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AKEV Hakkında
• Ülkemizin her katmanında ve her alanda yeterli ve kendini sürekli geliştirebilen;
birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, donanımlı ve çok yönlü
genç nesilleri yetiştirmek.
• Uluslararası düzeyde ve çağlar boyu kültürlerimizin etkin bileşkesini taşıyan,
özgüvenli, güçlü ve dünya çapında her alanda söz sahibi çağdaş bir Türkiye ve
toplumunun oluşturulması.
• AKEV, Ülkemizde genç kuşakların sorumlu, sürekli kendini geliştiren, üretici,
yaratıcı, yapıcı olmasına paralel ortaya çıkan servis ve üretim alanlarında ülke
ve dünya çapında bir öncü olması ve her alanda en üst kaliteyi verecek insan
gücünü yetiştirmeyi amaçlar.
• Ülkemizde özellikle genç kuşakların dünya standartlarında ve her alanda iyi
yetişmesi, temel ilkesidir.
• Yetiştirdiği insan gücünü, ilişkili alanlara yerleştirmek başlıca hedeflerindendir.
• Aynı zamanda, gerek ülkemiz ve gerekse dünyanın gelişen ihtiyaçlarına paralel
eğitim, bilim, teknoloji, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda yeni birimler ve
kuruluşlar kurar. Bu alanlarda yetişmiş insan gücünde başta ülkemiz, Avrupa
Birliği ülkeleri ve uluslararası boyutta bir köprü olma görevini üstlenir.
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MÜTEVELLİ HEYETİMİZ ve ORGANİZASYON ŞEMASI
Mütevelli Heyetimiz
1. Mustafa Aydın
2. Süleyman Dinç
3. Dr. Ömer Aydın
4. Dr. İbrahim Hakkı Aydın
5. Saffet Kaya
6. Halit Fatih Aydın
7. Mümine Elif Aydın
8. Gülfen Gülsoy
9. Oya Aydın
10. Murat Ar
11. Serkan Yolsal
12. Eşref Aydın
13. Süleyman Aydın
14. Kafiye Ar
15. A. Kadir Cüneyt Aydın

Yönetim Kurulumuz
1. Dr. Mustafa AYDIN

Başkan

2. Süleyman AYDIN

Başkan Yardımcısı

3. Gülfen GÜLSOY

Başkan Yardımcısı

4. Halit Fatih AYDIN

Genel Sekreter

5. Dr. Abdülkadir Cüneyt AYDIN

Muhasip
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Organizasyon Şeması

Mütevelli Heyeti

Yüksek İstişare Kurulu

Yönetim Kurulu

İhtisas Komisyonları

Vakıf Meclisi

Komiteler1
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1. Özet
Faaliyetlerin Özeti:
Vakfımız,

2006

yılı

süresince

kuruluş

amaçları

doğrultusunda

7

faaliyet

gerçekleştirmiştir.
Bu faaliyetler eğitim ve sağlık konularında gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında düzenlenen
aylık bilimsel tematik toplantı etkinlikleri ile gençlerin bilime ilgisi ve merakı artırılmaya
çabalanmıştır.
Sigaranın insan ve toplum sağlığına zararlarının konu edildiği panel faaliyeti ile
özellikle gençlerin bu zararlı alışkanlıktan neden uzak durmaları gerektiği konusuna
açıklık getirilmiş ve bu konudaki farkındalık düzeyleri artırılmıştır.
Vakfımızın kuruluşunun temel amaçlarından olan eğitim konusunda, eğitimin mimarı
öğretmenlerimizin emeklerini değerleme çabasında, bir kutlama ve paylaşım ortamı
yaratılmaya çalışılmıştır. Yine eğitim alanında özellikle imkanı olmayan gençlerimize
eğitim yardım elimizi uzattığımız geniş kapsamlı bir kitap kampanyası yürütülmüştür.
Türk gençliğinin çağdaş bir yaklaşımla yükseköğrenim görmesi, sürekli değişim
içerisinde olan iş hayatında başarılı olabilmesi, gerekli tüm becerileri kazanmaları,
ülkemizi, ülkemizi çavreleyen birinci kuşak ülkelerin ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek
yönetici ve üretken insan kaynaklarının oluşturulması amacı ile çağdaş dünyayı
yakalamak için yeni bir anlayışla yarının htiyaçlarına cevap verebilecek kaliteyi
yakalamış bir kurum olacak bir yükseköğretim kurumu kurulması çalışmalarına
başlanılmıştır.
Her yıl olduğu gibi eğitimini tamamlamak isteyen ve imkanı olmayan başarılı
gençlerimize eğitim bursları ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza erzak, giyecek, yakacak
gibi yardımlar ulaştırılmaya devam edilmiştir.
Vakfımız tarafından, 2006 yılında 2.938.270.031 TL eğitim bursu verilmiştir.
Vakfımızın yönetim faaliyetleri kapsamında 2006 yılı süresince 1 Mütevelli Heyeti, 14
Yönetim Kurulu olmak üzere 15 Yönetim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
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2. Faaliyetler ve Çıktılar
Faaliyet 1: Sigaranın Zararları Panel ve Oturumu
Uygulama dönemi: 31.05.2006
Tanım: Sigaranın insan ve toplum sağlığına zararları üzerine panel faaliyetidir.
Ortak Kuruluş: Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, Sigarayla Savaş Derneği
Çıktılar: Davetiye, Faaliyet rapor ve Kontrol Listesi, Basın Bülteni

Faaliyet 2: Bilimsel Toplantılar
Uygulama dönemi: 05.06.2006
Tanım: Bilimsel konularda aylık düzenlenen tematik toplantı faaliyetleridir.
Ortak Kuruluş: Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Çıktılar: Davetiye, Afiş, Faaliyet Raporu ve Kontrol Listesi, Basın Bülteni

Faaliyet 3: Kitap Yardım Kampanyası
Uygulama dönemi: 24.09.2006
Tanım: İmkanı olmayan köy okullarına eğitim ve kültür yayın yardımlarını içeren faaliyettir.
Ortak Kuruluş: Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Çıktılar: Faaliyet Rapor ve Kontrol Listesi, Basın Bülteni, Fotoğraflar

Faaliyet 4: Öğretmenler Günü Etkinlikleri
Uygulama dönemi: 24.11.2006
Tanım: Öğretmenler günü nedeniyle eğitimcilerin ve sektörün ortak sorunlarının
paylaşıldığı ve özel anma etkinlikleri eşliğinde gerçekleşen faaliyettir.
Ortak Kuruluş:
Çıktılar: Davetiye, Faaliyet Kontrol Listesi, Basın Bülteni

Faaliyet 5: Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantıları
Uygulama dönemi: 01.01.2006 – 31.12.2006
Tanım: Vakfın yönetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği Mütevelli Heyeti ve
Yönetim Kurulu toplantılarını kapsamaktadır.
Çıktılar: 1 Mütevelli Heyeti, 14 Yönetim Kurulu toplantısı kararları

Faaliyet 6: Burslar ve Eğitim Yardımları
Uygulama Dönemi: 01.01.2006 – 31.12.2006
Tanım: 2006 yılı süresince sağlanan burslar ve eğitim yardımı faaliyetlerini
kapsamaktadır.
Çıktılar: Eğitim Yardımı Bordroları
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2. Faaliyetler ve Çıktılar
Faaliyet 7: İstanbul Aydın Üniversitesi Kuruluş Çalışmaları
Uygulama Dönemi: 01.01.2006 – 26.09.2006
Tanım: Çağdaş dünyayı yakalamak için yeni bir anlayışla yarının ihtiyaçlarına cevap
verebilecek kaliteyi yakalamış bir kurum olacak, günümüz koşullarında ön plana çıkan ve
her geçen yıl artış gösteren eğitim ihtiyaçlarına cevap olacak, bir yükseköğretim kurumu
kurulması çalışmalarına başlanılmıştır.
Çıktılar: Kuruluş Belgesi, Resmi Gazete İlanı
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3. Genel Başarı Göstergeleri
No

Gösterge

1 Toplam faaliyet sayısı
3 Eğitim alanında faaliyet sayısı
4 Sağlık alanında faaliyet sayısı
6 Sosyal Sorumluluk Proje sayısı
7 Toplantı sayısı
8 Konferans sayısı
9 Seminer sayısı
10 Panel sayısı
11 Sergi sayısı
12 Faaliyetler katılımcı başarısı (%)
13 Katılımcı memnuniyeti başarısı (%)
14 Medya etkinliği başarısı
15 Zamanlama ve yönetim başarısı

Planlanan

Gerçekleşen

4

7

3

5

1

1

1

1

6

21

0

0

1

1

0

0

0

0

90

90

80

90

70

80

90

90
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4. Kurum Hedeflerine Ulaşımın Değerlendirilmesi

2006 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerle vakfımızın başlıca çalışma konularından
olan eğitim alanında eğitim kurumları ve sektörün diğer paydaşları ile etkin iletişim
ortamının yaratılması sağlanmıştır. Eğitim sektörünün sorunlarını irdeleyen,
sorgulayan ve bu sorunlara farklı bakış açılarından çözüm önerileri sunabilen
etkinlikte bir paylaşım ortamı için bir olanak yaratılmıştır.
Vakfımızın 2006 yılı boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerin tümünde, öncelikli hedef
kitlemiz olan gençlerin katılım düzeyi yüksek olmuştur.
Vakfımız, hayata geçirdiği bu faaliyetler vasıtasıyla başta eğitim kurumları,
eğitimciler, sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, gençler, özel sektör
kuruluşları, medya, gibi paydaşlarıyla iletişimini pekiştirme fırsatını bulmuştur.

5. Ortaklıklar Geliştirme Kapasitesinin Değerlendirilmesi

2006 yılında özellikle eğitim sektörü paydaşları ile etkili iletişim ortamı
geliştirilmiştir.
Ayrıca, sağlık alanında faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla etkili bir çözüm
ortaklığı ortamı yaratılmıştır.

Vakfımız, kuruluş amaçlarını gerçekleştirecek faaliyet ve projelere katkı yaratacak
paydaş ve çözüm ortakları ile her geçen sürede daha etkili çalışmalar
üretmektedir.
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6. Hedef Gruplar İçin Faydalar
Hedef Grup 1: Gençler
Bilim merakının uyarılması ve bilimsel düşünme kapasitesinin geliştirilmesi
Çevre ve sağlık konularında farkındalık düzeyinde artışın sağlanması
Sürekli gelişim ve öğrenme ihtiyacının beslenmesi
Sosyal iletişim ve katılım düzeyinin artması
Hedef Grup 2: Öğretmenler
Sosyal iletişim ve katılım düzeyinin artması
Mesleki sorunların çözümünde ortak akıl yaratabilme olanağı
Deneyim ve bilgi paylaşımı ortamından doğacak kapasite artırımı
Hedef Grup 3: Sivil Toplum Kuruluşları
Hedef kitlelerine ulaşma fırsatı
Kurum çalışmalarını yaygınlaştırma ve tanınırlığını artırma olanağı
Stratejik çözüm ortaklıkları yaratma zemini
Medya görünürlüğü
Hedef Grup 4: Özel Sektör
Hedef kitlelerine ulaşma olanağı
Kurumsal imaja olumlama katkısı
Ürün yada hizmetlerin sunum olanağı
Hedef kitlelerin değişen ihtiyaçlarını ve ürün/hizmet taleplerini gözlemleme olanağı
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7. Sürdürülebilirlik

2006 yılı süresince vakfımızın gerçekleştirdiği çalışmaların devamlılığı bu faaliyetin
hedef kitleleri ve sosyal paydaşlarının geliştireceği işbirliği ölçüsünde artarak devam
edebilecektir. Bu gerekçeyle vakfımız bu faaliyetlerin sürdürülebilirliği için gerekli
kaynakların temini ve tedarikine ilişkin çalışmalara devam edecektir.

8. İletişim ve Reklâm

2006 yılında gerçekleştirilen faaliyetler, pek çok iletişim argümanının oluşturulması ve
yayınlanması vasıtasıyla vakfımızın bilinirliği ve görünürlüğüne katkı yaratmıştır.
Ancak, özellikle doğrudan iletişim yöntemiyle vakfımızın tanıtımında çok etkili bir
iletişim ortamının faaliyetlerle gerçekleşmesi mümkün olmuştur. Vakfımızın faaliyetleri
doğrultusunda oluşturulan davetiyeler, afişler, basın bültenleri, pek çok kişi ve kuruma
ulaştırılmıştır. Faaliyetlerimize ilişkin yazılı, görsel medya haberleri ile ulusal ölçekte
yaygın bir tanıtımın gerçekleşebilmesi zemini yaratılmıştır.
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