TÜRKİYE ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI

2012 YILI ÇALIŞMA RAPORU

Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, 2012 dönemi faaliyetlerini aşağıda adı geçen Yönetim
Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte eşgüdüm içinde çalışarak gerçekleştirmiştir.
YÖNETİM KURULU
ASİL ÜYELER
Başkan
İkinci Başkan
Sekreter
Sayman
Üye

: Prof. Dr. Filiz Meriçli
: Fatma Nur Gerçel
: Nilgün Polat Gevrek
: Lale Platin
: H. Leyla Sürmeli

YEDEK ÜYELER
Gülşen Müstecaplıoğlu
Fügen Baykal
Afet Gürül

DENETİM KURULU
ASIL ÜYELER
Macide Oytay
Ümran Günşen Altay
Erol Turan

YEDEK ÜYELER
Vildan Yirmibeşoğlu
Canan Dinçer

2012 YILI ÇALIŞMALARIMIZ :
1. SOSYAL YARDIMLAR VE DİĞER DESTEK FAALİYETLERİ VE GİDERLERİ
1.1. 2012 yılında Vakıf faaliyetlerinde kullanılmak üzere 66.890,-TL bağış alınmıştır.
1.2. Bilgili Ol Bağımlı Olma (BOBO) Projesi kapsamında proje eğitim danışmanlığımız nedeniyle
Mapfre-Genel Yaşam’dan 2011 yılında beklenen 25.000,-TL bağış 17.01.2012 tarihinde
gelmiştir. Bu proje 2012 yılı itibariyle kapanmış olduğundan kaynak Vakfın sosyal
yardımlarında kullanılmıştır.
1.3. Vakfın ana amaçlarından olan sosyal yardımlar bu yıl da devam etmiştir. 2012 yılında 45
öğrenciye 36.751,00 TL’lik sosyal yardım yapılmıştır.
1.4. Gectigimiz dönemde Derneğimizin “Baba Beni Okula Gönder” projesi kapsamında burs alan
Kader Akın ayak ve bacaklarindaki bazı sorunlar yüzünden ameliyat olmuştu. 2012’de 3 defa
İstanbul’a seyahat eden Kader’in annesi için Vakıf toplam 841,-TL Lira destek vermis, bu yıl lise
sonuncu sınıfta okuyan Kader’in ikinci protezleri de yapılmış, yürüme olanağına kavuşmuştur.
1.5. Ordu Fatsa’da ÇYDD tarafından yapılmakta olan “Çağdaş Yaşam Kız Öğrenci Yurdu” projesi
için Vakıf 20.000 TL’ lık bağış yapmıştır. Yurdun inşaatı halen devam etmektedir.
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2. PROJELERİMİZ
2.1. “GÖRDÜM İSTANBUL PROJESİ”
2011 yılında tasarlanan bu projenin amacı İstanbul’da okuyan ancak tarihi hakkında çok bilgi
sahibi olmayan üniversite öğrencilerine bu tarihi ve kültürü profesyonel rehberler ile birlikte
tanıtmak, onları yaşadıkları kent ve kültürü hakkında bilgilendirmekdir.
İlk uygulama 7 Mart 2012 tarihinde Vakıf gönüllülerinden oluşan bir grubun Vakfa bağış
karşılığında gönüllü bir rehber tarafından Sultanahmet bölgesini gezmesiyle başlamış, 11 Mart
2012 tarihinde ilk üniversiteli grup bu bölgeyi gezmişlerdir. 2012 yılında toplam olarak 4 gezide
64 öğrenci İstanbul’un tarihi ve kültürel açıdan zengin ve önemli bölgelerini, mekanlarını
profesyonel rehberler eşliğinde gezmişlerdir. Öğrenciler projenin adını taşıyan bir Facebook
sayfası hazırlamışlar ve yaşatmaktadırlar.
2.2. “ŞÜKRAN VARLIK GENÇLERE UFUK GELECEĞE UMUT PROJESİ”
14.05.2012 tarihinde vefat eden degerli bağışçımız Şükran Varlık’ın yeğenleri ile görüşülmüş,
bağışladığı dairenin kirası ile Şükran Varlık adına bir proje başlatılmasına karar verilmiştir. Aylık
1.500 TL. kira gelirinden her ay 1.000 TL’sı ayrılarak projeye fon oluşturulmuştur.
Projenin amacı : Erasmus vb. eğitim değişim programları ile veya yüksek lisans, doktora yapmak
üzere yurt dışındaki üniversitelere gidecek olan başarılı gençlere yol, barınma ve oradaki
burslarının eksiklerini karşılamalarına katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.
2.2.1. ADEM BAŞDAR - Erasmus vb. eğitim değişim programları ile veya yüksek lisans, doktora
yapmak üzere yurt dışındaki üniversitelere gidecek olan başarılı gençlere yol, barınma ve
oradaki burslarının eksiklerini karşılamalarına katkıda bulunmayı amaçlayan projemizin ilk
öğrencisi Adem Başdar’in Marmara Üniversitesi Mekatronik Öğretmenliği bölümü mezunu
olarak Bosna Hersek’teki International Universty of Sarajevo’da Makina Mühendisliği
tamamlama programına katılması için, Vakıf mütevelli üyemiz Sayın Erol Turan tarafından
3 Eylül 2012 de 6.400,- TL şartlı bağış yapılmıştır.
2.2.2. PELİN KURBETOĞLU - İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
bölümünde %100 burslu okumakta olan Pelin Kurbetoğlu’na Erasmus programı ile Portekiz
Azor Üniversitesi’ne kabul edildiğinde ihtiyacını karşılamak üzere 3 Eylül 2012’de 500,Euro karşılığı TL’sı ödenmiştir.
2.2.3. CEM OSLU - 2005 yılında özel yeteneği ile Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlkokulu,
2010 yılında Viyana Konservatuarı ve 2012 yılında Berklee College of Music’e burslu kabul
edilen Cem Oslu’ya ihtiyacını karşılamak üzere 3 Eylül 2012 de 500,-Euro karşılığı TL’sı
ödenmiştir.
2.3. “ÇAĞDAŞ YAŞAM MELİH KİBAR VE ÇİĞDEM TALU FONU” PROJESİ
Yıllarca çeşitli beste ve müzik çalışmaları, şarkılar ve albümler üreten, yurt içinde ve yurt dışında
sayısız ödüller alan, Türkiye’nin hafif müzik tarihine unutulmayacak izler bırakan Melih Kibar’ın
ve Çiğdem Talu’nun anılarına aileleri bir FON ve bu FON’a kaynak yaratacak etkinlikler
oluşturulmasına karar vermiştir. Bu FON’un kurulmasındaki amaç ülkenin hafif müzik alanında
bu kadar yaratıcı ve üretken olmuş iki sanatçısının anılarının yaşatılmasını sağlayacak şekilde
müzik alanında özel yetenek sergileyen ve gelecek vadeden gençlerin, eğitimlerine destek
olunarak önlerinin açılmasına katkıda bulunmaktır.
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Orta ve yüksek öğretim görmekte olan müzik alanında özel yetenekli ve ihtiyacı olan öğrencilere
belirlenen koşullarda burs ve destek vermek amacı ile olusturulan proje için kaynak yaratacak
etkinlikler düzenlenmesi ile sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Bu kapsamda ilk etkinlik 5 Eylül 2012’ de Turkcell Kuruçeşme Arena’ da İşte Öyle Bir şey
Konserinde değerli sanatçılarımız Candan Erçetin, Erol Evgin, Nükhet Duru, Onur Mete, Sibel
Gürsoy, Tuba Önal ve Zeynep Alasya’ nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu konser sonucunda
Fon’a sanatçılar tarafından 38.366,-TL bağış yapılmıştır.

3. OKULLARIMIZ
3.1. Sultanbeyli- Çağdaş Yaşam Türkan Tutumluer İlköğretim Okulu’na Ocak 2012’de Kitap Okuma
Yarışması için 9’ar adet kitaptan 7 takım gönderilmiştir.

4. ETKİNLİKLERİMİZ
4.1. 16 Mayıs 2012 tarihinde bağışçımız Şükran Varlık’ın vefatı üzerine kalmakta olduğu Emekli
Sandığı Etiler Huzurevi’nde düzenlenen mevlüde katılınmış, ikram götürülmüştür.
4.2. Şükran Varlik’ın intifa hakkını koruyarak bağışlamış olduğu dairenin tapuda gerekli
işlemleri yapılmış, kiracının kirasını Vakf’a yatırmaya başlaması sağlanmıştır.
4.3. Kasım 2012’den itibaren Dr. Ezel Bayar tarafından burslu öğrencilerimize ücretsiz diş bakımı
programı başlatılmış, ilk önce ÇYDD Beşiktaş Şubesi’nin öğrencileri olmak üzere bakım günleri
tertiplenmektedir.
4.4. Vakıf Web sitesi büyük bir çaba sonrası harekete geçirilmiştir.
www.tcydv.org

Gelecekte de ülkemizde eğitim sorunlarının çözümüne yönelik daha fazla proje üretmek, daha geniş
kitlelere ulaşmak, daha fazla ürün geliştirmek üzere ve tüm bunları sizlerin dostluğu ve desteği ile yaratmak
ve yaşamak dileğiyle saygılarımızla.
TÇYDV Yönetim Kurulu
Prof.Dr.Filiz Meriçli
Av. Nur Gerçel
Nilgün Polat Gevrek
Lale Platin
Leyla Sürmeli
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