlik mesleğine ilk olarak 2008
yılında İzmir Karşıyaka’da başladım.

Neden öğretmenliği seçtiniz?

- Okul öncesi öğretmenliği, diğer branşlara kıyasla psikolojinin etkili olduğu ve dramanın da içinde yer aldığı bir branş. Bu alanlara
ilgim ve ailemin de teşviği bu branşı seçmemde etkili oldu.

Size göre ideal öğretmen nasıl olmalıdır?
-Öğretmenliği idealize etmekten ziyade
benimsediğim öğretmenlik modelinde kişi kendisini hem mesleki hem de kişisel anlamda
sürekli geliştirmeli ve güncellemeli. Bir eğitimcinin kalbinde mutlaka sonsuz sevgi olmalı.
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Size göre ideal öğrenci nasıl olmalıdır?

- Öğrencilerimizin ideal olmasından çok
onların özgün olmalarını ve oldukları hal içinde
çok sevildiklerini hissetmelerini istiyoruz. Yeteri
kadar sevilen ve desteklenen her çocuk kendi
doğasına en uygun alanda hem mutlu hem de
başarılı oluyor. Bu da bizim için en büyük kazanım.

Meslek hayatınızda hayalleriniz var mı?
Ne kadarını gerçekleştirebildiniz?

-Mesleğe ilk başladığımda sadece 6
öğrencim vardı. Yıllar içinde okul öncesi eğitimin de önem kazanması ile bu sayı arttı. Etki
alanımın genişlediğini görmek; sevgi ve hoşgörü ile daha fazla çocuğu kucaklamak benim
için büyük motivasyon oldu.

Röportaj

Şu an okulumuzda eğitim gören 834 öğrencimiz var. Hayalim bu sayıyı her sene artıracak
pozisyonlarda görev yapmak. Mutlu ve başarılı nesiller yetiştiğine şahit olmak. Meslek hayatımda çeşitliliğe ve farklılığa her zaman önem
verdim. Başka dallarda ve disiplinlerde de
çalışmayı çok seviyor ve aynı zamanda gerekli
de buluyorum. İnsanın potansiyelinin sonsuz
olduğuna inanıyorum. Bugünden mutlu, gelecekten de her zaman umutluyum.

Röportaj

Öğrencilik yıllarınızda en sevdiğiniz
ders hangisiydi?
- Öğrenciliğimde tüm derslere çok ilgili
ve meraklıydım. Başarma hevesim ve gayretim hep yüksekti, bu da merakımı güçlendirirdi. En heyecan duyduklarım ise felsefe grubu
ve sanat dersleriydi.

değil bir sürü kitapları olsun ve "Simyacı"yı
mutlaka bavullarına koysunlar derim.

Okulumuzda fark yarattığınızı görüyoruz. Bu enerjiyi, bu motivasyonu nasıl
sağlıyorsunuz?
- Güzel düşünceniz için çok teşekkür
ederim. Motivasyonum çocuklar. Onlarla
empati kurmak, iletişimde olmak, göz göze
gelmek, önemsemek, kıymet vermek ve "Daha
iyi nasıl olur?" sorusunun yanıtını aramak. Siz
hayata güzel sorular sorduğunuzda yanıtlar
da hep güzel oluyor.

Öğrencilere hayatı anlamaları için bir
kitap hediye edecek olsaydınız
bu hangi kitap olurdu?

- Hayat yolculuklarına eşlik edecek bir

Meslek hayatınızda iz bırakan bir anınız
varsa paylaşır mısınız?

- Her gün, her an. Zamanın hızı içinde
büyüyüp hayata karışan onlarca genç zihnin
yetişmesine şahit olmak insanın edinebileceği
en değerli ve güzel tecrübe.
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ANADOLU ’YA ARMAĞAN
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
2003 yılından bu yana, Anadolu’nun dört bir
yanındaki köy ve kasabalarda okuma mücadelesi veren ilk/orta öğretim öğrencilerinin bot,
mont, spor ayakkabı, eşofman, tablet, kişisel
bakım seti, test kitapları gibi çeşitli ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla Anadolu’ya Armağan
projemizi kesintisiz olarak sürdürmekteyiz.
Eğitime destekte 30. yılımızı karşıladığımız bu
yıl, projemiz ile son beş yılda 20 ilde 1070
öğrenciye ulaştık. Projemizin ana hedefi eğitimlerini sürdürürken maddi manevi zorlanan kimi
zaman okuluna ulaşmak için kilometrelerce yol
yürümek zorunda olan, ekonomik sebeplerle
mevsimlik işçi olarak tarlalarda çalıştırılan,
eğitime bakış açısı nedeniyle eğitimde tutunamayan çocukların ihtiyaçlarını gidermek suretiyle onlara küçük bir moral olabilmektir. Bu
doğrultuda hedefimiz 81 ilde ihtiyaç sahibi tüm
okullarımıza ulaşmaktır.
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Kars/ Fevzi Paşa Ortaokulu
Erzurum Karayazı/ Atatürk İlkokulu
Marmaris/ Söğüt Vacide Tugay İlkokulu
Marmaris/ Bozburun Ortaokulu
Iğdır /Cumhuriyet Ortaokulu

Pandemide

Öğrenci Olmak...

COVID-19 virüsünün yayılmasıyla tüm
dünyayı saran pandemi sağlık başta olmak
üzere ekonomi, eğitim gibi birçok alanda
olumsuz etkiler yaratmıştır. Bizim konumuz
olan eğitim alanı hakkında neler yaşandığını,
bu süreçte ne gibi avantajlar ve dezavantajlar
oluştuğunu, şu an ne durumda olduğumuzu
bu yazıda ele alacağız.

Pandeminin yayılmasıyla birlikte alınan
önlemler arasında okulların ve üniversitelerin
kapatılması vardı. UNESCO’nun açıkladığı
verilere göre, 7 Nisan 2020 tarihiyle birlikte
188 ülkede COVID-19 sebebiyle okullar
kapanmıştır. UNESCO’nun genel direktörü
Audrey Azoulay daha öncesinde böyle bir
eğitim kesintisine şahit olmamıştık sözleriyle
durumu açıklamıştır.
Bu eğitim kesintisini önlemek amacıyla
uzaktan eğitime hızlı bir giriş yapılmış olup
uzaktan eğitime geçişin bu kadar hızlı olması
ne yazık ki gerekli protokollerin ve ön testlerin
yerine getirilememesine sebep olmuştur. Bu
noktada uzaktan eğitim süreci öğrenciler ve
öğretmenlerin tecrübeleriyle şekillenmiştir.
Bu geçiş, sosyal izolasyonu sağlamış ve bu
krize yönelik bir çözüm oluşturmuştur. Diğer
bir yandan, günlük rutinler bireyin hayatındaki kontrole ve belirlilik hissine işaret etmektedir. Salgın, günlük rutinleri ve alışkanlıkları
kökten değiştirmiş olsa da uzaktan eğitim

Yaren ÇALIŞIYOR

öğrencilerin günlük rutinlerine evden de olsa
devam etmelerini sağlamıştır ve lisans tezim
kapsamında 645 üniversite öğrencisi ile yaptığım araştırmamda uzaktan eğitime daha
fazla uyum sağlayan öğrencilerin kaygı, COVID-19 korkusu ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin anlamlı bir şekilde düşük
olduğu görülmüştür. Ek olarak, öğrencilerle
yapılan çalışmalarda öğrenciler dersleri
tekrar izleyebilme olanakları olmasından,
derslere kolay ulaşmalarından, zamandan
tasarruf ettiklerinden memnun olduklarını
belirtmişlerdir.
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Pandemide

Öğrenci Olmak...

Buna karşılık, evinde uygun çalışma
ortamı bulunmayan, elinde derslere veya
kaynaklara ulaşabilecek bir cihaz olmayan,
interneti yetersiz gelen veya evinde interneti
olmayan öğrenciler bu süreçteki en çok
zorlanan grubu oluşturmaktadırlar. 1500
üniversite öğrencisi ile yapılan bir çalışmada, öğrencilerin %13’ünün mezuniyeti gecikmiş olup öğrenciler 2020 bahar döneminde,
2020 güz dönemine göre eğitime iki kat
daha fazla ara vermeyi düşündüklerini bildirmişlerdir (Aujeco, 2020). Bu dönem için
öğrencilerin görüşlerine bakıldığında derslerin genel olarak verimli geçmediğini, derslere karşı ilgi ve motivasyonlarının azaldığını,
kendilerini yalnız hissettiklerini ve sosyalleşemediklerini bildirmişlerdir. Bu noktada,
COVID-19 pandemi sürecinde yaşanan
uzaktan eğitim teknolojinin önemini bir kez
daha ortaya koyarken bir yandan da fırsat
eşitsizliğini bir kez daha gözler önüne
sermiştir.
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2021 güz döneminin başlamasıyla
yüz yüze eğitime başlanmış olsa da pandemi hâlâ devam etmektedir. Bu noktada Milli
Eğitim Bakanlığının çıkardığı COVID-19
rehberine göre sınıfta 2 ve üzeri öğrenci
COVID pozitif olursa veya öğretmen COVID
pozitif olursa sınıf 5 gün boyunca karantina
altına alınmakta ve uzaktan eğitime bu
süreçte devam edilmektedir. Ana sınıflarında
ise bir öğrencinin COVID pozitif olması durumunda sınıf karantinaya alınır. Yüz yüze
eğitime başlanmış olsa bile hâlâ belirli
durumlarda uzaktan eğitime geçilmektedir.
Bu noktada, teknolojik alt yapıların geliştirilmesi, öğretmenlere konuyla ilgili gerekli
seminerlerin verilmesi önemini korumaktadır.
Sonuç olarak, pandemi sürecinde
eğitim hayatı herkes için belirli noktalarda
zorlu geçmiştir. Yeni bir düzene alışmak
zorunda kalan öğrenciler bir yandan da
sağlık korkusu yaşamışlardır. Ancak görülebileceği üzere maddi yetersizlikleri olan
öğrencilerin eğitim hayatlarının diğer öğrencilere göre daha yetersiz kaldığını ve daha
zorlu geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Bu
bağlamda, eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılması ve öğrencilerin desteklenmesi süreç
içinde önemli bir yer tutmaktadır.

Genç Sesler
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“COVID-19 SONRASI İŞ YAŞAMINA HAZIR MEZUN OL”

YEKÜV ÇEVRİMİÇİ KÜLTÜR BULUŞMALARINA DEVAM EDİYOR
YEKÜV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr.Esra Bal ile Genç Kariyer Akademisi kurucusu Nur Erdem Özeren İnstagram canlı yayınında kariyer hayatı ile ilgili keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdi. Bursiyerlerimizin yoğun katılım
gösterdiği yayında ilkokul ve ortaokul eğitiminin sanılanın aksine kariyer yolculuğunda
önemli bir yeri olduğuna, sosyal yaşama ayrılan nitelikli vakitlerin iş yaşamını pozitif etkilediğine dair bilgiler edindik.

“COVID-19 SONRASI İŞ HAYATINA HAZIR MEZUN OL”
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1.BİLİNÇLİ RİTMİK YAŞAM EĞİTİMİ İLE KENDİNİ BİL, ANLA!
YEKÜV, bursiyerlerini eğitim ile buluşturmaya
devam ediyor. Bilinçli Ritmik Yaşam Merkezi
Kurucusu ve Eğitmeni YEKÜV gönüllüsü
Tuncay Vural ile bursiyerlerimize özel online
eğitim programı gerçekleştirdik. 2 hafta süren
eğitime bursiyerlerimiz yoğun ilgi gösterdi.

‘’Kendini Bil, Anla!’’ programıyla kariyer yolculuklarında ve hayatlarında kendilerine yardımcı
olabilecek, onlara bu yolda ışık tutabilecek
bilgiler edindiler.
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YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri
Onur Ödülü Erdal Özyağcılar’ın

Türk Tiyatrosu’nun anıt isimlerinden Vasfi Rıza
Zobu anısına “Onur Ödülü” bu yıl sevilen usta
oyuncu Erdal Özyağcılar’a verildi. Erdal
Özyağcılar ödülünü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sergiledikleri “Hoş geldin Boyacı” adlı
oyunun bitiminde seyircisi önünde ayakta
alkışlanarak aldı.
Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Erdal Özyağcılar seyircisi
önünde büyük bir onur ve gurur yaşadı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde sergilenen “Hoş geldin Boyacı” adlı tiyatro oyununun
bitiminde Erdal Özyağcılar’a “Onur Ödülü”
verildi.
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SPONSORLARIMIZ

SPONSORLARIMIZ
SPONSORLARIMIZ
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BASINDA YEKÜV
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BURASI ÇALIŞMANIN PROJE DOSYASI GELDİĞİNDE
FİNALLENECEK

İş Kuleler Şubesi:
Hesap Adı: 21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV)
TR 25 0006 4000 0011 2990 6258 62

Osmanbey Şubesi:
Hesap Adı: 21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV)
TR 34 0001 5001 5800 7285 9978 69

Çevrimiçi (Online) Bağışlarınız İçin
yekuv.org
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444 28 39

