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Hukuk, İngilizce ve TOLES
Hacettepe Üniversitesi: Kadın lider nasıl olmalıdır?
Birlikte olabilmek için ayrı kalıyoruz
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Dil edinmenin çok ötesinde:
Her can için atan kalplerle dolu
yuvamızda sokak hayvanları için bir kap
mama
SEYEV olarak sokak hayvanları için, dil edinmeye gelen her bir öğrencimize bir kap
mama hediye ediyoruz. Bir çoğuna sıcak bir yuva oluyor ve sahiplendiriyoruz.
SEYEV’de sadece yabancı dil edindirmekle kalmayıp, bu bilinci taşıyan herkesle
soğukta aç kalmasınlar diye sokaktaki hayvan dostlarımıza can oluyoruz.
Desteklerinizle daha da fazla cana ulaşıyoruz.

2

SEYEV MAYIS | 20

3

SEYEV MAYIS | 20

Gençler umutlarıyla, yaşlılar sevgiyle
hayatta kalırlar

SEYEV’le
#kadınaşiddetehayır diyoruz

SEYEV gönüllülerimiz ile birlikte toplumumuzun büyük değeri olan yaşlılarımızı düzenli
olarak ziyaret ediyoruz. En son ziyaretimizde Paris Kuaför ve ekibi sosyal sorumluluk
bilinciyle günlerinin yarısını gönüllü olarak saç kesmeye, manikür ve pedikür yapmaya
ayırdılar.

Kadına yönelik şiddet yalnızca ülkemizin değil bütün dünyanın evrensel bir sorunu
haline gelmiştir.

Yaşlılarımız geçmiş ve bugün arasında bağ kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi
geleceğe miras olarak taşımamıza yardım eden en önemli varlıklarımızdır.

Kadınlarımız, her zaman daha güvenli bir dünyada, şiddetten uzak, eşit ve onurlu
bir şekilde yaşamayı hak ediyor. Unutmamamız gerekir ki ‘’Kadınlara ve diğer bütün
canlılara yapılan şiddet aslında insanlığa vurulan bir darbedir.’’

Büyük Atatürk ne demiştir “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı
tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken,
tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe
güvenle bakmaya hakkı yoktur.”

Kadınlarımızın daha huzurlu, umut dolu, güvenli ve sağlıklı bir dünyada yaşayabilmeleri
için SEYEV’li miniklerimizle #kadınaşiddetehayır diyoruz. SEYEV burslusu
öğrencilerimiz ile çektiğimiz farkındalık videosunu sosyal medya araçlarımızdan
izleyebilirsiniz.
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Kitap okuyan ve okutan bir dünya
için el ele
Gönüllerimizden gelen
bağışlar ve destekler
Bizleri bir araya getiren her güzel şeyin yolu sevgiden ve umut etmekten geçiyor.
SEYEV gönüllülerimiz ile birlikte paylaşıyoruz, paylaştıkça çoğalıyoruz, çoğaldıkça
geleceğe umut oluyoruz.
Eğitim aşkı ile yanan en ücra yerlerimize kadar gönüllülerimizin katkılarıyla ses
oluyoruz.
Vakfımıza gelen materyal bağışları ve desteklerle yüzü daima ışığa dönük yeni
nesillerin yetişmesine hep birlikte katkıda bulunuyoruz.

Son zamanlarda hayatımızın merkezinde televizyon ve internetin bulunması sebebiyle
kitaplar daha çok kitaplıklarda süs eşyası haline geldi.
İnsan beyninin kitaba ve içindeki bilgiye olan ihtiyacı en az havaya olan ihtiyacı kadar
gereklidir.
Hangi yaşta olursa olsun herkes haftada bir kitap okumaya çaba sarf etmelidir.
Ülkemizin birçok yerinde kitap okuyan ve okutan nesil yetiştirmek için gönüllülerimizden
gelen kitap bağışları ve destekleriyle birçok okulda kütüphane kurduk.
Ayrıca kurucumuz Seda Yekeler davet edildiği hiçbir konuşmadan ücret talep
etmemektedir. Kütüphanelerin kurulmasına destek olmaları için konuşmaya davet
edildiği yerlerden ikinci el kitap isteyerek ‘’bir konuşma bin kitap’’ mottosu ile bu
kütüphanelerin kurulmasına destek olmuştur.
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Kadın Girişimciler Derneği ile
daha güçlü yarınlara
Birlikte daha güçlüyüz;
Köksal Eğitim Vakfı’yla sosyal
sorumluluk projemiz
Eğitime gönül vermiş olan kardeş vakıflarımızdan Köksal Eğitim Vakfı’yla sosyal
sorumluluk projesi kapsamında birçok öğrenciye SEYEV’de yabancı dil edinebilmesi
için el ele verip birlikte geleceği ufka dönük, aydınlık yeni nesillerle dünyaya dünyanın
konuştuğu dil ile açılıp güzel yarınlar için emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) kadınların her konuda güçlenmesini
hedefleyen ve destekleyen bir kuruluştur.
Bunun yanı sıra ‘’eğitim’’de bu güçlenme hedefinin en önemli unsurları arasında yer
almaktadır.
KAGİDER tarafından yürütülen ‘’Geleceğin Kadın Liderleri(GKL)’’ kapsamında yabancı
dil bursları hediye ediyoruz.
Bu sayede daha aydınlık bir yarın için, geleceğimize umut olan yeni nesillerimiz
için, toplumumuzda kadının yerini daha da güçlendirmek için bu yolda birlikte adım
atmaktayız.

8

SEYEV MAYIS | 20

Ayşe Tolga ile dil edinememe
sorunlarına değindik
Ayşe Tolga ile ülkemizin kanayan yarası olan günümüz dil eğitiminde dil edinememe
sorunlarında Seda Yekeler’in geliştirmiş olduğu ‘’Yek-Metot’’ kuramının bu sorunlar
üzerindeki etkisini konuştuk.
‘’Anlıyorum ama konuşamıyorum’’ sorunu ile beynin ‘’Broca’’ ve ‘’Wernicke’’ bölgesinin
arasındaki ilişkiden bahsettik.
Dilin öğrenilecek değil edinilecek bir unsur olduğunu, dilin yetenek işi değil istek ve
motivasyon işi olduğuna değindik.
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Yaşayan efsane
Muazzez İlmiye Çığ
ile eğitime dair
Türkiye’nin en değerli isimlerinden Yaşayan Efsane Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı
Mersin’deki evinde ziyaret ettik.
SEYEV’in başlattığı eğitim seferberliği hakkında çalışmalarımızı ve hayallerimizi
dinledi ve destekledi.
Bizlere lisan öğrenmenin ne denli önemli olduğunu anlattı.
Kendisinin 106 yıllık ömründeki deneyimlerini, eğitime vermiş olduğu değeri ve değerli
nasihatlerini kendimize ilke edindik.
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Kurucumuz Seda Yekeler dünyada
‘‘ülkesinde fark yaratan 100
eğitimci’’den biri olarak ödül aldı
Seda Yekeler, Dubai’de düzenlenen Dünya Eğitim Kongresi’nde ülkesinde fark yaratan
100 eğitmenden biri olarak seçildi ve gurur kaynağımız oldu.
Bu farkı bütün öğrencilerimiz, gönüllülerimiz ve geleceğe ışık olan yeni nesillerimiz
sayesinde yarattık.
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Dilin değişen yüzü
İş dünyasına İngilizceyi sevdiren kurucu başkanımız Seda Yekeler Ekonometri
Dergisi’ne konuk oldu. ‘’Yek-Metot’’ u keyifli bir röportaj eşliğinde okuyucular ile
buluşturdu.
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TEDx
‘‘Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır’’
Kurucumuz Seda Yekeler TEDx de ‘’ Dilimin Sınırları Dünyamın Sınırlarıdır’’
konuşmasında konuyla ilgili deneyimlerinden bahsetti.
Türkiye’de dil eğitiminde vakit ve nakit harcayan ve hala dili edinemeyen ülke
olmamızın sebeplerine ve sorun üzerindeki çalışmalarına değindi.
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TEDx
‘‘You are more than your genetics’’
Kurucumuz Seda Yekeler bir diğer TEDx davetinde ‘’You are more than your genetics’’
konusu hakkında konuşma yaptı.
SEYEV ile ülkenin dört bir köşesine ulaşarak yabancı dil farkındalığı yaratmak için
yıllardır gönüllü çalışan bir Filantropist olan Seda Yekeler konuşmasında, genç
izleyicilere risk almalarını, ellerine geçen fırsatları asla kaçırmamalarını, nihayetinde
daha fazla insan tanımalarını ve sevmeyi öğrenmelerini tavsiye etti.
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TAV yöneticilerine ve çalışanlarına
‘‘Pabuç Kadar’’ adlı seminerde
‘‘Dil yetenek işi midir?’’ konusundan
bahsettik
TAV Havalimanları tarafından konuk edilen Seda Yekeler ‘’Pabuç Kadar’’ adlı
konuşmasında ‘’Dil yetenek işi midir? ‘’ konusuna değindi.
Dil edinmenin ve edindirmenin bilincini artırmanın ne kadar önemli olduğu konusunda
değerlendirmelerde bulunduk.
Aynı zamanda TAV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sani Şener’in ve TAV Esenboğa
Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer’in gönüllülük çabamıza verdiği yüce desteği
sayesinde SEYEV okuma noktası dış hatlarda yerini alacak.
Birlikte okuyan, üreten ve dil edinen bir ülke için tek yürek olduk.

Dilin mutfağı
Dil edinememenin çözümlerini ele aldığımız, unsurları tartıştığımız, doğru reçeteleri
verip ulusal değişikliği başlattığımız ve kafanızdaki tüm soruları cevapladığımız ‘’Dilin
Mutfağı’’ kanalımızı Youtube aracılığı ile sizlerle buluşturduk.
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‘‘Sen de konuşabilirsin’’
Mart ayında tüm kitapçılarda yerini
aldı
Kurucumuz Seda Yekeler tarafından kaleme alınan ‘’Sen de Konuşabilirsin’’ adlı
kitabında 16 yıllık tecrübesiyle geliştirmiş olduğu metot ile;
--Yabancı dil nasıl edinilir?
--Yabancı dil öğrenilmez, edinilir.
--Anlıyorum ama konuşamıyorum sorunsalına nasıl son vereceğiz?
--Dil bir yetenek işi değildir.
--Dil edinmenin yaşı yoktur.
--Evde kendi kendime nasıl dil edinebilirim?
--Çocuğuma dil edindirmek için ne yapmalıyım?

Tüm yardımsever gönüllülerimizle denizden çocuklara diyerek SEYEV’in iyilik
yolculuğuna birlikte çıktık.

Sorularına cevap vermekle birlikte Türkiye yabancı dilde sınıfta kaldı adlı haberlerin
artık yapılmamasını sağlayacak birçok bilgiden bahsetti.

Sevgili Begüm Topçu Turay ve ekibinin muhteşem müzikali ile İstanbul Boğazı’nda
unutulmaz bir gece yaşandı.

Ayrıca ‘‘sendekonusabilirsin.com’’ üzerinden edindiğiniz her bir kitabın geliriyle ihtiyacı
olan çocuklara SEYEV vasıtası ile adınıza bir adet dil edinme seti bağışlanıyor.

Kurucumuz Seda Yekeler’in de dediği gibi dünyayı her zaman sevgi, iyilik, güzellik
kurtaracak.

Denizden çocuklara
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SEYEV Hakkâri’de
Vali Orhan Işın İlköğretim Okulu
SEYEV’le birlikte keşfetmek, hayal ettirmek ve hayallerine ulaştırmak üzere yola
çıktık.
Hakkâri’de de ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi bir sürü inanılmaz yetenekler
keşfettik.
GENTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, en büyük SEYEV gönüllülerinden Selim Kahraman’ın
başkanlığını yürüttüğü Türkiye Eğitim Mobilyacıları Derneği ile Hakkâri’de Vali Orhan
Işın İlköğretim okulunu yeniledik, dil laboratuvarı ve kütüphane kurduk.

SEYEV’li miniklerimizle karne günü

Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile bölgedeki 100 dil eğitmenine Seda
Yekeler tarafından gönüllü seminer verdik.

SEYEV’li miniklerimizle her dönem karne günleri kutluyoruz.

Hakkâri Valisi Sayın İdris Akbıyık ‘ı ziyaret ederek bölgenin eğitiminin geliştirilmesi
hususunda sohbet ettik ve desteklerimizi sunduk.

Seda Yekeler ve miniklerimizle yeni bir dönem için hep birlikte kutlama yemeği
eşliğinde gelecek ve hayalleri hakkında sohbet ettik.
En son karne günümüzde, miniklerimiz için sihirbaz gösterisi düzenlendik hep beraber
bol kahkahalı ve eğlenceli bir gün geçirdik.

Hakkâri Radyosuna canlı yayın konuğu olarak dil edinimine dair sohbet ettik.
Değerli gönüllülerimizden gelen birçok materyal, kitap, kırtasiye destekleriyle eğitimle
yanan ateşi hep beraber hara dönüştürdük ve sönmeden parlıyoruz.
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SEYEV Şanlıurfa’da
Kavurga İlköğretim Okulu
Şanlıurfa’da Kavurga İlköğretim Okulu’nu ziyaret ettik.
İçinde öğretme azmi olan harika eğitimcilerle tanıştık. Bu güzel yolda birlikte
miniklerimize ışık olduk.
SEYEV gönüllüleri olarak minik öğrencilerle oyunlar oynadık, dil bilmenin önemini
aşıladık, hayal dünyalarını geliştirmelerine yardımcı olduk.
Okulumuzu yeniledik, dil edinen nesiller için eğitim verdik ve dil materyalleri dağıttık.

SEYEV Ordu’da
Çatalpınar İlkokulu
Gönüllü öğrencilerimizle birlikte Ordu Çatalpınar İlkokulu’nu ziyaret ettik.
Daha nice gönüllülerimizin de desteğiyle hazırlamış olduğumuz eğitim bağışlarımızı
yerine ulaştırdık. Ayrıca SEYEV ve değerli eğitimcilerimizin destekleriyle gelecek
nesillerimizi dünyaya açmaya, dünyayla konuşturmaya devam ediyoruz.
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SEYEV dil şenliği
Çocuk Sevenler Okulu
SEYEV olarak değerli kurucumuz Seda Yekeler ile birlikte Ankara’daki Çocuk Sevenler
Okulu’nda miniklerimizle buluştuk.
Miniklerimize dil materyalleri dağıttık hep birlikte hayallerimizden, dil edinmenin
öneminden konuştuk ve dünyayla konuşabilmek için el ele verdik.
Dil şenliği eşliğinde öğrenirken eğlendik eğlenirken de öğrendik.
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Her hafta sonu Ankara’nın dört bir
yanından dil edinmeye gelen burslu
öğrencilerimiz
Türkiye’nin ilk ve tek yabancı dil eğitim vakfı olan SEYEV’e Ankara’nın dört bir yanından
her hafta sonu burslu öğrencilerimiz dil edinmek için geliyor.
SEYEV ülkemizdeki yabancı dil eğitimi seviyesini ileri seviyelere getirebilmek ve dil
eğitimine ulaşamayan kitleler için yüksek değerli projeler üretiyor aynı zamanda
çocuklarımıza umut olup dil edinmelerinde onlara destek oluyor.
Çocuklarımız geleceğimizin umutları, aydınlığı ve onlara dünyaya açılan yolda
dünyanın konuştuğu dili edindirmeye devam ediyoruz.
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Elazığ depremzedelerimiz için el ele

25

SEYEV MAYIS | 20

SEYEV’le kocaman bir aileyiz

20 Ocak’ta Türkiye’yi sarsan Elazığ’da yaşanan depremde birçok vatandaşımızı
kaybetmiştik.

SEYEV olarak yolu sevgiden, güzellikten geçen herkesle kocaman bir aile olduk.

SEYEV olarak, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan giyim, barınma, beslenme ve tıbbi
malzemeleri Türkiye’nin dört bir yanından gönüllülerimiz ile birlikte Elazığ’a gönderdik.
Tüm Türkiye halkı olarak vatandaşlarımızın yanında olduk.

Bizleri bir araya getiren bu güzel birliktelikte binlerce düğünlere, binlerce bebeğimizin
dünyaya gelişine, onların büyümesine, birçok başarıya, mutlu anlara hep beraber
şahit olduk.

26

SEYEV MAYIS | 20

Seda Yekeler
takipçilerini ağırlıyor
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SEYEV’le iftar yemeklerimiz
SEYEV’li miniklerimiz ve ailelerinin katılımıyla güzel iftar akşamları geçiriyoruz.

SEYEV’e ve felsefemize gönül vermiş olan herkes bizim için çok kıymetlidir.

İftar yemeğimizde misafirlerimize okuyan ve okutan bir toplum olmak adına kitaplar
hediye ediyoruz.

Seda Yekeler, bu güzelliklerimize şahit olmak isteyen, felsefemizle tanışmak isteyen
her takipçisini akademimizde misafir ediyor.

En son iftar yemeğimizde Seda Yekelerin duygu yüklü konuşmasının ardından
çocuklarla semazen gösterisi izledik.

Yeni kişiler tanıyıp onların birbirinden değerli hayat hikâyelerine ortak oluyor ve hoş
sohbet eşliğinde keyifli dakikalar geçiriyoruz.

Birbirinden özel olan çocuklarımız, ailelerimiz ve SEYEV’e destek veren herkesle
kocaman bir aile olduk.

28

SEYEV MAYIS | 20

29

SEYEV MAYIS | 20

SEYEV İstanbul’da
yeni yılda, yeni umutlarla
Seda Yekeler ve birbirinden değerli öğrencileri ile yeni yıl yemeği yedik.
Dünya ile konuş felsefesinin bizleri buluşturmuş olduğu özel gecede birbirimize iyi
dileklerimizi sunduğumuz mektupla birlikte kitap hediye ettik.
Geceye Sayın Nasuh Mahruki’nin motive edici konuşmasıyla devam ettik.
Hocamızın da öğrencilerinden olan Kagider Başkanı Sayın Emine Perviz Erdem’in,
Sevgili SEYEV Dostu Metin Uca’nın da yabancı dilin önemini vurguladığı harika bir
gece geçirdik.
Geceye katılan birbirinden özel öğrencilerimizle yeni yıl için eğitime, iyiliğe, güzelliğe
dair sayısız dileklerde bulunduk.

Platin Dergisi’nde
‘‘Filantropi’’ konuğu olduk
Filantropi’nin temelinde insan sevgisi yatar.
Bir filantropist olarak Seda Yekeler, Türkiye’nin ilk ve tek dil vakfını kurarak eğitimde
fırsat eşitliği yaratmaya çalışarak bu sınırları ve imkânları daha da geniş kitlelere
ulaştırdı.
Platin Dergisi’nin genel yayın yönetmeni Sevgili Oya Yalıman ve Sevgili Alper Utku’nun
sunumuyla ‘’agility/çeviklik’’ temalı davette ‘’filantropi’’ felsefemizi ele aldık keyifli
bir akşam geçirdik.
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DÖHLER ile
‘‘Pabuç Kadar’’
adlı konuşmada bir araya geldik
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BADER ile Hukuk ve İngilizce

’’Pabuç Kadar’’ adlı konuşmamızda global şirket olan DÖHLER ile bir araya geldik.

Kurucumuz Seda Yekeler, BADER’in başkanlığını yürüttüğü Sayın Av. Arb.Dursun
Yassıkaya ve ekibi tarafından düzenlenen kahvaltıda ve birçok önemli hukukçumuz
ile bir araya gelerek SEYEV’i ve Hukukta yabancı dilin önemini anlattı.

Seminerimizde ‘’filantropi’’ felsefesi ile ‘‘Anlıyorum ama konuşamıyorum’’ bahanesine
son vermek adına çözüm odaklarına, dilin bir yetenek işi olmadığına dair konulara
değindik.

Arabuluculukla ilgili önemli noktalara değinildiği kahvaltıda, günün anlam ve önemine
Sayın Dursun Yassıkaya’nın ‘’Türkiye münakaşadan müzakereye geçiyor.’’ sözü
damgasını vurdu.

DÖHLER’in tatlı ekibiyle birlikte benimsemiş olduğumu ‘’filantropi’’ felsefesi ile
dünyayı dünyanın konuştuğu dil ile takip eden nesiller yetişmesi için el ele verdik.

Birbirinden değerli hukukçularımız ile birlikte dil edinen, dünya ile konuşan bir Türkiye
için aynı yolda ilerliyoruz.

32

SEYEV MAYIS | 20

33

SEYEV MAYIS | 20

Hukuk, İngilizce ve TOLES
Kurucumuz Seda Yekeler ile, Başkent Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğrencileri ile
buluştuk.
‘’Hukuk ve İngilizce’’ adlı bir konuşma yaptık. İngilizcenin hukuktaki önemli noktalarına
değindik.
Hukuk için çok önemli olan TOLES nedir? Hukuk İngilizcesi nasıl edinilir? sorularını
yanıtladık.
Keyifli geçen dakikalarda SEYEV’den, paylaşmanın ve dil edinmenin öneminden
bahsettik.
Ayrıca öğrencilerimiz vakfımıza okuyan ve okutan bir nesil yetiştirmek için kitap
bağışında bulundular, kendilerine bu desteklerinden dolayı minnettar olduk.

Hacettepe Üniversitesi:
Kadın lider nasıl olmalıdır?
Seda Yekeler, Hacettepe Üniversitesi GİYAT Topluluğu tarafından öğrenciler ve değerli
katılımcılarla bir araya geldi.
Genç vakıf kurucusu olan Seda Yekeler, değerli katılımcılarla birlikte, toplumun güçlü
varlıkları olan kadınların, kendi alanlarında lider olmaları için neler yapması gerektiğini,
bir öğrenci gibi hayal kurmalı mıdır, bu konudaki deneyimlerini konuşarak soru cevap
eşliğinde sohbet etti.

34

SEYEV MAYIS | 20

Birlikte olabilmek için ayrı kalıyoruz
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle hepimizin evde
kalması gerektiği bu dönemi birlikte atlatacağız.
Ne kadar bilinçli ve duyarlı olursak mücadelemizde de o kadar güçlü olacağız.
Evde kaldığımız bu günlerde zamanımızı daha verimli kullanmalıyız. Daha sağlıklı
günler için sevdiklerimizle beraber evlerimizde kalmaya devam etmeliyiz.
Kurucumuz Seda Yekeler şöyle der: Her şey düzelecek, her sabah güneş en zifiri
karanlıktan sonra doğar, aydınlık yakın, evde kalın, sağlıkla kalın.

