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Anadolu Eğitim ve
Kültür Vakfı’nın 2021
yılının ilk altı ayında
hızla yapılan faaliyet,
etkinlik ve iş birlikleriyle
sosyal sorumluluk
projeleri ve toplumsal
destek çalışmaları

BU SAYIDA NELER VAR:

ANADOLU EĞİTİM VE
KÜLTÜR VAKFI 

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), 2003
yılında Anadolu BİL Meslek Yüksekokulunu, 2007
yılında ise İstanbul Aydın Üniversitesini kurarak
topluma nitelikli bireylerin kazandırılmasına
destek olmuştur. Anadolu’nun kendine has
kültür ve değerlerini evrensel değerlerle
birleştirerek, “dünya insanı” olma yolunda
ilerleyen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
AKEV, gerek ulusumuzun gerekse insanlığın
gelişen, değişen ihtiyaçlarına paralel olarak;
eğitim, bilim, teknoloji, kültür alanlarında
yetişmiş insan gücü ile ülkemiz ve Avrupa
Birliği ülkeleri arasında uluslararası boyutta bir
köprü görevi görmektedir. Topluma nitelikli
bireylerin kazandırılmasına katkıda bulunan
AKEV, düzenlediği projelerle ihtiyaç sahibi
bireylere destek olarak ve toplumsal problemlere
çözüm üretmek amacıyla hazırlanan sosyal
sorumluluk projeleriyle büyük bir hızla
çalışmalarını sürdürmektedir.

A K E V



MUSTAFA AYDIN

ELİF AYDIN

Y Ö N E T İ M  K U R U L U  B A Ş K A N I

Y Ö N E T İ M  K U R U L U  B A Ş K A N  Y A R D I M C I S I

"Medeniyetimizin şehir ve toplum hayatını derinden
etkileyen ve birçok alana nüfuz eden vakıf sistemi; uyumun,
dayanışmanın ve yardımlaşmanın en önemli yapı
taşlarından biridir. Bütün insanlığın mutluluğunu amaçlayan
bir sistemler bütünü olan vakıf, bütün fertleri kucaklayan ve
bu yönüyle sürekliliği hedefleyen bir hizmetler modelidir. Bu
bağlamda toplumsal faydayı ortaya koymak ve toplumun
güçlendirilmesini sağlamak adına başkanlığını yürüttüğüm
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nda ciddi çalışmalar
yürütülmektedir. 2003 yılında çıkılan yolda bugün eğitim,
kültür ve sağlık alanlarında çeşitli hizmetler ortaya
konulmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok kurumla
iş birlikleri de geliştirilmiştir. Bu vesileyle Anadolu Eğitim ve
Kültür Vakfı’nın 2021 yılının ilk altı ayında hızla yapılan
faaliyet, etkinlik ve iş birliklerini anlatan AKEV Bülteninin bu
ilk sayısını memnuniyetle karşılıyor; dayanışma ve
yardımlaşmaya yönelik faaliyet gösteren tüm paydaşlar için
faydalı olacağını umuyorum."

"Kadim medeniyetimizin geçmişten günümüze süregelen
önemli geleneklerinden biri olan vakıf anlayışı ile yüzyıllar
boyunca gelir kaynakları kısıtlı olan bireylerin
güçlendirilmesi amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda
toplum yararını gözeten çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı olarak medeniyetimizin
bizlere miras olarak bıraktığı bu kültürü devam ettirme
arzusuyla Anadolu kültür ve mirasına sahip çıkarak aynı
zamanda eğitim ve sağlık alanlarında da toplumda
farkındalık yaratacak önemli çalışmalarla yolumuza devam
etmekteyiz. Bizler bu anlayış çerçevesinde toplumsal
sorunlara karşı duyarlılığımızı ortaya koyarak çıktığımız
yolda durmaksızın hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam
edeceğiz."



YUVADA GÜLEN YÜZLER PROJESİ

AKEV'DEN RAMAZAN YARDIMI

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) öncülüğünde İstanbul Aydın Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Hastanesi Dentaydın’ın desteğiyle devlet koruması altında
bulunan 300’e yakın çocuğumuzun diş taramaları gerçekleştirildi. Sosyal sorumluluk
kapsamında yapılan diş taraması organizasyonunda, devlet koruması altındaki
çocuklarımızın daha sağlıklı bir gülüşe sahip olması için harekete geçildi. Yapılan
tarama sonrasında çocukların diş tedavilerini Doç. Dr. Didem Öner Özdaş,
Dr.Öğr.Üyesi Sevgi Zorlu ve Arş. Gör. Berk Şengüler, Hekim Yardımcısı Enise Kökkaya
ve Hekim Yardımcısı Güldar Aslan yaptı.

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (AKEV) her yıl gerçekleştirerek geleneksel hale
getirdiği Ramazan yardımları, bu yıl pandemi şartlarının da getirdiği zorluklarla
mücadele eden ihtiyaç sahibi ailelere moral oldu. Ramazan ayı içerisinde alışveriş çeki
ve aylık erzak yardımını içeren Ramazan kolileriyle yardım çalışmaları gerçekleştiren
AKEV, bu yıl da birçok dul, yetim, göçmen, şehit yakını, engelli, yaşlı ve kimsesiz olup
maddi yoksunluklar yaşayan ailenin yüzlerine tebessüm oldu. Pandemi şartları
nedeniyle daha da zor günler geçiren ihtiyaç sahibi aileler, bu yardımlarla bir nebze
de olsa nefes almış oldu. Söz konusu yardımlarda 1000’e yakın aileye ulaşan AKEV,
Ramazan sonrasında da ihtiyaç sahibi insanlarımıza el uzatmaya devam etti.



Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı personeli
için “Çalışana Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” Anadolu Eğitim ve Kültür
Vakfı (AKEV) öncülüğünde, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Küçükçekmece
Belediyesi'nin iş birlikleriyle gerçekleştirildi. Florya Halit Aydın Yerleşkesinde yüz
yüze yapılan eğitim programında “Kişilerarası İletişimde Çatışma Yönetimi,
Kurumsal Kimlik, Etkili İletişim ve Müzakere Teknikleri, Etkili Sunum
Teknikleri” konuları ele alındı. İnteraktif olarak gerçekleşen eğitime İstanbul
Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin akademik kadrosundan Doç. Dr. Hale
Torun, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nazlı Köksal, Doç. Dr. Mustafa Cebrail Sadakaoğlu,
Dr. Öğr. Üyesi Begüm Aylin Önder eğitimi gerçekleştirdi. Çalışana yönelik olarak
düzenlenen hizmet içi eğitim programının sonunda AKEV Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Sayın Elif Aydın ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Sayın Mehmet Reşat Başar katılımcılara katılım belgesi takdim etti.

ÇALIŞANA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI



ŞİDDETSİZLİK PROJESİ
İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü’nün
öncülüğünde, hayata geçen “Şiddetsizlik Projesi” kapsamında; bilimsel ve
disiplinlerarası bir bakış açısıyla şiddetsizlik odağında farkındalık yaratacak,
şiddetsiz bir toplum hedefinde politikalar geliştirilmesinde rol oynayacak ve alana
bilimsel çalışmalarla katkı sağlayarak bilgi birikimini arttıracak çalışmalar yaptı. Bu
çalışmalar doğrultusunda, şiddete dair farklı konularla her ay, uzmanların ve
akademisyenlerin bir araya geldiği online atölyeler düzenledi. İstanbul Aydın
Üniversitesi Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü, bu online platformda hem
gönüllüler hem de atölyelerden faydalanmak isteyen bireylere ev sahipliği
yapmaya devam etmektedir.

23 NİSAN E-ÇOCUK ŞENLİĞİ
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi;
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) ile
ARTER’in program ortaklığı ve Ege Üniversitesi
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nin iş birliği ile Türkiye’nin her yerinden
çocuklarımızın katıldığı büyük bir organizasyon
ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı E-Çocuk Şenliği gerçekleştirildi. Açılış
konuşmaları ve gösterileri sonrasında "Sanal
Müze, Astronomi, Origami, Mutfakta Bilim,
Dijital İçerik Geliştirme, Kumaş Kolajı, Müziği
Görebilir miyiz? ve Gölgelerin Gücü Adına"
atölyeleri ile öğrenciler eğlenerek bilim dolu bir
gün geçirmeleri sağlandı.



Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV); uyum çalışmaları kapsamında
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve İnsan Kaynağını
Geliştirme Vakfı işbirliğinde “Görünmeyen Hayat Oyunu Online
Uygulaması”, “Sosyal Uyum, Kültürel Temaslar ve Türkiye’ye
Yansıması”, “Bildiklerimiz, Bildiğimizi Sandıklarımızla Türkiye’de
Mülteci ve Sığınmacı Olmak” konularında webinarlar gerçekleştirdi. Bu
webinarlar ile göçle gelen bireylerin yaşadığı sorunlar ele alındı.

UYUM ÇALIŞMASI



"BİR ŞEY OLDU HER ŞEY DEĞİŞTİ"
BİENALİ

Bienal süresince düzenlenen paralel etkinlikler ile farklı sanat ve tasarım
disiplinlerinden, farklı kültürlerden sanatçı ve tasarımcıların bir araya gelerek
pandeminin getirdiği değişim sürecinin sanat üretimi ve sanat ortamına
etkilerinin tartışılması ve pandemi koşullarında sanat ve tasarım süreçlerinin
devam ettirilmesine ilişkin farklı bakış açılarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Uluslararası Öğrenci Bienali, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
tarafından düzenlenmiştir. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Bienali,
sanat ve tasarım alanlarında farklı disiplinlerde eğitimleri devam eden lisans ve
lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek; genç sanatçı ve tasarımcılar için
alternatif bir ifade alanı yaratmayı hedeflemiştir. “Bir Şey Oldu, Her Şey Değişti”
teması ile pandemi koşulları nedeniyle bu yıla özgü olarak sergi ve tüm paralel
etkinlikler dijital ortamlarda düzenlenmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde, pandeminin ortaya çıkardığı
imkân ve imkansızlıklar dahilinde
gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci
Bienali, 17 Mayıs-17 Haziran 2021 tarihleri
arasında dijital platformlar üzerinden
online olarak gerçekleştirilmiştir.
Bienalde sergilenen eserler; birçok farklı
üniversitede görev yapan, sanat ve
tasarım alanında çalışmalarını sürdüren
akademisyenlerden oluşan Bienal Seçici
Kurulu tarafından seçilerek belirlenmiştir.
Sergi ve paralel etkinlikler çerçevesinde
düzenlenecek olan söyleşi ve atölye
çalışmaları dijital platformlar üzerinden
takip edilebilir hale getirilmiştir. 



İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
PANDEMİYİ NASIL KARŞILADI?

Pandeminin hayatımızda meydana getirdiği değişiklik yükseköğretimdeki eğitim
modellerinin dönüşmesini de beraberinde getirmiştir. Bu dönüşümle birlikte
İstanbul Aydın Üniversitesi, öğrencilerin eğitim süresi boyunca dersler
bağlamında herhangi bir aksama yaşamaması için online eğitim platformu
oluşturarak uzaktan eğitim modeline hızlı bir şekilde geçmiştir. Eğitimin kaliteli
bir şekilde devamlılığının yanı sıra öğrenciler için belli gün ve saatlerde online
danışmanlık hizmeti verilmesi sağlanmış ve öğrencilerin yaşadıkları sorun ve
aksaklıkların giderilmesi için akademisyenlerle görüşmeleri desteklenmiştir.
Uzaktan eğitim ve danışmanlık desteğinin yanında döneme ait dersler sisteme
kaydedilmiş ve kaydedilen eğitimler sisteme yüklenerek öğrencilerin diledikleri
zaman zarfında derse erişimi sağlanmıştır. Bunlara parelel olarak döneme ait
sınavlar İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ait başka bir online platform üzerinden
gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, öğrencilerin eğitimlerinin desteklenmesinin yanında
ayrıca birçok insana ulaşmak için ulusal ve uluslararası kongreler, konferanslar,
seminerler düzenlemiştir. Webinarlar hem İstanbul Aydın Üniversitesi
akademisyenleri tarafından hem de alanında uzman kişiler tarafından verilmiştir.



İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ENGELSİZ YAŞAM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

İstanbul Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi;
engelli öğrencilerin engel türlerine göre somut kolaylıklar sağlamaktadır.
Erişilebilir bir kampüs ortamı sağlanarak öğrencilerin maksimum fayda
almaları için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Engelli
öğrencilerin talepleri doğrultusunda kampüs içinde düzenlemeler
yapılmaktadır. 2021 yılında Sesli Kitap Projesi kapsamında gönüllü
öğrencilerin desteği ile görme engelli öğrenciler için belirlenen kitaplar
seslendirilmiş ve görme engelli öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Farklılıkların zenginlik ve çeşitlilik olduğu anlayışıyla hareket eden
İstanbul Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi;
düzenlediği ücretsiz online işaret dili kursları ile engelleri kaldırma
konusunda adımlar atmaya devam etmektedir.



İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar
Derneği (İAÜMED), İstanbul Aydın
Üniversitesi mezun ve mensup
bireylerini bir arada tutmak ve
mezunlarının üniversiteleri ile
ilişkilerini devam ettirmeleri amacıyla
kurulmuştur. 35.000 civarında üyesi
ve hizmetleri ile mezun ve
mensuplarını bir arada tutarak,
İstanbul Aydın Üniversitesi
camiasının mezun ve mensuplarına
destek vermektedir.

Ön lisanslar için, ücretsiz DGS kursu, lisans mezunu ve mezun adayları için
ALES kursu, Türkiye ve üniversitemiz çevresinde 400’e yakın işletme de
(%10 – %50) indirim ve ayrıcalıklar, 7/24 İzleyebileceğiniz 100’ü aşkın
online eğitim, sektörün önde gelen isimleri ile kariyer söyleşileri, İstanbul
Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi uzman ekibi ile birlikte Part time, full
time iş ve staj imkanları, ücretsiz seminerler, ücretsiz eğitimler, öğrenci
koçluğu ve mentörlük çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler, mezun
buluşmaları, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs desteği, öğrenci ve
mezunların kişisel ve kariyer gelişimine yönelik eğitim, seminer ve
etkinlikler düzenleyerek faaliyet ve çalışmalar yapmaktadır.



NAKDİ YARDIM DESTEĞİ

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı;
Türkiye’nin dört bir yanında bulunan özel
ve resmi kurumlarla geliştirdiği iş
birlikleri çerçevesinde sürdürdüğü
çalışmalarla her yıl, gelir kaynakları kısıtlı
birçok başarılı öğrenciye eğitim bursu
sağlamaktadır. Bu bağlamda ülkemiz
gençlerini; sorumluluk sahibi, kendini
geliştiren, yaratıcı, yapıcı üretim ve
hizmet sektöründe ülkemize ve dünyaya
örnek, üstün nitelikli bireyler olarak
yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı; sosyal ve sağlık alanında dezavantajlı
konumda olan bireyleri tespit ederek nakdi yardım desteğinde
bulunmaktadır. Vakıf, sosyal inceleme sonucunda durum tespitleri yapılan ve
uygun şartları taşıyan bireylere destek vererek ailelerin güçlendirilmesi için
adımlar atmaktadır.

BURS DESTEĞİ



www.akev.org.tr

akev1995

info@akev.org.tr

Beşyol Mah. Cami Sokak No:13 Kat:2, 34295
Küçükçekmece/İstanbul
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