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4.000 ÖĞRENCİMİZ EĞİTİMLERİ İÇİN DESTEĞİNİZİ BEKLİYOR 

 

BİR IŞIK YAKIN 
 

YÜKSEKÖĞRENİM BURS PROGRAMI 
 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, 31 yıldır, maddi yetersizlikler nedeniyle 

üniversite eğitimlerine devam etmekte zorlanan öğrencilerimize burs desteği 

sağlıyoruz.  

 

“Bir Işık da Siz Yakın” adlı projemiz kapsamında, bugüne kadar 37.614 gencimiz, 

üniversite öğrenimi süresince derneğimizden burs alarak mezun oldu. 

 
Öğrencilerimiz, ülkenin çeşitli yerlerinde öğretmen, hekim, mühendis, hemşire, 

avukat ve diğer mesleklerde çalışmakta, çevresine aydınlanmanın ışığını saçmaktadır!  

 

Burs verirken beklediğimiz tek karşılık; hak ve ödevlerinin bilincinde yurtsever 

gençler, cumhuriyetin bireyleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları olmaları ve 

ülkelerine hizmet vermeleridir! 

 

Bilimi rehber edinerek, sanat ve kültüre değer vererek; çok okuyan, araştıran, yazan, 

çağdaş Türkiye’nin gelecek güvencesi gençlerimizi arttırmayı hedefliyoruz.  

 



Öğrencilerimizin hayallerine uzanan bu yolda, burs ve eğitime destek projelerimiz ile 

bilgi ve deneyim kazanabilecekleri olanakları sunmak için, siz değerli bireysel ve 

kurumsal bağışçılarımızın katkılarınızı bekliyoruz.  

 
“Bir Işık da Siz Yakın” burs projemizde 1 öğrencimiz için aylık burs tutarı 275 TL, 

yıllık 2.750 TL’ dir. 
 
 
 
 

ANADOLU’DA BİR KIZIM VAR  
 

ORTA ÖĞRETİM BURS PROGRAMI 

 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, 1997 yılında, “Okumayan kızımız 

kalmasın” diyerek başlattığımız “Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak” 

projemiz ile bugüne kadar 91.183 öğrenciye burs desteği sağladık. 
 
Ülkemizde okullaşma oranının artması ve erken yaşta evliliklerin önüne geçilebilmesi 

konusunda hassasiyet gösteren derneğimiz özellikle kırsal bölgelerde uzun yıllar 

yoğun çalışmalar sürdürmüş ve kızlarımızın okulla yeniden buluşabilmesi için uğraş 

vermiştir. 
 
Bugün orta öğretim düzeyinde kızlarımızı desteklemekte, onları üniversiteye 

hazırlamakta ve meslek sahibi olmalarını amaçlamaktayız. 
 
Derneğimizden “Anadolu’da Bir Kızım Var” projesi ile orta öğretimde burs almış 

öğrencimiz üniversiteyi kazandığı takdirde “Bir Işık da Siz Yakın” projesinden 

burs almaya devam etmektedir. 
 

Öğrencilerimizin hayallerine uzanan bu yolda, burs ve eğitime destek projelerimiz ile 

bilgi ve deneyim kazanabilecekleri olanakları sunmak için, siz değerli bireysel ve 

kurumsal bağışçılarımızın katkılarınızı bekliyoruz.  

 
 
“Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak” burs projemizde 1 öğrencimiz 

için yıllık burs tutarı 1.550TL’dir. 
 
 

 

ÖĞRENCİLERİMİZE BİLGİSAYAR DESTEĞİ 
 

TEKNOLOJİYE ERİŞİM PROGRAMI 
 

2.000 ÖĞRENCİMİZ EĞİTİMLERİ İÇİN DESTEĞİNİZİ BEKLİYOR 

 

 

Tüm dünyayı etkisi altına COVID-19 salgını önlemleri kapsamında uzaktan eğitime 

geçiş ile birlikte teknolojiye sahip olmak bir zorunluluk haline gelmiştir.  

 



Maddi yetersizlikler içinde eğitimine devam etmek zorunda olan öğrencilerimizin 

uzaktan eğitimi mümkün kılan bilgisayar, tablet vb. teknolojik donanım ve internete 

erişimlerinin olmadığını tespit ettik.  

 

Kuruluşundan bugüne eğitime destek için projeler geliştiren ve uygulayan Çağdaş 

Yaşamı Destekleme Derneği olarak bu ihtiyacı karşılamak üzere “Öğrencilerimize 

Bilgisayar Desteği” projesini hayata geçirdik. 

 

Bu projede derneğimizden burs alan üniversiteli öğrencileri bilgisayar, orta öğretim 

öğrencilerini de tablet sahibi yapmayı, ayrıca bu donanımı kullanabilmeleri için 

internet desteği vermeyi hedefledik. 

 

Başlangıçta hedefimiz 2.000 öğrenciye bilgisayar ve tablet desteği 

vermek. 

 

 

21. yüzyılda, teknoloji çağında öğrencilerimizin çağı yakalamaları ve eğitimde fırsat 

eşitliğinden yararlanabilmeleri için siz değerli bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın 

katkılarınızı bekliyoruz.  

 

 

 

 

Bağışta bulunmak için: 

 

Havale/EFT 

 

BİR IŞIK YAKIN   
 
YKB-Etiler-ÖBM - 65979635 - TL 915 TR84 0006 7010 0000 0065 9796 35 
 
YKB-Etiler-ÖBM - 66154356  EUR 915 TR18 0006 7010 0000 0066 1543 56  
 
YKB-Etiler-ÖBM - 66000308 USD 915 TR51 0006 7010 0000 0066 0003 08 
 

SWIFT CODE: YAPITRISXXX 

 

ANADOLU'DA BİR KIZIM VAR  
 
YKB-Etiler-ÖBM - 66119514 - TL            915 TR46 0006 7010 0000 0066 1195 14 
 
YKB-Etiler-ÖBM – 66154656 - EUR 915 TR66 0006 7010 0000 0066 1546 56 
 
YKB-Etiler-ÖBM – 66157927 - USD 915 TR19 0006 7010 0000 0066 1579 27 
 
SWIFT CODE: YAPITRISXXX 
 
 
ÖĞRENCİLERİMİZE BİLGİSAYAR DESTEĞİ 
 



YKB-Etiler-ÖBM - 73782189 - TL            915 TR91 0006 7010 0000 0073 7821 89 
 
YKB-Etiler-ÖBM – 73770135 - EUR 915 TR17 0006 7010 0000 0073 7701 35 
 
YKB-Etiler-ÖBM – 73798656 - USD 915 TR33 0006 7010 0000 0073 7986 56 
 
 
SWIFT CODE: YAPITRIS 
 
 
SMS yoluyla BAĞIŞ 
 
EĞİTİM yazıp 4622’ye kısa mesaj göndererek burs projelerimize 10TL bağışta 
bulunabilirsiniz. 
 
Online Bağış 
 
Kredi kartı ile bağış yapmak için web sitemizdeki bağış butonuna tıklayabilirsiniz.  


