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EDİTÖRÜN

SÖZÜ

HAYDİ BİRLİKTE YUKARI BAKALIM

Yeşim Burul ‘97

Geride bıraktığımız 2021 yılının son günlerinde 
Adam McKay’in “Don’t Look Up” filmi bir streaming 
platformunda tüm dünyada eşzamanlı olarak 
gösterime girdi. Politik hiciv olarak niteleyebileceğimiz 
bu filmde, bir grup gökbilimci, hızla yaklaşmakta olan 
ve dünyayı yok edecek güçte bir kuyruklu yıldız tespit 
ediyor, başta çeşitli devlet organları ve medya olmak 
üzere her yerden insanlığı uyarmaya çalışmalarına 
rağmen, kendi küçük hesaplarına boğulmuş insanların 
bir türlü onları ciddiye almalarını sağlayamıyorlar. 
Toplumun ortak iyiliği ve müşterekleri için bir araya 
gelemeyen, uzmanların uyarılarını dinlemeyen 
bireyci bir toplumun yok olmaya mahkum olduğuna 
işaret eden bu filmi izlerken, bu sayımıza konuk 
olan isimleri ve oluşumları düşündüm; hoyratça ve 
körlükle yıpratılan okullarını savunan öğrencileri ve 
akademisyenleri düşündüm. Ve bu sayımızın kapak 
konusu olan “gönüllülük” vizyonu ile dokundukları 
her şeyi iyileştiren, sağaltan milyonlarca gönlü güzel 
“gönüllü”yü düşündüm. Bu sayımızı onların ürettiği ve 
çoğalttığı umudu hepinizle paylaşmak için hazırladık, 
sizlerin de elden ele gönülden gönüle yayacağınız 
umudu ile…

“Gönüllülük” konulu bu sayımızın kapak konuğu sivil 
toplum yöneticiliğinde 30. yılını tamamlayan, TÜSEV 
Temsilciler Kurulu Başkanı Erdal Yıldırım oldu. 1991-
97 yılları arasında BÜMED’de Genel Sekreter olarak 
görev alan Yıldırım, sivil toplum ve gönüllülükle ilgili 
engin deneyimlerini bizlerle paylaştı. Bu sayımız için 
sivil toplumun duayenlerinden TEMA Vakfı Onursal 
Başkanı Nihat Gökyiğit’ten iklim ve çevre kriziyle baş 

ederken gönüllülüğün nasıl başlangıç noktasında 
durduğunu; TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay 
Özinci’den eğitimde gönüllülüğün önemini dinledik. 
Üniversitemizin önemli gönüllülük projelerinden 
biri olan “Ayvalık Okulları”nı Ekonomi Bölümü 
öğretim üyemiz Prof. Dr. Fikret Adaman ve gönüllü 
öğrencilerimiz Narod Dabanyan ve İrem Sarıkaya 
anlattı. Köy Okulları Değişim Ağı’nın (KODA) kurucusu 
Mine Ekinci kırsalda eğitimin dönüşmesinde gönüllü 
ağlarının etkisinden bahsederken, Okul Destek 
Derneği’nin kurucusu Orkun Oğuz da eğitimde dijital 
dönüşüm ve desteğin oynadığı önemli rolü aktardı. 
Bu sayımızda ele aldığımız bir diğer hayati konu da 
derin yoksulluk oldu. Bu konuda müthiş bir çalışma 
yürüten Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucularından Hacer 
Foggo ve Nilüfer Çomak’tan derin ve aşırı yoksullukla 
mücadelede gönüllülüğün rolünü ve hayata 
geçirdikleri kampanyaları dinledik.

Her biri çalıştıkları alanlarda sürdürülebilir, bütüncül, 
kapsayıcı adımların atılması ve politikaların 
oluşturulması için çalışan bu isimlerin ortak 
noktalarından biri de Boğaziçili olmaları ve Boğaziçili 
öğrenciler ve mezunlarla da çalışmaları. Gönüllülük, 
üniversitemizin de temelini oluşturan yapı taşlarından 
biri ve burada yaktığımız meşalenin sivil toplumun 
pek çok alanında ışık tutmaya devam ettiğini görmek 
çok ilham verici. Bu vesile ile aramızdaki tüm 
gönüllülere, can-ı gönülden teşekkür ediyor, henüz 
fırsat bulamamışları da aramıza davet ediyorum. 
Gelin hep birlikte yukarı bakalım ve elimizden geleni 
gönülden yapalım!
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BÜMED

MEKTUBU

BÜMED Yönetim Kurulu adına

Burak Kaya ‘99

BIR DOZ GÖNÜLLÜLÜK

Merhaba. 249. sayımızla sizlere ulaşmanın memnuniyeti içindeyiz. BÜMED ekibi, 
bu kez hepimizin gönlüne hitap edecek bir dergi hazırladı; konuk yazarlar ve 

röportajlar eşliğinde “Gönüllülük” temasını işledi.
 

İşte bu bilinçle, BÜMED çatısı altında 16. dönem Yönetim Kurulu olarak 
başlattığımız bazı gönüllülük projelerinden bahsetmek yerinde olabilir. Sayımızda 

hikâyesini okuyacağınız gibi, lansmanı gerçekleştirilen BÜMED İhtiyaç Haritası, 
ihtiyaç sahibi Boğaziçi Üniversitesi paydaşlarıyla destekçileri elektronik ortamda 

buluşturan bir platform ve örnek bir gönüllülük modeli.

Yine bu sene içinde yeniden hayata geçirdiğimiz BÜMED bursları, öğrencilerimize 
ekonomik katkı sağlayabildiğimiz, bunu yaparken de okulumuz kültürünün ve 

değerlerinin anlaşılması, geliştirilmesi ve korunması için bir işleyiş çerçevesi çizmeyi 
hedeflediğimiz bir diğer gönüllülük projesi. Bu doğrultuda program adını “Boğaziçi 

Değerler Bursu” koyduk.
 

Ayrıca, baştan aşağıya yeniden tasarlayarak dijital ortamda faaliyete geçirdiğimiz 
BÜMED Next-Gen Mentorluk Programı çerçevesinde, 280 adet mentor, 

menteelerimizin kariyer planlamalarına katkı verdi. Öğrencilerimize ana becerilere 
dair eğitimler de sunan bu program, öğrencilerin kariyerlerine yönelik ihtiyaçlarına 

cevap vermeyi hedeflediğimiz bir başka değerli gönüllülük modeli.
 

Bitirirken mezunlarımıza bir çağrı da yapmak isterim. BÜMED İhtiyaç Haritası’nda 
izlediğimiz veriler umut verici olsa da, ne yazık ki gelen ihtiyaç taleplerinin çoğuna 
yetecek düzeye henüz ulaşamadı. Üniversitemizin bize aşıladığı sorumluluk alma, 

farkındalık, sosyal sorumluluk ve inisiyatif kullanma gibi beceriler, içimizdeki 
gönüllüyü ortaya çıkarmak için yeterli. Bir doz gönüllülükten en büyük faydayı 

inanın siz göreceksiniz.



Metro neomatik 41 Update. The unique NOMOS ring date in neon orange is 
patented and easy to set—in both directions. This is made possible by the 
in-house automatic caliber DUW 6101 within, which is highly precise and also 
features a patented date mechanism. Now available at Tevfi k Aydin in Istanbul. 
More information here: tevfikaydin.com.tr and nomos-glashuette.com
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İÇİNDEKİLER
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KATKIDA BULUNANLAR

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Öğrenci Ekibi’ne teşekkür ederiz. 

Hülya Cesur ‘06 Mine Ekinci ‘14Ceren Kaya ‘02

Sofya’da dünyaya gelen Cesur, Türkiye’nin 
ilk ve tek üstün yetenekliler okulu olan TEV 
İnanç Türkeş Özel Lisesi’nden %100 burslu 

olarak mezun oldu. 17 yaşında ilk kişisel 
resim sergisini açtı. 2006 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden, ana 
dalına ek olarak, biri Güzel Sanatlar diğer 

Sinema olmak üzere iki yan dal diploması da 
alarak mezun oldu. 2009 yılında GODE’de 
çalışmaya başladı, 2010’da Genel Müdür, 

2012’de yönetici ortak oldu. Aynı yıl Boğaziçi 
Üniversitesi Executive MBA programını 
tamamladı. GODE’de bulunduğu 12 yıl 

boyunca kozmetik, perakende, hızlı tüketim 
malları, inşaat, havacılık, ısıtma-soğutma, 
boya, eğitim, ilaç, sağlık, turizm, küçük ev 

aletleri, teknoloji ve finans sektörlerine 
hizmet verdi. 2012’den bu yana Boğaziçi 
Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim 

Kurulu üyesidir ve çeşitli üniversite ve 
iletişim okullarında Reklamcılık, Psikolojik 

Perspektifle Marka Stratejisi, Ajans-Müşteri 
İlişkisi ve Yaratıcı İnsan Yönetimi gibi 

konularda ders ve seminerler vermektedir. 
Girişimcilere ve CEO’lara marka yolculuğu 

ekseninde iş geliştirme, strateji ve pazarlama 
alanlarında danışmanlık veren Hülya 

Cesur, aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası 
KOZA programı kapsamında eğitmenlik 

yapmaktadır.

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nden aldı. Lisansüstü eğitimini 
Harvard Üniversitesi’nde Uluslararası Eğitim 

Politikaları konusunda tamamladı. 2010 
yılından bu yana eğitim, insan hakları ve 
sosyal politikalar alanlarında çalışan Mine 
Ekinci, Aralık 2016’da kurulan KODA’nın 
(Köy Okulları Değişim Ağı) Kurucusu ve 

Genel Koordinatörüdür. Çeşitli sivil toplum 
kurumları ve inisiyatiflerde gönüllü ve 

profesyonel olarak çalışmıştır. KODA ile 2017 
yılında Kale Grubu tarafından düzenlenen 
İbrahim Sosyal Girişimcilik Ödülleri’ne layık 

görülen ilk dört sosyal girişimciden biri oldu. 
2019 yılında dünyanın en büyük sosyal 

girişimcilik ağı olan Ashoka Vakfı tarafından 
Ashoka Fellow seçildi. KODA’daki rolleri 

dışında Okul Destek Derneği ve Bir Adım 
Var Vakfı Danışma Kurulu Üyesidir. Ekinci, 

kırsalda eğitim, eğitim politikaları ve eğitimde 
sosyal girişimcilik alanlarıyla ilgileniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi 
bölümünden 2002 yılında mezun 

olduktan sonra Reckitt Benckiser’in 
pazarlama bölümünde çalışmaya başladı. 

9 ay sonra Unilever Ev ve Kişisel Bakım 
Bölümü’ne Dove ve Rexona’dan sorumlu 

MT Ürün Müdür Yardımcısı olarak 
katıldı. Aynı şirkette farklı departman 

ve pozisyonlarda çalıştıktan sonra 
2007 yılı sonlarına doğru Ben& Jerry’s 

Türkiye stratejik lansmanını yönetti. 
Ekim 2010’da Unilever Global Merkezde 

Global/Bölgesel Kıdemli Marka 
Geliştirme Müdürü olarak çalışmak üzere 

Londra’ya taşındı. Çeşitli global iletişim 
ve inovasyon kampanyaları yönetti. 

Bu dönemde Central St Martins Sanat 
ve Tasarım Okulu’nda kısa dönemli 

programlara katıldı.  2013 yılında 
Mastercard Türkiye’de Doğu Avrupa 

bölgelerinden sorumlu pazarlama lideri 
oldu. 2020’de ise Avrupa Hızlı Büyüyen 

Pazarlar Pazarlama ve İletişim Başkan 
Yardımcısı oldu. Seyahati, trendleri 

keşfetmeyi, modayı ve sinema tarihini 
sever. Ayrıca, girlcoolhunting.com adlı 

blogun da yazarıdır.
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HABERLER

Stanford 
Üniversitesi 
araştırdı: 
Boğaziçili 
bilim insanları 
dünyanın en 
iyileri arasında

Boğaziçi Üniversitesi sanat ve 
beşeri bilimlerde Türkiye’nin lideri

Stanford Üniversitesi’nde yapılan 
veri tabanı çalışması dünyanın 
en etkin bilim insanlarını ortaya 
çıkardı. Hollanda merkezli 
yayıncılık şirketi olan Elsevier’in 
verileri kullanılarak, 2020 senesi 
için “Yıllık Etki” ve 1996-2020 
yılları arasını kapsayan dönem 
içinse “Kariyer Boyu Etki” listeleri 
yayımlandı. Boğaziçili bilim 
insanları her iki listede güçlü 
şekilde temsil edilirken “Yıllık 
Etki”de 19 ve “Kariyer Boyu Etki” 
kategorisindeyse 18 isim yer 
buldu. Listedeki Boğaziçili isimler 
Bilgisayar Mühendisliği’nden 
Çevre Mühendisliği’ne ve Atatürk 
Enstitüsü’ne çeşitlilik gösteren 
alanlarda çalışmalar yapıyor. 

Boğaziçi Üniversitesi, US News & 
World Report sıralamasına göre 
Türkiye’nin en iyisi
ABD merkezli US News & 
World Report’un hazırladığı, 
önde gelen yükseköğretim 
kurumları derecelendirme 
listesi Dünyanın En İyi 
Üniversiteleri 2022 
sıralamasında bu yıl 
90’ı aşkın ülkeden 
1.750 yükseköğretim 
kurumu, global-bölgesel 
araştırmalarda saygınlık, 
yayın, kitap, konferans sayısı, 
toplam atıf, uluslararası 
iş birlikleri, yayımlanan 
kitap gibi 13 kritere göre 
değerlendirildi. Boğaziçi 
Üniversitesi, bu kriterler 
arasında farklı oranlarda 
yapılan analize göre 100 
üzerinden 60 puan alarak 
dünyada 287’nci olurken, 
Türkiye’de zirvedeki 
konumunu korudu.

Dünyanın saygın yükseköğretim 
derecelendirme kuruluşlarından 
Times Higher Education (THE) 
Alanlarına Göre En İyi Üniversiteler 
Sıralaması 2022 kapsamında sanat 
ve beşeri bilimlerde en iyileri sıraladı. 
Boğaziçi Üniversitesi sanat ve beşeri 
bilimler sıralamasında 251-300 sıra 
bandında yer alarak Türkiye’den en 
iyi dereceyi elde etti; tarih, felsefe-
teoloji ile diller, edebiyat-dilbilim 
listelerinde de aynı sıra bandında 
yer buldu. Boğaziçi Üniversitesi sanat ve beşeri bilimler genel sıralamasında 
olduğu gibi bu iki listede de Türkiye’de ilk sırada temsil edildi. THE’nın yaptığı 
açıklamaya göre mühendislik ve psikoloji gibi diğer alanlardaki listeler de 
önümüzdeki aylarda paylaşılacak.

DERLEYEN: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM OFİSİ  
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Sistem 
Düşüncesi ile 
Çevre Eğitimi 
ve Dünya İklim 
Oyunu Projesi 
başlıyor
İklim değişikliği ve çevre konularını 
sistem düşüncesi yöntemiyle 
eğitime dönüştüren ilk program, 
Sistem Düşüncesi Derneği, 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve 
Boğaziçi Üniversitesi uygulama 
partnerliğiyle hayata geçiyor: 
“Sistem Düşüncesi ile Çevre 
Eğitimi ve İklim Oyunu Projesi.” 
Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) Türkiye 
Hızlandırma Laboratuvarı’nın 
desteğiyle hazırlanan projede, 
Boğaziçi Üniversitesi Matematik 
ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi 
Gaye Defne Ceyhan MacLellan’ın 
yer alıyor. Projede, 8. sınıf 
öğrencilerinin iklim kavramlarına 
hâkim olarak sistem düşüncesi 
yaklaşımıyla yaratıcı çözümler 
üretebilmesi hedefleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bilgin Metin’in kurucu yöneticisi 
olduğu Boğaziçi Üniversitesi Yönetim 
Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi 
(BÜSİBER), 10’uncu Siber Kampı’nı 
geçtiğimiz eylül ayında düzenledi. Prof. Dr. 
Metin kampın beşinci yılında Türkiye’de 
öncü bir niteliğe sahip olduğunu belirterek, 
yetenekli gençlerin siber güvenlik alanında 
ücretsiz olarak en iyi eğitimi alması için özveriyle çalıştıklarını söyledi. Yaz 
ve kış olmak üzere iki dönem düzenlenen kampların sayısı beş yıl içerisinde 
10’a ulaşırken, Prof. Dr. Bilgin Metin Türkiye’de siber güvenlik alanında öncü 
sayılabilecek bu eğitim etkinliğine salgına rağmen devam ettiklerini belirtti.

Dünyanın saygın yükseköğretim 
derecelendirme kuruluşlarından 
QS, Mezun İstihdam Sıralaması 
2022’yi açıkladı. Buna göre 
Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’de 
mezunlarına en iyi istihdam 
imkânı sunan üniversite olurken, 
dünyada 201-250 sıra bandında 
yer buldu. QS üniversiteleri, 
işverenler ile mezunlar 
nezdinde eğitim kurumunun 
itibarı, fakülte başına düşen 

işveren-üniversite iş birliği, işveren-öğrenci irtibatı ve mezun istihdam oranı 
kriterlerine göre değerlendirdi.

Boğaziçililer tarafından kurulan 
Zerosum ABD’li oyun grubu Zynga 
tarafından satın alındı

Boğaziçi Üniversitesi mezunları dünya 
çapında ses getiren başarılarına bir 
yenisini daha ekledi. Boğaziçili genç 
girişimciler Umut İsmetoğlu ve Hasan 
Burak Demir’in 2019’da kurdukları 
mobil oyun şirketi Zerosum, hisseleri 
ABD’nin en büyük teknoloji borsalarından 
NASDAQ’ta işlem gören, dünyanın lider 
mobil oyun grupları arasında sıralanan 
Zynga ve Rollic Games tarafından satın 

alındı. 24 yaşındaki Umut İsmetoğlu, yeni iş birliğinin de sağlayacağı avantajlarla 
hedeflerinin dünyanın en iyileri arasında yer almak olduğunu söyledi. 

Siber güvenliğe ilgi duyanlara davet

İstihdamda Türkiye’nin lideri 
Boğaziçi Üniversitesi
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24 Kasım 
Öğretmenler 
Günü’nde 
pandemide 
eğitim tartışıldı
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nin düzenlediği “24 Kasım 
Öğretmenler Günü Haftası Çevrimiçi 
Etkinlikleri” 24-26 Kasım tarihleri 
arasında yapıldı. “Pandeminin Ev 
ve Okul Hayatına Yansımaları”, 
“Pandemi ve ötesinde Bilişim 
Teknolojileri Uygulama Öğretmeni 
Olmak” ve “Üniversite-Okul 
Araştırma İşbirlikleri” oturumlarıyla 
düzenlenen etkinliklerde, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü kutlanırken 
eğitim alanına yönelik sorun 
ve yenilikler de konuşuldu. 24 
Kasım’da başlayan serinin ilk 
oturumu “Pandeminin Ev ve Okul 
Hayatına Yansımaları” oldu. Boğaziçi 
Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep 
Erdiller Yatmaz’ın açılış konuşmasını 
yaptığı toplantıda, erken çocukluk 
dönemi eğitiminde okul-ev 
işbirliğinin önemine değinildi. Dr. Öğr. 
Üyesi Erdiller Yatmaz, eğitimcilerin 
pandeminin yarattığı sorunların 
yanı sıra fırsatlara da odaklanması 
gerektiğini söyledi. Boğaziçi 
Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi 
Nalan Babür konuşmasında, Türk 
Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 
(TÜSİAD) ve Eğitim Reformu Girişimi 
(ERG) raporlarındaki istatistiklerden 
yola çıkarak pandeminin eğitimi 
hazırlıksız yakaladığını söyledi.

Boğaziçili girişimcilerden kahve 
severler için yepyeni bir buluş

Dünyada ilk kez CloudBrew® demleme tekniği ile hazırlanan Bulut Kahvesi, 
üçüncü dalga kahve kültürüne yepyeni bir lezzet getiriyor. Boğaziçi 
Üniversitesi öğrencilerinin içinde yer aldığı bir grup girişimci tarafından 
geliştirilen Bulut Kahvesi, kahve severleri soğuk su buharıyla demlenmiş 
farklı bir kahve deneyimine davet ediyor. Bulut Kahvesi’nde nitelikli kahve 
çekirdekleri, soğuk su buharı kullanılarak, vakumlu ve hijyenik ortamda 
ısıl işlem uygulamadan demleniyor. Bu buluşun patentini alan Boğaziçili 
girişimciler, kahve çekirdeğindeki aromatik bileşenleri yüksek verimle nihai 
ürüne aktararak diğer demleme tekniklerinde elde edilemeyen bir lezzet elde 
ettiklerini belirtiyor.

INDEPENDENT projesiyle yosundan 
üretilen jet yakıtı 2022’de hazır

Boğaziçi Üniversitesi’nin son yıllardaki en kapsamlı projelerinden, Avrupa 
Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı 
kapsamında desteklenen Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre 
Biyorafineri Konsepti Projesi (INDEPENDENT) çalışmalarına devam ediyor. 
Projede, biyoekonomi odaklı bir büyüme modeline dayanan entegre bir 
üretim sistemiyle enerji, sağlık, gıda, tarım, hayvancılık ve çevre sektörlerine 
yönelik biyoyakıt, fonksiyonel gıda ve biyo-gübre başta olmak üzere 11 farklı 
yosun tabanlı biyoteknolojik ürün elde edilecek. Bu kapsamda Boğaziçi 
Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ndeki Türkiye ve Avrupa’nın ilk 
karbon-negatif entegre biyorafinerisinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sayesinde, 
yosundan üretilen biyoyakıt, 2022 yılında jet uçuşunda kullanılacak. Toplam 
5,7 milyon Euro bütçeye sahip proje kapsamında, yıllık yaklaşık 1200 tonluk 
ıslak yosun kütlesinin işlenmesi hedefleniyor.
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BU409 KAMPÜSTEN KARİYERE

Zirvedeki mezunlar, 
öğrencilerle buluştu

Farklı sektörlerde kariyerini sürdüren Boğaziçi mezunları, “BU409-Kampüsten 
Kariyere” etkinliğinde deneyimlerini ve tavsiyelerini Boğaziçi öğrencileriyle paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 
iş hayatı ile ilgili bilgi vermek ve 
sektörleri tanıtmak amacıyla 
27 yıldır gerçekleşen BU409 
“Kampüsten Kariyere” seminer 
dizisi 10 Aralık’ta çevrimiçi 
olarak gerçekleşti. Boğaziçili 

öğrenciler ve yeni mezunlar hem 
yola kendilerinden önce çıkmış 
Boğaziçililerin deneyimlerinden 
faydalandı, hem de sektör, firma 
ve departmanlar hakkında bilgi 
sahibi olup kariyer planlarını 
kurgularken eşsiz bilgilere erişti. 

KARİYER TAVSİYELERİ
Gün boyu süren BU409 
Kampüsten Kariyere seminer dizisi 
ile oturumlarda yer alan Boğaziçi 
mezunları kariyer süreçlerini 
öğrencilerle paylaştı. QNB 
Finansbank Üst Gelir Segmenti ve 
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Varlık Bankacılığı Direktörü Feyyaz 
Bıçak ‘11, öğrencilere “İş hayatında 
neyi daha farklı ve verimli 
yapabilirim?” diye düşünerek 
katma değer yaratmalarını tavsiye 
etti. Pfizer Nadir Hastalıklar İş 
Birimi Lideri Ayşenur Hananel ’03 
ise mutlu ve huzurlu bir çalışma 
ortamını iş hayatı için olmazsa 
olmaz olarak nitelendirdi. Yeni 
jenerasyonların esnek ve keyifli bir 
çalışma ortamına önem verdiğini 
ve kendi değerlerine uymayan 
şirketlerde çalışmak istemediğini 
söyleyen Hananel, Pfizer’in 
kendini geliştirmek isteyen gençler 
için ideal bir çalışma ortamı 
sunduğunu belirtti.
Bir sonraki konuşmacı Kale 
Finans Başkan Yardımcısı Haluk 
Alperat ’88 da çalıştığı şirketteki 
kariyer fırsatlarını anlattı ve 
başarının çok çalışmakla geldiğini 
söyledi. Alperat, kurumsal 
finans bölümünde çalışmanın 
hem analitik olmayı, hem de 
müşterilerle iyi ilişkiler kurmayı 
gerektirdiğinin altını çizdi.
 
“SEÇTİĞİNİZ ŞİRKET 
HAYATINIZI BELİRLİYOR”
“Etkinliğin ikinci bölümünde 
GSK Tüketici Sağlığı Pazarlama 
Direktörü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Gülden Duykan Kankotan 
‘05, markaların tüketicilerle olan 

iletişiminde büyük bir dönüşüm 
yaşandığını dile getirdi. Önceden 
tek taraflı ve çoğunlukla televizyon 
üzerinden yürüyen bu iletişimin, 
artan dijitalleşmeyle birlikte 
değiştiğinin altını çizen Kankotan, 
öğrencilere staj yapmalarını ve bu 
tür dönüşümleri gözlemlemelerini 
tavsiye etti. Kankotan, 
öğrencilerden gelen “İş için 
kendi hayatınızdan nasıl ödünler 
verdiniz?” sorusuna “Seçtiğiniz 
şirket, hayatınızda iş için verdiğiniz 
ödünleri de belirliyor” diyerek 
öğrencilere doğru seçimler 
yapmaları konusunda tavsiye 
verdi. Kankotan, şirketlerin kendi 
bünyelerinde çalışan kadınların 
tercihlerini desteklemesi 
gerektiğini ve GSK’nin desteği 
sayesinde iki çocuğuyla birlikte 
kariyer yolculuğuna devam 
edebildiğini söyledi.
 
“PLAN YAPMAK ÖNEMLİ”
Borusan Otomotiv İnsan 
Kaynakları ve İSG Genel Müdür 
Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi 
Tuğba Paşalı Karacan ‘98, 
Boğaziçi’nden mezun olurken 
akademik kariyer seçeneğini de 
düşündüğünü belirtti ve BU409 
toplantılarının bu kararı verme 
aşamasındaki öğrenciler için çok 
önemli olduğunun altını çizdi. 
Kariyerine Borusan’da başlayan ve 

Borusan Grubu şirketlerinde çeşitli 
iş tecrübeleri edinen Karacan, 
öğrencilere şu sözlerle seslendi: 
“Kendinize hedef koymanız 
ve bunu bir plana oturtmanızı 
öneririm. Bunu yazılı yapın 
ve hedeflerinize ulaşmak için 
hangi safhalardan geçeceğinizi, 
kimlerden yardım ve destek 
isteyeceğinizi de planlayın.” 
Karacan, sadece günü kotarmaya 
çalışan bir şirketten ziyade, 
çalışanlarını geliştirmeye ve onlarla 
birlikte gelişmeye önem veren 
bir şirketle çalışmanın önemini 
vurguladı. Bir sonraki oturumda 
Signify İK Direktörü Hande Altan 
‘06 ise Boğaziçi’ndeki sosyal 
kulüplerin ve arkadaşlıkların çok 
önemli olduğunu, mezunlar ekibi 
olarak birbirlerini son derece 
desteklediklerini ve üniversitede 
kalıpların dışında düşünmeyi 
öğrendiğini söyledi.
 
“ŞİRKET DEDİKODULARI” 
Kampüsten Kariyere seminer 
dizisinin konukları bu kadarla 
sınırlı değildi. Yeni mezun olmuş 
Boğaziçililer kariyerlerindeki ilk 
deneyimlerini ve gelecek planlarını 
çevirimiçi iki ayrı oturumda 
paylaştı. Esmanur Yıldırım’21 
moderatörlüğündeki ilk oturumda 
Türker Masır’18 (QNB Finansbank 
Üst Gelir Segmentleri Müşteri 
Kazanımı ve Marka Yönetimi), 
Cansu Göğebakan Uluğ’16 (Pfizer 
Pazara Erişim Proje Yöneticisi) 
ve Levent Aytuna’18 (Kale 
Grubu Analiz Mühendisi); Emine 
Çavak’17 moderatörlüğündeki 
ikinci oturumda Ahmet Oğuzhan 
Özfiliz’19 (GSK Lokal Kilit Müşteri 
Yöneticisi) ve Begüm Demirkol 
Önal’17 (Borusan Otomotiv 
Jaguar Land Rover  Pazarlama 
İletişim Yetkili Uzmanı) yer 
aldı. Bu oturumlarda yer alan 
mezunlarımız, iş hayatına 
hazırlanan öğrencilere ne isteyip 
istemediklerini anlamaları için 
farklı sektörlerde  ve farklı 
departmanlarda staj yapmanın 
ne kadar önemli olduğunu 
vurguladılar. 
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ARZUM PAZARLAMA 
DİREKTÖRÜ

Özlem Zülal ’07

Boğaziçi Üniversitesi’nin 
mesleki yöneliminize olan 
katkılarından bahsedebilir 
misiniz?
Boğaziçi Üniversitesi’ne sadece 
bir okul olarak bakmak yanlış 
olur; burası sizi son hızla hayata 
hazırlayan, ne istediğinizi bulmaya 
yardımcı olan, bünyesinde 
bulundurduğu olanaklarla sizi 
hep daha iyi halinize götürmeyi 
amaçlayan bir kurum. Tüm 
bunların yanında, bünyesindeki 
kulüpler, sunduğu eğitimler, 
yapılan konferanslar oldukça 
çeşitli. Öğrencilerini iş dünyasına 
iyi hazırlayan bir okul. Kariyerimi 
şekillendirirken bu olanaklar hep 
aklımdaydı. Okuldaki ilk yılımdan 
itibaren görev aldığım kulüpler 
hem iş hayatını yakından tanımamı 
sağladı, hem de insan ilişkileri 
konusunda beni geliştirdi. Aldığım 
akademik eğitimin yanında 
kulüplerdeki öğretilerin ışığında 
henüz mezun bile olmadan nasıl 
bir meslek edinmek istediğimi 
belirledim.

Covid-19 salgını sürecini 
şirketiniz açısından 
değerlendirir misiniz?
Geçtiğimiz yıl, pandemi nedeniyle 
tüm dünya için çok zorlu geçti. 
Bu dönemde farklılaşan tüketici 
ihtiyaçları ile birlikte hijyen, kişisel 
bakım ve sağlıklı beslenmeye 
yönelik ürünlere talep arttı. Buna 
paralel olarak da Küçük Ev Aletleri 
(KEA) pazarı hem dünyada hem 
Türkiye’de büyüdü. Covid-19, 
birçok sektörde talep daralmasına 
yol açarken, KEA pazarı büyüdü. 
Arzum, 2020 sonunda, Türkiye 
KEA pazarında adet bazında 
birinci olurken, ciro bazında 
pazara liderlik eden ilk üç marka 
arasında yer aldı. Pandeminin ilk 
haftalarından itibaren insanların 
mutfağa tekrar girmesiyle hijyen 

ve temizlik önceliğimiz oldu. Evde 
kişisel bakım önem kazandı. Tüm 
bu taleplere Arzum’un uygun 
ürünleriyle karşılık verdik. 

Covid-19 sürecinde Arzum ne 
tür önlemler aldı ya da almayı 
planlıyor?
Pandemi ile mücadele 
doğrultusunda üzerimize 
düşeni yapıyoruz. Şirket olarak 
çalışanlarımız bizim için çok 
önemli ve çalışanlarımız arasında 
ikinci doz aşısını yaptıranların 
oranı oldukça yüksek. Ofisimizde, 
virüsün bulaşmasını engellemek 
için her türlü önlemi aldık. Maske, 
sosyal mesafe ve hijyen koşullarını 
çalışma ortamlarımızda en etkili 
şekilde hayata geçiriyoruz. İşyeri 
hekimimiz şirketimizin aşılanma 
durumunu takip ediyor. Çalışma 
düzenimizi, salgının seyrine 
göre her ay gözden geçiriyoruz. 
Salgın nedeniyle hayatımıza giren 
esnek çalışma uygulamalarının 
bundan sonraki iş hayatımızı 
şekillendireceğinin farkındayız. 
Araştırmalar ve çalışanlarımızın 
geribildirimleri, haftanın beş 
günü ofisten çalışma modelinin 
yerini, hibrit diye tanımladığımız, 
ev-ofis çalışma modelinin 
alacağını gösteriyor. Şirketimizde 
motivasyon, bağlılık ve yaratıcılığı 

olumlu etkileyecek esnek çalışma 
modelleri üzerinde çalışıyoruz.

Arzum olarak markalaşan 
global bir firmasınız. Pazar 
payınızdan, hedeflerinizden 
ve bu hedefler için 
planlarınızdan bahsedebilir 
misiniz?
Temelleri 1950’li yılların başlarında 
atılan şirketimiz, 1966’da yerli bir 
marka olarak doğdu. Markalı ilk 
ütüden, Türk malı mutfak robotu 
üretimine kadar sektörde birçok 
ilke imza attık. Bugün geldiğimiz 
noktada gıda hazırlama, pişirme 
ve kızartma ile saç bakımı 
kategorilerinde pazar lideriyiz. 
Sıcak içecek hazırlama pazarında 
ise ikinciyiz. Arzum köklü tarihi 
ve kurumsal yönetimindeki 
başarısıyla bugünlere geldi. Bu 
başarıların arkasında sağlam 
bir strateji ve bunu uygulayan 
kuvvetli bir ekip var. 55 yıllık 
geçmişimizde inovasyon, tasarım 
ve teknolojiyi odağımıza alarak 
ortaya çıkardığımız ürünlerimizle 
tüketicinin hayatını kolaylaştırdık. 
Global bir marka olmak en 
büyük hedefimiz. Türk kahvesi 
kültürünü tüm dünyaya yaymayı 
hedefliyoruz. Bunun için de Arzum 
OKKA markamızla dünyanın birçok 
ülkesinde çalışmalar yapıyoruz. 
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ciltte kuruluğa sebep oluyor. Bu 
nedenle çok kuru ve atopi eğilimli 
ciltler için özel olarak geliştirilen 
Atoderm serisinin satışları bu 
süreçte artmaya devam etti.
Salgından korunmak için en elzem 
ürün olan maskeleri kullanmak 
‘maskne’, yani maske kullanımına 
bağlı akne problemine neden 
oldu. Bunun sonucunda sivilce ve 
gözenek gibi problemler yaşayan 
kişilerin sayısı her geçen gün 
arttı. Bu durumun bir yansıması 
olarak yine pandemi sürecinde 
karma, yağlı ve akne eğilimli ciltler 
için geliştirilen Sébium serisine 
olan ihtiyacın da artığını gördük. 
Bioderma olarak her zaman cildin 
ve tüketicilerin ihtiyaçlarına 
göre ürünler geliştirmeye devam 
edeceğiz.

Covid-19 sürecinde Bioderma 
ne tür önlemler aldı?
Pandemi sürecinde 
çalışanlarımızın, müşterilerimizin 
ve tüm paydaşlarımızın sağlığını 
korumak için çok çabaladık. 
Dijital altyapımızı güçlendirerek 
uzaktan çalışma sistemine geçtik. 
Evden çalışmaya başlamamız 
şirket içindeki iletişimi ve zaman 
yönetimini daha etkin hale getirdi. 
Ekiplerimize hijyen ve sağlık 
kitleri yolladık. Çevrimiçi efektif 
toplantılara geçtik. Doktorlara 

ulaşmak için cilt endikasyonlarına 
özel webinarlar düzenledik. 
İşin özü, gündemi takip ederek 
en efektif çalışma ortamını 
yaratmaya çalışıyoruz.

Bioderma Türkiye Voleybol 
Milli Takımlar Resmi Sponsoru 
oldu. Sponsorluk sürecini 
aktarır mısınız?
Sosyal sorumluluklarını yerine 
getirmek şirketimizin kurumsal 
kültürünün temel ve ayrılmaz 
unsurlarından. Bioderma olarak, 
“Toplumu önemse çünkü o senin 
en büyük ailen!” diyoruz ve cilt 
sağlığına gösterdiğimiz saygının 
yanı sıra toplumsal konularda 
fayda ve farkındalık oluşturmayı 
önemsiyoruz. 
Bu kapsamda sürekli gelişen 
ve dünya çapında başarılarıyla 
bilinen milli voleybol 
oyuncularımızın yanında olmak 
istedik. Voleybol Milli Takımlar 
Sponsorluğumuz sayesinde 
de Bioderma olarak, Türkiye 
voleybolunu daha güzel bir 
geleceğe taşıyarak yeni nesiller 
için de örnek adımlar atacağız. 
Milli voleybol takımlarımız bu 
yıl Olimpiyatlarda ve Avrupa 
Şampiyonaları’nda başarılı bir 
performans ortaya koydu. Bu 
performansın daha da yükselmesi 
için voleybola desteğimiz sürecek.

NAOS TÜRKİYE VE 
ORTA ASYA BAŞKANI

Ümit 
Küçükmustafa ‘00

Boğaziçi Üniversitesi size 
neler kattı?
Boğaziçi Üniversitesi, özgür 
düşüncenin, sorgulamanın ve 
fikirlerini rahatça ifade etmenin 
teşvik edildiği bir ortam sunuyor. 
Benim öğrenci olduğum dönemde 
bunu tam anlamıyla yaşadım.

Bioderma yaklaşık 50 yıldır 
faaliyet gösteren global bir 
firma. Pazar payınızdan ve 
hedeflerinizden bahsedebilir 
misiniz?
Kişisel bakım ve hijyen 
ürünlerimizle biz pazar lideriyiz. 
Yapılan son araştırmalara göre 
ise dermatolog ve eczacıların 1 
numaralı markasıyız. Hedeflerimiz 
her geçen gün büyüyor. Örneğin, 
dijital içerik ile fiziksel nesneler 
arasındaki sınırı ortadan 
kaldıracak Spatial Web’in ve Web 
3.0’ın ortaya çıktığını görüyoruz. 
Web 3.0 ile kullanıcıların verileri 
artık kendilerinde olacak. Spatial 
web dönemi, tüketicilerle 
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Covid-19 salgını açısından 
şirketinizin durumunu 
değerlendirir misiniz?
Pandemi özellikle kişisel hijyenin 
önemini ön plana çıkardı ve bu 
durum bize olan ilgiyi artırdı. 
Hem eczanelerden hem de 
çevrimiçi kanaldan satışlarımız 
arttı. Tüketiciler, ürünlerimizi 
web sitemizden de güvenle satın 
alabildi.
Pandemi döneminde maske, 
dezenfektan ve stres gibi etkenler 
cilt problemlerini çoğalttı. 
Örneğin, dezenfektan ve kolonya 

https://www.bioderma.com.tr/cildiniz/kuru-cok-kuru-egzama-ve-atopi-egilimli-ciltler?utm_source=referral&amp;utm_medium=bumed&amp;utm_campaign=bioderma_bumed_roportaj_20211125&amp;utm_content=bioderma_bumed_roportaj_20211125
https://www.bioderma.com.tr/urunlerimiz/sebium?utm_source=referral&amp;utm_medium=bumed&amp;utm_campaign=bioderma_bumed_roportaj_20211125&amp;utm_content=bioderma_bumed_roportaj_20211125
https://www.bioderma.com.tr/?utm_source=referral&amp;utm_medium=bumed&amp;utm_campaign=bioderma_bumed_roportaj_20211125&amp;utm_content=bioderma_bumed_roportaj_20211125




24

KİTAP

Yunus Nadi 
Roman Ödülü 
sahibi Başar 
Başarır ’92, 
Dolunay İki 
Gece Sürer adlı 
romanında, 
2000’li yılların 
hemen başında 
yaşanan olayları kaleme alıyor. Ters köşelerle dolu 
bu muzip kitapta, beklenmedik bazı aksaklıklar 
büyük fırsatlara, hüsranlar diri umutlara, zıtlıklar 
muhabbete, her türlü çılgınlık da hayırlara vesile 
oluyor. Akdeniz’in suları gibi sıcak, tılsımlı, sürprizlerle 
dolu bir roman.
Başar Başarır ‘92, Dolunay İki Gece Sürer, Can 
Yayınları, 2021, 384 sayfa

Bilim nedir? Nasıl yapılır? Ne işe yarar? Neye inanmamızı söyler? Neden özgür 
olmalıdır? Onu inkâr edenlerin başına neler gelir? Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say’dan gerçeğe ulaşmak 
için keşfedilmiş en iyi yöntemi anlatan, “sözelciler” dahil herkesi evreni anlama 
çabamızın coşkusuyla buluşturan bir kitap: En Hakiki Mürşit.
Cem Say ’87, En Hakiki Mürşit, Doğan Kitap, 2021, 216 sayfa

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini 
tamamlayan Defne Suman ‘96, büyümek, kadın olmak ve gitmek üzerine kaleme 
aldığı öykülerden oluşan kitabı Yitik Ülke’de hafıza, yersizlik ve yerinden yurdundan 
edilmeyi konu ediyor. Aidiyet teması ekseninde biçimlenen öyküler günlük yaşamın 
yüzeysel varoluş pratiklerinin altına bakıyor, bireysel ve toplumsal dinginliğin anlam 
arayışıyla bağını sorguluyor.
Defne Suman ‘96, Yitik Ülke, Doğan Kitap, 2021, 200 sayfa

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu ünlü 
yazar Alper Canıgüz ’94, akıllara seza bir polisiye şaheseri 
daha kaleme aldı. Lüks bir otelde gedikli bir gazeteci 
vahşice öldürülür. Böylece kitabın kahramanı dedektifin 
hayatına renk gelir. Zanlılar arasında mekik dokurken, 
8 yaşında tecrübeli bir rakibi vardır bu defa: Altan… 
Şeytana pabucunu ters giydiren yeni nesil bir şeytan. 
Kahramanımız katili Altan’dan önce bulabilecek midir? 
Yoksa davayı, bahsi ve hayalî arkadaşlarını kaybedecek 

midir? Kıyamet Park, sahici 
dehşet ile sahte şöleni bir 
araya getiriyor.
Alper Canıgüz ‘94, 
Kıyamet Park: Bir Kamu 
Davası 3, Alfa Yayınları, 
2021, 248 sayfa



Hep beraber 
desteği 
çoğaltalım, 
öğrencilerimizin 
yanında 
olalım.

Geçen yıl 
2.688 
öğrencimize
desteklerinizle 
5.2 Milyon TL

tutarında 
3.669 burs 
ve ödül 
verdik.

 GEREKSİNİM BURSU 

 İNTERNET     100 TL / ay 

 İNTERNET     500 TL / dönem1

 İNTERNET     900 TL / yıl 1

 TABLET     1.200 TL / adet 

 LAPTOP     4.000 TL / adet 

 YEMEK     1.080 TL / yıl1              

 KİTAP 400 TL / yıl1               

 YURT 2.250 TL / yıl1

 İSME BURS  4.950 TL / yıl

Gereksinim sahibi öğrencilere2 akademik 
yıl boyunca verilen, bire bir bursiyer - 
bağışçı eşleşmesi yapılan burstur. İsme 
bursun adı bağışçısı tarafından belirlenir.

BURS ADI: 

    Bursu

  BURS HAVUZU 

   TL

Herhangi bir alt veya üst limiti olmayan 
burs bağışlarınızı burs havuzumuza 

yapabilirsiniz.

1   Yıl: Bir akademik yıl (9 ay) / Dönem: Bir akademik  
 dönem (Güz Dönemi: 5 ay, Bahar Dönemi: 4 ay)
2   Gereksinim sahibi öğrenciler (bursiyerler),  
 Boğaziçi Üniversitesi Burs Komisyonu tarafından 
 belirlenmektedir.



B O Ğ A Z İ Ç İ  Ü N İ V E R S İ T E S İ  V A K F I

B U R S  B A Ğ I Ş I

online bağış www.buvak.org.tr 

Bağışçı Adı Soyadı

Bölüm 

Mezuniyet Yılı 

Adres  

Toplam Bağış Tutarı  

Taksit Sayısı    • Tek seferde   • 3 taksit   • 6 taksit       

Makbuzun Düzenleneceği Adres

 

E-posta 

Mobil Tel    

ONAY Adımın bağışçı onur listesinde yayınlanmasını onaylıyorum: 

• Evet   • Hayır   

Tarih    /  /

Vakfımız, Bakanlar Kurulu’nun 12 Ağustos 1993 tarih ve 93/4805 sayılı kararı ile vergi bağışıklığı hakkına sahip bulunmaktadır. Kamu Yararı Gözeten Vakıf statüsündedir.

buvakbagis@boun.edu.tr  T 0 212 359 72 50  F 0 212 257 37 62   

HAVALE ile ÖDEME 

GARANTİ BBVA, Boğaziçi Üniversitesi Şubesi (303) 

Hesap Adı: Boğaziçi Üniversitesi Vakfı 

TL Hesabı: TR 18 0006 2000 3030 0006 2999 05 

Açıklama:    Bursu

YAPI KREDİ BANKASI, Etiler Şubesi (0237) 

Hesap Adı: Boğaziçi Üniversitesi Vakfı 

TL Hesabı: TR 18 0006 7010 0000 0061 2901 94 

Açıklama:   Bursu

KREDİ KARTI ile ÖDEME 

Banka Adı:  

Kredi Kartı Cinsi • Visa   • Master   • Amex 

Geçerlilik Tarihi   /  /  

Kart No     /     /     /    

CVV    

Bağışçı İmza 

AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (“BÜVAK”) olarak bilgilerinizin tarafımızca güvenli bir şekilde saklanıp, 
kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şekilde, aşağıda açıklanan kapsamda işlendiğini belirtmek isteriz. 

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: Kişisel verileriniz, BÜVAK’ın vakıf senedinde yer alan amaçlar ve hizmet konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, 
BÜVAK bünyesine bağış ve yardımların alınması, BÜVAK tarafından burs imkanlarının sağlanması, yardımlarda bulunulması, BÜVAK’ın etkinlik ve organizasyon yönetim süreçlerinin icra edilebilmesi 
için ilgili kişilerle iletişimin sağlanması amacıyla iş birimleri tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, süreli veya süresiz yayınlar yapılması, sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların yerine 
getirilmesi amaçlarıyla BÜVAK tarafından işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Kişisel verileriniz, BÜVAK’ın vakıf senedinde yer alan amaçlar ve hizmet konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal 
çerçevede sunulabilmesi, BÜVAK bünyesine bağış ve yardımların alınması, BÜVAK tarafından burs imkanlarının sağlanması, yardımlarda bulunulması, BÜVAK’ın etkinlik ve organizasyon yönetim 
süreçlerinin icra edilebilmesi için ilgili kişilerle iletişimin sağlanması amacıyla iş birimleri tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, süreli veya süresiz yayınlar yapılması, sözleşme ve mevzuattan 
doğan sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlarıyla, hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği de dahil işbirliği yaptığımız 
program ortağı kuruluşlarla ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve BÜVAK’ın hukuki yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple edinilen 
kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri ile toplanmaktadır.

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları: Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahipleri,  yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ¹ BÜVAK’a 
başvurarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uy-
gun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik tveya yanlış 
işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun 
olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel 
verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 2 

1 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya 
kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından BÜVAK’a daha önce bildirilen ve BÜVAK’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru 
amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla BÜVAK’a iletir.

2 Bu konuda detaylı bilgi için https://www.buvak.org.tr/index.php?sayfa=67 internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

(Yukarıdakinden farklıysa)

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından yürütülen bağış toplama kampanyaları, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 2. Maddesinin 2. Fıkrası hükmü uyarınca sadece Boğaziçi 
Üniversitesi Mensuplarına, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlarına, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği üyelerine, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevellilerine yönelik hazırlanmıştır. 
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Kare kodu okutup
AXAFit’i indirin,
indirimlerden hemen
yararlanmaya başlayın.

axasigorta.com.tr ∙ AXA Sigorta Acenteleri ∙ 0850 250 99 99 ∙ #DertVarsaDermanAXA

     avantajlar dünyası
AXAFit’te!
Sektörde bir ilki gerçekleştiriyor, AXA Sigortalı müşterilerimize özel faydaların yanı sıra dileyen 
herkesin yararlanabilmesi için GastroClub ile tüm AXAFit kullanıcılarına avantajlarla dolu bir 
dünya sunuyoruz!

AXAFit uygulamasını ücretsiz indirerek sağlıklı yaşamdan ev bakımına; film keyfinden 
doyumsuz lezzetlere kadar her alandaki GastroClub fırsatlarından yararlanabilirsiniz.
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SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ: BİRAY ANIL BİRER ‘08

“Bir faydanız olduğunu 
gördükçe, kopmanıza 

imkân yok”
Yaklaşık 20 yıldır Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) Yönetim Kurulu ve İcra 
Kurulu Üyesi olarak çalışan, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İİBF’de dersler veren 
Oktay Özinci ’73, gönüllülüğe ilişkin “Çocukların mutluluklarını gördükçe, bir faydanız 

olduğunu gördükçe, kopmanıza imkân yok” diyor.

TEGV, gönüllüler için aynı zamanda bir sosyalleşme mekânı.
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Eğitimde gönüllülük 
dendiğinde akla gelen ilk vakıf, 
Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı (TEGV). TEGV’ in 
yıllar süren başarısını neye 
bağlıyorsunuz?
TEGV 26 yaşında. Bu kadar 
zaman içerisinde istikrarlı bir 
şekilde büyüdü. Burada bana 
göre üç ana faktör var. Bunlardan 
biri, bizim kuruluş amacımızdan 
hiç sapmamış olmamız. Vakıf 
senedimizde “Vakfımızın 
varoluş nedeni devlet tarafından 
verilen temel eğitime katkıda 
bulunmaktır” diyor. Biz o zaman 
bunu yazmışız, hâlâ aynı şey 
geçerli.
İkincisi, kurumsallaşmayı 
başarabildik. Bu da son derece 
önemli. İkinci nesle geçen 
çok az gönüllü kuruluş var. 
Kişilere bağlı olarak, onların 
arzusu ve imkânları ile başlıyor, 
kişilerle özdeşleşiyorlar. Biz ise 
kurumsallaşmayı başarabildik. O 
ne demek? Yani bir kere, çok şeffaf 
bir kurumuz. Herhangi bir kişi tegv.
org.tr’ye girdiğinde A’dan Z’ye ne 
yaptığımızı bilir, bütün hesabımızı 
kitabımızı görür. Dolayısıyla bu 
güven teşkil ediyor; programımız, 
yaptığımız işler, kim olduğumuz 
belli.
Üçüncüsü de sağlam bir 
altyapımız var. Teknik altyapıdan 
bahsediyorum... Gittikçe de daha 
dijital bir noktaya geliyor. “TEGV 
dijital” diye arama yaparsanız 
orada da görürsünüz ne kadar 
geliştiğini... Bu altyapıyla birlikte 
ölçme ve değerlendirme 
sistemimiz var; dolayısıyla o 
da kendimizi yenileme imkânı 
sağlıyor. Özetle, güncelleştirmeyi 
ve kurumsallaşmayı 
becerebilmişiz. Bir de amacımızın 
net ve politika dışı olması, galiba 
26 yıldır süren başarıyı sağlıyor.
 
Sizin TEGV’le yollarınız nasıl 
kesişti?
Ben TEGV ’de 20’nci yılıma 
yaklaşıyorum. Daha önce özel 
bir şirkette profesyonel olarak 
çalışıyordum. Tam emekli 

olduğum zamanlarda o dönem 
TEGV’ in yönetim kurulunda olan 
bir arkadaşım sayesinde TEGV 
ile tanıştım. O sıralar Boğaziçi 
Üniversitesi’nde yarı zamanlı ders 
de veriyordum. Bir şekilde eğitim 
alanına bulaşmıştım. TEGV’de ise 
farklı bir amatör yaklaşımla eğitime 
girmiş oldum. Giriş o giriş... 
Tabii çocukların mutluluklarını 
gördükçe, bir faydanız olduğunu 
gördükçe, kopmanıza imkân yok. 
Yıllardır böyle akıyor, gidiyor. 
Elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışıyoruz.
 
TEGV’deki gönüllülük 
sisteminden biraz 
bahsedebilir misiniz? Gönüllü 
eğitimlerinden aldığınız 
çıktıları ölçüyor musunuz? 
Ölçme değerlendirme 
sisteminiz var mı? Sonra 
bunları programlarınıza 
yansıtıyor musunuz?
Tabii ki, eğer ilgilenenler olursa, 
TEGV ile ilgili tüm bilgileri, 
gönüllülük prosedürü ile ilgili 
detayları web sitemizde görmek 
mümkün. Bir de ne iş yaptığımızı, 
nerelerde olduğumuzu, Türkiye’de 
ne kadar yaygın olduğumuzu da 
aynı siteden görebilirsiniz.
Şu anda Türkiye’de farklı yerlerde 
71 tane birimimiz var. Tam zamanlı 
150 profesyonel çalışanımız var. 
Senede 5-6 bin civarında, hatta 
Covid-19 dönemini çıkartırsak, 6 
ile 10 bin arasında gönüllümüz 
bulunuyor. Şimdi böyle 
baktığımızda, epeyce karmaşık 
bir sisteme ihtiyaç var. O sebeple, 
çok ciddi bir gönüllü eğitimi 
süreci işliyor bizde. Bu sürece 
“Adım Adım Gönüllülük” diyoruz. 
Bunun birinci aşaması, vakıf 
tanıtımı. Gönüllü öncelikle vakfı 
tanıyor; vizyonunu ve misyonunu, 
faaliyetlerin detaylarını öğreniyor. 
İkinci aşamada ise temel gönüllü 
eğitimi bulunuyor. Burada TEGV’ 
in çocuklarla olan çalışmasını, 
kültürünü aktarıyoruz. Çocuk 
gelişimi, sosyal uyum becerileri, 
davranış yönetimi, etkinlik 
yönetimi gibi konular... Yani 

 TEGV Yönetim Kurulu 
Başkanı Oktay Özinci, 
Boğaziçi Üniversitesi 
İşletme Bölümü mezunu. 
Özel sektörde üst düzey 
yöneticilik yaptıktan 
sonra aktif iş hayatını 
kendi işleri ile sürdürüyor. 
Aynı zamanda, 2000 
yılından bu yana Boğaziçi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü’nde yarı zamanlı 
öğretim görevlisi olarak 
Stratejik Yönetim konusunda 
ders veriyor.

Oktay Özinci



30

bir nevi “Öğretmenlik nasıl 
yapılabilir, çocuklarla birlikte 
öğrenmek nedir” gibi eğitimleri 
hem çevrimiçi, hem de yüz yüze 
veriyoruz. Gönüllü bu aşamayı 
da tamamladıktan sonra seçtiği 
dalın eğitimi başlıyor. Bu safhada 
artık uzmanlaşma söz konusu. 
İngilizce, fen bilgisi, matematik, 
sosyal ve duygusal öğrenme gibi 
konularımız var. Dolayısıyla bu 
üç aşamalı bir eğitim. İş burada 
bitmiyor; gönüllüler sürekli olarak 
eğitim programlarına katılıyorlar. 
Geribildirim alma süreci de sürekli 
aktif, çünkü sizin de söylediğiniz 
gibi, ölçme ve değerlendirme 
sistemi önemli.
 
Eğitimde gönüllülük 
çok önemli ve TEGV 
gönüllülerin emeği ile 
var oluyor. Gönüllülüğün 
devamlılığı konusunda neler 
yapıyorsunuz?
TEGV gönüllülerinin dörtte üçü 
üniversite öğrencisi, dörtte 
biri ya öğretmen ya da başka 
mesleklerden veya emekli 
gibi değişik profilde insanlar. 

Çoğunluğu üniversiteli gençler. Şu 
an gönüllülük süresinin ortalaması 
kabaca 2 yıl 3 ay. Bu kaydı tutmak 
çok önemli çünkü neticede 
gönüllülük askerlik gibi bir şey 
değil. Mecburi olmadığı için bir 
tutku hissiyle yapılıyor. Bu hissi 
de ancak gönüllüye geri bildirim 
verdiğiniz, onu memnun ettiğiniz 
zaman sağlayabiliyorsunuz, 
çünkü aidiyet hissetmesini 
sağlıyorsunuz. Başka türlü olması 
mümkün değil. Tabii maalesef 
üniversite öğrencilerinin uzun süre 
kalması teknik olarak mümkün 
olmuyor; mezun oluyorlar ve 
başka yerlere gidiyorlar. Bizim 
gönüllü memnuniyeti anketimiz 
de var. Yaygın bir yapının olması, 
farklı illerde etkinliklerin olması, 
çok farklı yerlerden gelebilen 
insanların olması onları tatmin 
ediyor. Özellikle küçük illerde 
TEGV bir buluşma noktası oluyor.
 
Yani kendi sosyalleşmelerini 
sağlıyorlar bir anlamda orada...
Aynen öyle. Zaten gidip ziyaret 
ettiğimiz zaman görüyoruz ki 
çocuklar birbirleriyle kenetlenmiş. 

Oraya geliyorlar, arkadaş oluyorlar, 
beraber sosyal bir hayatları oluyor. 
Bir de gönüllülerimiz diyorlar 
ki, “Kendimizi sürekli geliştirme 
fırsatı buluyoruz”. Özellikle 
eğitim fakültelerindeki öğrencileri 
düşünün. Burada bire bir 
öğretmenlik stajı yapıyorlar. Ayağa 
kalkıp karşı tarafa hitap etmek 
bambaşka bir tecrübe. Bu şekilde 
bir özgüven oluşuyor gençlerde. 
TEGV’in bireysel gelişime katkısı 
%98 çıkmış ankette. Mesleki 
gelişime katkı ise %79. Bu da 
büyük ihtimalle eğitim fakülteleri 
kaynaklı. Artı burada bizim görevli 
öğretmenlerimiz var. Dolayısıyla 
genel olarak memnuniyeti, 
devamlılığı sağlama imkânımız 
oluyor.
 
TEGV’in eğitime bakışı sadece 
okul müfredatı ile sınırlı değil. 
Yaratıcı okuma, yaratıcı yazma, 
sanat gibi dersler okulların 
müfredatını aşıyor. Ufuk açıcı 
bir eğitim modeli var. Bunların 
çocuklarda, ebeveynlerde, 
toplumda bulduğu karşılık bir 
çatışma oluşturur mu? Nasıl 
geri dönüşler alıyorsunuz?
Buradaki formül şu: Birincisi, 
yaptığımız eğitim programlarının 
çocukların gelişmesine katkı 
sağlayacak programlar olması 
lazım. Okulların aynısını yapmak 
gibi bir yaklaşımımız yok. Okula 
rakip de değiliz. Çocuklara 
matematiği kendi öğretmeni 
öğretiyor... Ama matematiği, 
coğrafyayı ezberlemekle iş 
bitmiyor. Ezberlediğim şeyi 
üç gün sonra unutuyorum. 
Öğretmenin sınıfta çocuklarla tek 
tek ilgilenme imkânı zaten yok. Hiç 
konuşmadan dönemi bitiren bir 
öğrenci bile olabilir. Dolayısıyla o 
çocukların özgüven kazanabilmesi, 
soru sorabilmesi, “Benim 
düşüncem”, “Benim kararım” diye 
konuşabilmesi ezberle mümkün 
değil. Onun için bizdeki programlar 
bir şekilde çocukların kişiliklerini 
geliştirmeye dönük.
Bunu veliler iyi görüyorlar. 
Size bir örnek verebilirim. Bir 
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Eğitime sadece “kendi 
çocuğumuzun eğitimi” değil, 
toplumsal bir mesele olarak 
bakmak gerekiyor, çünkü 
toplumun eğitim ortalaması 
düşükse sizin iyi eğitimli 
çocuğunuz o toplumda 
mutlu olamaz. Dünyada 
teknolojinin artık ezici bir 
hâkimiyeti var. Bizi geleceğe 
ancak gerekli donanıma 
sahip çocuklar taşıyabilir. 
Bugün eğitim seviyemiz 
hem nicelik, hem nitelik 
olarak yetersiz. Ayrıca fırsat 
eşitliğini sağlayamıyoruz. 
O nedenle, şimdiden bu 
sorumluluğu hissederek elini 
taşın altına koyan insanlara, 
özellikle de gençlere çok 
şey borçluyuz. Biz TEGV 
olarak iş birliği yaptığımız 
gönüllüler, öğretmenler ve 
ailelerle böyle bir vizyona 
sahip olmak, ortak hareket 
ederek bir değer yaratmak 
ve etkiyi büyütmek için çaba 
gösteriyoruz.

Sadece çocuklarla çalışan 
gönüllüler değil de başka 
alanlarda da çalışan 
gönüllüleriniz vardır herhalde, 
değil mi?
Var tabii, hem de çok.

Hangi alanlarda gönüllü 
ihtiyacı var?
Aslında her alanda oluyor ve 
olabildiğince de yararlanıyoruz 
gönüllülerimizden. 
Sınıflandırmasını söyleyeyim. 
Birincisi, bizim etkinlik gönüllüsü 
dediğimiz grup, çocuklarla 
çalışanlar. Onları eğitenler var. 
Onlar da eğitmen gönüllüler. Bir 
de destek gönüllüsü adı altında 
başka bir grup var. Örneğin 
ofis faaliyetlerine yardımı olan 
ofis gönüllüleri var. Bunlar 
her ofisimizde, merkezimizde 
fiilen çalışmaya yardımcı olan 
arkadaşlar. İletişim gönüllülerimiz 
var. Tanıtımlara, medya 
iletişimlerine yardımcı oluyorlar. 
Kaynak gönüllülerimiz var. Bağış 
sağlama operasyonlarımız ile 
ilgileniyorlar. Organizasyon 
gönüllülerimiz seminer, açılış 
gibi organizasyonlarda insanlara 
yardımcı oluyorlar. Gönüllü 
hukukçular, inşaat şirketi yetkilileri 
de var. Sıkıntı çekmediğimizi 
söylemem lazım; yardım 
ihtiyacımızı geri çeviren olmuyor. 
Hatta gelip “Size nasıl yardımcı 
olabiliriz?” diye soran çok kişi 
oluyor.

TEGV bünyesinde dijitalleşme 
hangi aşamada?
TEGV Dijital diye bir portalımız var. 
Burada bizim yapmaya çalıştığımız 
şey, mevcut programlarımızı 
olabildiğince çevrimiçine 
dönüştürmek. Gerektiği zaman 
çevrimdışı videoları vs. de 
kullanıyoruz ama hedef o değil. 
Çünkü tek taraflı şeyler çok da 
etkili olmuyor. Çocuğu işin içine 
alabilmek, interaktif bir eğitim 
sunabilmek önemli. Yüz yüze 
eğitimlerde “yaparak öğrenmek”, 
“eğlenerek öğrenmek” yoluyla 
hedefimize biraz daha yaklaşmış 

gün Urfa’daki TEGV merkezini 
ziyarete gittik. Veliler geldi; 
yönetim kurulumuzdan kişiler, 
öğretmenlerimiz de var. Orada bir 
kadıncağız dedi ki “Siz ne yaptınız 
benim küçük kıza? Evde hiç sesi 
çıkmazdı şimdi susturamıyoruz.” 
“Evde kaç çocuğunuz var?” diye 
soramadım. Belli ki kalabalık aile 
içerisinde çocuğa konuşma sırası 
gelmiyormuş. Yani velilerden çok 
pozitif dönüşler alıyoruz. İletişimi 
düzgün yaparsanız, insanlara 
geribildirim verirseniz, bir de açık 
olursanız çocuklarını rahatlıkla 
oraya gönderiyorlar. Biz ayrıca veli 
memnuniyeti anketi de yaptık. 
Oradaki oranlar da çok yüksek.
 
Peki artan mülteci nüfusa 
paralel olarak, onlara özel 
çalışma yapmanız gereken 
konular var mı? Bu konuda 
katılım nasıl?
Bu yıl sadece onlara yönelik 
yaptığımız özel bir program oldu. 
Mülteci çocuklar için hızlandırılmış 
dil öğretimi sunduk. Okuduğunu 
anlama konusunda bir eğitim 
denemesi yapıldı. Güneydoğu 
illerinde 16 gönüllümüz bu konuda 
çalıştı.
Göçmenler dışında, bir de tarım 
işçilerinin çocukları için program 
düzenliyoruz. Doğu’daki en büyük 
problemlerden biri, mevsimlik 
tarım işçilerinin çocuklarının 
eğitimi. Tarım işçisi çıkar gider, 
çocuğunu da beraber götürür, altı 
ay yoktur. Dolayısıyla o çocukların 
eğitimleri eksik kalıyor. Bu 
nedenle iki üç senedir yaptığımız 
programlarımız var. Gezici öğrenim 
birimlerimizi kullanarak onlara da 
elimizden geldiği kadar yardımcı 
olmaya çalışıyoruz.
 
Kız çocuklara özel 
çalışmalarınız oluyor mu?
Gelen erkek çocuklara “Dur sen 
giremezsin” deme imkânımız yok. 
O sebepten pozitif de olsa bir 
ayrımcılık yapamıyoruz; yapmak 
da istemiyoruz daha doğrusu. Ama 
gelen çocukların yüzde 51’i kız, 
yüzde 49’u erkek şu an.
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oluyoruz. Onun için şu anda 
geliştirdiğimiz birkaç tane dijital 
programımız var. Onları bu yönde 
mükemmelleştirmeye çalışıyoruz. 
Yani çevrimiçi bir şekilde, 
anında geribildirim aldığımız, 
yaparak öğrendikleri bir yöntem 
uyguluyoruz.
Burada tabii erişim problemi 
var. Türkiye’de internete ne 
kadar ulaşılabiliyorsa çocuklara 
bu kanaldan biz de o kadar 
ulaşabiliyoruz. Ama içeriğimizin 
bir kısmının mobil versiyonlarını 
da yaptık; yani cep telefonlarına 
da aktarmış olduk. Ayrıca 
çocukların çok yoğun bir şekilde 
tablet ihtiyacı da var. Devlet 
bir kısmını dağıtsa da yetersiz 
kalıyor. Bazılarının tableti oluyor, 
bazılarının yok. Biz de kendi 
çapımızda 5 bin civarında tablet 
dağıtımı yaptık.
TEGV’in çocuklara ulaşma sistemi 
çok kanallı şu an. Birincisi, yüz 
yüze kanal var; yani bizim saha 
faaliyetleri dediğimiz ana işimiz. 
Bir de TEGV’in dijital kanalı... 
Böyle iki kanallı bir yapıya geçtik. 

TEGV’de gönüllü olmak isteyenler nasıl bir süreçten 
geçiyor?
TEGV’de gönüllülere yönelik çalışmalarımız hiç bitmiyor. 
Gönüllü olmak isteyen kişi öncelikle Temel Gönüllü 
Eğitimi’nden geçiyor. Bu eğitim, gönüllülüğe ve gönüllü 
çalışmaya dair farkındalık artırmayı amaçlıyor. Bu 
eğitimimizle gönüllüye TEGV’in çocuklarla çalışma 
kültürünü aktarıyoruz. Aynı zamanda çocuk gelişimi, sosyal 
ve duygusal beceriler, davranış yönetimi, etkinlik yönetimi 
gibi konularda farkındalığı ve becerileri geliştirmeye 
çalışıyoruz. Bu, senkron ve senkron eğitimlerden oluşan 
çok modüllü ve uygulamalı bir eğitim. Program Gönüllü 
Eğitimi ise gönüllülerin etkinlik vermek istediği TEGV eğitim 
programını uygulamaya dair detaylı bir eğitim. TEGV’in 
İngilizce, Fen, Matematik, Sosyal Duygusal Öğrenme, 
Allianz’la Sporla Yaşam becerileri, Okuma, Sanat, Tasarım 
ve Beceri Atölyeleri ve Bilişim eğitim programları var. Ek 
olarak, gönüllülerimize yönelik ekoloji, değerler, insan 
hakları, çocuk hakları, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, 
teknoloji ve bilişim konularında düzenli seminerler de 
gerçekleştiriyoruz.
 

Zaten dünya da öyle bir yapıya 
geçti. Bu dijital versiyon katiyen 
yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. 
O çok net ama destekleyici olur. 
Demek ki ikisini birlikte karma 
şekilde götürebiliyorsak o kadar 
iyi olacağız demektir. Ancak başta 
da söylediğim gibi, sağlam bir alt 
yapımız var, teknolojik gücümüz 
de çok iyi. Üniversiteler ile 
yaptığımız ortak programlarımız 
var. Yani çok yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz.
 
1973 yılı mezunusunuz. Siz 
okurken Robert Kolej, Boğaziçi 
Üniversitesi olmuş muydu?
Biz Robert Kolej döneminde 
girdik. Benim şansım çok yaver 
gitti. Liseyi de orada üç sene 
okudum. O zaman lisenin adı 
Robert Akademi’ydi. Sonra 
üniversiteye orada devam ettim. 
Üniversiteye Robert Kolej olarak 
girdik, Boğaziçi Üniversitesi olarak 
çıktık. O arada adı değişti. Ben 
Boğaziçi Üniversitesi’nin ikinci 
mezunlarındanım. Üzerine bir de 
20 yıl yarı zamanlı ders verdim. 

Bu kadar zaman geçmesine ben 
de inanamıyorum. O havayı uzun 
uzun koklama imkânına sahip 
olduğum için şanslıyım.
 
Boğaziçili olmak size ne anlam 
ifade ediyor? Ve gönüllülükle 
bağdaştırabilir misiniz o 
kültürü?
Kendi zamanımın gönüllülüğü 
ile bağdaştıramam çünkü 
bizim zamanımızda gönüllülük 
deyince akla ne geliyordu, biliyor 
musunuz? Üniversiteliler arada 
bir kampa gider, gittikleri kampın 
yakınlarında bir köy vardır, o köy 
okuluna boya yaparlar... Bu da çok 
güzel bir katkı ama çapı çok dar 
ve organize değil. Yine o zamanlar 
İstanbul dışına açıldığınız zaman 
ne görürsünüz? İmece... Bu da 
gönüllülük faaliyetidir aslında. 
Elbirliğiyle, arkadaşlarla, aileyle, 
köy halkıyla beraber çalışmak... 
Onun dışında gönüllülükten 
anlaşılan, hayır işi yapmaktı. 
Toplumun gelişmesi sonucunda 
gönüllülük kavramı ve bu konuda 
hassasiyetler, ihtiyaçlar ortaya 
çıktı. Sosyal sorumluluk sahibi 
olma kavramı ortaya çıktı.
Gönüllülük kültürünü, 
Boğaziçi Üniversitesi ile şöyle 
bağdaştırabilirim: Boğaziçi 
Üniversitesi çok özel ve iyi 
bir üniversite. Bu üniversite, 
çocuklara sorumluluk sahibi 
olmayı öğretiyor. Dolayısıyla 
herkes sosyal sorumluluk sahibi 
ve bilinçli. Mesela ben çevre 
konularıyla da oldukça ilgiliyim. 
Hatta Birleşmiş Milletler‘in 
“Global Compact” inisiyatifinde 
üç sene yönetim kurulu üyeliği 
yaptım. Geçen gün sınıfımda 
bu konu açıldı. Öğrencilerin 
çoğu “Çevre açısından sıkıntı 
varsa ben o ürünü almam” dedi. 
Bu çok önemli bir farkındalık. 
Yani Boğaziçi Üniversitesi bu 
farkındalığı yarattığı zaman, sosyal 
sorumluluk sahibi bir insanı da 
yaratıyor demektir. Tek temennim 
de Boğaziçi Üniversitesi’nin politik 
alanın dışında kalarak mevcut 
müstesna halini korumasıdır. 
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DÜŞÜNCE

YAZI: BİRAY ANIL BİRER ‘08

Gönüllülük nedir?
Gönüllülük, sivil toplumun güçlenmesi ve vatandaşlık bilincinin artmasıyla daha çok tartışılır 

hale gelen bir kavram. İlk bakışta ne anlattığı basit gibi gözükse de yıllar içinde gönüllülük 
kavramının içeriğinin ve uzandığı alanların nasıl değiştiğine kısaca göz atalım...

G önüllülük nedir? Birleşmiş 
Milletler Gönüllüleri 
Programı’nın 2013’te 

yayınladığı araştırma, gönüllülüğün 
geleneksel yardımlaşma, sosyal 
hizmetlerin ulaştırılması ve farklı 
sivil katılım yolları gibi çeşitli 
aktivitelere işaret ettiğini, özgür 
iradeyle toplum genelinin iyiliği 
için yapıldığını ve katılım içerdiğini 
belirtiyor. Ülkemizin yakın tarihine  
göz attığımızda, gönüllülüğün bir 
kavram olarak sıkça kullanılmaya 
başlanmasının, 90’ların sonuna 
doğru sivil toplum tartışmalarının 

artmasıyla hız kazandığını 
görüyoruz. Gönüllülüğün sivil 
alan ve toplumsal ile ilişkisinin 
kurulması ve kavramın dinî ya da 
askerî anlamlarından arındırılmış 
bir tanımının yeniden yapılması 
bu dönemde gerçekleşti. Başka 
bir deyişle, gönüllülüğün sivil 
toplum alanında veya sivil toplum 
kuruluşlarında gerçekleştirilen bir 
eylemlilik hali olduğu vurgulandı. 
Kısacası, gönüllülüğün yaygın bir 
şekilde kabul edilen tanımı, sivil 
toplum kuruluşları aracılığıyla 
toplumsal fayda sağlamayı 

amaçlayarak, maddi bir karşılık 
beklemeden aktif yurttaşlık ve 
toplumsal katılım göstermektir. 
Gönüllülüğün sadece sivil toplum 
kuruluşları ile var olup olmadığı, 
son yıllarda bir tartışma konusu 
olmaya başladı. 2000’lerin 
başında, gönüllülük, sivil 
toplum kuruluşları aracılığıyla 
gerçekleşebilen bir faaliyet olarak 
algılanıyordu. Dolayısıyla hem bir 
örgütlülük haline, hem de sivil 
alanda olmasına vurgu yapıldı. Öte 
yandan, ileriki yıllarda hastaneler, 
hasta bakım evleri, belediyeler gibi 
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kamu kuruluşları da gönüllülüğü 
talep etmeye başladı. Ek olarak, 
özel şirketler, çalışanları için de 
gönüllülük kurgulayarak onları 
sosyal sorumluluk projelerine 
dâhil ettiler. Böylece örgütlülük, 
gönüllülüğün bir ön koşulu 
olmaktan çıktı. Birleşmiş Milletler 
Gönüllüleri’nin yaptığı araştırmada, 
Türkiye’deki gönüllülük tanımının 
sınırları şu şekilde çizildi: 
“Türkiye’deki gönüllülük düzeyinin 
resmini çıkarmak oldukça zordur 
ve bunun en önemli sebeplerinden 
biri de gönüllülüğe ilişkin genel 
olarak kabul edilmiş bir tanımın 
olmayışıdır. Gönüllülüğün maddi 
bir menfaat beklemeden ve genel 
olarak toplumun iyiliği için yapılan 
bir faaliyet olduğuna ilişkin yaygın 
bir kanı mevcut olsa da, tanım 
aynı zamanda kimi zaman staj, 
alınan eğitimle ilgili iş deneyimi 
veya para alınmadan yapılan diğer 
çalışma biçimlerini, bir örgüte 
üye olmayı ve bağış yapmayı da 
içerecek şekilde kullanılmaktadır. 
Öte yandan, gönüllülük söz gelimi 
aktivizmden, kampanyacılıktan ya 
da mahalle çapındaki dayanışma 
ya da karşılıklı yardımdan 
farklı bir katılım biçimi olarak 
sınıflandırılabilir.”
Gönüllülüğe dair süregiden bir 
diğer tartışma da, gönüllülüğün altı 
çizilen “iyilik yapma” veya “fayda 
sağlama” amaçlarıyla ilgili. Bu 
amaçların, sosyal refah devletinin 
gerçekleştirmesi gereken 
hizmetleri görünmez kıldığına 
dair tartışmalar bizi “hak temelli 
gönüllülük” kavramıyla karşı 
karşıya bırakıyor.  

Kaynaklar
Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, 
Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar (2020). Der. 
Emre Erdoğan, Pınar Uyan-Semerci, 
Nurhan Yentürk ve Laden Yurttagüler. 
İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 
Türkiye’de Gönüllülük: Gönüllülüğün 
Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi 
(2013). Yayına Hazırlayan: Birleşmiş 
Milletler Gönüllüleri (UNV) programı 
Türkiye & GSM Gençlik Servisleri Merkezi.

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı, aynı 
zamanda üniversitenin Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS) 
danışmanı Prof. Dr. Serra Müderrisoğlu hak temelli 
gönüllülüğü şu sözlerle anlatıyor: “Gönüllülük bir ‘alan ve 
veren ilişkisi’ olarak algılanmamalı. Gönüllülük bir etkileşim 
alanı, tanışma, birbirini görme alanı olarak tanımlanmalı. O 
alanda duygu, öğrenim, hayat deneyimi alışverişi olur. Hak 
temelli yaklaşım kişileri ‘hak sahibi’, devleti ve devlet dışı 
birtakım aktörleri ise bu hakları sağlamada ‘görev sahibi’ 
olarak tanımlar. Bu yaklaşım, uluslararası hukuktan dayanak 
alır ve hak sahipleri ile görev sahipleri arasındaki ilişkiyi 
düzenleyerek insan haklarını gerçekleştirmeyi amaçlar. 
Bunu yaparken görev sahiplerini kendi yükümlülüklerini 
yerine getirmeleri için sorumlu tutmayı, hak sahiplerini ise 
hak talebinde bulunmaları için güçlendirmeyi esas alır. Bu 
yaklaşım içinde gönüllüler ihtiyaç sahibi kişileri nesne olarak 
görmez, ‘birlikte’ ve ‘yan yana’ durarak ilişkilenmek esastır. 
Dolayısıyla gönüllü olacak taraf, henüz sürecin en başında 
nasıl bir niyetle oraya geldiğine – ki bu herhangi bir STK 
çalışması olabilir, tek seferlik veya uzun dönemli bir çalışma 
olabilir – beklentisinin ne olduğuna, o niyetin nasıl bir ilişki 
formatıyla kurulduğuna, bir kurumla veya bir çocukla veya 
bir yetişkinle veya bir aileyle nasıl bir ilişki başlatacağına 
dikkat etmesi gerek. Bu niyetler düşünülmeden yola 
çıkıldığında ‘iyilik’ veya ‘gönüllülük’ adı altında atılan adımlar 
eşitsizliği daha da perçinliyor; kendini sadece “veren” 
konumda gören bir yetişkinin karşı tarafa ‘Benim senden 
öğrenecek hiçbir şeyim yok’ ve ‘Benim seninle ortak hiçbir 
şeyim yok’ gibi mesajlar vermesi istenmeyen sonuçlar 
doğuruyor.”

Gönüllü olarak çalışılan kurumun ana çalışma alanları
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Kaynak: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (BİLGİ STÇM) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLGİ GÖÇ) tarafından 2019 yılında yürütülen Türkiye Gönüllülük Araştırması.
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ETKİNLİK

Goodbye HR, Welcome ?
BuPeople’ın ilk etkinliği BUPeople Summit – Future of Our Work’te şirketlerin ve insan 

kaynaklarının geleceği konuşuldu.

B oğaziçi Üniversitesi’nden 
mezun, yerleşmiş adıyla 
“İnsan Kaynakları” alanında 

çalışmış veya çalışmakta olan 
tüm profesyonelleri kapsayan 
BUPeople topluluğu BÜMED 
ev sahipliğinde kuruldu. 
BUPeople’ın amacı İK alanında 
çalışan mezunlarımızın 
görünürlüklerini artırmak, bilgi ve 
tecrübelerini paylaşabilecekleri 
yeni platformlar yaratmak ve 
aynı zamanda BÜMED’in İK 
alanında gerçekleştireceği 
etkinliklere destek sağlamaktır. 
Bunların yanı sıra mezunlarımız 
ve öğrencilerimiz arasında İK 
alanı özelinde dayanışmayı 
destekleme ve geliştirme amacı da 
gütmektedir.
BUPeople’ın ilk etkinliğinde 
16 CHRO mezunumuzu konuk 
ettiğimiz BUPeople Summit – 
Future of Our Work’te şirketlerin 
ve insan kaynaklarının geleceği 
ile “ismi ve kapsamı” değişmekte 
olan İK kavramından bahsettik. 
Alanından tecrübeli üst düzey 
yöneticilerden konuya ilişkin 
bakış açılarını dinlerken içinde 
bulunduğumuz pandemi 
döneminde şirketlerin bu alanda 
edindiği tecrübelerini dinleme 
fırsatı bulduk.

“İNSAN KAYNAKLARI” 
DÖNÜŞÜYOR
BUPeople’ın bu amaçlar 
doğrultusunda düzenlediği 
ilk etkinlik, BUPeople Summit 
- Future of Our Work oldu. 
Açılış konuşması Pelin Batu’01 
tarafından yapılan zirve, 
Ezgi Demirdağ’07 tarafından 
paylaşılan McKinsey’in işin 
geleceği konusundaki araştırma 
sonuçları ile başladı. Demirdağ, 

dijitalleşmenin dünyayı 
dönüştürdüğünü ve hali hazırdaki 
öğrencilerin 2030 yılında şu an 
olmayan işler yapacağını söyledi.

İK’NIN İSMİ DEĞİŞİYOR
Ezgi Demirdağ’07 
moderatörlüğündeki What is in 
the heart and mind of business 
in new era? Voila, People and 
Culture! adını taşıyan ilk panelin 
panelistleri Hande Genç’98, Aslı 
Kunur’96 ve Banu Öksün’97 
şirketlerin “İnsan Kaynakları” 
departmanının ismini “İnsan” 
olarak değiştirmeye başladığını 
belirtti. Çalışan bağlılığına giden 
yolun henüz işe girmeden önce 
oluşmaya başladığının altını 
çizerek çalışanların yaptıkları işi 
anlamlandırmak istediğini ifade 
etti.
Fatih Uysal’99 
moderatörlüğündeki Has 
Employee Engagement 4.5 
arrived? adlı panelin konuşmacıları 
Mari Bengi’97, Oğuzhan Besli’97 
ve Banu Gülsün’99 çalışan 
mutluluğu, bağlılığı ile jenerasyon 
farkları ve anlam arama konularına 
değinerek değerli tecrübelerini 
paylaştılar. Hülya Cesur’06 
moderatörlüğündeki New working 
models are on the stage, is it a 
myth or reality? panelindeki esnek 

çalışma modeli ve kültürü ile esnek 
çalışmanın faydaları ve zorlukları 
konularını ise Osman Demirel’92, 
Merve Karahasan’97, Yonca 
Koç’99 ve video kaydıyla Mithat 
Oral’98 ele aldı.
Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun 
yaptığı Have culture and agility 
eaten strategy for breakfast? 
panelinde Funda Sezgin’98, 
Berna Yener Aksu’00 ve Seda 
Girgin’02 panelist olarak çeşitlilik 
ve dahiliyet, esneklik ve değişim 
yönetimi konularını işlerken Bülent 
Bayram’95 da çeviklik konusunda 
katkılarını sundu.
Alanlarında tecrübeli 
profesyonellerin kendi 
şirketlerinin pandemi sürecini nasıl 
yürüttüklerini ayrıntılı bir biçimde 
anlattığı panellerin sonundaki 
değerlendirme oturumlarını 
ise Banu Öksün’97 ve Murat 
Tarakçıoğlu’94 ile Mari Bengi’97 ve 
Umut Meriç’01 yürüttü.
BUPeople’ın çalışmalarını daha 
yakından takip etmek isteyen 
ve İnsan alanında çalışmalar 
yapan tüm Boğaziçi mezunlarını 
“BUPeople” adındaki Linkedin 
grubuna katılarak diğer 
mezunlarımız ile iletişimde 
kalmaya ve BUPeople’ın 
çalışmalarını desteklemeye davet 
ediyoruz.



Üç hızlı ayar
Günlük temizlik ve ekstra çalışma süresi için 

düşük ve orta hız ayarı, maksimum derinlemesine 
temizlik için ise yüksek hız. 

Pil şarj göstergesi
Kalan şarjı gösterir, böylece pilin zayıfladığında 
yeniden şarj etme zamanının geldiğini bilirsiniz. 

Güçlendirilmiş karışma önleyici başlık 
Sıfıra yakın saç sargısı ile derin, güçlü temizlik için 
patenti beklemede olan tasarım. Saçı çıkarmaya 

ve çözmeye neredeyse hiç gerek yok. 
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B irleşmiş Milletler Genel 
Kurulu, 1985 yılında, gönüllü 
çalışmaları ve faydalarını 

dünya çapında duyurmak ve 
gönüllü programlara katılımı 
arttırmak amacıyla her yıl 5 Aralık 
tarihinin Dünya Gönüllüler Günü 
olarak kutlanmasına karar verdi. 
Bu vesileyle 5 Aralık 2021’de Ulusal 
Güvenlik Komitesi ve Birleşmiş 
Milletler Gönüllüleri Programı’nın 
düzenlediği çevrimiçi etkinlik, 
pek çok farklı alanda çalışan 
gönüllülerin harcadığı çabayı 
görünür kılarken, sivil toplumda 
gönüllülüğün önemini tekrar 
ortaya çıkardı. Alman Federal 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Bakanlığı (BMZ) ile Alman 
Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun 
(GIZ) da destek verdiği etkinlikte, 
4 panelin yanı sıra çeşitli sunumlar 
ve sohbetler yer aldı.
 
ÜNİVERSİTELERDE 
GÖNÜLLÜLÜK DERSLERİ
Etkinliğin ilk panelinin ismi “Bir 
Sonraki Ders: Gönüllülük” oldu. 
Bu oturumda, üniversitelerde 
seçmeli olarak verilen gönüllülük 
derslerindeki müfredat, 
uygulama, değerlendirme ve 
derslerin sivil toplum sürecindeki 
kazanımları üzerine konuşuldu. 

Oturumdaki konuşmacılardan, 
Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Can Ercebe, bu dersin diğer 
dersler gibi kurgulanamayacağını 
belirterek “Dersin kazanım 
aracının bir sınav değil, bir 
deneyim olduğunu; çıktısının 
da A veya B gibi notlardan 
ziyade bir tutumun yarattığı 
değerler olduğunu düşünüyoruz. 
Gönüllülüğü gençlerle birlikte, 
onlara sorarak kurgulamak en iyi 
yol olacaktır. Bu ders, öğrencilerin 
talepleri, katılım yolları, dilleri ile 
birlikte konuşulmalı, sorulmalı ve 
belirlenmeli. Onların kurguladıkları 
gönüllülük araçları desteklenmeli” 

Güzel bir dünya için 
gönüllülük

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Ulusal Gönüllülük Komitesi ve Birleşmiş 
Milletler gönüllülerinin #FarkındayımGönüllüyüm sloganıyla organize 

ettiği ve ortak bir gelecek için “Şimdi Gönüllü Ol” dediği çevrimiçi etkinlikle 
kutlandı. Etkileşimin sivil toplumu dönüştürme potansiyeli ve kurumlar 

arası işbirliği, etkinlikte özellikle üstünde durulan konular oldu.

DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ



Kale Gönüllülük 
Programı İle 

Daha İyi Bir Gelecek İçin
İyi Bak Dünyana

2019 yılında hayata geçirilen 
Kale Gönüllülük Programı, 

Toplumsal Fayda, Gönüllülük, 
Kapsayıcılık, Ekip Çalışması, 

Girişimcilik, İş Birliği ve 
Ölçülebilirlik olmak üzere 

7 amaç etrafında 
hareket ediyor.

 ile dünyaya iyi bakan 

Kale Gönüllülük Programında 

toplam 8 farklı alanda 
Gönüllülük Çeşidi 

bulunuyor.

Kale Gönüllülük Programı aynı 

zamanda toplam 12 Sivil 
Toplum Kuruluşu 
ile iş birliği içinde 

çalışıyor ve çocukları, kadınları, 

toplumun her kesimini kapsayan 
projelere imza atıyor.

“İyi Bak Dünyana” felsefesinin hayata 
geçirildiği 2021 yılında, Kale Gönüllülük 

Programı kapsamında yaklaşık 

15 atölye ve saha 
çalışması gerçekleştirilerek, 

içinde bilgi ve sürdürülebilirlik 
barındıran, bireylerin farkındalığını 

artıracak projeler 
hayata geçirildi.

100’ün üzerinde gönüllü
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dedi. İstanbul Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Murat Şentürk 
ise bu derste öğrencilere önce 
gönüllülüğün toplumsal ve 
tarihsel bağlamının anlatılacağını, 
ardından aktif yurttaşlık, 
katılımcılık ve sivil toplumla 
ilişkisinin vurgulanacağını 
söyledi. İstanbul Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü’nde Uzman Eğitmen 
Ümit Yardım, bu teorik kısmın 
ardından uygulama safhasına 
geçileceğini, öğrencilerin dilerlerse 
bir sivil toplum örgütünün veya 
kamu kurumunun gönüllülük 
faaliyetlerine dahil olabileceğini ya 
da kendi fikirlerini ve projelerini 
hayata geçirebileceklerini söyledi.
 
İKLİM KRİZİNDE 
GÖNÜLLÜLÜK
Etkinliğin ikinci paneli “Afetlere 
Karşı Biz De Varız”, aktör ve 
aktivist Mert Fırat’a, genç iklim 
aktivisti Atlas Sarrafoğlu’na, TEMA 
Vakfı Genel Müdür Yardımcısı 
Ayşe Yapıcı’ya ve Yuvam Dünya 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Kıvılcım Kocabıyık’a ev sahipliği 
yaptı. Moderatörlüğünü İhtiyaç 
Haritası’ndan Ali Ercan Özgür’ün 
yaptığı panelde Mert Fırat, afet 
gönüllülüğünün öneminden 
bahsetti; Sarrafoğlu ise iklim 
krizinden ve sebep olduğu 
afetlerden en çok yoksulların, 
kadınların ve kırılgan kimliklerin 
etkilendiğini, yaşadıkları 
bölgelerde artan afetlerden dolayı 
kaçmak zorunda kalan göçmenlere 
iklim göçmeni dendiğini söyledi. 
Ayşe Yapıcı, söz konusu krizlerin 
yarattığı travmaya “eko-anksiyete” 
adı verildiğini ve bu ruh haliyle baş 
etmenin en iyi yollarından birinin 
gönüllülük olduğunu belirtti. 
Yapıcı, özellikle çevre alanında 
gönüllü faaliyetlerinde bulunan 
bireylerde dayanışma ruhunun 
kuvvetlendiğini, bu gönüllülerin 
yalnızlık ve çaresizlik duygusundan 
uzaklaştıklarını sözlerine ekledi.
 
AMATÖR RUHUN ÖNEMİ 
Etkinliğin 3. paneline geçmeden 
önce, Birleşmiş Milletler 

Gönüllüleri programından Sencer 
Özden, BM gönüllüsü olmak 
isteyenlerin internet üzerinden 
nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 
anlattı. Ardından, Boğaziçi Caz 
Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu 
ve MAGMA korolarının genel 
sanat yönetmeni ve şefi Masis 
Aram Gözbek söz aldı. Eski bir 
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 
olan Gözbek, amatör ruhun 
gönüllülükle ne kadar sıkı bir bağı 
olduğunu “amatör” kelimesinin 
kökü “amare”nin “sevgi” anlamına 
geldiğini ifade ederek vurguladı. 
Masis Aram Gözbek, korodaki 
gönüllülük ruhunu şu sözlerle 
açıkladı: “Yolu koromuzdan 
geçmiş üç binden fazla amatör 
gönüllü müzisyen, hikâyesiyle 
herkese ilham oldu; farklı renklerin 
bir araya geldiğinde ne kadar 
güçlü bir ses çıkardığını bize 
gösterdi. Buradaki motivasyon 
paylaşmak ve sevgidir. Biz koro 
müziği yaparken birbirimizle 
yardımlaşmayı ve dayanışmayı, 
daha az konuşup birbirimizi 
daha fazla dinlemeyi, böylece 
daha iyi anlamayı öğreniyoruz. 
Farklılıklarımıza saygı duymayı 
ve köşelerimizi yuvarlamayı 
öğreniyoruz.”
 
“GÖNÜLDEN ÇABA”
Panelin bir sonraki oturumunun 
adı “Dünden Yarına” idi.  
Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık’ın 
moderatörlüğünü yaptığı 
oturumda gönüllülüğün birey, 
toplum ve özel sektör tarafındaki 
etkisi konuşuldu. Aktif yurttaş 
bilincini artırmak için kurulan 
Gönüllü Okulu’nun öncülerinden 
Hülya Denizalp, Osmanlı’dan 
bugüne gönüllülük faaliyetlerinin 
nasıl bir gelişim gösterdiğini 
anlattı ve gönüllülüğün kökeninde 
“gönül”, yani gönülden çaba 
göstermek olduğunu söyledi. 
SosyalBen Çocuk Gönüllüsü İpek 
Murteza, gönüllü faaliyetlerin 
etkileşimle çoğaldığını belirtirken, 
Borusan Holding İK ve Kurumsal 
İletişim Grup Başkanı Nursel 
Ölmez Ateş ise şirketlerden 

artan gönüllülük oranını şu 
şekilde açıkladı: “Sivil toplum 
kuruluşlarının faaliyetlerini daha 
şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde 
sürdürüyor olması, çalışanların 
sivil toplum kuruluşlarıyla hem 
şirket gönüllüsü, hem de bireysel 
olarak çalışmasına yol açtı.”
 
“AKTİF VATANDAŞLIK”
Etkinliğin son panelinin konusu 
“Dünyada Gönüllülük”tü. Bu 
oturumda, jenerasyonların 
birbirinden etkilenerek toplumu 
değiştirdikleri ve sivil toplumu, 
gönüllülük modellerini, kurumları 
ve kurumların kültürlerini 
dönüştürdükleri konuşuldu. 
Alman Ulusal Sivil Toplum Ağı 
Yetkili Yöneticisi Dr. Ansgar 
Klein, değişimin yasal yollarla 
olabilmesi için etkileşim ağının 
oluşturulmasının ve bireylerin 
aktif vatandaş olarak sivil topluma 
katılımının öneminden bahsetti. 
Klein, sivil toplumun toplumsal 
sorunlarla ilgili ortaya koyduğu 
çıktıların arkasında durarak 
politikaya dönüşmesi için çaba 
sarf etmesi gerektiğinin altını 
çizdi. Kapanış konuşmasında 
Alman Uluslararası İşbirliği 
Kurumu (GIZ) Türkiye Proje 
Lideri Thilo Möller, sivil topluma 
katılımcılığın ekosistem içinde 
yaygınlaştırılması, farklı aktörlerin 
ve paydaşların bir arada çalışması 
gerektiğini söyledi. GIZ Türkiye 
olarak hem Ulusal Gönüllülük 
Komitesi’yle, hem de Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’yla işbirliği 
içinde olduklarını belirten Möller, 
bir platform geliştirip sektörler 
arası diyalog kurma amacı 
taşıdıklarını ifade etti. Möller 
sözlerini gönüllülük konusunda 
yasal düzenlemelerin de önem 
taşıdığının altını çizerek bitirdi.
Etkinliği düzenleyen Ulusal 
Gönüllülük Komitesi sekreteryası 
çalışanlarının teşekkürleri ve 
değerlendirmeleriyle biten Dünya 
Gönüllüler Etkinliği, gönüllülüğün 
sivil toplumun gelişiminde ne 
kadar önemli olduğunu izleyicilere 
bir kez daha hatırlattı. 
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KAPAK SÖYLEŞİSİ

SÖYLEŞİ: BİRAY ANIL BİRER ‘08 FOTOĞRAF: HÜSEYİN SERDAR ÖNGEN

“Üçüncü sektörün 
ruhunda gönüllülük 

vardır”
Üçüncü sektördeki yöneticilik kariyerine BÜMED’de başlayan, Vehbi Koç Vakfı, Suna 

ve İnan Kıraç Vakfı ve TÜSEV gibi vakıfların yönetim kurullarında ve / veya profesyonel 
yönetiminde görev alan sivil toplum duayeni Erdal Yıldırım ‘87 dinamik bir dünyada 

sivil toplumculuğun her zaman dinamik kalacağını söylüyor. Yıldırım’la Boğaziçi 
Üniversitesi’yle olan bağından, Z kuşağının geleceğinden ve Türkiye’deki sivil toplumda 

gönüllülükten konuştuk.

Boğaziçi Üniversitesi Makine 
Mühendisliği mezunusunuz 
ama kariyerinizi sivil toplum 
yöneticiliğinde devam 
ettirerek sürdürmüşsünüz. Bu 
kararı nasıl aldınız?
Bilinçli bir karar değildi. Lise 
yıllarında hayran olduğum rol 
modelim Oğuz Ağabey’in peşinden 
giderek makina mühendisliği 
okumak istedim ve 1981 yılında 
bu bölüme girdim. Yani tam 40 yıl 
önce... Birinci veya ikinci sınıfta 
aslında mühendislik yapmak 
istemediğimi, hatta rutin bir iş, 
yani sabah 9 akşam 5 işi yapmak 
istemediğimi anladım. Sporla, 
kültürle, sanatla ve hayatla ilgili 
önüme başka kapılar açılmıştı 
çünkü. Öğrencilik yıllarımda özel 
ders veriyordum; iyi de bir özel 
öğretmendim ve kendime yetecek 
kadar, ailemden para almamı 
gerektirmeyecek kadar düzenli 
gelirim vardı. Mühendis olarak 
mezun olup bir işe girseydim 

de aynı parayı kazanacaktım. 
1987 yılında, mezun olmaya 
yaklaşırken “Biraz daha kendimle 
ilgileneyim, kendime daha fazla 
vakit ayırayım” gibi bir naif 
bir düşünce içerisindeydim. 
Bu sırada, tesadüfler sonucu 
turizm sektöründe bir iş çıktı 
karşıma. Önce Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nda 6 ay, ondan sonra 
da Kapadokya’da yaklaşık 4 yıl 
çalıştım. Her şey yolunda gitseydi 
belki şu an 30 yıldır turizm 
sektöründe çalışıyor olacaktım. 
“Üçüncü sektördeki kariyerimi 
Saddam Hüseyin’e borçluyum” 
diye anlatırım ben, çünkü 1991 
yılında çıkan Körfez Savaşı’ndan 
en çok etkilenen sektörlerden 
biri turizmdi. Ne yapacağımı tam 
olarak bilmeden İstanbul’a dönme 
kararı aldım. Elbette o kuşak 
şimdiki kuşağa nazaran çok daha 
şanslıydı. İş alternatifleri fazlaydı, 
iyi bir üniversiteden mezun olmak 
iş garantisi sayılıyordu. BÜMED’in 

o dönemki yönetim kurulunda yer 
alan, çok yakın arkadaşım Gavsi 
Özarpak bana “Burada yöneticiliği 
düşünür müsün?” diye sordu. O 
yıllarda 25 yaşında bir Boğaziçi 
Üniversitesi mezununun dernek 
yöneticiliği yapması gibi bir şey 
mevzu bahis değildi, bunun örneği 
yoktu. Zaten o zaman dernek 
yöneticiliği diye profesyonel 
bir kariyer de yoktu. Yöneticilik 
yapanlar bunu genellikle emeklilik 
sonrası yaparlardı. Ben de 
aslında genel sekreterlik görevini 
emeklilik sonrası dernekte çalışan 
bir büyüğümüzden devraldım. 
Okulunu ve kampüsü çok seven 
bir öğrenci olarak üniversiteye 
dönmek çok keyifliydi. Derneğin 
yönetim kurulunun heyecanı beni 
de heyecanlandırmıştı. Başkan 
Dr. Yılmaz Argüden ve diğer 
tüm üyelerin derneğin ötesinde 
bir gelecek ve hedefler içeren 
bir heyecanları vardı. İşi kabul 
etmeden önceki şüphelerim 
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ve soru işaretlerim işe başlar 
başlamaz ortadan kalktı. Altı yıl 
süren görevim hem benim için, 
hem de BÜMED için çoğunlukla 
keyifli bir dönem oldu. Böylece 
üçüncü sektör yöneticiliğine adım 
atmış oldum.

Boğaziçi Üniversitesi’ne 
duyduğunuz gönül bağınızı 
biraz daha açar mısınız?
Okula geldiğim ilk gün, 
kampüsten içeri adımımı attığım 
anda heyecanlanmış ve okulla 
duygusal bağımın oluşmaya 
başladığını hissetmiştim. 1981 
yılının sonbahar aylarında kayıt 
için buraya gelmiştim ilk kez; 
ardından aradan yıllar geçti 
ve ben Boğaziçi Üniversitesi 
Mezunlar Derneği Genel Sekreteri 
oldum. Öğrencilik yıllarımda 
Spor Kurulu’nda görev aldım, son 
yılımda da başkanlığı üstlendim. 
Spor Kurulu başkanları genellikle 
yatılı öğrencilerden seçiliyordu, 
bu şekilde yazılı olmayan bir kural 
vardı. Öte yandan ben son yıl 
dışında hep gündüzcü, yani yatılı 
olmayan bir öğrenciydim. Ama 
hafta sonu bile okula gidip spor 
yapardık. Zaten beş gün okuldasın, 
cumartesi pazar insan okula gelir 
mi? Geliyor. Üstelik tek gelen ben 
değildim çünkü o zaman bile bir 
vahaydı burası. Şu an yaşanan 
tüm sıkıntılara rağmen Boğaziçi 
Üniversitesi hâlâ bir vaha ve bu 
kültür, atmosfer, arkadaşlıklar, 
hocalar, hikâyeler hepsi o duygusal 
bağı güçlendiriyor.
 
Sivil toplum destekli 
üniversite modeli bağlamında 
Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili 
ne düşünüyorsunuz?
İçinde bulunduğumuz bu hareketli 
günlerde Boğaziçi Üniversitesi’ne 
sivil toplum perspektifinden 
bakmak ilginç olabilir. Prof. Dr. 
Üstün Ergüder 1992 yılında rektör 
olduğunda ilk kez “Sivil Toplum 
Destekli Üniversite” modelini 
tanımlamış ve savunmuştu. Bu 
model üstte üniversitenin altta 
ise BÜVAK ve BÜMED’in olduğu 

bir sacayağına benziyordu. 
Dernek üyeleri birbirleriyle ve 
üniversiteyle iletişim içerisinde 
olacak, daha tecrübeli mezunlar 
ise BÜVAK vasıtasıyla kaynak 
yaratacaklardı. Bugün bu 
sacayağının yerinde yeller esiyor 
bence. Mezunların büyük bir 
bölümü rektör atamalarına karşı, 
vakıf mütevellileri de aynı şekilde… 
Mevcut atamaları destekleyen 
“sivil toplum örgütleri” yok mu? 
Var tabii. Ancak onların bunu 
hangi amaçlarla yaptıkları şaibeli. 
Yine de, güzel günlerin geleceğini 
umuyorum.
 
Vehbi Koç Vakfı yöneticiliği 
döneminizde vakıf 
bünyesindeki kurumlarda, 
icra kurullarında görev 
üstlendiniz; özellikle sağlık, 
eğitim, sanat gibi önemli 
alanlarda sorumluluk 
aldınız. Bu alanlardaki sivil 
toplum gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle sağlık sektörünün 
biraz daha “vahşi” bir sektör 
olduğunu söylemem lazım. Bunun 
anlamı şu: Sağlık, yöneticiler için 
gerçekten zor bir sektör ve orada 
bir vakıf sağlık kuruluşu olmakla, 
bir şirket veya bir devlet sağlık 
kuruluşu olmak arasında bazen 
bir uçurum, bazense ince bir sınır 
bulunabiliyor. O sektörün genel 
dinamikleri sizi spesifik bir kalıba 
sokuyor. Bu yüzden bu soruyu 
sağlık sektörünü dışarıda bırakarak 
cevaplamak istiyorum. Bugün 
eğitim ve kültür-sanat alanlarında 
Türkiye’de kâr amacı gütmeyen 
kuruluşların kurduğu kurumları 
devre dışı bıraksak sistemde çok 
büyük bir boşluk olur. Hem hizmet 
verme seviyesinde, hem de diğer 
kurumlara örnek olmak açısından 
çok ciddi bir boşluk yaratır. Şöyle 
düşünelim: devletin ve özel 
sektörün eğitim kurumları var; bir 
de sivil toplumun, yani vakıf ve 
derneklerin eğitim kurumları var. 
Bunlar birbirlerinden öğreniyorlar 
ve bu sayede gelişiyorlar. Vakıf 
ya da dernek kuruluşlarının 
finansman tarafları da güçlüyse 
deneme yapma şansları daha 
yüksek; hata yapma lüksleri var. 
Bilkent Üniversitesi olmasaydı, 
Koç Üniversitesi olmayacaktı veya 
Sabancı Üniversitesi daha geç 
açılabilirdi. Vakıf üniversitelerinin 
hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi 
belli dönemlerde devlet 
üniversitelerinin standartlarının 
yükselmesini de sağladı. Aynı 
şeyi kültür-sanat alanı için de 
söyleyebiliriz. Mesela, İKSV olmasa 
İstanbul’un kültür-sanat hayatı 
bambaşka olurdu. Vehbi Koç 
Vakfı olmasaydı bugün Türkiye’de 
Arter gibi dünya standartlarında 
bir çağdaş sanat platformu 
olmayacaktı.

Sivil toplumun güçlü olması, 
demokrasi ile kalkınmayı 
besliyor. Bunun tam tersi de 
geçerli, yani daha yüksek 
seviyede demokrasi veya 
kalkınma daha güçlü bir 
sivil toplum oluşturuyor. 

Pandemi kadar büyük 
bir krizden bile alınması 
gereken dersleri almış 
bir şekilde çıkacağımızı 
düşünmüyorum. Ne 
zaman bitecek bilmiyoruz 
ama bittikten sonra da 
birçok boyutta işlerin her 
zamanki seyrinde gittiğini 
göreceğiz. Öte yandan 
bazı açılardan da bir şeyler 
değişecek. Mesela sosyal 
girişimcilik konularında. 
Sivil toplum, özel sektör 
ile kamu dünyasının karşı 
karşıya olduğu büyük 
sorunları çözemedi. Bazı 
hibrit modelleri denememiz, 
görmemiz, önünü 
açmamız lazım. Sosyal 
girişimcilik bunlardan biri 
ve hakikaten daha büyük 
farklar yaratacağına, bu 
tür krizlerden de bu tür 
insanların güçlenerek çıkma 
ihtimalinin yüksek olduğuna 
inanıyorum. Sektörün insan 
kaynakları kapasitesini 
geliştirmek de çok önemli.
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Türkiye’yi bu yumurta-tavuk 
denkleminin neresinde 
görüyorsunuz?
Dinamik bir ülkeden, dinamik 
bir dünyadan, dinamik bir 
çağdan ve dinamik bir sektörden 
bahsediyoruz. Dolayısıyla 
bu konuda farklı evreler 
gözlemliyoruz. Sivil toplumun 
aslında dünyadaki, özel sektördeki 
ve devletteki olayları şekillendiren 
bir sektörden ziyade, biraz 
reaktif bir sektör olduğunu 
söyleyebiliriz. Bunun farklı 
dönemlerde istisnai örnekleri var 
elbette. Ama bir bütün olarak 
baktığımızda sivil toplum biraz 
çağın ruhunun peşinden gidiyor. 
Ben 1991’de BÜMED’in genel 
sekreteri olduğumda, “Deli misin, 
bu yaşta böyle bir iş yapılır mı?” 
diyen insanlar çoğunluktaydı. 
Sonra 1999 depremi bir kırılma 
noktası yarattı. Zira, depremde 
kamu kurumlarının ve kamu 
organizasyonlarının alt yapısının 
yetersizliğini sivil toplum 
kuruluşları doldurdu. 1999’dan 
bugüne, AKP iktidarının ilk 
yıllarında Avrupa Birliği desteği 
ile vakıf ve dernek yasalarında 
önemli iyileştirmeler yapıldı. Tabiri 
caizse bir “balayı dönemi” yaşadık. 
Ardından Gezi eylemleri ve 15 
Temmuz darbe girişimiyle beraber 
yeniden bir kapanma oldu. 
Bugün ise maalesef çok başka bir 
noktadayız. Sistemi, mevzuatı, 
kalıpları eleştirmek ve daha 
iyisini önermek sivil toplumun 
görevidir. Bugün herhangi bir 
eleştiri hemen vatan hainliğiyle 
aynı kefeye konuyor. Sivil 
toplum kuruluşlarının tepesinde 
Demokles’in kılıcı gibi sallanan 
bir “denetim” gerçeği var, birçok 
kurumun elini kolunu bağlayıp 
hayattan küstürebiliyor.
Ben 30 yıllık sivil toplum 
tecrübeme bakınca şunu 
görüyorum: Çok ümitlendiğimiz, 
ama o ümitlerin boşa çıktığı 
zamanlar da oldu, çok karamsar 
bir ruha büründüğümüz ancak 
korktuğumuz kadar yara 
almadığımız zamanlar da… 

Hasbelkader genç bir yaşta bu 
sektöre girdiğim için bütün bunlara 
şahit oldum. Bir şekilde içinde 
yer aldığım, mütevazı boyutta 
da olsa destek vermekten gurur 
duyduğum TEGV, TEMA, TÜSEV, 
ERG, hatta BÜMED, BÜVAK 
gibi onlarca kuruluş var. Tüm 
sıkıntılara rağmen yol aldığımızı 
söyleyebilirim.
 
Üçüncü sektördeki 
kariyerinize dönüp 
baktığımızda hata olarak 

değerlendirdiğiniz şeyler 
neler? Neler öğrendiniz?
Yakın zamanda kaybettiğimiz 
Prof. Lester Salamon üçüncü 
sektörün “fıtratında” dört tane 
“zafiyet” olduğunu söylerdi. 
Bunlardan birisi “amatörlük”. 
Yaptığınız iş ulvi bir amaca hizmet 
ediyor, çoğunlukla gönüllülerle 
çalışıyorsunuz ve “amatör” ruh 
aslında işinizin olmazsa olmazı… 
Diğer yandan bu ruh hali sizi fazla 
naif / iyimser yapabiliyor. Ben uzun 
süredir üçüncü sektörde yönetişim 

Sizi en çok gururlandıran çalışmalarınız hangileri?
Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ya da profesyonel 
olarak çalışanlar için kaynak niteliğinde olabilecek üç kitap 
yazdım: Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu 
Söyleyeyim, yeni vakıfların 50 yıllık hikâyesini anlatmaya 
çalıştığım Az Mı Gittik Uz Mu Gittik ve ülkemizde neredeyse 
hiç bilinmeyen bir yönetişim metodolojisini odağına alan 
Sayın Başkan, Değersiz Üyeler. Yazdığım kitaplarla ilgili 
aldığım geri dönüşler beni çok mutlu etti. Küçük bir anekdot 
anlatayım: Çok yakın bir arkadaşım, vakıf kurmak isteyen 
birine “Mutlaka Erdal ile görüş” demiş. Bu hanımefendiyle 
randevulaştık, geldi ve bana “Ben sizden randevu aldıktan 
sonra kitabınızı okudum. Kitabı okuduktan sonra aslında 
gelmeme gerek kalmamıştı çünkü bütün sorularımın 
cevabını buldum” dedi. Bu benim için çok önemli bir şey. Bu 
kitapların ikisine www.ilkelitemsil.org adresinden ulaşmak 
mümkün. Yazmaya ve paylaşmaya devam edebilmek 
istiyorum.
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alanına odaklandım, çünkü bu 
seviyede yaratılacak farkın ya da 
iyileştirmenin çarpan etkisinin ne 
kadar büyük olduğunu defalarca 
gördüm. Diğer yandan kurulan 
sistemlerin zaman içerisinde 
bozulduğuna, hatta çöktüğüne 
de şahit oldum; hiç ihtimal 
vermediğim durumlarda bile… 
Kusursuz tasarım ya da kusursuz 
sistem yok. İnsan tüm korkularıyla, 
kompleksleriyle, ön yargılarıyla 
çok ilginç bir canlı ve yönettiği 
sistemler de her zaman sürprizlere 
gebe.

Z kuşağı toplumsal anlamda 
çok daha “duyarlı” görünüyor. 
Sizce bu kuşağın yetişme şekli 
sivil toplum alanında bir fark 
yaratacak mı? Bu konuda neler 
gözlemliyorsunuz?
Bu tür sorulara “Evet, yaratacak” 
ya da “Hayır, yaratmayacak” 
gibi bir yanıt vermek zor. “Belki” 
daha risksiz bir yanıt, çünkü 
hangi ülkeden, hangi koşullardan 
ve hangi zaman diliminden 
bahsettiğimiz önemli. Benim Z 
kuşağına ait ikiz çocuklarım var; 
neredeyse 27 yaşındalar. Benim 

yaşadığım çocukluk ve gençlikle 
onların yaşadığı gençlik ve 
çocukluk arasında çok ciddi farklar 
var; iyi yönde de, kötü yönde 
de. Biz gençken, onların şu an 
endişe ettiği şeylerin farkında bile 
değildik, çünkü çok daha farklı bir 
dünyada yaşıyorduk. Şimdi dünya, 
doğa ve çevreyle ilgili anlamlara 
odaklanılıyor. Daha yüksek bir 
bilinç seviyesi var. Karşımızda 
daha derin sorgulamalar yapan 
bir kuşak var. Bunun nereye 
evrileceğini bilemiyoruz. 
Gençler hayattan başka şeyler 
bekliyorlar, bazı şeylere çok 
kolay sahip olamayacaklarını 
keşfetmiş durumdalar. Bunlara 
sahip olmanın gerekmediğini 
veya bunlara sahip olmanın 
dünyaya ağır bir bedel ödettiğini 
de görüyorlar. Öte yandan bunun 
bir topyekün iyileşme veya 
aydınlanma çağına dönüşeceğini 
de pek düşünmüyorum. Bu 
açılardan biraz daha temkinli ya da 
gerçekçiyim. Devletler değişiyor, 
bu değişim her zaman iyiye doğru 
olmuyor. Son beş yıldır, belki daha 
uzun bir süredir sivil alan yalnızca 
Türkiye’de değil, Amerika’da, 

Macaristan’da, Rusya’da, kısacası 
tüm dünyada daraldı. Bu durum 
yalnızca eski Sovyet ülkelerinde 
ya da Ortadoğu’da değil, gelişmiş 
diye adlandırdığımız ülkelerde 
de gerçekleşti. Dünyanın hep 
daha iyiye gitmesi beklenirken 
çok enteresan salınımlar oluyor. 
Onun için çok net bir öngörüde 
bulunamayacağım.

Bu sayımızın teması 
gönüllülük. Az Mı Gittik Uz 
Mu Gittik adlı kitabınızda 
profesyonel gönüllülükten 
ve gönüllü profesyonellikten 
bahsediyorsunuz. Burada 
vakıfların bir tarihçesini 
sunmuşsunuz. Öte yandan, 
gönüllülük Osmanlı’dan 
günümüze bu coğrafyada nasıl 
bir yol izliyor?
Tarihte geriye gittikçe aslında 
günlük yaşamın ya da sosyal 
hayatın içerisinde zaten 
kendiliğinden bir gönüllülük 
olduğunu görüyoruz. Birçok şey 
zaten gönüllü olarak yapılıyor,  
çünkü kurumsal bir yapı yok; 
devlet yok ya da yetersiz, özel 
sektör de yok ya da yetersiz. 
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Dolayısıyla insanlar kendi 
başlarının çaresine bakıyorlar. 
İmece kültürü ya da mesleki 
örgütlenmeler bir anlamda 
başlangıç noktası sayılabilir. Ben 
profesyonel gönüllülük ve gönüllü 
profesyonellik kavramlarını uzun 
süredir kullanıyorum ve kullanmayı 
seviyorum, çünkü iyi bir formüle 
işaret ediyor bu kavramlar. Bir sivil 
toplum kuruluşunda gönüllülerin 
işlerini profesyonel gibi ciddiye 
almaları ve profesyonellerin de o 
kurumun davasına, vizyonuna ve 
tesir iddiasına gerçekten gönülden 
bağlı olmaları, başarı için önemli 
bir kriter. Bu formül varsa, o STK 
ortalamanın üstünde bir başarı 
sergiliyor.
Gönüllülük de katmanlardan 
oluşuyor. Sonuçta bugün vakıf ve 
derneklerin tamamında gönüllü 
yönetim kurulları ya da gönüllü 
mütevelli heyetleri var. Bunlar o 
derneklere en üst seviyede katkı 
yapıyorlar. Aslında o kurumların 
bir anlamda gerçek sahipleri 
onlar. Öte yandan, TEMA ve TEGV 
gibi kurumlar bütün güçlerini 
sahada çalışan gönüllülerden 
alıyorlar. Onlar için o gönüllüler, 
olmazsa olmaz. Sahadaki 
gönüllülerin katkısının finansal 
karşılığı hesaplanabilir olsa - ki 
bunu hesaplayan ve araştıran 
projeler de var - gerçekten 
çok ciddi bir kaynak olduğunu 
görürsünüz. Üçüncü sektörün 
ruhunda gönüllülük vardır. Gönüllü 
yönetimi de aslında çok zor bir 
iştir. BÜMED’de haftanın beş 
günü sabahtan akşama kadar 
normal mesaim olurdu. Saat 
altıdan sonra da gönüllü komite 
toplantıları olurdu. Ben işimi 
yapmaya devam ediyorum ama 
gelen kişi tamamen gönüllü olarak 
geliyor ve motive olması lazım, 
bir fark yarattığını görmesi lazım. 
Kuruma ve kurumun davasına 
inanıyor ama bir taraftan da kendi 
hayatındaki anlam arayışı için 
de orada. Bütün bu beklentileri 
dengede tutmak çok kolay bir iş 
değil; hem kurumsal, hem kişisel 
olarak epey mesai harcamak 

gerekiyor. Doğru kişiyi seçmek, 
o kişiyi doğru yönlendirmek ve 
performans değerlendirmesi 
yapmak gerekiyor. Maalesef bizde 
“Kişi zaten gönüllü gelmiş, nasıl 
hesap soralım?” ya da “Gönüllü 
birinin performansını nasıl 
değerlendirelim?” anlayışı var. 
Gönüllü yönetimi sivil toplumdaki 
en zor işlerden biridir, iyi bilirim 
bunu.

Gönüllülükte nitelik ölçmek 
zaten zor ama nicelik olarak 
da çok düşük bir oran var 
Türkiye’de. Sebebinin ne 
olduğunu düşünüyorsunuz?
Birkaç tane neden sayabilirim. 
Güven, maalesef çok fazla 
dillendirilmeyen, üzerinde fazla 
çalışılmamış bir konu. Bütün 
dünyada güven konusunda 
araştırmalar yapılıyor; Türkiye bu 
araştırmalara dahil olduğunda 
neredeyse her defasında listenin 
en altlarında yer alıyor. Kişilerin 
kişilere duyduğu, kişilerin 
kurumlara duyduğu ve kurumların 
kurumlara duyduğu güven 
çok az. Öte yandan, gönüllü 
çalışmak “Ben emeğimi hiçbir 
karşılık beklemeden bir kuruma 
veriyorum” anlamına geliyor. 
Gönüllünün o kuruma, kurumun 
yöneticisine, kurumun yaptıklarına 
ve gönüllü emeğini boşa 
harcamayacaklarına güvenmesi 
şart. Şimdi genel olarak güven 
duygusunun, güven endeksinin 
ve güvenle ilgili her türlü 
istatistiğin yerlerde süründüğü 
bir ülkede bu durum bağışçıları, 
sivil toplum kuruluşlarının 
gelişme ortamını ve gönüllüyü 
etkiler. Mesela Temsilciler 
Kurulu Başkanı olduğum Türkiye 
Üçüncü Sektör Vakfı’nda (TÜSEV) 
hedeflerimizden biri kurumlara 
yapılan bireysel bağış miktarını 
artırmak. Bu konuda her üç yılda 
bir araştırmalar yapıyoruz. Yeni 
araştırmamızın sahası bitti, şu 
an değerlendirmesi yapılıyor. 
Türkiye’de insanlar sokaktaki 
dilenciye veya ihtiyacı olan 
eş, dost, akrabaya daha rahat 

Göç, çevre sorunları, salgın 
hastalıklar… Tüm bunlar bize 
aslında dünyanın
bir uzay gemisinden farksız 
olduğunu gösterdi, klişe 
olacak ama “Hepimiz 
aynı gemideyiz”. Kendi 
davranışlarımızın bizim 
dışımızda da çok geniş bir 
bölgeyi, bir sürü insanı 
etkileyebileceğini ya da 
etkilediğini görebilmemiz 
lazım. Aynı şekilde dünya 
genelinde neler olduğu 
konusunda çok daha farklı 
bir farkındalık seviyesi 
edinmeliyiz. “Uzay-zaman” 
ufkumuzu genişletmeliyiz. 
Çoğumuz hayatımızda 
ilk kez küresel boyutta, 
yaşamsal bir krize şahit 
oluyoruz. Yaşadıklarımızın 
ışığında alışkanlıklarımızı, 
önyargılarımızı, 
korkularımızı ve hayattan 
beklentilerimizi yeniden 
gözden geçirmeliyiz. Hem 
kendimize hem dünyaya 
hem gelecek kuşaklara karşı 
büyük sorumluluklarımız 
var ve bunların hepsi de 
üstümüze vazife.
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destek veriyor ama bir kuruma 
bağış yapmak konusunda çok 
daha utangaç ya da çekimser 
davranıyor. Bence bunun altında 
yine güven sorunu yatıyor.
Din burada önemli bir faktör. Bu 
da ayrı bir tartışma konusu ama 
Türkiye’de hayırseverlik ve gönüllü 
çalışmaların tarihinde dinî amaçlar, 
kurumlar ve gelenekler yer alıyor. 
Bunların iyiye doğru evrildiği yerler 
var ama çok iyi bildiğimiz ve her 
gün gördüğümüz gibi, kötüye 
doğru evirildiği yerler de var. 
Dolayısıyla çok katmanlı bir konu.

TÜSEV çok deneyimli bir 
kurum; yaklaşık 30 yıl 
önce kurulmuş. Amaçları 
doğrultusunda ne ölçüde yol 
alabildi?
TÜSEV, Türkiye’de Vehbi Koç, 
Sakıp Sabancı, İhsan Doğramacı 
gibi üçüncü sektörün duayenleri 
tarafından kurulan ve uzun bir 
süre eski rektörümüz Üstün 
Ergüder’in başkanlığını yaptığı 
bir kurum. Başkanlığı Üstün 
Ergüder’den Deniz Ataç devraldı, 
Deniz Ataç’tan da ben devraldım. 

Benim için çok gurur verici ve 
çok da önem verdiğim bir görev. 
Sivil toplum kuruluşlarının belli 
aralıklarla bir durup kendilerine 
“Biz niye yola çıktık? Ne 
planlamıştık ve ne başardık? Ne 
başaramadık?” sorularını sorması 
gerekiyor. Bunu yapmak çok kolay 
bir şey değil. TÜSEV’in geçmişte 
yaptığı çok önemli faaliyetler var. 
Bir kere TÜSEV’in hem yurtiçinde, 
hem de yurtdışında çok önemli bir 
itibarı var ve bunu başarmak hiç 
kolay bir şey değil. Bugün dünyada 
Türkiye’deki üçüncü sektörle ilgili 
herhangi bir araştırma yapan 
veya fikir sormak isteyen kurum 
ya da kişinin ilk kapısını çaldığı 
yer TÜSEV. Dolayısıyla burada 
geçmişteki bütün profesyonel 
yöneticilerin, yönetim kurullarının 
ve yönetim kurulu başkanlarının 
müthiş bir başarısından söz 
edebiliriz.
Biz şu an “İlkeli temsil” diye 
adlandırdığımız yönetişim 
modeli içerisinde özellikle 
profesyonel kadro ve yönetim 
kurulu arasındaki rol dağılımını 
çok daha net bir şekilde yapmaya 

çalışıyoruz. TÜSEV’in dört 
önemli hedefi var: Öncelikle 
Türkiye’deki vakıf ve derneklerin 
en önemli üç mevzuat sorununu 
çözmek. İkincisi, bireylerin 
kurumlara yaptıkları bağışları 
gözle görülür bir şekilde artırmak. 
Üçüncüsü sivil toplumun 
itibarını yükseltmek. Ayrıca her 
yıl bütçemizin yüzde onunu 
araştırma ve yayın faaliyetlerine 
ayırma hedefimiz var. Özellikle 
Türkiye’de TÜSEV tarzında bir 
sivil toplum kuruluşunun bu 
kadar net hedeflerle, “Biz böyle 
bir yola çıkıyoruz” demesi çok sık 
rastlanan bir şey değil. Onun için 
bu yola çıkmak hepimiz için çok 
heyecan verici bir şey. Başarıp 
başaramayacağımızı da göreceğiz. 
Heyecanlı ve ümitliyiz.

TÜSEV’in hayırseverlik 
araştırmalarında son 
zamanlarda en çok dikkatinizi 
çeken veriler neler?
Son araştırmanın verileri şu 
an hâlâ analiz ediliyor. Bunun 
için bir önceki araştırma ile 
kıyaslandığında sürpriz gelişmeler 
ve değişimler olup olmadığını 
bilemiyorum. Bilimsel olarak 
oldukça yetkin bir araştırma 
yapılıyor. Araştırmanın yöneticisi 
Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, aynı 
zamanda Koç Üniversitesi 
Sivil Toplum ve Hayırseverlik 
Araştırmaları Merkezi’nin 
Direktörü. Günün sonunda bu 
tür araştırmaların neticeleri, 
insanların sorulara verdikleri 
yanıtlara dayanıyor. Mesela son 
araştırmada bağış miktarının gayri 
safi milli hasılaya oranı % 0,5 
olarak hesaplandı. Ben Türkiye’de 
o kadar yüksek oranda bağış 
yapıldığını düşünmüyordum ama 
çıkan veri bize bunu gösteriyor. 
O bağışın önemli bir bölümünün 
de dilencilere yapılan yardım 
olduğu sonucu ortaya çıktı. Şimdi 
yeni araştırmanın sonuçları çok 
daha ilginç olacak çünkü hem 
pandemi gerçeği, hem farklı bir 
toplumsal kutuplaşma ve sıkışma 
ortamındayız. Göreceğiz. 
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SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ: BİRAY ANIL BİRER ‘08

“Bir gönüllü, 
kimseyi ‘öteki’ olarak 

görmemeli”
Robert Kolej yıllarında, o zamanlar bina işgaline uğramamış olan civarda, kırlarda 

dolaşırken yeşeren doğa aşkı... “Yaşam için çok elzem olan bu kıymetli varlığa biraz 
olsun hizmet edebilme gayreti içindeyim” diyen TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali 

Nihat Gökyiğit ‘46, genç gönüllülere de ilham veren bir duayen. Gönüllülere bir uyarısı 
ise dikkat çekici: “Gönüllülüğün davası büyük bir davadır. Herkesi kucaklamak bir 

gönüllünün baş prensibi olmalıdır.”
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Rahmetli Hayrettin Karaca 
ile beraber, hem çevre, hem 
gönüllülük konusunda öncü 
isimlerdensiniz. Gelişmiş 
ülkeler için bile bu konular 
yeniyken yola koyuldunuz ve 
TEMA Vakfı gelecek yıl 30. 
yıldönümünü kutlayacak. 
Bu yola nasıl çıktınız? Bugün 
gelinen noktada sosyal 
konulardaki duyarlılık 
ve gönüllü katılımda 
gelinen noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Bundan 40 yıl önce, dava ve yol 
arkadaşım merhum Hayrettin 
Karaca ile aynı apartmanda 
kat komşusu olduk. Onunla 
sohbetimiz en çok başta 
toprak, su, yeşil örtü, hava 
gibi doğal varlıklar ve biyolojik 
çeşitlilik konularında oluyordu. 
Bu varlıkların artırılmaları ve 
yenilenmelerinden daha hızlı 
şekilde tüketilmeye, kirletilmeye 
ve tahribe başlandığı, dünya 
gündeminde yer alıyordu. Bu 
durumu ülkemizde de izlemeye 
başlamıştık. Hayrettin Karaca 
Yalova’da geliştirdiği Arboretum 
(canlı ağaç müzesi) için yurdun 
her yerinde, örnek bitki peşinde 
dolaşırken toprağın ve yeşil 
örtünün tahribatındaki artış 
çok dikkatini çekiyordu. Ben 
de biyolojik zenglinlikte üst 
seviyede olan Artvin’de geçen 
çocukluğumdan sonra, genç 
bir müteahhit olarak ülkemizin 
inşaat alanlarında görev yaparken 
doğanın tahribine aynı endişe ile 
şahit oluyordum. Bunlar hakkında 
aramızda ve yakın çevremizde 
dertleşmek yetmiyordu. 1990’dan 
itibaren bu dünya sorunu hakkında 
halkımızı bilinçlendirmek ve 
eğitmek için bir vakıf kurma 
hazırlığına başladık. Bazı örnek 
projeler ile çarelerin mevcut 
olduğuna halkımızın ikna edilmesi 
ve bu davaya hizmet edecek 
gönülü ordusunun yaratılması 
gerekiyordu. Bunun bir halk 
hareketi ve devlet politikası olması 
çok önemli idi.
 “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı 

ile yola çıktık. Bugün TEMA bir 
milyona yakın gönüllüye ulaştı ve 
en çok güven duyulan ve sevilen 
sivil toplum kuruluşlarından biri 
oldu. En küçük yaştan başlayarak 
halkımızda doğa sevgisi, 
çevre koruma ve ağaç tutkusu 
yarattık. En büyük mutluluk 
ve mükafatımız, bizden sonra 
görevi devralan gençlerin büyük 
bir ehliyet ve özveri ile çalışarak 
TEMA’nın hedefinde başarı ile yol 
almaları oldu.    
 
TEMA Vakfı’nda işleyen 
gönüllülük sisteminden 
bahseder misiniz? Bunca farklı 
alanda gönüllülerinizi nasıl 
organize ediyorsunuz?
Gönüllü arama-bulma, 
görevlendirme, oryantasyon, 
eğitim, değerlendirme ve 
motivasyon süreçlerinden oluşan 
bir gönüllülük sistemimiz var. Her 
bir aşamayı titizlikle yürütüyoruz. 
Gönüllülerimiz, başta toprak ve 
yeşil örtü olmak üzere tüm doğal 
varlıklarımızın korunması için 
ülke genelinde yürüttüğümüz 
çalışmalarda görev alıyor. Tüm 
faaliyetlerimizi Türkiye’nin dört 
bir yanında TEMA gönüllüleri ve 
onlara liderlik eden il temsilcileri, 
ilçe/mahalle sorumluları ve genç 
TEMA başkanları aracılığıyla 
gerçekleştiriyoruz.
Vakıf genel merkezimizdeki “Saha 
ve Gönüllülük” bölümümüzdeki 
profesyonel ekip arkadaşlarımız, 81 
ildeki gönüllülerimizin çalışmalarını 
koordine ediyor. Her bölgenin, 
sorumlu bir bölge koordinatörü 
var. Koordinatörlerimiz kendi 
bölgelerindeki her bir temsilcimizle 
doğrudan ilgilenebiliyor.
 Gönüllü olmak isteyen 
doğaseverler; “örgütlenme 
gönüllüsü”, “saha gönüllüsü” 
ve “destek gönüllüsü” olarak 
çalışmalarımıza da hizmet 
verebiliyorlar. Temsil görevi 
üstlenen gönüllülerimiz, yani 
temsilcilerimiz, bölgelerindeki tüm 
gönüllü kazanımı çalışmalarından 
ve koordinasyonundan sorumlu 
oluyor. Her çalışma alanımızda 

“Yoksulluktan kurtulmak için 
üretim şart. Çünkü yoksulluk 
da doğa üzerinde baskı 
yapar. Ama üretimin doğaya 
dost olması da çok önemli. 
Sadece ekonomiye değil, 
eko-ekonomi konseptine 
sarılmamız lazım. Yani 
ekolojiyi ihmal eden bir 
ekonomi değil, ekolojiyi 
merkeze alan ve ekonomiyi 
onun etrafında geliştiren 
bir dünyaya ihtiyacımız var. 
Çünkü doğaya dost olmaya 
mecburuz” diyen TEMA 
Kurucu Onursal Başkanı 
Ali Nihat Gökyiğit, 1925 
yılında Artvin’de doğdu. 
Lisans eğitimini Robert 
Kolej’de 1946 yılında, yüksek 
lisansını 1948 yılında 
Michigan Üniversitesi’nde 
İnşaat Mühendisliği dalında 
tamamladı. Hayrettin 
Karaca’yla birlikte TEMA 
Vakfı’nı kuran Gökyiğit, 
doğal varlıkları koruma ve 
kırsal kalkınmaya yönelik 
ilk projelerinin lideri ve 
sponsoru oldu. Bunlardan 
Camili Beldesi Sürdürülebilir 
Kalkınma Projesi, 
Johannesburg Dünya Zirve 
Konferansı’nda ödüle layık 
görüldü.

bize çok büyük katkılar sağlayan 
gönüllülerimiz geniş kitlelere 
ulaşmamıza da yardımcı oluyor.
Gönüllülerimiz, bu örgütlenme 
modeli kapsamında illerinde, 
ilçelerinde veya üniversitelerinde 
yürütülen faaliyetlere ya da 
genel merkez tarafından 
yürütülen birçok farklı çalışmaya 
katılarak görev alabiliyorlar. 
Örneğin; il temsilciliği, ilçe/
mahalle sorumluluğu ya da Genç 
TEMA Topluluğu tarafından 
uygulanan, saha faaliyet programı 
kapsamındaki etkinliklere 
katılıp, gerçekleştirilmesine 
destek olabiliyorlar. Fidan 
dikimi etkinliklerine, eğitim 
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iletişim halindeyiz. Karşılıklı olarak 
gündemlerimizden haberdar 
ediyor, birbirimizden destek ve 
güç alıyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz Bölgesel 
Gönüllü Toplantıları, Saha 
Koordinasyon Toplantısı, 
Genç TEMA Koordinasyon 
Toplantısı gibi etkinliklerle 
yıl içinde onlarla bir araya 
geliyoruz. Yine gönüllülerimizle 
Uyum Eğitimi, Doğa Eğitim 
Kampı gibi etkinliklerle de 
bilgilerimizi tazeliyoruz. Bu 
eğitim ve toplantılardan bazıları 
sadece temsil görevi üstlenen 
gönüllülerimize yönelik oluyor, 
bazılarını ise tüm gönüllülerimizin 
katılımı için düzenliyoruz.
TEMA Vakfı’nın 1262 gönüllü 
katılımı ile gerçekleştirdiğimiz 
“Gönüllülük Araştırması”na 
göre gönüllüler, gönüllülük 
deneyiminden mutlu, vakıf 
gönüllüsü olmaktan gurur 
duyuyor. TEMA Vakfı’nı 
tanımlarken “aile gibi” kavramını 
kullanıyor. TEMA Vakfı’nın özellikle 
gençler tarafından aile gibi 
görülmesi motive edici bir unsur 
olarak öne çıkıyor.

İklim krizi, sonuçlarını 
gündelik hayatta acı bir şekilde 
tecrübe ettiğimiz felâketlere 
sebep oluyor. Geçtiğimiz yaz 
yaşanan orman yangınları 
gibi... Yangınlarla doğrudan 
TEMA Vakfı gönüllüsü olmasa 
da gönüllüler epey mücadele 
etti. Toplum olarak felâketlere 
ne kadar hazırız? Kriz 
yönetiminde gönüllülüğün 
önemi nedir?
Türkiye iklim krizinden en çok 
etkilenen ve gelecekte daha 
da etkilenecek olan Akdeniz 
Havzası’nda yer alıyor. Bu 
durum ne yazık ki özellikle iklim 
değişikliğine bağlı afetlerle çok 
daha sık karşılaşacağımızın bir 
göstergesi. Türkiye’nin Paris 
Anlaşması’nı imzalaması ise 
iklim değişikliğiyle mücadele 
için çok önemli adım oldu. Fakat 
bu adımın somut eylemler ile 
arkasının doldurulması gerekir. 
Doğayı, doğal varlıkları tahrip 
ettikçe başımıza dert yağıyor. 
Su sancısı, gıda güvenliği telaşı, 
iklim değişikliği, sayısı ve şiddeti 
artan doğal afetler artık günlük 
yaşantımızda. Doğanın tahribi 

ve farkındalık çalışmalarına 
katılabiliyor, tanıtım faaliyetleri 
ve stantlara destek verebiliyorlar. 
Vakfın gerçekleştirdiği farkındalık 
yaratma ve imza toplama gibi 
kampanyaları yaygınlaştırıyorlar.
 
TEMA Vakfı, gönüllüler 
için aynı zamanda okul gibi 
çalışan bir yapıya sahip. 
Gönüllülerinizle nasıl ilişkiler 
kuruyorsunuz ve devamlılığı 
nasıl sağlıyorsunuz?
Vakıf olarak, profesyonel ve 
gönüllü ekiplerimizi yönetirken 
“gönüllülük” temel prensibimiz 
olmuştur. Gücümüzü de bu 
anlayışımızdan ve şu an sayısı 900 
bini aşan gönüllümüzden alıyoruz. 
Genel merkezimizde profesyonel 
olarak çalışan arkadaşlarımız 
da gönüllülük ruhu ile çalışıyor. 
Gönüllülerimiz de vakfımız 
politikası olan doğayı korumaya 
öncelik verilmesi gerektiğine 
inanıyor ve her çalışmada birlikte 
yol alıyoruz. Gönüllülerimiz için her 
yıl düzenli toplantılar ve eğitimler 
gerçekleştiriyoruz. Genel merkez 
olarak Türkiye’nin her yanından 
temsilci gönüllülerimizle sürekli 
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ile eko sistemi dengede tutan 
biyolojik çeşitliliğin yok olması 
başta gelen sebeplerden.
Ciğerlerimizi yakan yangınlarla 
günlerce mücadeleye biz de 
katıldık. Yereldeki gönüllülerimizle 
hızlıca iletişime geçerek 
yanan alanlarda bulunan 
gönüllülerimizden bölgelerindeki 
durum hakkında bilgi aldık. İlk defa 
böyle büyük bir orman yangını 
afeti ile karşı karşıya kalmanın 
üzüntüsünü, duygusunu paylaştık. 
Yangın çalışmalarına desteğe 
giden, yangına yakından maruz 
kalan gönüllü temsilcilerimizle 
neler yapabileceğimizi tartıştık, 
paylaştık, iç değerlendirmelerimizi 
yaptık. İmkanı olan her 
gönüllümüz kendi bölgesindeki 
yardım faaliyetlerini takip edip 
destek oldu. Yanan alanların 
yeniden ağaçlandırılması için 
fidan bağışlarının teşvikinde 
gönüllülerimizle çok fon aldık.
Bu gibi felâket anlarında insanların 
gönüllü olarak yardım etmeye 
çalışmaları, onlara kendilerini 
bir sorunun çözümünde ortak 
olarak hissettiriyor. Özellikle 
çevre konularında çalışan sivil 
toplum kuruluşlarında aktif rol 
almanın, kişide dayanışma ruhunu 
kuvvetlendirdiği ve yalnızlık 
ile çaresizlik duygusundan 
uzaklaştırdığı bilinen bir gerçek. 
Felâketlerin yaşandığı ilk anlarda, 
hızlıca organize olan mahalle 
grupları ve eğitimli gönüllülerle 
kurulacak yerel sistemler 
sayesinde hızlı müdahale 
edebilmek, afetlerin yarattığı 
zararların, kayıpların azaltılmasını 
sağlayacaktır. Küçük bir ateşin 
çıkmasını önleme ve bunun büyük 
bir orman yangınına dönüşmemesi 
için gönüllülerin önemli katkısı 
olacağı kesindir. Bu kapsamda 
isteyen vatandaşlar Orman 
Genel Müdürlüğü’nün eğitim 
programlarına katılabilir ve orman 
yangını söndürme gönüllüsü olarak 
bu çalışmalara destek olabilirler.
 
Gönüllülük tecrübesi olmayan 
insanların gönüllülükle ilgili 

bilmeleri gereken en önemli 
şey nedir sizce?
Gönüllüler, başkalarını mutlu 
ederek de mutlu olmanın mümkün 
olduğunu anlayabilen insanlardır. 
Bunun keyfini, gururunu ve 
heyecanını yaşayan insanlardır. 
Burada başkalarından kastım 
yalnızca insanlar değil, flora-fauna 
tüm canlılar... Bunu yaparken 
de bir davaya inanmak ve nasıl 
hizmet edebilirim diye kendini 
sorgulamak gerekiyor. İnsanın 
kendini sorgulaması her zaman 
ona yeni ufuklar açmıştır. Bir 
gönüllü de böyle bir anlayışla yola 
çıkmalıdır. Sivil toplum dünyasında 
çalışanlar, gönüllülüğün iyileştirici 
ve birleştirici gücü olduğuna 
inanır. İnsanların karşılığında bir 
beklentisi olmadan yaptıkları 
işlerle büyük farklar yarattıklarını 
görmek, güzel bir bütünün bir 
parçası olmak tarifi olmayan bir 
duygu. Bir gönüllü sorunlara çare 
ararken başkalarını suçlamadan 
ziyade “ben, biz ne yapabiliriz?” 
diye kendisini sorgulamanın daha 

yapıcı olduğuna inanır.
Bunlarla birlikte bir gönüllü herkesi 
kucaklamayı bilmeli, kimseyi 
“öteki” olarak görmemelidir. 
Gönüllülüğün davası büyük bir 
davadır. Herkesi kucaklamak bir 
gönüllünün baş prensibi olmalıdır.
 
TEMA Vakfı, çoğunlukla 
ağaçlandırma çalışmalarıyla 
bilinse de kırsal kalkınma için 
pek çok proje yürüttü. Hem 
gönüllü kazanma, hem de 
etki yaratma anlamında en 
iyi dönüş aldığınız projeler 
hangileri?
Vakıf olarak 29 yılda 
gerçekleştirdiğimiz tüm projeler 
bizim için çok önemli. Her biri 
için çok büyük emekler harcadık. 
Orman, savunuculuk ve çevre 
politikaları, kırsal kalkınma, eğitim 
ve örgütlenme ve gönüllülük 
olmak üzere 5 ana başlıkta 
yürüttüğümüz ana faaliyet 
alanlarımızın her birinde pek çok 
proje yürüttük.
Ancak eğitim faaliyetlerimize 

Galatasaraylılar Derneği tarafından, alanlarında fark yaratan fikir 
önderlerine verilen ve bu yılki teması “Çevre” olan Galatasaray 

Ödülü’ne Ali Nihat Gökyiğit layık görüldü.
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her zaman vakıf olarak çok 
önem veriyoruz. Misyonumuz, 
doğayı anlayan, koruyan, seven 
nesiller yetiştirmek... Bu sebeple 
seviyesi okul öncesinden liseye 
uzanan çocuk ve gençlere, Millî 
Eğitim Bakanlığımız ile var olan 
protokolümüz aracılığıyla 81 ilde 
doğa eğitimleri veriyoruz. Ve 
bugün 4 milyondan fazla çocuğa 
ulaşmış durumdayız. Düşünün ki, 
20 yıl önce doğa eğitimi verdiğimiz 
çocuk bugün çevre duyarlılığı 
gelişmiş bir yetişkin. Kendisini 
doğanın sahibi değil de bir parçası 
olarak gören nesiller… Bizim en 
büyük kazanımlarımızdan biri bu.
Dava arkadaşım Hayrettin 
Karaca ile bu yola çıkarken, en 
büyük hedeflerimizden biri de 
doğaya gönlünü veren 1 milyon 
kişiye ulaşmaktı. Şu an 900 bini 
aşkın gönüllümüz sayesinde bu 
hedefimize yaklaşsak da hâlâ 
katedilecek yolumuz var. TEMA 
Vakfı’nın davası gibi erozyonla 
mücadele, ağaçlandırma, doğal 
varlıkları koruma diye büyük 
ve cesur bir hedefe yönelirken, 
herkese ihtiyacımız var. Bugüne 
kadar sürdürdüğümüz çalışmaları 
gönüllülerimizin üstün gayretleri 
sayesinde gerçekleştirdik. Ancak 
doğa için yapılması gereken daha 
çok çalışma var. Bu kapsamda 
yürüttüğümüz “1 Milyon Gönüllü” 
kampanyamızın da bu hedefimizi 
gerçekleştirmek için büyük etkisi 
olduğunu söylemeliyim.
 
“Eko-ekonomi konseptine 
sarılmamız lazım. Yani 
ekolojiyi ihmal eden bir 
ekonomi değil, ekolojiyi 
merkeze alan ve ekonomiyi 
onun etrafında geliştiren 
bir dünyaya ihtiyacımız 
var” diyorsunuz. Bu nasıl 
sağlanabilir?  
Eko-ekonomi konsepti, ekolojiyi 
merkeze alıp ekonomi dahil bütün 
faaliyetleri onun çevresinde peyk 
olarak görülmesidir. Ekonomik 
faaliyetlerde, ekolojinin etkilenme 
derecesini ihmal etmemek için, 
onun merkeze alınmasıdır... Doğal 

afetlerin artan şiddeti de doğa ile 
barışmaya mecbur olduğumuzu 
ve bir yeşil çağa gerek olduğunu 
göstermektedir. Ancak eko-
ekonomi konsepti ile bu yeni yeşil 
çağa, tarım ve sanayi çağlarında 
olduğu gibi birkaç asırda değil, 
birkaç on yılda ulaşılması 
gerekiyor.
Çatışma devam ederse, galibi 
mutlaka doğa olacaktır. Doğa, 
onu dengede tutan ekosisteme 
aşırı zarar vermeye devam eden 
insanlık dahil her canlıyı yok 
olmaya mahkûm edebilir.
Eko ekonomi konseptinde ekolojiyi 
merkeze alırken yeşil çağda 
ekonomi ekoloji lehinde yeniden 
yapılanarak, fiyatlar, teşvikler ve 
vergiler yeniden düzenlenecek. 
Maliyetler yaratılan çevre ve sosyal 
zararları da içerecek.
Üreticiler doğal varlıkları özenle 
ve verimli kullanarak, çevre dostu 
üretimleri ve enerjiyi seçer, bütün 
atıklarını geri kazanmaya gayret 
eder.
Tüketiciler ise çılgın tüketim ve 
israfa yer vermez, kullandığı ve 
tükettiği her ürünü “kullanıp 
atmak” yerine tekrar kullanır, nasıl 
imal edildiği ve kullanırken çevre 
zararı hakkında kendisini sorgular.
 
Lisans eğitiminizi Robert 
Kolej’de tamamladınız. 
O yıllarda aldığınız 
eğitimi, okulunuzu nasıl 
hatırlıyorsunuz? Robert 
Kolej’in size nasıl katkıları 
oldu?
Robert Kolej’de geçirdiğim 
eğitim yıllarında çok etkilendiğim 
hususlardan biri de öğrencinin 
özgüven geliştirme ve sorumluluk 
alması için, sosyal, kültürel, 
sportif faaliyetlerden biri veya 
birkaçına katılmasını teşvik 
olmuştu. Bunun için kolejdeki 
kulüp, birlik, derneklere katılırdık. 
Öğrenciler tarafından idare edilen 
bu faaliyetlerin her birine de bir 
öğretim görevlisi kendini fazla 
belli etmeden yol gösterici ve 
yardımcı olurdu. Benim katıldığım 
konulardan biri de doğada ve 

kırlarda gezi idi. O zamanlar hiç 
meskûn olmayan civardaki kırlarda 
gruplar halindeki yürüyüşler, bana 
Artvin’deki çocukluk yıllarımı ve 
doğa sevdamı hatırlatıyordu.
Derslerimizde doğa ile irtibata 
çok önem verilirdi. Örneğin jeoloji 
dersinde muhakkak doğadan 
toplanmış küçük taş parçaları 
elden ele dolaşır ve bu ufak 
parçaları gözlemleyerek, elleyerek 
taş cinsini tayin etmemiz istenirdi. 
Taşları incelerken; granit, andesit, 
kalker, serpantin diyebilecek 
kadar elle dokunarak yakından 
tanımamız gerekiyordu.
Coğrafya hocamız Ziya Bey her 
yaz tatilinde, Türkiye’nin farklı 
bir bölgesine gider, orada 3-4 
hafta yaşar okula döndüğümüzde 
ders yılı başlarken son gittiği 
bölgedeki özellikle doğa 
gözlemlerini anlatırdı. Ziya Bey 
bir sene Artvin’e gitmişti. “Hocam 
Artvin’i anlatır mısınız?” diye 
soranların başında tabii ben 
olmuştum. “Doğa zenginliğinden 
fazla bir şey anlatamayacağım; 
yalnız şapkamın içini bütün 
detayları ile anlatabilirim. Çünkü 
araba ile geçtiğimiz yerlerde 
korkudan etrafa bakamadım, her 
yer uçurumdu. Ben de doğayı 
seyretmek yerine korkudan 
yüzüme kapadığım şapkamın 
içini inceledim” diyerek, espri ile 
sözlerine başlamış, sonra da uzun 
uzun gördüğü muhteşem doğal 
güzellikleri, tabiatın ne kadar 
zengin olduğunu anlatmıştı.
O zamanki hocaların meslek 
aşkına burada dikkatinizi çekerim. 
Ben o zamanlar böyle bir doğal 
zenginliğe sahip Artvin’de 
doğdum. Ortaokuldan sonra 80 
yıl evvel geldiğim İstanbul’da 
etrafında meskûn alanlar olmayan 
doğa güzellikleri içindeki bir 
okulda, çok değerli hocalarla 
okuma şansım oldu. Çalışma 
hayatım boyunca doğa ile ilişkim 
ve sevdan hiç kaybolmadı. İleri 
yaşlarımda yaşam için çok elzem 
olan bu kıymetli varlığa biraz 
olsun hizmet edebilme gayreti 
içindeyim. 
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SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ: BİRAY ANIL BİRER ‘08

Ayvalık’ta 
Atina demokrasisinin 

küçük çaplı modeli
Yürüttükleri çalışmayı “okula alternatif bir eğitim projesi” olarak tanımlayan Ayvalık 

Okulları projesinden, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Fikret Adaman ve gönüllü 
öğrenciler Narod Dabanyan ve İrem Sarıkaya ile bir araya geldik. Boğaziçi Üniversitesi’ne 

bağlı olarak sürdürülen Ayvalık Okulları projesi çeşitli nedenlerle eğitim imkanlarına 
ve sosyal etkinliklere erişimi kısıtlı çocukları, farklı ilgi alanlarıyla tanıştırmayı ve 

deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor; ayrımcılık ve şiddet dilini olumlu bir dile 
dönüştürmeyi düşlüyor.
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Boğaziçi Üniversitesine bağlı 
Ayvalık Okulları projesinin 
hikâyesi, Soma’ya dek 
uzanıyor. Projenizi hayata 
geçiren hikâyenizi bir de 
sizden dinlemek isteriz.
Fikret Adaman: Soma 
faciasından sonra Boğaziçi 
Üniversitesi’nden öğrenciler 
ve akademisyenler inisiyatif 
oluşturarak Soma’da çalışma 
yapmaya gittiler. Oradaki yoğun 
çalışmaların neticesinde bir 
rapor çıkarttık ve ardından birkaç 
toplantı, seminer çalışması ve 
çalıştay düzenledik. Bu toplantı 
ve çalışmalarda hem pozitif 
bilimler alanından, hem de bu gibi 
meselelerin ekonomi politiği ile 
ilgilenen, neler yapılabileceğine 
dair kafa yoran hocalarımız 
vardı. Öğrenci arkadaşlarımızın 
çok önemli katkıları oldu; saha 
çalışmalarının büyük bir kısmını 
onlar yaptı.  
Bu süreçte yollarımız, temelde 
bir kadın inisiyatifi olan Zeytin 
Çekirdekleri Derneği ile kesişti. 
Dernek üyelerinin Ayvalık’ta çocuk 
ve kadınlarla çalışmak için Boğaziçi 
Üniversitesi’ni davet etmesi 
üzerine Boğaziçi Üniversitesi ile 
Ayvalık Belediyesi’nin protokol 
imzaladı ve yasal süreç başladı. 
Ardından, üniversitemizde 
kulüplere yapılan çağrılarla 
gönüllüler bir araya geldi. 
Projemizi özellikle bir kulübün adı 
altında yapmadık çünkü biz bu 
oluşumu kulüpler üstü gördük. 
Çoğu öğrencimiz bilim, sinema ya 
da tiyatro gibi kulüplerle bağlantılı 
olsa da biz meseleye onların 
ötesinde baktık. Ben bu işin 
koordinasyonunu üstlendim ama 
üstlenirken çok net bir prensipten 
hareket ettim: Nihayetinde bu iş 
öğrencilerin işi olmalıydı. Hocalar 
ve mezunlar destek verebilir ama 
işin kendisi öğrencilerin olacaktı. 
Öğrencilerle gurur duyuyorum; 
çok iyi bir iş çıkarttılar. Bunun en 
güzel kanıtı da Eğitim Reformu 
Girişimi’nin Eğitimde İyi Örnekler 
konferansına iki kez seçilmiş 
olmalarıdır. Son derece sıkı bir 

elemeden geçiyorlar o platformda.
Narod Dabanyan: 2015 yılında 
yüz yüze yaptığımız çalışmalarla, 
bir proje olarak çıktık karşılarına. 
2021’de de online bir şekilde, 
aslında kendimizi nasıl revize 
ettiğimizi, ne gibi değişiklikler 
yaptığımızı göstermeye çalıştık.

Projenin Ayvalık’ta ortaya 
çıkmasının sebebini anlatabilir 
misiniz?
FA: Bizim Ayvalık’ta kardeş 
derneğimiz var: Zeytin 
Çekirdekleri. Bu dernekteki 
arkadaşlarımız zaten orada 
çoğunluğu zorunlu göç ile 
Ayvalık’a yerleştirilmiş Kürt 
ailelerin çocuklarına, Romanlara 
ve maddi geliri düşük olan ailelerin 
çocuklarına müzikle ilgili eğitim 
veriyorlardı. Onlara birlikte 
yaşama kültürünü aktarmaya 
çalışıyorlardı. Ardından “Acaba 
bu çalışmalarımızı bilimden 
sanata, sinemadan tiyatroya bir 
dizi atölye ile geliştirebilir miyiz?” 
dediler. İşte, o sırada biz devreye 
girdik. Ayvalık’ta başlamasının 
ardında böyle bir hikâye var. Biz 
burada küçük çocukların, ailelerin 
yaşamlarına dokunuyoruz. 
Ayvalık’a dokunuyoruz. Tabii 
projemizi başka yerlere yaymaya 
çalışacağız.

Çocuklarla çalışırken, özellikle 
de sosyo-ekonomik açıdan 
dezavantajlı çocuklarla 
çalışırken nelere dikkat 
etmeniz gerekiyor? Bu konuda 
neler yapıyorsunuz?
ND: Projemizin şehirli ve köylü 
arasındaki önyargıları azaltmak, 
çocuk işçilere ulaşmak ve onların 
örgün eğitime entegre olmalarını 
sağlamak gibi amaçları var. Bunları 
zaten göz önünde bulunduruyoruz 
ve onlarla yüz yüze görüştüğümüz 
zaman daha rahat bir şekilde 
bu sisteme kazandırabiliyoruz. 
Aslında o köy ve şehir arasındaki 
köprünün kurulması, iletişimin 
sağlanması bizim onlara 
yaklaşımımız sayesinde mümkün 
oluyor. Bizim yaptığımız çalışma, 

Ayvalık Okulları’ndaki 
atölyeler bittiğinde, 
çocukların başladığımız 
zamana göre çok yol kat 
ettiğini gözlemliyoruz. Çok 
farklı bir kültüre, eğitim 
anlayışına ve pedagojiye 
ekspoze oluyorlar bizimle. 
Örneğin Shakespeare’den 
Romeo ve Juliet’in çocuk 
versiyonunu sahneledik 
onlarla. Bir fotoğraf sergisi 
düzenledik hep beraber. “Bu 
çocuklardan bir şey çıkmaz” 
diye düşünen eğitimciler bile 
şaşıp kalıyor ve bize teşekkür 
ediyor. Yani çocukların 
hayatına dokunuyoruz ve 
bunu fark ediyoruz.

Fikret Adaman

önyargıların kırılmasında büyük 
rol oynuyor. Örneğin, velilerle 
ilişkimizi hiyerarşik bir yerden 
kurmuyoruz. Biz aslında kendi 
aramızdaki hiyerarşik olmayan 
yapıyı mümkün olduğunca 
ebeveynlerle de kurmaya 
çalışıyoruz.
Çalışmaya gittiğimiz alan da çok 
önemli. Önce Zeytin Çekirdekleri 
ile birlikte sosyo-ekonomik 
açıdan dezavantajlı çocukları ve 
aileleri belirliyoruz. Psikologlarla 
birlikte ebeveyn terki, bir hastalık 
veya başka sebeplerle diğer 
akranlarına kıyasla daha fazla 
zorluk yaşayan çocukları tespit 
ettikten sonra onlara özel atölyeler 
hazırlıyoruz. Burada psiko-sosyal 
birimden destek alıyoruz. Örneğin 
halihazırda akranları arasında 
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Biz gönüllü grubu olarak 
çok iyi çalışıyoruz. Çok şey 
öğreniyoruz ve birlikte 
gelişiyoruz. Hem birbirimizle 
ilişkilenmeyi ve kendi 
fikrimizi arkadaşlarımıza 
nasıl ileteceğimizi, hem de 
elimizdeki bilgiyi küçük bir 
çocuğa nasıl aktaracağımızı 
öğreniyoruz. Yanlış 
yaptığımız zaman birbirimizi 
eleştiriyoruz. Kendimizi 
sürekli değerlendirmeye 
tabi tutuyoruz. Birlikte bir iş 
yapmayı öğreniyoruz.

İrem Sarıkaya
noktada atölye yürütücülerinin 
yanı sıra psiko-sosyal birimimiz 
sorunları tespit edip çözmemizde 
bize çok yardımcı oluyor. Bu 
dönem bunu aktif bir şekilde 
yürütmeyi başardık. Umarım 
ileride de başarabiliriz.

İrem Sarıkaya: Özellikle 
Aşure Projesi için Ayvalık’taki 
psikologlarla sürekli iletişim 
içindeydik. Her hafta atölye 
sonrasında toplantı yapıp 
onlara aktarım yapıyorduk. 
Bence en önemli aktarımlardan 
biri de psikologlarla iletişim 
içerisinde olmak. Kendimizin 
halledemediğimiz durumları 
direkt danışabileceğimiz 
birinin olduğunu bilmek bizi 
daha rahat hissettirdi. Ayvalık 
Okulları’nın en güzel yanlarından 
biri bu herhalde. Bir problem 
yaşadığınızda danışabileceğiniz 
kişilerin kim olduğunu biliyorsunuz 
ve çözümün olabileceğini 
hissediyorsunuz. Örneğin son 
haftalarda minik bir sıkıntı yaşadık, 
onu çözmek için hemen gerekli 
insanlarla konuştuk, ek toplantılar 
aldık ve o sorunun hızlıca 
halledilmesi için herkes uğraştı.

ND: Sorun çocuğun ailesi ile 
yaşadığı bir gerilim ya da istismar 
olmayabilir. Irkçılık da olabilir. 
Geçtiğimiz atölyelerde böyle bir 
vaka yaşandı. Çocuklardan biri, 
akranına karşı nefret söyleminde 
bulundu. Böyle durumlarda 
dürtüsel davranmadan ve doğru 
tavır alarak ne yapabileceğimizin 
yollarını arıyoruz. Her şeyden 
önce burada birbirimizi dinlemek 
ve anlamaya çalışmak söz 
konusu. Bu süreci önce gönüllüler 
arasında tartışıyoruz, sonrasında 
veliye ve çocuğa ulaşıyoruz. 
Atölyelerin içeriklerini çocuklara 
temel farkındalık kazandırmak, 
onları yeni alanlar ile tanıştırarak 
deneyim kazanmalarını sağlamak 
üzerine oluşturuyoruz. Bu nedenle 
de çocukların kendini güvende 
hissettiği bir alan yaratmaya özen 
gösteriyoruz.

Projedeki gönüllü sisteminin 
genel yapısını anlatabilir 
misiniz?
ND: Bir kere kendi aramızda görev 
paylaşımını inisiyatifler şeklinde 
yapıyoruz. Her dönem burada bir 
grup insan oluyor. Daha önceki 
dönemlerde görev almış olanlar 
var, yeni gelenler var, belki bir 
sonraki dönemde görev almayacak 
ama atölye vermek isteyenler var. 
Mühim olan şey burada inisiyatif 
almak.

Nasıl inisiyatiflerden 
bahsediyorsunuz?
ND: İlk olarak sahaya hazırlık 
inisiyatifi var. Projenin genel 
organizasyonunu yürüten 
inisiyatif. Ayvalık’a gitmeden 
önce ön hazırlıkları yapar; saha 
öncesi, saha esnasında ve saha 
sonrasında diğer inisiyatifler 
ile iletişim halinde kalıp genel 
yönlendirmeyi yapar. Kısaca 
sahayı düzenler. Birçok inisiyatifle 
işbirliği içinde çalıştığı ve daimi 
düzenleyici işlevi olduğu için 
diğer inisiyatiflerden daha fazla 
gönüllüye ihtiyaç duyar. Ama 
bu hiyerarşik olarak diğerlerinin 
üstünde duran bir inisiyatif 
olduğu anlamına gelmiyor. Zaten 
hiyerarşik bir yapılanmamız yok. 
Sadece koordinasyonu sağlayan 
bir inisiyatif. Eğitim inisiyatifi ise 
sahaya gitmeden önce gönüllülerin 
katılması zorunlu olan eğitimleri ve 
vaka incelemelerini organize eder. 
Bunların dışında psiko-sosyal, 
muhasebe, dokümantasyon, kitap, 
atölyeler gibi inisiyatif birimlerimiz 
var. Her dönem ortaya çıkan yeni 
koşullara göre farklı inisiyatifler 
kurulabiliyor.

İS: Narod’un söylediklerine ek 
olarak, aktarım çok önemli bence. 
Ben Ayvalık Okulları’na online 
dönemde katıldım. Kış okulu 
bitişi, yaz okulu başlangıcı gibi 
bir araydı ve o dönemde aslında 
yapabileceğim çok fazla şey yoktu. 
Ama bu arada kaydedilen eğitim 
videoları vardı; geçen dönem 
yapılan atölyelerin programı az çok 

iletişim sorunları yaşayan çocuklar 
için Aşure Atölyesi adında bir 
atölye düzenledik. Bu atölyede 
aslında diğer tüm atölyelerin 
içerikleri vardı; biz o çocuklara 
özel olarak başka bir alan yarattık 
sadece.
Biz her çocuğa özel bir vaka olarak 
bakıyoruz. Evet, atölyelerde sorun 
yaşayan çocuklar olabilir ama bu 
durumda sorunun kaynağının ne 
olduğunu ve çocuğu anlamaya 
çalışıyoruz. Bunu da hep 
beraber tartışıp, gözlemlerimizi 
birbirimizle paylaşarak ve psiko-
sosyal birimizden destek alarak 
yapıyoruz. Her atölye sırasında 
psiko-sosyal birimin bir üyesi 
gözlemde bulunuyor. Çünkü atölye 
yürütücüleri her zaman aktif bir 
şekilde gözlem yapamayabiliyor, 
gözden kaçan şeyler olabiliyor. Bu 
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belirlenmişti. Şu an mesela müzik 
atölyesi yürütüyorum ve içeriğin 
çoğunu geçen atölyelerden 
ekliyorum. Çocukların hangi oyunu 
daha çok sevdiğine bakıyorum. 
Bence bu noktada dokümantasyon 
çok önemli. Belki pandemi bu 
anlamda iyi oldu, bu içerikleri daha 
fazla düzenlemiş olduk.
Bence böylelikle Ayvalık 
Projesi’nde kolektif bir öğrenme 
süreci sağlanmış oluyor. Ayvalık 
Okulları’nın hem gönüllüler, hem 
de çocuklar için tatmin edici 
olmasının sebeplerinden biri bu 
olsa gerek.

ND: Herkes sesini duyurabilir 
olacağından emin olmasa, burada 
bu kadar şeffaf bir ilişkilenme 
olmasa bu proje yürümezdi. Biz 
burada sadece aynı işleri yapan 
gönüllüler değiliz. Hep birlikte 
öğreniyoruz, deneyimliyoruz. 
Biz Ayvalık’a gerçekten bir 
takım olarak gidiyoruz ve ciddi 
bir ilişkilenme var aramızda. 
Bu şeffaflığı hissetmesek, 
birbirimize ve kendimize özeleştiri 
vermesek, şeffaf bir şekilde 
eleştirme mekanizmaları olmasa 
bu proje çok daha toksik bir hale 
gelebilirdi. Bunu tespit ettiğimiz 
anda, müdahale edilmesi gereken 
bir konu olduğu anda, bunun 
çözümü için gerekli adımları 
atıyoruz. Mesela geçtiğimiz 
dönemlerde cinsel şiddetle 
mücadele üzerine eğitimler aldık. 
Zira bu konu, kendi aramızda 
tartıştığımız, kafa yorduğumuz 
bir konuydu. Herhangi bir konuya 
nasıl müdahale edeceğimizi 
bilmiyorsak, yardım almaktan 
çekinmiyoruz. Hamle yapmak 
konusunda da aynı yaklaşım 
içindeyiz. Toplantılarda ya da 
eğitimlerde herkesin sesinin 
duyulması gerektiğine inanıyoruz.

FA: Kararlar, toplantılarda tartışılıp 
fikir birliğine uygun esasta alınıyor. 
Bu nedenle kesinlikle hiyerarşik 
bir sistemimiz yok. Zaten projede 
herhangi bir yönetim kurulu ya 
da kararları onaylayan bir ekip de 

söz konusu değil, herkesin eşit 
derecede söz hakkı var. Bir karar 
alınırken oy birliğine varmak, 
hemfikir olmadığımızda ise bunu 
ifade edebileceğimiz bir ortam 
yaratmak bizim için çok önemli.

Proje kapsamında atölyelerde, 
çocuklar ve gönüllüler arası 
uzlaşıyı nasıl sağlıyorsunuz? 
Karar alma mekanizmaları 
nasıl işliyor?
İS: Atölyelerde çocukların 
da karar alma süreçlerine 
katılmasını istediğimiz için her 
atölyede çocuklarla birlikte bir 
sözleşme metni hazırlıyoruz. 

Bu sözleşmedeki maddelerin 
çocuklardan geldiğine emin 
oluyoruz. Bunun çok etkili bir 
yöntem olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü sözleşmeyi çocukların 
kendilerinin hazırlamış olması, 
onları bu konuda sorumluluk 
almak konusunda ve sözleşmeye 
uymak konusunda onları teşvik 
ediyor. Atölyelerde yer alacak 
çocukların kendileri için sözleşme 
hazırlamasına benzer bir şeyi 
gönüllülerle de yapıyoruz. Kış ve 
yaz okullarında bütün gönüllülerle 
birlikte bir gönüllü sözleşmesi 
imzalıyoruz ve bu sözleşmenin 
maddelerince projeye karşı 

2015 yılında başlayan Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Okulları 
projesinin öyküsü geçen sene Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınları’ndan “Biz Sizleri Çok Sevdik” adıyla kitaplaştı. 
Projeyi yürüten Boğaziçili gönüllü öğrenciler, ilk yola çıkış 
heyecanlarını, yaz ve kış okullarının belkemiğini oluşturan 
atölyelerin nasıl ortaya çıktığını bu kitapta anlatıyor. 
Öğrenciler, bir yanıyla okulu tamamlayan, bir yanıyla 
da okula alternatif bir eğitim projesi olarak kurgulanan 
Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Okulları’nda metodolojinin 
neden çocuk odaklı bir yaklaşımla tasarlandığını, projenin 
yönetim ve koordinasyonundaki kolektif anlayış ve eşitlik 
yaklaşımını, yaşadıkları deneyimin zorlayıcı ve eğlenceli 
yanlarını kapsayan bir bütünlük içinde bu deneyimi 
yaşayanların gözünden ortak bir anlatıya döküyorlar.
Kitap, bir yaz okulu süresince yani iki haftalık bir zaman 
diliminde geçen olaylardan oluşan bir örgüyle kurgulanmış 
olsa da, beş yılı aşkın süredir devam eden projenin 
hikâyesini sunuyor. Öğrenciler “Evet, anlattığımız hikâye 
gerçekten de kurmaca bir hikâye fakat bizler okuyacağınız 
karakterleri yaratırken kendimizden bir şeyler katarak, 
onları yaşadığımız gerçek olayların içine yerleştirerek 
yazdık” diyor. “İstedik ki okuyucu bizimle birlikte Ayvalık 
sokaklarında yürüsün, gezsin, eğlensin ve aynı zamanda 
çocuklarla beraber bir şeyler yapabilmenin güzelliğini 
bizimle birlikte öğrensin ve deneyimlesin.
“Biz Sizleri Çok Sevdik” kitabını Güney Kampüs’te İktisadi 
ve İdari Bilimler Binası Merdiven Altı’nda yer alan BIT 
Kahve’den ücretsiz olarak edinmek mümkün. Projenin daha 
çok gönüllü ile daha çok çocuğa ulaşması için destek olmak 
isteyenler Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’nın web sayfasında 
yer alan online bağış seçeneğinden Ayvalık Okulları’nı 
işaretleyerek katkı sunabilirler. (https://www.buvak.org.tr/
online_bagis.php)
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sorumluyuz. Bu maddeleri 
beraber okuyup değerlendirmek, 
gerekirse yeniden düzenlemek 
istiyoruz. Diğer pek çok örneğin 
aksine bizim yapılanmamızda 
yönetim kurulu gibi bir birim 
yok. Dolayısıyla karar alma 
sürecine herkesin dahil olduğu bir 
ortamdan bahsedebiliyoruz. Bir 
nevi Atina demokrasisinin küçük 
çaplı modeli gibi. Bu nedenle de 
diğer kulüplerden, oluşumlardan 
farklı, güzel bir yanı olduğunu 
hissediyorum.

Gönüllülük de böyle bir 
yapılanma içinde anlam 
kazanıyor diyebilir miyiz? 
Gönüllülüğü niye tercih 
ettiğinizi hiç düşündünüz mü?
ND: Öncelikle şunu söylemeliyim: 
2012 yılından beri çocuklarla 
çalışıyorum ve bundan çok keyif 
alıyorum. Normalde öğretmenlik 
ya da çocuklarla çalışacağım bir 
alanda okumuyorum, felsefe 
okuyorum ama ben bütün 
bu projeler vasıtasıyla ileride 
çocuklarla çalışabileceğim bir 
meslek seçmeye karar verdim. 
Bunu, beni ne kadar tatmin 
edeceğini düşünerek yaptım ve şu 
an bu kararımı istediğim şekilde 
gerçekleştirebileceğim yer olarak 
gönüllülük projelerini görüyorum. 
Benim aslında yoğunlaşmak ya 
da bir şeyler yaratmak istediğim 
ortam gönüllülük projelerinde 
daha çok oluyor. İnandığım ve 
yaratmak istediğim eğitim idealinin 
yeri, gönüllülük projeleri oldu. 
Bu yüzden çalışıyorum. İleride 
de bunu gerçekleştirebileceğim 
başka projelerde yer almak, 
gerekirse eğitim kurumlarında 
öğretmen olarak bu tip projelere 
benzeyen bir eğitim ortamı, 
sınıf ortamı yaratmak ve bunun 
sürdürülmesini sağlamak için 
burada bulunuyorum. Saha benim 
için hem öğrenme, hem deney 
alanı. İlerisi için de çok umut 
vadeden bir şey bence bu. Sadece 
gönüllülük değil, bunun üretici 
bir yanı da var. Burası hem bizi 
geliştiren, hem de ileride bir şeyler 
üretmemiz için imkânlar sağlayan 
bir ortam.

İS: Bu proje içinde gönüllülük 
sadece benim verdiğim ve o 
kişinin aldığı bir şey değil de 
benim de birçok şey aldığım 
ve böyle karşılıklı bir beslenme 
halinin olduğu bir durumu 
içeriyor. Bir şeyi zorunlu olarak 
yapmamak, karşılık beklemeden 
orada bulunmak bence o işin 
güzelliği. Ben çocuklarla iletişimde 
kalmayı, onlarla bir şeyler yapmayı 
zaten seviyordum. Benim de 

Hiçbir gönüllü bu projeye 
zorla gelmiyor, ama 
herkes üzerine sorumluluk 
aldığı için burada. 
Herkes birbirinden kendi 
sorumluluğunu yerine 
getirmesini bekliyor sadece. 
Bu yüzden iç iletişimimizin 
akışkan olması çok önemli. 
Mesela ben sorumluluğumu 
yerine getirmeyip ulaşılmaz 
olursam gruba da zarar 
veririm. Birbirimize daima 
geri dönüş yapıyoruz. 
Bence biz Boğaziçi’nin 
kulüplerindeki hiyerarşiyi 
de aşıyoruz. O anlamda 
topluluk ilkemizi çok net bir 
şekilde gerçekleştiriyoruz. 
Bir bilgi ya da deneyim 
asimetrisi var ama bu 
bir başkasının hakları ve 
gönüllülüğü üzerinde hak 
iddia edeceğim anlamına 
gelmiyor.

Narod Dabanyan
okuduğum bölüm eğitim alanında 
olmasa da bu proje çocuklarla 
bir şeyler yapma konusunda 
beni yüreklendirdi. Gelecekte 
de böyle şeyler yapabileceğimi 
düşünüyorum. Sahada olma fikri 
beni oldukça heyecanlandırıyor. 
Aldığım çok daha teorik bir eğitim 
ve bunun her zaman çok da tatmin 
etmediğini fark ediyorum. Canlı 
bir şekilde bir şeyler yapmak 
daha çok hoşuma gidiyor. Samimi 
hislerinle o işi yapıyor olmak 
bence gönüllülüğün güzel tarafı. 
Hem gönüllü insanlarla, hem de 
çocuklarla ilişkilenme biçimimiz 
bence çok özel. İşin kendisinin 
dışında yer alan başka kişileri de 
beslemiş oluyor. Herhangi bir iş 
yapmaktan daha güzel tarafının bu 
olduğunu düşünüyorum.

Boğaziçi Üniversitesinin bütün 
bu süreçte bir katkısı olduğunu 
söyleyebilir miyiz? Böylesi bir 
oluşumun yaratılmış olması 
biraz da Boğaziçili olmakla 
ilgili mi sizce?
ND: Boğaziçi’nin şu an benim ben 
olduğum insan olmam üzerinden 
çok büyük bir katkısı var. Çünkü 
kolektif çalışma kültürü burada, 
bu üniversitede çok yoğun bir 
şekilde yaşanıyor. Evet, herkes 
kendi başının çaresine bakmak 
zorunda ama bunun dışında ciddi 
bir şekilde birbirini tutan bir kültür 
de var. Bu birliktelik hali daha zor 
şartlar altında da ortaya çıkabilir, 
bizimki gibi bir proje bünyesinde 
de kendini gösterebilir. Ben 
projemizi çok ciddi bir direniş 
hareketi olarak da görüyorum. 
Örgün eğitim sistemine bir 
alternatif oluşturmaya çalışıyoruz 
resmen. Burada düzenli ve 
sürekli bir şekilde varlığımızı 
devam ettiriyoruz. Tüm bunlarda 
Boğaziçi’nin kolektif çalışma 
kültürünün çok ciddi etkisi var. 
Özellikle burada bulunan herkes 
olmak istediği için bulunuyor ve 
umursadığı için projeye devam 
ediyor. Aksi zaten mümkün değil 
çünkü zorunluluk üzerinden 
yürüyen bir şey değil. 
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SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ: BİRAY ANIL BİRER ‘08

“Terfilerde gönüllülük 
yapmış yönetici adayları 

tercih ediliyor”
“Gönüllülük vücuda bir kez girdi mi etkisinden kurtulamıyorsunuz” diyen Pınar Ilgaz ‘88, 

gönüllü çalışmaya başladığı ilk günlerde kitap okuduğu çocukların onu okulun kapısına 
kadar uğurladığı anı unutamıyor. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu 

Başkanı Ilgaz, şirketlerin iki yönetici adayı arasında seçim yaparken genellikle gönüllülük 
yapmış olanı tercih ettiğini belirtiyor.
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Kariyerinize finans 
sektöründe başlamışsınız. 
Gönüllülüğe nasıl “gönül” 
verdiniz? Boğaziçi’ndeki 
eğitiminizin burada bir rolü var 
mı?
Ben üniversiteyi yatılı okudum, 
evden de ilk ayrılışımdı. Bazı 
sorunlarla kendi kendime başa 
çıkmayı, çaba göstermeyi erken 
zamanda öğrenmem gerekti. 
Örneğin, problem çözmeyi 
öğrenmemde ve bir problemin 
herkes için ne kadar farklı 
derinlikte olduğunu anlamamda 
Boğaziçi deneyimimin faydalı 
olduğunu düşünüyorum. Sizin 
de belirttiğiniz gibi kariyerime 
finans sektöründe başladım ama 
daha sonra yönetim danışmanlığı 
alanına yöneldim. Yönetim 
danışmanlığında sektöre ürünle 
değil de zihinsel olarak katkı 
sunduğumuz için haftanın bir 
gününü gönüllü faaliyetlere 
ayırmayı kurum kültürümüz haline 
getirdik. Bu sayede toplumun 
ihtiyaçlarının neler olduğunu ve 
sadece söylem ya da tespit ile 
değil, çözüm yolunda da etkili 
olunması gerektiğini gördük. Çok 
uzun yıllar bu yönde çalışmalar 
yapmaya, gönüllü olarak fiilen 
veya sivil toplum kuruluşlarının 
kapasitesini geliştirmeye devam 
ettik. Gönüllülüğün sürdürülebilir 
bir şekilde devam etmesi 
adına 2002 yılında Özel Sektör 
Gönüllüleri Derneği’ni (ÖSGD) 
kurmaya karar verdik. Kuruluş 
aşamasından beri de derneğin 
içindeyim.
 
Derneğin çalışmalarından 
biraz bahseder misiniz?
Tabii ki. Özel Sektör Gönüllüleri 
Derneği’nin hedef kitlesi -adından 
da belli olduğu üzere- özel sektör 
çalışanları. Misyonu, kurumlardaki 
insan kaynağının yetkinlik 
ve potansiyelinin gönüllülük 
yoluyla toplumsal faydaya 
dönüşmesini desteklemek. 
Özel sektör çalışanlarının 
kalifikasyonlarının oldukça iyi 
olduğunu, bu kalifikasyonun 

toplumdan edinilmiş kaynaklarla 
-yani aldığımız eğitim ve 
görgüyle- belli bir düzeye 
geldiğini kabul ediyoruz. 
Dolayısıyla  toplumdan aldığımız 
değerleri, kendi kapasitemizi 
ve becerilerimizi de kullanarak 
toplumun ihtiyaçlarına çare 
olacak şekilde geri döndürmemiz 
gerektiği düşünüyoruz. ÖSGD’nin 
ilk kurulduğu zamanlarda 
şirketlerdeki çalışanların içe 
kapandığı, yalnızca sabah işe gelip 
akşam eve döndüğü, toplumdan 
uzak kaldığı, yoğun tempoda 
toplumun ihtiyaçlarını fark 
etmekten uzaklaştığı düşüncesi 
vardı. Dernek olarak önce 
yakınlaştırma, sonra “çare olma” 
motivasyonu yaratmayı amaçladık. 
Bizim üyelerimiz kurumlar, özel 
sektör şirketleri... Derneğimize 
üye olmak isteyen şirketlerden 
çalışanlarını gönüllülüğe teşvik 
edeceklerini, bunun için kurum 
içerisinde bir iklim yaratacaklarını, 
çalışanları gönüllülük için 
cesaretlendireceklerini, başarılı ve 
iyi uygulamaları alkışlayacaklarını 
taahhüt etmelerini bekliyoruz. 
Gönüllülük aşı gibidir. Vücuda 
girdiğinde sizi “iyileştirir” ve yaşam 
boyu etkisini korur, kendinizi 
gönüllü katkılardan bir daha 
alamazsınız. Gönüllülük keyiflidir 
ama keyfî  değildir, disiplinli ve 
özenli olmayı gerektirir. Sınırlı 
kaynakları etkin kullanmayı 
gerektirir. Kaynakları etkin 
kullanabilmek için amatör ruhla ve 
profesyonel disiplinle gönüllülük 
yapmak gerekiyor. Burada da 
üyelerimizden beklediğimiz, 
sivil toplum kuruluşlarıyla 
iş birliği yaparak projeler 
gerçekleştirmeleri. Sivil toplum 
kuruluşlarının ilgili alanlarda 
uzmanlıkları var. Uzmanlıkları 
değerlendirirken aynı zamanda 
bireylerin kendi gönüllülük 
çabalarını, yeteneklerini ve 
becerilerini kullanarak proje 
gerçekleştirmelerinin çok daha 
etkili olacağını düşünerek bu işe 
girdik. Bugün gördüğümüz ve 
zaman içerisinde gerçekten “iyi” 

“Hiç umulmadık hedeflere 
ulaşma çabası gösterip o 
hedeflere ulaşan kişiler 
beni çok heyecanlandırıyor. 
Kendi çocuklarıma da 
dürüst ve çevrelerine faydalı 
olmalarını öğütlüyorum” 
diyen Pınar Ilgaz, iş hayatına 
finans sektöründe başlamış 
ama bir süre sonra somut 
ve insanlara dokunan bir 
şey yapmak istediğine karar 
vermiş. Bu şekilde yönetim 
danışmanlığı yapmaya 
başlayan Ilgaz, her gün farklı 
sektörlerle ilişki kurmayı 
sevdiğini söylüyor.

Pınar Ilgaz
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var, hem de her şirketin Türkiye 
içerisindeki yayılımları farklı 
olabiliyor. Kiminin bayilik teşkilatı, 
kiminin şubeleri var. Bankacılık 
sektörü de var, üretim sektörü 
de... Her tür sektörde faaliyet 
gösteren holding düzeyinde 
kurumlar da var… Bu çeşitlilik 
bize hem problemi tespit etme, 
hem de çözme aşamasında çok 
önemli katkılar sağlıyor. Bizim 
derneğimizin yaklaşımı şöyle: 
Her şirket kendi içinde, kendi 
gönüllüleri ile istediği projeyi 
gerçekleştirebilir. Bunda özgürler... 
Dolayısıyla siz de bir çalışan olarak 
ilgi duyduğunuz ya da gönlünüzü 
titreten bir konuyu ele alıp 
orada gördüğünüz bir sorunun 
çözümüne fayda sağlayacak 
bir çalışma yapabilirsiniz. Bu 
tip çalışmalarda çok enteresan 
yaklaşımlar, güzel çözüm 
önerileri oluyor. Biz de ÖSGD 
olarak, şirketlerin gönüllü proje 
geliştirmelerine yönelik ve aynı 
zamanda şirket içinde sağlıklı 
gönüllülük iklimi oluşturabilmeleri 
için danışmanlık veriyoruz. STK’lar 
ile işbirliği geliştirme aşamasında 
yönlendirici olmaya çalışıyoruz. 
Birbirinden öğrenmeyi sağlayacak 
şekilde iyi örnekleri paylaşıyoruz. 
Diğer taraftan, dernek olarak 
“şemsiye program” dediğimiz, 
her kuruma eşit mesafede olan, 
her birinin uygulayabileceği 
ortak programlar oluşturuyoruz. 
Ortak programlar ağırlıklı olarak 
eğitim odaklı oluyor. Yani lise 
öğrencilerine, meslek lisesi 
öğrencilerine koçluk yapmak gibi 
projeler olabiliyor. Bu tip ortak 
projelerde de farklı sektörlerden 
gönüllülerin bir araya gelmeleri, 
hem birbirleriyle etkileşim, hem de 
sonuca katkı anlamında çok büyük 
değer katıyor.
 
Sizce gönüllülük açısından 
Türkiye nasıl bir noktada?
Gönüllülük aslında zaman içinde 
kavramsal olarak olgunlaşmaya 
başladı ama tabii ki yeterli 
düzeyde değil. Maalesef ülkece 
hayırseverlik ile gönüllülük 

arasında çok fazla gidip geliyoruz. 
Hâlâ hayırseverliği gönüllülük ile 
karıştırdığımız durumlar oluyor. Biz 
derneğimizde gönüllülüğü zaman 
ve emek verilerek yapılan bir iş 
ve bir kişinin başkası için çözüm 
arayışı içinde olması şeklinde 
tanımlıyoruz. Tabii ki bağış da 
gönüllü ama bizim özellikle 
altını çizmeye çalıştığımız konu, 
zaman ve emek veriyor olmak. 
Bu oran, Türkiye’de şu an çok 
düşük seviyelerde. Yüzde 10’lara 
erişmemiş durumda.
Ancak, Z kuşağı ve Y kuşağı hayata 
farklı bakıyor. Hayata bir anlam 
katma çabasındalar ve bu anlamı 
da en doğru şekilde gönüllülük 
faaliyetleri ile gerçekleştiriyorlar. 
Daha önceki zamanlarda bir 
şirkete emekli olma niyetiyle 
giriliyordu, şimdi ise çok hızlı 
bir şekilde iş değiştirilebiliyor. 
Aidiyet duygusu eskisi kadar 
yüksek değil. Şirket seçiminde en 
önemli şeylerden biri, gönüllülük 
faaliyetleri için imkan sunması. 
Genç kuşak bunu “anlam bulma 
aracı” olarak kullanıyor, buna fırsat 
verecek kurumları tercih ediyor. 
Bazıları sadece gönüllülük fırsatı 
verildiği için işini değiştirmek 
istemiyor, orada kalmayı tercih 
ediyor. Kurumlar da tercih edilen 
şirket olmak için bu ihtiyaca yanıt 
üretmeye çalışıyor.
Diğer tarafta, gönüllülük bireye 
şöyle bir fayda da getiriyor: Bir 
kişinin gönüllü faaliyetlerde 
kısıtlı kaynaklarla etkin proje 
yönetimi gerçekleştiriyor 
olması; o kişinin unvanlarından, 
pozisyonundan ve apoletlerinden 
bağımsız olarak, etkili bir faaliyet 
gerçekleştirebildiğini gösteriyor. 
Bu nedenle kurumların yönetici 
arayışlarında gönüllü projeler 
gerçekleştirmiş adaylar öne çıkıyor. 
Bir pozisyon için birden fazla aday 
varsa, gönüllülük projesinde yer 
almış olanların tercih edilmeye 
başlandığını görüyoruz artık. 
Toplumdaki herkes birbirini ne 
kadar iyi anlayabilirse, birbiri 
için ne kadar çaba gösterirse 
toplumun iyileşmesi de o yönde 

dediğimiz projelerin hepsi bir 
sivil toplum kuruluşu ile iş birliği 
yapılarak gerçekleşiyor ve “iyi” 
diyerek tanımladığımız projelerin 
hepsi kurumların gönüllülerine 
sağlıklı bir ortam sunmaları 
sayesinde olabiliyor.
 
Derneğinizin yönetimi ve 
üyeleri profesyonel olarak 
çok sayıda farklı sektörde, 
farklı şirketlerde kariyerlerini 
sürdürüyor. Bu farklılığın ve 
çeşitliliğin derneğe bir getirisi 
oluyor mu? Bu konuda neler 
gözlemliyorsunuz?
Biz yaklaşık 55 büyük kurumsal 
üye ve onların çalışanları ile 
yaklaşık 300 bin çalışana hitap 
ediyoruz. Bu bizim için 300 bin 
potansiyel gönüllü demek. Burada 
hem sektör anlamında farklılıklar 

Maalesef ülke olarak 
hayırseverlik ile gönüllülük 
arasında gidip geliyoruz. 
Hâlâ hayırseverliği 
gönüllülükle karıştırdığımız 
durumlar oluyor. Özel Sektör 
Gönüllüleri Derneği’nde 
biz gönüllülüğü zaman ve 
emek verilerek yapılan bir 
iş ve bir kişinin başkası için 
çözüm arayışı içinde olması 
şeklinde tanımlıyoruz. Tabii 
ki bağış da gönüllü yapılıyor 
ama zaman ve emek veriyor 
olmak daha önemli. Kişinin 
gönüllü faaliyetlerde kısıtlı 
kaynaklarla etkin proje 
yönetimi gerçekleştiriyor 
olması; unvanlarından, 
pozisyonundan ve 
apoletlerinden bağımsız 
olarak, etkili bir faaliyet 
gerçekleştirebildiğini 
gösteriyor. Bu nedenle 
kurumların yönetici 
arayışlarında gönüllü 
projelerde yer almış adaylar 
öne çıkıyor. Bir pozisyon 
için birden fazla aday varsa, 
gönüllülük projesine katılmış 
olanların tercih edilmeye 
başlandığını görüyoruz.
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daha hızlı oluyor. İyi bir toplumda 
etrafınızdaki kişilerin mutlu 
olduğunu gördüğünüzde siz de 
çok daha mutlu, keyifli ve başarılı 
oluyorsunuz.
 
Geniş bir gönüllü ağı ile 
temastasınız; bu çalışmaların 
bireye neler kattığını 
gözlemliyorsunuz?
Öncelikle bireyin kendine güveni 
açısından çok ciddi bir gelişim 
sağlıyor. Biraz önce de söylediğim 
gibi aslında hangi okuldan 
mezun olduğunuz, hangi ailenin 
üyesi olduğunuz veya çalışma 
hayatında hangi pozisyonda 
olduğunuzdan arındırılmış bir 
şekilde tamamen birey olarak 
gönüllülük yapıyorsunuz. Bu 
şekilde bir şeyler üretebildiğinizi, 
bir fayda sağlayabildiğinizi 
gördüğünüzde kendinize 
güveniniz çok ciddi şekilde artıyor, 
cesaretleniyorsunuz. Başkalarına 
örnek olmanın verdiği tatmin 
ve keyif de var. Bu da insanın 
hayatı için çok değerli. Diğer 
taraftan gönüllülük, ekip üyesi 
olma yönünde çok ciddi bir katkı 

sağlıyor. Bir hedefe doğru ekipçe 
koşuyorsunuz. Kendi şartlarımıza 
göre doğru hedefi belirlemek 
de çok önemli bir kazanım. 
Çünkü hayal etmekle, elinizdeki 
sınırlı kaynaklarla doğru hedefi 
belirlemek arasında fark var. Tabii 
her şey hayal etmekle başlıyor 
ama burada adım atabilmek 
için kendi gerçeklerinizin, kendi 
koşullarınızın farkında olmanız ve 
buna göre ilerlemeyi tanımlamanız 
gerekiyor. Bu önemli bir deneyim 
oluyor. Bazen ufak adımların ne 
kadar değerli, anlamlı ve doğru 
olduğunu deneyimliyorsunuz.
Gönüllülüğün bir diğer getirisi, 
empati kurmak. Yaşamı, koşulları 
sizden daha farklı olan kişilerle 
empati kuruyorsunuz. Bu 
hayatınızdaki artıları eksileri, 
fazlalıkları ve eksiklikleri size 
daha net gösteriyor. Dolayısıyla 
kendi elinizdekilerle mutlu 
olmayı öğreniyorsunuz. İletişim 
konusunda da çok ciddi bir 
kazanım sağlıyorsunuz; kendinizi 
başkalarına anlatmak, tespit 
ettiğiniz durumu başkalarına 
doğru şekilde aktarabilmek, 

doğru zamanda doğru şeyleri 
söylemek gibi… Bunlar bir çalışan 
için çok ciddi kazanımlar. Hedef 
koyabilmek, takım çalışması 
yapabilmek, kendine güvenmek, 
doğru iletişim kurmak ve 
empati… Bunların tamamını 
gerçekleştirebilen bir yönetici 
de istenilen, aranan, başarılı bir 
yöneticidir. Gönüllülük, bütün bu 
deneyimlerin kazandırılması için 
önemli bir araç.
Elbette, kişi ve kurum kazanırken 
üçüncü bir taraf da kazanıyor. 
Gönüllü olarak bir hedef kitleniz 
var ve yapmak istediğiniz bir 
şeyi başarıyorsunuz. Ama diğer 
taraftan kendi ekosisteminizde 
de insanlar sizden çok etkileniyor. 
Gönüllü olduğunuz zaman örnek 
oluyorsunuz; böyle bir çağlayan 
etkisi de yaratıyor. Öğrencilere 
mentorluk yaptığınızda, 
başkalarıyla birlikte bir kütüphane 
kurduğunuzda veya gönüllü olarak 
başka bir iş yaptığınızda rol model 
olarak başkalarının hayatlarında 
iyiye doğru bir değişime katkınız 
oluyor. Bütün bunların sağladığı iç 
huzur ve mutluluk da üstüne gelen 
ek katkı diyebilirim.
 
Dernek olarak her sene 
“Gönülden Ödüller” adında 
bir organizasyonla başarılı 
projelere ödül veriyorsunuz. 
Neden bu ödülü veriyorsunuz?
Şu an ödül süreci içerisindeyiz. Bu 
sene 14. kez ödüller sahiplerine 
kavuşacak. Aslında yapılan 
gönüllülük projelerinin hepsi 
biricik... Hepsi çok özel, hepsi 
ödüle layık çünkü kendi sosyal 
zamanının, kendi emeğinin, 
kendi fiziksel gücünün bir kısmını 
başkaları için kullanıyor olmak 
önemli bir değer. Bu değeri 
her zaman takdir ediyoruz. 
Ama ödül verme konusundaki 
motivasyonumuz başarılı projeleri 
daha tanınır ve görünür hale 
getirerek başkalarının da bundan 
cesaret almasını sağlamak ve bunu 
gerçekleştirenleri alkışlayabilmek.
“Gönülden Ödüller” sürecimizde 
her bir kategorimiz için 
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değerlendirme kriterlerimiz 
mevcut. Bunun manevi kısmı 
da çok önemli tabii ama sadece 
o boyutuna bakmıyoruz. Bu 
projelerin nasıl ilerlemesi 
gerektiğine dair adımları da 
değerlendiriyoruz. Kriterler 
aslında proje yönetiminde ya da 
gönüllülük projesi yaparken hangi 
adımların atılması gerektiğine 
dair bir kılavuz niteliğinde oluyor. 
Dolayısıyla ödüle başvuran 
kurumlar kendilerini anlatırken 
projelerinin de tekrar bir 
değerlendirmesini yapıyor. Aslında 
o sene kazanamasalar bile bir 
sonraki dönemde ne yapmaları 
gerektiğine ışık tutan bir kılavuz 
niteliğini taşıyor bu kriterler.
Başarılı bulduğumuz ve bizi 
etkileyen o kadar çok çeşitli 
proje var ki! Örneğin, engelli 
hayvanların, can dostlarımızın 
iyileşmesine, onların hayatlarının 
kolaylaşmasına yönelik projeler 
var. Çocuklarımızın sosyal 
anlamda gelişimlerini sağlayacak, 
farkındalıklarını artıracak projeler 
var. Toplumsal cinsiyet eşitliği, 
çevre gibi ilgili alanlarda da başarılı 
projeler bulunuyor.
Dernek olarak “şemsiye 
programlarımızı” üye 
kurumlarımızla hayata geçiriyoruz. 
2012 yılından beri başarı ile 
yürüttüğümüz Meslek Lisesi 
Koçları programı kapsamında 
gönüllülerimiz 10’uncu ve 11’inci 
sınıf meslek lisesi öğrencilerine 
gönüllü koçluk yapıyorlar. 
Pandeminin etkisiyle bu sene 
E-Gönüllü Mentorluk programını 
da devreye aldık. “Öğrenen Çocuk 
Sorumlu Birey” programımız, 
“Ağaç yaşken eğilir” düşüncesiyle 
4’üncü sınıf seviyesindeki 
çocuklara 7 başlıkta hem 
farkındalık, hem de oyunlarla 
deneyim kazandırmayı amaçlıyor. 
Çevre, insan hakları, çocuk 
hakları, gönüllülük ve dayanışma, 
toplumsal cinsiyet, bilgiye erişim 
yani teknolojiyi sağlıklı kullanmak, 
sağlıklı birey olmak, finansal 
okuryazarlık gibi başlıklarımız var.
Çalışan gönüllüğünün bu denli 

önem kazandığı günümüzde 
çalışanlarına ve tüm ekosistemine 
değer veren şirketleri bu konuda 
en derin deneyime sahip olan 
derneğimize davet etmek isterim. 
(www.osgd.org).
 
Bugün kendi gönüllülük 
deneyimlerinizden aklınızda 
yer eden, size en çok dokunan 
bir deneyimi paylaşabilir 
misiniz?
Ben ağırlıklı olarak sivil toplum 
kuruluşlarının kapasitesini 
geliştirmeye yönelik çalışıyorum, 
dernekte yönetim kurulu üyeliği 
veya içerik geliştirme gibi... Ama 
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği 
ilk kurulduğu zamanlarda “Okul 
Dostu” programımız vardı. 
Çocuklara, çocuk psikologları 
tarafından uygun görülmüş 
kitapları okumaya gidiyorduk. 
Çok basit gibi görünen bir 
faaliyetle başlamak yararlı olur 
diye düşünüyordum. Her akşam 
kitap okuduğum iki çocuğum vardı 
zaten ama bir sınıf dolusu çocuğa 
kitap okumaya giderken gerçekten 
çok heyecanlanmıştım, nasıl 
yapacağım diye... Onların karşısına 
geçip kitap okurken sadece 
okumuyor, sohbet havasında 
bir yöntem izliyorduk. Onların 
sorularını yanıtlarken, takıldıkları 
noktaları aydınlatırken güzel 
zamanlar geçirdik. Sonuçta sadece 
40 dakika birlikte kalıyorduk ancak 
her hafta gidiyorduk.
İlk tecrübemde ben ayrılırken 
bütün sınıfın okulun kapısına 
kadar beni uğurlaması, gözümün 
önünden hiç gitmiyor. Bir 
şeyi dikte ettirme hevesiyle 
değil, sadece onlarla bir şeyler 
paylaşmak ve sorularını cevaplıyor 
olmak beni çok etkilemişti. Daha 
önce görmedikleri profilde birisiyle 
karşılaşmaları da onları... Bu etkiyi, 
çok samimi bir şekilde aktardılar; 
“Haftaya yine geleceksin değil mi?” 
diye sordular. Dediğim gibi daha 
gönüllülüğümün ilk zamanlarıydı. 
O an artık gönüllü olmaktan 
kopamayacağımı hissetmiştim 
zaten.  

Özel Sektör Gönüllüleri 
Derneği’nin her yıl çeşitli 
projelere verdiği Gönülden 
Ödüller dört kategoride 
veriliyor: En Başarılı 
Gönüllülük Programı Ödülü, 
En Başarılı Gönüllülük 
Projesi Ödülü, En Yaratıcı 
Gönüllülük Projesi Ödülü 
ve En Başarılı E-Gönüllülük 
Projesi Ödülü.

“Gönülden Ödüller”, şu 
amaçlarla amaçlarla 
veriliyor:
 − Şirketleri ve çalışanlarının 

gönüllülük çalışmalarını 
ve bu alandaki başarılarını 
desteklemek,

 − Gönüllülüğü teşvik etmek; 
toplumda fark yaratan iyi 
örnekleri ödüllendirmek 
ve bu yolla gönüllü 
çalışmalara ilişkin bağlılığı 
ve motivasyonu artırmak; 
özel sektörde gönüllülüğün 
yaygınlaştırılmasına katkıda 
bulunmak,

 − Özel sektörde, şirketlere 
ve çalışanlarına örnek 
olabilecek, gönüllülük 
içeren projeleri/ 
programları öne çıkarmak,

 − Her alanda faaliyet 
gösteren gönüllülerin 
yeni ve yaratıcı fikirlerini 
desteklemek ve geliştirmek,

 − Gönüllülük çalışmalarını 
kutlamak, onurlandırmak 
ve ilham vermek.
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DÜŞÜNCE

YAZI: MİNE EKİNCİ ‘14

O köy artık o kadar da 
“uzak” değil

Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) köy öğretmenlerinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına 
çözüm üretmeye çalışan, gönüllülerin başını çektiği bir ağ. KODA’nın ortaya çıkış 

sürecini bize, yüksek lisansını Harvard’da kırsalda eğitim üzerine yapmış kurucusu 
Mine Ekinci ’14 anlattı.

E ğitim politikalarıyla, 
öğrenme ve eğitim 
konularıyla ilgilenen 

her araştırmacı, bir noktada, 
kırsalda eğitimi, köy okullarını 
ve o okullarda okuyan çocukları 
düşünmeye başlar. Köy Okulları 
Değişim Ağı (KODA), bu şekilde 
başlayan bir sürecin geldiği son 
haldir. Boğaziçi Üniversitesi’nde 
siyaset bilimi okurken, sivil 
toplumda gönüllülük de 
yapıyordum. Okulda siyaset 
felsefesi ve adaletin tesis edilme 
yolları üzerine çalışırken, eğitimin 
toplumsal adalet ve bireysel 
özgürlükler açısından çok önemli 
olduğunu anladım; bireysel 
dönüşümle toplumsal dönüşüm 

arasındaki ilişkiye kafa yordum. 
Öte yandan, kırsal bölgelerin 
bu adalet terazisinde çok altta 
kaldığını gördüm. Yüksek lisansımı 
Harvard’da kırsalda eğitim 
üzerine yaptım. O süre içerisinde 
ABD’de olmama rağmen sürekli 
köy öğretmenleriyle görüştüm; 
köy öğretmenlerinden oluşan 
bir çevrem oldu. Hem onlarla, 
hem de bu konuda bir şeyler 
yapmak isteyen gönüllü ve 
akademisyenlerle yolum kesişti. 
Gönlümden geçen hep şu oldu: 
yaptığım akademik araştırmaların, 
akademik araştırma olarak 
kalmaması. Köy Okulları Değişim 
Ağı’na giden yol böylece oluşmaya 
başladı.

KÖY OKULLARINDAN 
BEKLENTİYİ YÜKSELTMEK
Yaptığımız araştırma ve 
görüşmelerde en göze çarpan 
gerçek şu: Herhangi bir yerde, 
özellikle erken yaşlarda eğitim 
kalitesinin yüzde 90’ını öğretmen 
kalitesi belirliyor. İnsanlar, okulların 
binasına, çatısına bakarak eğitimin 
kalitesi hakkında fikir yürütme 
eğiliminde; bunlar elbette 
önemli ama öğretmen faktörüyle 
karşılaştırılamaz. Köy okullarında 
bu gerçek daha da açık seçik 
ortaya çıkıyor. Aynı bölgede iki 
okul var; bir öğretmen harikalar 
yaratıyor, öteki bir an önce oradan 
kaçıp gitmek istiyor. Dolayısıyla 
KODA’yı kurarken öğretmenleri 
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destekleyebileceğimiz bir ağ 
yaratmanın mümkün olup 
olmadığına odaklandık. Aynı 
zamanda, öğretmenliğe sadece 
eğitim yönüyle bakmamak ve 
motivasyon yaratmak istedik. Bir 
dayanışma ağı oluşturarak onların 
motivasyonunu yükseltmek, 
değerli hissetmelerini sağlamak 
istedik, çünkü çok yalnızlar ve köy 
okulunda öğretmenlik yapmaya 
adapte olmakta zorlanıyorlar. Bir 
diğer amacımız, köy okullarına 
yönelik beklentiyi yükseltmek, 
çünkü eğitimde beklenti çok 
önemli. Her şeyin ötesinde 
beklenti var. Eğer bir öğretmenin 
öğrencisinden beklentisi düşükse 
bir fark yaratması çok zor. 
Köy okullarından beklenti çok 
düşük ve gerek veliler, gerek 
öğretmenler sadece “Okuma 
yazma öğrensinler yeter” diye 
düşünüyor. Köy okulları hep 
dezavantajlarıyla anılsa da 
fırsatları da çoktur. Bizim KODA’yı 
kurarken amacımız o fırsatları 
görmek ve onların üzerine 
gitmekti.
 
KODA GÖNÜLLÜLERİ
KODA, arkasında herhangi bir 
sermaye grubunun olduğu bir 
dernek değil, bir grup öğretmenin 
ve gönüllünün çabalarıyla yola 
koyulan bir dernek. Derneğin çapı 
ve yaptığı işler büyüdükçe hibeler 
almaya ve bağışçılar bulmaya 
başladık. Şu anda dernekte 
profesyonel çalışan 20 kişilik bir 
ekibimiz var; bir kısmı eğitmen ve 
bir kısmı köy öğretmenleri olmak 
üzere 200 kadar da gönüllümüz 
var. Dolayısıyla gönüllü emeği hâlâ 
temelde duruyor. Gönüllülerimiz 
yeni öğretmen toplulukları 
kurmamızda bize destek oluyorlar 
ve az deneyimli öğretmenlere 
mentorluk yapıyorlar. Bazı KODA 
gönüllüleri üniversitelerin eğitim 
fakültelerinde dersler veriyor, 
bazıları ise köy köy geziyor. Aktif 
çalışan ve doğrudan sorumluluk 
alan gönüllülerimiz, yaptığımız işin 
etkisini 10 kat artırmamızı sağlıyor. 
O yüzden bizim için çok önemliler.

ÖĞRETMEN TOPLULUKLARI
KODA kurulduktan sonra 
bir araya geldiğimiz köy 
öğretmenleri bize ihtiyaçlarını 
ve sorunlarını anlattılar; belli 
konularda bizden eğitimler 
istediler. Çeşitli bölgelere gönüllü 
eğitmenlerimiz gittikten sonra 
amatör başladığımız bu süreç, 
öğretmen topluluklarıyla birlikte 
bir programa dönüştü. Türkiye’nin 
Muş, Muğla, Harran, Siverek 
gibi farklı bölgelerinde toplam 
16 öğretmen topluluğumuz 
var. Bunların bir kısmı dijitalde, 
bir kısmı ise yüz yüze bir araya 
geliyor ve sorunlarını ve çözüm 
önerilerini konuşuyor. İsterlerse 
kendi aralarında etkinlikler, 
şenlikler düzenliyorlar. Seçtikleri 
belli konularda onlara eğitmenler 
göndermeye devam ediyoruz. 
Dönem dönem farklı bölgelerde 
çalışan öğretmenleri bir araya 
getiriyoruz ve toplu eğitimler 
yapıyoruz. Bunlar dışında, 
KODA’ya katılan köy öğretmenleri 
için 44 saatlik bir temel eğitimimiz 
var. Geçtiğimiz yaz yaklaşık 130 
öğretmen bu eğitime katıldı. 
Ayrıca, köy okullarına yeni 
atanan öğretmenlere özel atölye 
çalışmaları yapıyoruz. Ek olarak, 
bu yıl uzmanlaşma programları 
açtık. Hem KODA, hem de MEB 
çatısı altındaki eğitimlerde 
eğitmenlik yapabilmeleri için 20 
öğretmeni yetiştirmek istiyoruz. 
Bu uzmanlaşma alanlarından biri 
pedagoji ve öğrenme, diğeri ise 
müzik ve hareket.
 
NEDEN DEĞİŞİM AĞI?
KODA’dan yararlanan bütün 
gruplar için en büyük fayda, 
oluşumun ağ etkisinden geliyor. 
Köy öğretmenleri, hem diğer 
öğretmenlerle, hem de gönüllüler 
ve KODA’nın merkez ekibiyle 
kurdukları ağdan çok fayda 
görüyorlar. Bütün bu işleyiş 
sürecinde işler planladıklarımızın 
ötesine uzanabiliyor. Bir eğitmeni 
sadece eğitime göndersek bile 
günün sonunda o eğitmen okulda 
atölye çalışması yapabiliyor ya da 

öğretmen bir derdi olduğunda 
eğitmeni arayıp çok nitelikli bir 
danışmanlık alıyor. Bir diğer 
örnek de şu: Bağışçılarımız bazen 
bir köy okuluna bağış yapmak 
istiyorlar. Biz de, bağışçılarımızla 
okul öğretmenini ve öğrencileri 
buluşturuyoruz. Bunların hepsi 
bir ağ etkisidir ve değişimi 
hızlandıracaktır.
 
KÖY OKULLARINDA 
ZORLUKLAR, KOLAYLIKLAR
Çoğumuz köy okullarını kafamızda 
belli bir şekilde hayal etsek de 
aslında farklı köy okulu tipleri var. 
Birleştirilmiş sınıflı, yani bütün 
seviyedeki öğrencilerin aynı 
sınıfta beraber okuduğu okullar, 
bunlardan biri. Bu okul tipinin 
avantajları ve dezavantajları 
olduğunu söylemek mümkün. 
Birleştirilmiş sınıfların en büyük 
dezavantajı, farklı bir donanım 
gerektirmesine rağmen okullarda 
buna hazırlanmadan atanan 
öğretmenlerin zorlanması ve 
bu sistemi kötü addetmesi. Öte 
yandan, sadece özel bir programa 
ve öğretmen donanımına ihtiyaç 
duyan bu okul tipi, sanıldığı kadar 
kötü bir eğitime sebep olmuyor. 
Öğretmenlerin iyi bir bileşimli 
sınıf yaratması için çocukları sınıf 
içinde seviyelere ayırıp öğretmen 
merkezli değil, öğrenci merkezli 
bir sistem oturtması gerekiyor. 
Daha çok öğretmen merkezli ve 
tek taraflı bir anlatma akışına 
alışkın öğretmenlerin kendi 
ezberlerini bozması, çocukların 
tek başına ve grup halinde 
çalışmasını sağlaması lazım. 
Öğretmenin anlatan rolünden 
çıkıp öğrenme koçluğuna benzer, 
biraz daha destekleyici bir rol 
üstlenmesi gerekiyor. Birleştirilmiş 
sınıf, öğretmeni buna zorlayan 
bir sistem. Bu sistem, başka 
türlü çalışmayacaktır. KODA 
olarak biz, köy okullarının bazı 
özelliklerini önemli fırsatlar olarak 
değerlendiriyoruz. Okulların 
doğa içinde olması, birleştirilmiş 
sınıflardaki akran eğitimi fırsatları, 
ailelerin okula yakınlığı, aile ile 
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eğitimlerin ilk sonuçlarını bu yıl 
aldıktan sonra planımız, bunları 
yaygınlaştırmak.

YENİ KODA MERKEZİ
Köy okullarında, kırsalda eğitimde 
sürdürülebilir bir değişime 
ihtiyacımız var ve bunun için 
sadece yardım göndermek 
yeterli değil. Bunun üzerine 
yapılması gereken pek çok şey var. 
Kırsaldaki okulların ihtiyaçlarını 
tespit edip bu okullara özel 
eğitim programları, içerikleri 
geliştiriyoruz. Bizim yapmaya 
çalıştığımız şey, eğitmenler 
yetiştirmek, öğretmenleri 
güçlendirmek, ailelere eğimler 
vermek, gönüllüler yetiştirmek. 
Çünkü bu insanlar, çocukların 
hep yanında. Çocuğun ailesine ve 
öğretmenine dokunduğumuzda 
gerçekten o çocuğun hayatını 

ilişki kurmanın çok daha kolay 
olması, öğretmenlerin kentlerdeki 
okullara göre daha kolay inisiyatif 
alabilmesi bu faktörlerden bazıları.
Bazı köy okullarının idarecisi 
olmadığı için idari yükleri, hatta 
bazen başka görevlisi olmadığı için 
temizlik ve ısınma gibi görevleri de 
mecburen öğretmenler üstleniyor.
Köy okullarını, şehirdeki pek çok 
okuldan ayıran diğer özellikler 
ise aile ve yoksullukla bağlantılı. 
Aileleri mevsimlik işçilik yapan 
çocuklar, belli dönemlerde okula 
devam edemiyor veya etse de çok 
yorgun olabiliyor. Aynı şekilde, 
evdeki ekonomik ve mekânsal 
şartlardan ötürü rahat bir şekilde 
ders çalışamayan çocuklar var. 
Çok yoksul ailelerde yetersiz 
beslenme çocuğun genel sağlığını 
ve dolayısıyla zihinsel durumunu 
da etkiliyor. Bazı köylerin ve 
bu köylerdeki okulların altyapı 
sorunlarından da bahsetmeliyiz. 
Elektrik, internet ve su eksikliği, 
materyal olmaması bazı köy 
öğretmenlerini zorlayan en büyük 
faktörlerden.
 
KIRSALDA AİLE ÇALIŞMALARI
KODA olarak, köy okullarıyla 
ilgili yaptıklarımız sadece 
öğretmenlerden ibaret değil. 
Farklılık yaratabilmek için bir 
aile eğitim programı geliştirdik 
ve ailelerin gönüllü katılımıyla 
dönüşüm yaratacağını 
düşündüğümüz toplantılar 
düzenledik. Bu eğitimleri 
öğretmenler ve muhtarlar 
yoluyla ailelere duyurduk. 
Pandemi sürecinde bu toplantılar 
çoğunlukla telekonferans 
yoluyla oldu. Şu an için, detaylı 
bir eğitimden ziyade, çocuğa 
değer vermek, çocuk gelişiminin 
temel basamakları gibi konular 
üzerinde duruyoruz. Şu anda 
Orhaneli’de ilk yüz yüze pilot 
çalışmalarımızı yapıyoruz. Anne 
ve babalara ayrı ayrı sunulan beş 
farklı buluşmada, ailelerin gerçek 
hayatta yaşadıklarından örnekler 
sunabildikleri ve soru sorabildikleri 
eğitimler organize ediyoruz. Bu 

Köylerde eğitimin kalitesini artırmak için bir araya 
gelmiş öğretmenler ve gönüllüler topluluğu KODA’nın 
amaçları,

 − Köylerdeki fırsatları değerlendirerek, sorunları da 
görmezden gelmeden, eğitimin kalitesini artıracak 
çocuk merkezli, yenilikçi örnek uygulamaları ortaya 
çıkarmak ve yaygınlaştırmak.

 − Bir köy için öğretmenden daha fazlası olan köy 
öğretmenlerinin eğitim anlayışı ile kişisel ve mesleki 
beceri bakımından güçlenmesini sağlamak,

 − Üniversitelerin eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen 
adaylarının köyde öğretmenliğe dair uygulamalı 
bir deneyimi mezun olmadan önce kazanmalarını 
sağlamak,

 − Eğitim konusunda düzenli olarak katkıda bulunmak 
isteyen, kendi yaşadıkları yerde veya yakın bölgelerde 
değişime öncülük edebilecek, birbirine ilham vererek 
ve destek olarak büyüyecek gönüllü topluluklarının 
oluşturulmasına öncülük etmek,

 − Kırsal bölgelerdeki ailelerin, çocuklarının eğitiminde 
sorumluluk almalarını ve bu konuda gönüllü olarak 
sürekli destek sunmalarını sağlamak,

 − Kamuoyu nezdinde, özellikle yasa koyucuların, 
kamu yönetici ve çalışanlarının kırsalda eğitime bakış 
açılarında dönüşüm yaratmaktır.

dönüştürme şansına sahibiz. 
Bu amaçla, KODA olarak, 
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, 
kırsalda eğitimi geliştirmek 
için projelerin geliştirileceği 
ve eğitmenlerin yetiştirileceği 
“Kırsalda Eğitim ve Ar-Ge Merkezi” 
kuruyoruz. Türkiye’nin dört bir 
yanındaki köy öğretmenlerini 
Orhaneli ilçesinde buluşturacak 
merkezimizde, öğretmenleri 
eğitecek eğitmenler, mentörler 
ve aile eğiticileri yetiştireceğiz. 
Beş dönüm üzerinde kurulu ve 
50 kişinin konaklayabileceği 
ekolojik, sürdürülebilir, doğayla 
uyumlu merkezimiz, çocuklar 
için örnek oyun alanları, ofis ve 
eğitim salonları içerecek. Bu 
projeyi destekleyecek değişim 
öncüleri bizimle iletişime geçebilir, 
ürettiğimiz işlerin yaygınlaşmasını 
sağlayabilir. 
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Cisco’nun geçtiğimiz yılın sonunda gerçekleştirdiği araştırmadan, pandemi 
sonrası çalışma dönemine dair ilginç bulgular çıktı: Hibrid çalışma, mobil cihazlar 
ve yapay zekadan güç alıyor ve yetenek her yerden kullanılabiliyor.

Cisco, İlk Küresel Hibrid Çalışma 
Endeksini Yayınladı

Cisco, toplu ve anonim halde milyonlarca müşteri veri noktası üzerine 
kurulu ilk Hibrid Çalışma Endeksini (HWI) yayınladı. Elde edilen 
bulgular, hibrid çalışanların daha fazla esneklik, erişilebilirlik ve güvenlik 
beklediğini, işletmelerin ise artan teknoloji taleplerini karşılamak için 
çabaladığını ortaya koyuyor.
 
Türünün tek örneği olan Cisco Küresel Hibrid Çalışma Endeksinde 
çalışanlar, teknoloji ve işletmeler ele alınarak yeni çalışma trendleri 
belirleniyor. Endeks, Cisco’nun İşbirliği Platformu (Webex), iş ağı 
oluşturma (Meraki), internet görünürlüğü (ThousandEyes) ve güvenlik 
(Talos, Duo, Umbrella) platformlarında toplu ve anonim halde sunulan 
milyonlarca müşteri veri noktasından elde edilen bilgileri sunuyor. 34 
ülkeden CIO’lar, BT karar vericiler ve çalışanları içeren 39.000’i aşkın 
katılımcıyla yapılan üçüncü parti araştırma anketi, Cisco’nun kendi 
çalışanlarının verilerine ek olarak sunuluyor.

• Çalışanlar seçim hakkı istiyor 
ve hibrid iş yerleri çalışan 
sadakatini artırıyor: Katılımcıların 
%64’ü, ofise gelmek yerine uzaktan 
çalışma olanağının, bir işte devam 
etme veya işi bırakma kararını 
doğrudan etkilediğini ifade ediyor. Öte 
yandan, işverenlerin hibrid çalışmanın 
potansiyelini kabul etmesi konusunda 
belirsizlik hakim. Çalışanların yalnızca 
%47’si şirketlerinin gelecek 6-12 
ayda çalışanlarının istediği yerden 
çalışmasına izin vereceğini düşünüyor.

• Yapay zeka işinizi elinizden 
almayacak; çalışmanın 
geleceğinin merkezinde 
yer alacak: 2021 yılı içinde yapay 
zeka olanaklarının %200 artış 

göstermesi, insanların daha iyi toplantı katılımına olan ihtiyacını ortaya 
koyuyor. Bu ihtiyaç, çalışanların konuşmalara ister fiziksel, ister sanal 
olarak katılmasını kolaylaştıran gürültü azaltma, otomatik çeviri ve 
döküm, anket düzenleme ve hareket tanıma gibi toplantı özelliklerini 
de içeriyor.
 
• Artan tehditler kullanıcı merkezli güvenliğin önemine 
vurgu yapıyor: Pandemi döneminde kötü amaçlı uzaktan erişim 
denemeleri 2,4 kat artış gösterdi. Hibrid çalışanlar Eylül 2021’de günde 
100 milyonu aşkın kötü amaçlı e-postanın hedefi oldu. Bu durum, 
işi doğru kullanıcıların erişimine açık tutarken kötü amaçlı unsurların 
etki alanından uzak tutan güvenlik altyapılarının önemini bir kez daha 
vurguladı.

Cisco çözümleri ve uygulamaları için daha detaylı bilgi: 
acro@acro.com.tr
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FARKINDALIK

YAZI: CEREN KAYA ‘02

CMDTR Derneği için 
koştuk

BÜMED ailesi olarak, doğuştan gelen ve erken dönemde başlayan kas hastalıklarını 
tanıtma ve farkındalık yaratma amacıyla İstanbul Maratonu’na katıldık.

B ÜMED ailesi olarak sosyal 
sorumluluklarımızın 
her daim bilincindeyiz 

ve bu amaçla sık sık yardım 
kampanyalarına katılıyoruz. 
Örneğin, bu yıl düzenlenen 
İstanbul Maratonu’nda CMDTR 
Derneği (Konjenital Musküler 
Distrofi) adına koştuk. Çocukluk 
yaş grubunda başlayan çok 
çeşitli kas hastalıklarının tedavi 
seçenekleri giderek artıyor. 
CMDTR Derneği, bu hastalıklarla 
ilgili doğru bilgi edinmek ve yurt 
içi ve yurt dışında tanı ve tedavi 
üzerine gerçekleştirilen bilimsel 
çalışmalara destek olmak amacıyla 
2021 yılının başında kuruldu. Biz, 
CMDTR Derneği olarak, hastalıktan 
etkilenen bireylerin, ailelerin ve 
bakım veren kişilerin birbirine 
destek olmasını amaçlıyoruz. 
Hedefimiz, hastalıktan doğrudan 
ve dolaylı olarak etkilenen kişileri 
doğru bilgilendirmek, bilimsel 
çalışmalara katkıda bulunmak 
ve konuyla ilgili bilim insanı 
yetiştirilmesinde etkin rol almak. 
Bir çeşit enstitü olma hayaliyle 
ilerliyoruz.
 
CMD NEDİR?
Türkçede KMD olarak da kullanılan 
CMD (Congenital Muscular 
Dystrophy), doğuştan veya 
doğum sonrasında ortaya çıkan 
kas hastalıklarının genel adıdır. 
Hayatı önemli ölçüde kısıtlayan, 
riskli ve ilerleyici bu hastalıklar, kas 
kuvvetsizliği, eklem hareketlerinde 
kısıtlılık, gelişim basamaklarında 
gerilik şeklinde kendini gösterir. Bu 

hastalıklarda, bağımsız yürümenin 
hiç kazanılamaması veya zaman 
içinde kaybedilmesi ve solunum, 
kalp, beslenme, konuşma, omurga 
şekil bozuklukları gibi durumlar 
ortaya çıkabilir. Doğru tanısal 
yaklaşım ve kesin moleküler tanı 
gerektiren kas hastalıklarında, 
bireysel ve kişiye özel yenilikçi 
tedaviler, standart bakım 
kurallarına uyum ve beslenme, 
solunum gibi farklı alanlarda 
proaktif yaklaşım çok önemli.
 
DERNEĞİN BAŞARILARI
CMDTR Derneği kısa süre önce 
kurulmasına rağmen, dünyada 
bu hastalıklar üzerine benzer 
çalışmalar yapan ve ABD’de 
bulunan CureCMD ile iş birliği 
sağladı. Hastaların ve ailelerinin, 
hastalık tanısına göre kendilerini 
neler beklediklerini bilmeleri 
ve buna göre koruyucu önlem 
ve destekleyici standart bakım 
almaları son derece önemli. 
CureCMD’nin bilgilendirici bilimsel 

videoları, Türkçe altyazılı olarak 
da CMDTR’nin (cmtdr.org) web 
sitesinde yayınlanıyor.
 
BÜMED’LE İŞBİRLİĞİ
BÜMED ailesi olarak Boğaziçi 
Üniversitesi’nin uluslararası 
platformda önde gelen bir eğitim 
ve araştırma kurumu olması 
yönünde gayret gösteriyoruz. 
CMDTR Derneği çatısı altında 
ise konjenital musküler distrofi 
hastalıkları ve çocuklarda 
ortaya çıkan bütün genetik kas 
hastalıklarıyla ilgili ülkemizdeki 
bilimsel standartların yükseltmeyi 
hedefliyoruz. BÜMED gibi 
farkındalığı yüksek ve başarılı 
isimleri barındıran derneklerin, 
CMDTR gibi önemli adımlar 
atmaya çalışan yeni nesil 
derneklere destek olmalarının 
önemini bir kez daha vurgulamak 
isteriz. BÜMED’in bu kadar önemli 
bir konuya odaklanmış CMDTR’ye 
katacağı güç, özellikle başlangıç 
aşamasında çok değerli olacaktır. 
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SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ: BİRAY ANIL BİRER ‘08

“Gönüllülük 
söz verme kültürüyle 

ilişkilidir”
Dijitalleşme artık hayatımızın bir parçası. İhtiyacı olan öğrencilere eğitim desteği verirken 
dijitalin avantajlarından faydalanma fikri üzerine kurulmuş Okul Destek Derneği, gönüllü 
eğitmenlerin desteğiyle yürüyen bir sisteme sahip. Ortaokul seviyesindeki devlet okulu 

öğrencilerine ağırlıklı olarak matematik ve fen dersleri olmak üzere pek çok konuda eğitim 
veren derneğin kurucusu Orkun Oğuz ’95 bize az zamanda büyük işler yapmış bu derneğin 

işlerinden ve eğitimde gönüllülüğün öneminden bahsetti.
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Okul Destek Derneği’nin 
kuruluşuna giden süreci 
anlatır mısınız? Neden böyle 
bir ihtiyaç duydunuz? Neden 
özellikle ortaokul çağındaki 
çocukları seçtiniz?
Derneği kurma sürecinde iki faktör 
etkili oldu. Büyük bir bankanın 
dijitalden sorumlu genel müdür 
yardımcısıydım ve kafamda hep 
“Dijitali kullanarak eğitime nasıl 
katkı sağlarız?” sorusu vardı. 
İkinci faktör de şu: Benim iki 
oğlum var. Biz seneler içinde çok 
taşındık; ABD’ye gittik geldik. En 
son gittiğimizde, bir oğlum altıncı 
sınıfa, öbürü de üçüncü sınıfa 
yazılmıştı. Orada çevrimiçi eğitim 
platformu Khan Academy’yi çok 
kullandık ve bende bir ışık yandı. 
Artık dijitalde güçlü bir içerik var, 
bunun önemli bir kısmı da ücretsiz. 
“Biz niye bunu daha fazla çocuğa 
ulaştırmıyoruz?” diye sordum 
kendime. Ortaokul seviyesini 
önemsiyorum, çünkü Türkiye, 
PISA olarak kısaltılan Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme 
Programı’nın sekizinci sınıflara 
uyguladığı testlerde 37 ülke 
arasında matematikte 33’üncü, fen 
bilimlerinde ise 30’uncu durumda. 
Sıralamadaki yerimiz epey kötü. 
Bir yandan Türkiye’nin bilim ve 
teknolojide ilerlemesi gerektiğini 
söylüyoruz, öte yandan da insan 
kaynağımız yeterli değil ve bunu 
önemsemiyoruz. Ayrıca, yaklaşık 
21 yıl sonra Türkiye nüfusu artık 
yaşlı nüfus kategorisine girecek. Şu 
anki ilkokul ve ortaokul seviyesini 
ne kadar iyi eğitirsek, gelecekte o 
kadar iyi durumda oluruz. Bütün 
bunları düşündüğümüzde ortaokul 
seviyesine eğitim desteği vermek 
bize mantıklı geldi. O çağdaki 
çocuk matematiği severse o 
konuda ilerliyor. Eğer korkarsa, 
çekinirse dersten kopuyor. 
Aynı şekilde, fen bilimlerine ilgi 
duyarsa o zaman başarılı oluyor; 
fakat bütün bu dersleri ezberden 
ibaret görürse ondan uzaklaşıyor. 
Dolayısıyla çocukların matematik 
ve fen bilgisi derslerinden 
korkmaması, onları içselleştirmesi 

ve hatta bu dersleri bir oyun gibi 
görerek ilgilenmesi için çaba sarf 
ediyoruz.
 
Derneğiniz, gönüllülerin 
emeğiyle yürüyen bir dernek. 
Nasıl bir sisteminiz var?
Farkımız, bütün süreçleri dijital 
olarak yürütüyor oluşumuz. Bu 
konuda Türkiye’de bir yenilik 
yarattığımızı söyleyebilirim. Dijital 
modelimizi pandemi öncesi 
oluşturmuştuk. Pilot çalışmalar 
yaparken velilerin ve eğitmenlerin 
kafasında “Sadece dijitalle olur 
mu?” şeklinde soru işaretleri 
vardı. O sırada pandemi başladı 
ve çocuklar 1,5 yıl boyunca sadece 
dijitalden eğitim gördü. Dolayısıyla 
bu modeli kabul ettirmemiz 
zor olmadı. Bizim modelimizin 
iki yapı taşı var. İlki tamamen 
dijital üzerine kurgulanmış 
olması, böylece ölçeklenebiliyor. 
İçeriklerimiz, gönüllülerimizin 
eğitimi, oryantasyonlar, her 
şey dijital. İkincisi de tamamen 
gönüllülük üstüne kurulu bir 
model. Gönüllülerimizin yüzde 
63’ü üniversite öğrencisi ve 
gerçekten gençler bir şeye el 
attığı zaman, iş sular seller gibi 
akıyor. Gençlerin ilgi duyduğu ve 
tatmin olduğu bir şey yarattığımızı 
düşünüyorum. Çocuklara 
dokunuyor olmak onlara hitap 
etti. Öte yandan, lise seviyesinde 
de, 70 yaşında da gönüllümüz var. 
Geniş bir yelpaze ama çoğunluk 
üniversite öğrencisi. Çoğunun 
ilk kurumsal tecrübesiyiz, ilk iş 
tecrübesine benziyor. Onlara 
kendi branşlarımızla ilgili ve aynı 
zamanda dışarda da işlerine 
yarayacak eğitimler veriyoruz.
 
Derneğinizin BÜMED’le olan 
işbirliğini anlatır mısınız?
Biz eğitimleri hazırlıyoruz, BÜMED 
Akademi bize süreç yönetiminde 
yardımcı oluyor. Kayıt tamamlama, 
devamlılık, sertifikalandırma gibi 
konularda onlardan destek aldık. 
Boğaziçili olunca okulumuzun 
bileşenleri bize destek olmakta 
tereddüt etmedi.

İzmir Fen Lisesi’ni bitirdikten 
sonra Boğaziçi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği 
Bölümünde lisans, University 
Of Georgia – ABD’de İşletme 
(MBA) yüksek lisans eğitimi 
alan Orkun Oğuz, hâlen 
İstanbul ve Kaliforniya’da 
ofisleri olan CY Vision adlı 
teknoloji şirketinin CEO’su. 
Yıllardır kurumsal ölçekte 
dijital dönüşüm çalışmaları 
yürüttükten sonra ortaokul 
ve lisede okuyan iki çocuk 
babası olarak eğitimde 
dijital teknolojilerin daha 
fazla nasıl kullanılacağına, 
sosyoekonomik açıdan 
dezavantajlı ancak 
motivasyonu ve potansiyeli 
yüksek çocuklara mühendis 
ve bilim insanı olma fırsatı 
nasıl verileceğine kafa 
yoruyor ve bu yönde projeler 
üretmeye çabalıyor.

Orkun Oğuz
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Dijitalleşen dünyada, dijital 
araçlara erişim eşitsizlikleri 
eğitimde sivil toplum alanında 
nasıl aşılabilir? Sizin dernek 
olarak buna getirmeye 
çalıştığınız çözümler var mı?
Sadece eğitimde değil, birçok 
alanda dijitalleşme yaygınlaştıkça 
eşitsizliklerin azalacağı 
düşünülmüştü. Ancak, gelinen 
nokta pek o şekilde olmadı. Bugün 
para yatırmadığınız sürece hiçbir 
sosyal medya platformunda kimse 
sizi görmüyor. Eğitimde de aynı 
şey oldu. Tamam, içerik ucuzladı 
ve güzelleşti, ama baktığınızda 
bu içeriği çoğunlukla özel okullar 
iyi kullanır hale geldi. Dernek 
olarak biz ne yapıyoruz? Bizim 
derslerimizde internet bağlantısı 
ve cep telefonu gerekiyor ama 
bilgisayar ya da tablet gerekmiyor 
mesela. Cep telefonlarının 
çok daha yaygın olduğunu 
hesaba katarak böyle bir model 
oluşturduk. Ulaşamadığımız yüzde 
7-10’lik bir grup mutlaka vardır 
ama herhangi bir alanda da bu 
oranlar aynı. Biz bilgisayarı veya 
tableti şart koşsaydık, bu oran 
yüzde 20’lerin altına düşerdi. 
Böyle bir çözüm bulduk kendimize. 
Vitamin bize içeriklerini ücretsiz 
olarak açtı ve sponsorumuz 
oldu. Öğrencilerimiz genelde 
ebeveynlerinin cep telefonlarından 
bağlanıyorlar ve internet bağlantısı 

olan çocuklara biz çok kaliteli bir 
içerik ve çok iyi gönüllü desteğiyle 
eğitim şansı sunuyoruz.
 
Eğitimde gönüllülüğün 
öneminden bahseder misiniz?
Herkesin bir yumuşak karnı vardır. 
Bence gönüllü olmak isteyen 
önce onu bulmalı. Yani adanmışlık 
göstermek istediği alanı bulmalı. 
Gönüllü olduğunuz zaman 
profesyonel gibi yaklaşmalısınız 
o işe. Gönüllülük sorumluluk 
gerektirir. Benim için o alan eğitim 
oldu. Ben eğitime ve çocuklara 
dokunmaya çok inanıyorum. 
Çok büyük potansiyelimiz 
olmasına rağmen çocukların 
eğitimine kaynak ayırmayarak, ilgi 
göstermeyerek onu mahvettiğimizi 
düşünüyorum. Biz zamanında 
devlet okullarında çok iyi eğitim 
aldık. Çocuklara iyi bir eğitim 
verdiğinizde çıktıları çok yüksek 
oluyor. Bu konuda iyi veya kötü 
sonuçları da sadece çocuk bazında 
değil, toplum olarak alırsınız. 
Çocuklar bizim geleceğimiz.
 
Türkiye’de gönüllülük kültürü 
ne durumda sizce? Bir süredir 
ABD’de yaşıyorsunuz. Bu 
konuda iki ülke arasında nasıl 
farklar gözlemliyorsunuz?
Orada gönüllülük çok oturmuş bir 
yapı. Hemen herkesin mutlaka 
gönüllü olduğu bir şey var. Kişi 

hiçbir şey yapmıyorsa, çocuğunun 
okulundaki kafeteryada 
yemek dağıtıyor. Söz verme 
kültürü hakim. Yani, gönüllülük 
keyfekederlik anlamına gelmiyor. 
Biz dernek açısından çok şanslıyız, 
çünkü bu konuda çok az problem 
yaşadık. Farklı gerekçelerle 
bırakan gönüllülerimiz oldu tabii 
ama sınıflar açıldıktan sonra, 
çocuklar “Öğretmenim” demeye 
başladıktan sonra gönüllüler 
çocuklarla bağ kuruyor. Şirketler 
de gönüllülük faaliyetlerine değer 
vermeye başladıkça, iş başvurusu 
yapanlara “Daha önce ne yaptın?” 
diye sordukça bu yapı daha iyi 
oturacak diye düşünüyorum.
 
Boğaziçi Üniversitesi Makine 
Mühendisliği mezunusunuz. 
Boğaziçili olmak sizin için ne 
anlam taşıyor?
Boğaziçili olmak hayatta en gurur 
duyduğum şeylerden biri. En 
güzel dostluklarımı kurduğum yer. 
Hatta oğlumun da dikkatini çekti, 
bana “Baba bütün arkadaşların 
Boğaziçili” diyor. 25 yıldır devam 
eden en yakın arkadaşlıklarım 
orada kuruldu, hâlâ çoğuyla 
haftada 2-3 defa görüşüyorum. 
Dolayısıyla Boğaziçi benim 
için üniversiteden öte bir yapı. 
Okula İzmir’den gelmiştim. Bana 
bambaşka bir dünyayı açtı. Önemli 
bir vizyon sundu.    

Boğaziçililer’den önemli 
bir beklentimiz var. www.
okuldestek.org sitesi 
üzerinden gönüllü olabilirler, 
bireysel olarak bağış 
yapabilirler ya da çalıştıkları 
şirketlerde çalışanların 
devlet okulunda okuyan 
öğrencilerine yönelik 
projeler geliştirebiliriz. Bize 
ulaşsınlar yeter.



0212 359 58 38 www.gymbebek.com • info@gymbebek.com

  Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü 
Bümed 6 nolu Lojman BEŞİKTAŞ / İstanbul 

Sporun merkezi GymBebek; 
Boğaziçi Üniversitesi Güney 

Kampüsü içerisinde, eşsiz doğası ve 
manzarasıyla İstanbul’un 

en güzel lokasyonlarından birinde 
bulunan BÜMED’in bünyesinde 

fark yaratan ekibiyle hizmet veriyor; 
sa¤lıklı ve fit bir yaam 
GymBebek’te balıyor. 

• FITNESS 
• STÜDYO GRUP 

DERSLERİ (BODY  
SCULPT - CORE 

PİLATES - HATHA 
YOGA - INDOOR 

CYCLING - KICK BOX 
- MAT PİLATES - TOTAL 

BODY - VINYASA YOGA) 
• PİLATES REFORMER

• PERSONEL TRAINING        
• SQUASH • SAUNA - MASAJ 

• AIKIDO & AIKIJUTSU & 
AIKIKIDS

FİT 
OLMAYA 
ÇOK YAKINSIN
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DÜŞÜNCE

YAZI: HÜLYA CESUR ‘06

BÜMED’de 
gönül bağları kopmaz

BÜMED Yönetim Kurulu olarak temel misyonumuz üyelerimiz arasındaki bağları kuvvetli 
tutmak ve Boğaziçi mezunlarının birbirleriyle dayanışmasını sağlamaktır. Pandemi 

sürecinde de bu misyonu kendimize hatırlattık ve evde kaldığımız süre içerisinde 
projelerimizi daha dijital ağırlıklı olarak düşünmeye başladık. “Her yolu deneyerek 

üyelerimizi birbirine bağlı tutacağız” dedik. Öncelikle üyelerimizi sosyal anlamda 
bağlı tutmak, duygusal bir dayanışma içine girmek, proje üretmek ve maddi anlamda 

dayanışmak gerektiğini anladık.

P andeminin başlarında 
herkesin morali son derece 
bozukken, Instagram 

üzerinden Biz Bize Sohbetler 
adıyla bir canlı yayın dizisi organize 
ettik. Moderasyonluğunu Jülide 
Ateş’in üstlendiği bu yayınlarda 
ünlü mezunlarımız kendi 

sektörlerindeki öngörülerini 
paylaştı. Zaman geçtikçe 
hem öğrencilerin, hatta bazı 
mezunlarımızın bile ekonomik 
sıkıntılar çekmeye başladığını 
öğrendik. Gitgide daha fazla 
mezunumuz BÜMED’de iş bulmak 
için kariyer merkezine başvurması, 

bu kişilerin yaş ortalamasının 
artıyor olması bize Boğaziçi 
ailesi olarak acil dayanışma 
göstermeye itti. O sürede “askıda 
fatura” gibi uygulamalar genel 
olarak yaygınlaşmaya başlamıştı. 
Biz bu dayanışma durumunu 
olabildiğince genişletip bütün 
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Boğaziçi mensuplarını işin içine 
katmaya karar verdik: Öğrenciler, 
mezunlar, okuldaki esnaf, okul 
çalışanları, akademik kadro... 
Kısacası Boğaziçi’yle alakalı 
olan herkesin bu dayanışma 
ağında yeri olduğunu düşündük. 
Öğrencilerin bilgisayar ya da 
ev eşyası ihtiyacından, yeni 
mezunlarımızdan birinin 
kirasını ödeyemediği durumda 
kira ihtiyacına kadar pek çok 
çok ihtiyacı karşılayacağımız 
bir platform oluşturduk. Bu 
noktada İhtiyaç Haritası’yla 
işbirliği yaptık. Online imece 
kültürünü yaygınlaştırarak kişi 
ve kurumları bir araya getirmeyi 
hedefleyen İhtiyaç Haritası’nın alt 
yapısı ve kurgusu ile tasarlamak 
istediğimiz Boğaziçi Üniversitesi 
aktörleri arasındaki dayanışma 
mantığı epey örtüşüyordu. 
Onlara “Sizin sisteminizin altında 
Boğaziçi’ne özel bir alt sekme 
yaratabilir miyiz?” diye sorduk. 
İhtiyaç Haritası bu konuda çok 
deneyimli olduğu için ihtiyaçların 
tanımlanmasından sürecin 
yönetimi ve iletişimine kadar 
bütün bilgileri aktardı. İlk 4 ayda 
200 bin liraya yakın destek 
toplandı ve beklediğimizden de 
büyük bir başarısı oldu. Hâlâ da 
devam ediyor.
 
GÖNÜLLÜLÜK İŞİN 
NERESİNDE?
Bu projede gönüllülüğün birkaç 
aşaması oldu: Birincisi, bu sistemin 
çalışması ve hazırlanması gönüllü 
bir işti. Bu kadar büyük bir 
projede hem İhtiyaç Haritası’nın 
kendi gönüllüleri, hem de bizim 
gönüllülerimiz çalıştı. Bir paydaş 
olarak BÜMED’in kendi personeli, 
profesyonel kadrosu, yönetim 
kurulu gönüllü çalıştı. Çok kapsamlı 
ve çok fazla insana dokunacağını 
bildiğimiz bu projede yer alan 
yönetim kurulu üyelerimiz ve 
profesyonel kadromuz normalin 
üstünde görevler aldı ve bir 
maliyet bedeli çıkarmamak adına 
ciddi bir gönüllülük işi sergiledi. 
Bu projenin hazırlanması yaklaşık 

1 yıl kadar sürdü. Bütün bu süreç 
ciddi bir gönüllülük istiyordu ve 
gönüllülükte süreklilik de çok 
önemli. Örneğin ben 9 yıldır 
BÜMED’in yönetim kurulundayım 
ve bu uzun süre içerisinde çok 
fazla gönüllü ve yönetim kurulu 
üyesi gözlemleme şansım oldu. 
Uzun soluklu projelerde birkaç 
zorluk üst üste geldiğinde 
oradaki motivasyonu sabit 
tutmak gerçekten çok zor. Bu 
anlamda hem İhtiyaç Haritası, 
hem derneğin profesyonel 
kadrosu, hem de yönetim kurulu 
üyeleri çok ciddi bir kararlılık 
gösterdiler. Hepimiz, proje 
sonuçlandığında sebep olacağı 
güzellikleri düşünerek motive 
olduk. Öte yandan, derneğin 
temel fonksiyonunun üyeleri 
bir araya getirmek ve bir arada 
tutmak olduğunu hep aklımızda 
tuttuk. Bizim her daim amacımız 
yaşayan bir platform olmak. Bunu, 
geçmiş yıllarda daha çok sosyal 
faaliyetlerle sağlıyorduk; şimdi ise 
şartlar değiştiğinde sorumluluk ve 
inisiyatif alarak koşullara uygun 
şekilde çalışıyoruz. BÜMED’in 
vizyonundaki gönüllülük yaklaşımı, 
tam olarak budur.

YANGINLAR VE AHBAP 
DERNEĞİ
Geçtiğimiz yaz orman yangınları 
başladığında, başkanı olduğum 
reklam ajansı United Gode’un 
ekibi, konuyla ilgili harekete 
geçip bir şey yapmak istediler, 
pek çok insan gibi. Yangınlar 
devam ederken çaresizce izlemek 
yerine “O canlar yanarken bir 
şeyler yapmalıyız” diyerek bir 
proje tasarladık. İngiltere ve 
Fransa’da yangın söndürme 
helikopteri ve uçakları, eğitimli 
ekipleri olan bazı şirketler var. 
Ajans çalışanları bu şirketlerle 
iletişim kurup bir yandan da bir 
fon toplamak ve izinleri almak, 
ardından da helikopteri ya da 
uçağı getirmek ve yangınlara 
elle tutulur etkin bir fayda 
sağlamak istediler. Tabii ki, bazı 
destekler gerekiyordu. Örneğin 

helikopter getirmek için bakanlık 
izni gerekiyordu, AHBAP’ın izni 
olduğunu biliyorduk; oradan 
halledebileceğimizi düşündük. 
Peki, helikopterin bütçesini nasıl 
oluşturacağız? Onun için de 
BÜMED’e başvurmak, Boğaziçi 
Üniversitesi mezunlarını seferber 
edip onlardan ve şirketlerinden bu 
bütçeyi karşılamak istedik. Yoğun 
çalıştığımız bir sürecin ardından 
getirdiğimiz helikopterler Köyceğiz 
bölgesinde büyük bir felaket 
çıkmasını önleyecek şekilde 
çok etkin çalışmalar yürüttü. 
İki haftanın sonunda bakanlık 
da “Yangınlar söndü, daha fazla 
helikopter getirmenize gerek yok, 
teşekkür ediyoruz” diyerek projeyi 
sonlandırdı. Dolayısıyla, bu süreçte 
AHBAP’la tanışmış ve güzel bir 
işbirliği kurmuş olduk. Bu iki 
proje bize, gönüllülükte STK’ların 
işbirliğinin önemini öğretti. 
Gönüllülüğün genellikle bireysel 
bir yerden başladığını ve STK çatısı 
altında yürüdüğünü varsayıyoruz. 
Fakat, STK’ların operasyonla ilgili 
engelleri düşünmeden hızlı bir 
şekilde bir araya gelmesi de çok 
önemli. Kurumlar veya şirketler 
bir sosyal sorumluluk projesi 
yürütürken kendi hedefleri veya 
çalışma biçimleri olduğu için bir 
araya gelip bir şeyler yapmaları 
çok zor oluyor. Büyük kurumlar 
ve STK’lar olarak “Bakalım bu 
benim vizyonuma uygun mu? 
Bir değerlendireyim. Sanırım bu 
projede yer alamayacağız” demeye 
devam ettiğimiz sürece gerçekten 
müdahale etmemiz gereken 
şeylere doğru şekilde müdahale 
edemiyoruz. Hep bir tarafı eksik 
kalıyor. Yukarıda bahsettiğim iki 
projedeki gönüllülük şekli tam 
olarak yeni çağın ihtiyacı olan, 
diğer STK’ların ve şirketlerin 
de yapması gerektiğini 
düşündüğüm gönüllülük biçimiydi. 
Kurumlar kendi eksikliklerine 
odaklanmaktan ziyade probleme 
odaklanıp güçlerini birleştirdi. 
Böyle bir gönüllülük biçimi, 
dertlere bir nebze derman 
olabiliyor. 
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ETKİNLİK

Kariyer yolculuklarıyla 
ilham veren kadınlar

BÜMED ve BounWIB (Boğaziçi University Women In Business) iş birliği ile 12 Kasım’da 
gerçekleştirilen İlham Veren Kadın Liderler etkinliği, kariyer yolculuklarının başlangıcındaki 

Boğaziçili öğrenci ve mezun kadınlara ilham oldu. Gün boyu süren oturumlarda kadın 
yöneticiler, “Diversity, Inclusion & Challenge” temaları altında sadece başarı hikayelerini değil, 

kariyerleri boyunca yaşadıkları zorlukları ve farklı renkleri anlattı.

G enç kadınların iş 
hayatlarında başarılı 
olmasını sağlayacak 

networkler kurmalarına yardımcı 
olma ve onları rol model 
alabilecekleri iş kadınları ile 
buluşturma amacıyla kurulan 
BounWIB (Boğaziçi University 
Women In Business) topluluğu 
BÜMED’le beraber 12 Kasım’da 
düzenlenen İlham Veren Kadın 
Liderler etkinliği ile kariyer 
yolculuklarının başlangıcındaki 
Boğaziçili öğrenci ve mezun 
kadınlara ilham oldu. Gün boyu 
süren oturumlarda kadın liderler, 
“Diversity, Inclusion & Challenge” 
temaları altında sadece başarı 

hikayelerini değil, kariyerleri 
boyunca yaşadıkları zorlukları ve 
farklı renkleri anlattı.
 
“KADIN DAYANIŞMASI ÇOK 
ÖNEMLİ”
Etkinliğin ilk konuğu, Signify 
Türkiye ve Magrep bölgelerinden 
sorumlu IK direktörü Hande Altan 
’06 oldu. Psikoloji bölümünden 
lisans derecesine sahip Altan 
öncelikle bu alanda bir kariyer 
yoluna girdiği halde görece geç 
bir yaşta sektör değiştirdiğini ve 
bundan korkulmaması gerektiğini 
vurguladı. İnsan kaynaklarının 
kendisi için daha uygun olduğuna 
25 yaşında karar veren Hande 

Altan, bu alanda ilk kez iş 
ararken umutsuzluğa düşse de 
İK uzmanı olarak adım attığı 
sektörde yöneticilik seviyesine 
kadar geldiğini söyledi. Kadın 
yöneticilerinin çalışma hayatında 
kendisine hep ışık tuttuğunu 
ve dayanışmacı davrandığını 
vurgulayan Altan “Doğum 
yaptıktan sonra işe dönüp 
dönmeme konusunda tereddütler 
yaşadım. Kadın yöneticim ‘Kararın 
ne olursa olsun, yanındayım’ 
diyerek beni rahatlattığı için işime 
tekrar dönebildim” diyerek kariyer 
yolculuğundaki farklı evrelerde 
kadınlar arası dayanışmanın altını 
çizdi. Şirketlerde çeşitlilik ve 
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eşitliğin performansı arttırdığını 
söyleyen Altan, Signify olarak 
kadınların iş yerinde daha az 
sorun yaşaması için ellerinden 
geleni yaptıklarını belirtti.
 
“KONFOR ALANIMIZDAN 
ÇIKMALIYIZ”
PWC Türkiye Kapsayıcılık ve 
Çeşitlilik Lideri, aynı zamanda da 
şirket ortaklarından Ece Yavuz 
etkinliğin ikinci konuğuydu. 
PWC’de ilk senelerde yoğun teknik 
eğitimler verildiğini, her seviye 
için farklı eğitimler kurgulandığını 
ve şirket ortağı olsanız bile 
kendini geliştirme sürecinin her 
zaman devam ettiğini anlatan 
Yavuz, arkadaşlıkların, birlikte 
çalışıp eğlenmenin şirket içinde 
büyük bir motivasyon kaynağı 
olduğunu söyledi. Yavuz çalıştığı 
şirketi “PWC’de çalışanların 
kadın veya erkek olmaları değil, 
konuları nasıl ele aldıkları ve 
kendilerini nasıl ifade ettikleri 
önemlidir. Kişinin kendini ve ekibi 
geliştirmesi, konfor alanından 
çıkması, değişimin öncüsü olması 
fark yaratır. Yarının liderleri 
korkmamalı. Özel sektör, elindeki 
gücü sürdürülebilirlik konusunda 
da kullanmalı” sözleriyle anlattı.
 
“LİDER, SORUMLULUK ALIR”
“İlham Veren Kadın Liderler” 
etkinliğinin üçüncü konuğu, 
BSH Türkiye Marka Pazarlama 
Direktörü Hilal Eksel Merter ’92 
oldu. Konuşmasına Çin atasözü 
“May you live in interesting 
times” (İlginç zamanlarda 
yaşayasın) ile başlayan Merter, 
ilginç bir dönem yaşadığımızı ve 
kendimizi tanımanın hikâyemizi 
güzelleştirdiğini vurguladı. 
Merter kadınların iş dünyasındaki 
gücünü ve şirketinin bu güce 
verdiği önemi “Kadınlar olarak 
bir arada durmak çok önemli. 
Kadınların karar verici süreçlerde 
aktif olması, iş ortamını ve 

dünyayı şekillendirmekte kritik 
bir rol oynuyor. Kadınlar gündelik 
hayatta olduğu gibi, iş hayatında 
da kaos yönetiminde güçlü. Sherly 
Sandberg de kitabında ‘Kararları 
sadece erkekler verdiğinde iş 
ortamı kapsayıcı olmuyor ve 
çeşitlilik içermiyor’ diyor. BSH 
kadın çalışanlarını destekleyen 
bir şirket. Yurt dışında görev alan 
çalışanların yarısından fazlası 
kadın. BSH’nın kadın çalışanlarını 
yükseltmek açısından önemli 
çalışmaları var. WePower, 
bunlardan biri. Özellikle yeni 
mezun kadın mühendislerin 
başvurup şirketin uzun dönem 
staj programına katılabileceği 
platform” sözleriyle anlattı. 
Liderliğin ise kariyer yolculuğunda 
bir kademe değil, tercih olduğunu 
iddia eden Merter sadece 
kurumsal hayatta değil, hayatın 
herhangi bir alanında insiyatif 
alarak lider olunabileceğini 
belirtti.
 
‘TUTKUYLA YOL ALMAK 
BAŞARI GETİRİYOR’
Çimsa İnsan Kaynakları ve 
Sürdürülebilirlik Genel Müdür 
Yardımcısı Tuğba Çörtelekoğlu ’97, 
etkinliğin bir sonraki konuğuydu. 
23 yıldır iş hayatında olduğunu ve 
kişilerin bireysel yolculuklarında 
onlara koçluk da yaptığını belirten 
Çörtelekoğlu, öğrendiği en 
önemli şeylerden birinin zamanı 
etkin bir şekilde değerlendirmek 
olduğunu söyledi. Çörtelekoğlu 
“İnsan kaynakları alanında 
çalışma arzumu, kariyerimin 
henüz başında yer aldığım 
sosyal sorumluluk projeleri, 
uluslararası projelerde irili ufaklı 
görevlerde görev almış olmam, 
ağ oluşturmam, şirketlerin yarı 
zamanlı çalışmama izin vermesi 
ve sosyal etkinliklere katılmam 
uyandırdı. Dünyada neler olup 
bittiğini hep merak etme ve 
öğrenme hevesim beni bugünlere 

taşıdı. Sorumluluklarınızın 
farkında olup işinizi tutkuyla 
yaparsınız başarı kendiliğinden 
geliyor zaten” diyerek kariyerini 
şekillendiren süreci anlattı. 
Uluslararası çimento ve inşaat 
malzemeleri üreten Çimsa’nın 
erkek ağırlıklı ve zorlu bir sektör 
olduğunu, fakat başka bir 
perspektiften baktığınızda bunun 
bir ayrıcalık da olduğunu söyleyen 
Tuğba Çörtelekoğlu, Çimsa’da 
katılımcılığa önem verildiğinin, 
gelen önerilerden sonra kadın 
çalışanlara 60 aya kadar maddi 
kreş yardımı yapıldığının altını 
çizdi.
 
“BİRBİRİMİZE İLHAM 
VERİYORUZ”
Programın son konuğu, 
Hepsiburada İnsan Kaynakları 
Bölüm Başkanı Esra Beyzadeoğlu 
oldu. İlk rol modelinin annesi 
olduğunu söyleyen Beyzadeoğlu, 
sık sık annesinin “Boş durmak 
dertleri yüzdürür, çalışma boğar” 
gibi sözlerini düşünerek çalıştığını, 
eski kadın yöneticilerinin de 
geniş vizyonlarıyla kendisine hep 
ilham verdiğini anlattı. Çalıştığı 
şirketin faaliyetlerini ise şu şekilde 
anlattı: “Hepsiburada sadece 
müşterilerine değil, sadece pazar 
yerine değil, herkese ‘İyi ki varsın’ 
dedirmek isteyen bir şirket. Kadın 
girişimcilere her daim destek 
vermek istiyoruz. Bu doğrultuda, 
2017’de Girişimci Kadınlara 
Teknoloji Gücü projesi başlatıldı. 
Başlarken Hepsiburada’da satış 
yapanların sadece %6’sı kadındı. 
Dört yıl içinde bu oran yedi katına 
çıktı. Şu an platformdaki satıcıların 
%25’e yakını kadın. Yaklaşımımız 
ayrımcı değil; ‘İşin cinsiyeti olmaz’ 
yaklaşımı güdüyoruz. Yoğun 
rekabetin olduğu, dinamik bir 
sektörde insan olduğumuzu 
unutmadan çalışıyoruz. 
Birbirimize ilham olmaya devam 
etmek istiyoruz.” 
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SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ: BİRAY ANIL BİRER ‘08

Derin yoksulluğa karşı 
gönüllü dayanışması

Gerek kırsalda, gerekse kent çeperlerinde yoksulluk açlık sınırlarını zorlarken pandemi 
koşulları yoksulluğun iyice derinleşmesine sebep oldu. Pandemi başladıktan sonra kurulan 

Derin Yoksulluk Ağı, yoksulluğu hak temelli bir perspektiften ele alarak yaptığı izleme 
ve raporlama çalışmalarıyla, konunun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Derin 

yoksulluk içindeki hanelere yönelik temel yardım çalışmalarını da ihmal etmeyen ağın 
kurucularından Hacer Foggo ve Nilüfer Çomak ‘20 ile derin yoksulluğun tanımından ve 

gönüllülük çalışmalarının bu alandaki öneminden konuştuk.
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Derin yoksulluğu nasıl 
tanımlarsınız?
Nilüfer Çomak: Derin yoksulluğu, 
kişilerin açlık sınırı altında 
olup, en temel haklarına dahi 
erişemedikleri, sosyal dışlanma 
ve ayrımcılığın sebep ve sonuç 
olduğu bir yoksunluk hali olarak 
tanımlıyoruz. Yoksulluğu veya 
derin yoksulluğu sadece ekonomik 
verilerle değil, kişilerin sosyal, 
sosyopolitik ve kültürel alanda 
yaşadıkları eşitsizlikleri de 
kapsayacak şekilde çok boyutlu 
olarak ele almayı tercih ediyoruz.

Açık Alan Derneği’nin ve Derin 
Yoksulluk Ağı’nın kurulma 
sürecinden bahsedebilir 
misiniz?
Hacer Foggo: 2006 yılında 
kentsel dönüşüm projesi nedeni 
ile bin yıllık Sulukule mahallesinin 
yıkılmasına karar verilmişti. Ben 
de o tarihten itibaren son ev 
yıkılıncaya kadar, altı yıla yakın 
süre boyunca mahallelinin yanında 
gönüllü olarak mücadele ettim. 
O zamanlar Sulukule’de evler 
yıkılırken sabah okula giden 
çocukların her okul dönüşünde 
evlerinin yıkılmış olacağı düşüncesi 
ile travma yaşadıklarını fark ettim. 
Yıkımlar; çocuklar, gençler ve 
anneler için büyük bir travmaydı. 
Bunu görmek bizi çocuklarla 
çalışma yapmaya itti. Yarı yıkık 
binalarda çocuklarla resim, ders, 
müzik vb. etkinlikler yapmaya 
başladık. Nihayetinde, yıkım 
sonrasında da çalışmalarına 
devam eden Sulukule Çocuk 
Sanat Atölyesi ve Funda Oral’ın 
büyük çabaları ile bugün gençlerin 
dinlediği müzik grubu Tahribad-ı 
İsyan ortaya çıktı.
Sulukule ve Küçükbakkalköy gibi 
yıkılan mahallelerdeki çocuklarla 
tanışınca, ekonomik ve sosyal 
olarak risk altında ve derin 
yoksulluk yaşayan çocukların 
okula devamsızlığı veya okulu 
bırakması gibi sorunların altındaki 
nedenleri aramaya başladım. Bu 
mahallelerin yerel yönetimler ve 
kamu tarafından tamamen gözden 

çıkarılmış ve kendi kendilerine 
ayakta kalmaya çalışan mahalleler 
olduğunu fark ettim. Kentsel 
dönüşüm öyle bir zamanda 
yapılıyordu ki yıkılan evlerle 
birlikte bu çocuklar eğitimlerinden 
de oluyorlardı; gittikleri başka 
mahallerde yeniden okula gitme 
imkânı bulamazlarsa çalışmaya 
başlıyorlardı. Bütün bu nedenlerle 
2016 yılında Harbiye’deki İnönü 
Mahallesi’nde, çocukların ve 
kadınların rahatlıkla sosyal 
etkinlikler yapabilecekleri 
Çimenev’i kurduk.

NÇ: Ben kuruluşundan beri 
Çimenev gönüllüsüydüm. 
Çimenev, Harbiye ve Elmadağ 
bölgesinde okulu bırakma oranları 
çok yüksek çocukların okulu 
bırakmamaları için kültür sanat 
etkinlikleri, okulu destekleyici 
faaliyetler ve teknoloji faaliyetleri 
yürüten, çocukların annelerine 
de okuryazarlık, teknoloji 
okuryazarlığı gibi eğitimler 
vererek toplumu güçlendirmeyi 
hedefleyen bir toplum merkeziydi. 
Burası 2019 yılında maddi 
sebeplerden dolayı yine aynı 
bölgede Şişli Belediyesi’nin 
sağladığı bir binaya geçti. Şu an 
Çimenev, İnönü Mahalle Evi’ne, 
yani bir toplum merkezine 
dönüştü.
Aralık 2019’da Çimenev 
gönüllüleri olarak bir araya geldik 
ve Çimenev’e gelen ailelerin 
nasıl gitgide yoksullaştığını 
tartışmaya başladık. “Derin 

yoksulluk” kavramının Türkiye’de 
tartışılmadığını fark ettik; 
halbuki uluslararası literatürde 
hem extreme poverty (aşırı 
yoksulluk), hem de deep poverty 
(derin yoksulluk) terimleri sık 
sık kullanılıyor. Biz de gönüllü 
araştırma grubu olarak bu kavram 
setlerini kullanarak çok boyutlu 
yoksulluk halini ele almak için 
çalışmaya başladık.
Derken, Mart 2020’de pandemi 
başladı. Zaten Çimenev’den 
tanıdığımız, özellikle de Hacer 
Foggo’nun isim isim bildiği aileler 
bizi aramaya başladılar ve artık 
yiyecek bile bulamadıklarını 
söylediler. Şehrin merkezinde 
fakat izole şekilde yaşayan insanlar 
güvencesiz çalıştıkları ve bütün 
hayatlarını para kazanma amacıyla 
sokakta geçirdikleri için, tam 
kapanma geldiğinde ne yardım, 
ne de iş bulabildiler. Gönüllü 
kurduğumuz çalışma grubu olarak 
pandeminin başında, yani Mart 
2020’de “Evden Değiştir” adlı bir 
dayanışma kampanyası başlattık 
ve sanal market sistemi üzerinden 
ailelere gıda gönderdik. Tamamen 
sosyal medya ve çevremizdeki 
insanları örgütleyip yaptığımız 
bir gönüllülük çalışmasıydı. Açık 
Alan Derneği aslında yardım odaklı 
bir dernek değil, ama bunu acil 
kriz müdahalesi olarak ele aldık. 
İlerleyen zamanlarda yardım 
odaklı bu modeli sürdürmek zor 
olduğu için daha sistematik bir 
çözüm üretmek istedik. Daha önce 
Heinrich Böll Vakfı’ndan izleme 
ve araştırma projesi fonu almıştık. 
Bütün bunlar sürerken o fon 
yardımıyla pandemi döneminde 
İstanbul’da derin yoksulluk izleme 
raporunu yayınladık. Bu araştırma 
çok ses getirdi çünkü yoksulluk 
verileri genellikle TUİK’ten alınıyor; 
biz ise kendi verilerimizi kullandık, 
zira sahaya erişimimiz vardı. 
Bu rapor, İstanbul’da pandemi 
döneminde derin yoksulluğun 
yaşandığını gösterdi. Bu rapor 
sayesinde bizi ve çalışmalarımızı 
tanımaya başladılar, biz de daha 
sistematik bir model kurma işine 

Bizim temel amacımız derin 
yoksulluğun önlenmesine 
yönelik sürdürülebilir, 
bütüncül, kapsayıcı 
adımların atılmasını ve 
politikaların oluşturulmasını 
sağlamak. Hak temelli 
bir perspektifimiz var. Biz 
derin yoksulluğu bir insan 
hakkı ihlali olarak ele 
alıyoruz. Yani, bu insanlar 
derin yoksulluktan dolayı 
haklarına erişemiyor.
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Hacer Foggo, ağırlıklı 
olarak insan hakları 
konularına odaklanan çeşitli 
gazete ve dergilerde 15 yıl 
boyunca muhabir olarak 
çalıştı. 2003 yılından beri, 
kentsel dönüşüm projeleri 
nedeniyle Romanların 
yerlerinden edildiği 
Sulukule, Küçükbakkalköy, 
Kağıthane’de aktivist olarak 
mahallelinin yanında yer 
alıyor. Pandemi döneminde 
arkadaşlarıyla birlikte Derin 
Yoksulluk Dayanışma Ağı’nı 
kurarak temel ihtiyaçlara 
ulaşamayan binlerce aileye 
gıda gönderilmesini sağladı.

Hacer Foggo
giriştik. Aldığımız kurumsal hibeler 
sonucu ben ve birkaç arkadaşım 
istihdam edildik ve tam zamanlı 
çalışmaya başladık. Dolayısıyla 
Derin Yoksulluk Ağı, Açık Alan 
Derneği’nin bir girişimidir 
diyebiliriz.

Derin Yoksulluk Ağı olarak 
şu an nasıl çalışmalar 
yürütüyorsunuz?
HF: İstanbul’un 32 ilçesinde 
160’tan fazla mahallede yaşayan 
üç binin üzerinde haneye destek 
sağladık ve sağlamaya devam 
ediyoruz. Dayanışma ağları 
pandemi süresince yoksul ailelere 
umut oldu. Onlara “Buradayız, 
yanınızdayız ve yalnız değilsiniz” 
dedik. Dayanışma ağımızın 
en önemli özelliği hak temelli 
bir perspektife sahip olması. 
Yoksulluğun yarattığı güçsüzlüğe, 
gelecek kaygısına ve öfkeye 
karşı dayanışma gösteriyoruz. 
Eşitliğe karşı durmanın anlamı 
hayırseverlik değil,  sadece yardım 
etmek değil. Biz kalıcı eşitsizliğin 
farkına varılmasını, azaltılmasını 
ve nihayetinde ortadan kalkmasını 
hedefleyerek bu dayanışmayı 
örgütledik. Bu nedenle, bir 
taraftan da savunuculuk çalışması 
yapıyoruz. Yoksullukla ilgili 

araştırmalar yapıyor, raporlar 
hazırlıyor,  yerel yönetimlerle 
toplanıyor ve saha deneyimlerimizi 
aktarıyoruz.

NÇ: Aslında bizim temel amacımız 
derin yoksulluğun önlenmesine 
yönelik sürdürülebilir, bütüncül, 
kapsayıcı adımların atılmasını 
ve politikaların oluşturulmasını 
sağlamak. Bu konuya hak temelli 
perspektiften bakıyoruz, çünkü 
biz derin yoksulluğu bir insan 
hakkı ihlâli olarak, yani derin 
yoksulluktan dolayı haklara 
erişememe durumu olarak ele 
alıyoruz. Bu kişiler hepimizle aynı 
haklara sahipler ama haklarına 
erişemiyorlar, yoksul oldukları 
için ses çıkartamıyorlar ve 
sessizleştiriliyorlar.
Öncelikle temel ihtiyaç desteği 
sağlıyoruz, güçlendirme faaliyetleri 
de bunun devamı. Bir şirket ile kart 
anlaşması yaptık. Onlar ailelere 
marketlerde sürekli kullanılabilir 
alışveriş kartı gönderiyor ve 
bizden komisyon almıyorlar. Gelen 
bağışlar hanenin kartına her ay 
yükleniyor, böylelikle haneler de 
kendi alışverişlerini yapabiliyorlar. 
Bu, insan onurunu da koruyan 
bir sistem. Aynı zamanda, Temel 
ihtiyaç Derneği (TİDER) ile mobil 

Yeni çıkan kitabınız Hikâyenin 
Yok Hali’nden bahseder 
misiniz?
Yoksulluk alanında çalışırken 
karşılaştığımız hikâyeleri 
en iyi anlatacak kişilerin, o 
hikâyelerin sahipleri olduğu 
inancıyla, yoksulluğu doğrudan 
deneyimleyenlerin sesinin 
bu kitapta duyulabilmesini 
amaçladık.
Kitabın ilk bölümünde, Derin 
Yoksulluk Ağı’nın parçası olan 
on dört kişinin hikâyesi var. Bu 
hikâyeler, sahipleri tarafından 
anlatıldı, Derin Yoksulluk Ağı 
ekibi tarafından hikâyeleştirildi. 
Anlatıcıların kimlikleri ya kendi 

istekleri doğrultusunda gizli 
tutuldu ya da hikâyeye dahil 
edildi.
Katılımcıların anlattıklarıyla ilgili 
mevzuatı, araştırma verilerini 
ve haberleri de hikâyelerin 
sonuna eklemeyi uygun gördük. 
İkinci bölümün ilk hikâyesi, 20 
yıldır yoksulluk alanında çalışan 
gazeteci ve aktivist Hacer Foggo 
tarafından kaleme alındı. Derin 
Yoksulluk Ağı olarak yaptığımız 
mahalle ziyaretleri, telefon 
görüşmeleri ve destek süreçleri 
esnasında duyduğumuz günlük 
insan hakları hikâyelerini de, 
tıpkı bir günce gibi, bu bölümde 
derledik.
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gıda bankası projesi yürütüyoruz. 
O projede de bizim seçtiğiniz 
mahallelerde TİDER’in mobil gıda 
bankası aracı yoluyla gıda dağıtımı 
süreci yürütülüyor.
Yürüttüğümüz bir başka proje 
de yalnız annelere destek 
vermek üzerine. Yalnız anneler 
ve yalnız kadınlar ile ilgili 
çalışmalar yapıyoruz. Sosyal 
inceleme uzmanlarımız ailelerle 
görüşme sağlıyor ve onların 
yönlendirmeleriyle süreç 
yürütülüyor. Biz yalnız annelere 
veya yardım ettiğimiz hanelere 
devletin sağladığı destekleri de 
göstermeye çalışıyoruz. “Sizin 
yönlendirmeniz ile ben sosyal 
destek almaya başladım, teşekkür 
ederim. Bundan sonra desteğe 
ihtiyacım yok” şeklinde geri 
dönüşler de almaya başladık; 
zaten amacımız da buydu.
Bütün bu anlattığım yardımların 
yanı sıra, araştırma-savunma 
projeleri yürütüyoruz. Bunun 
bir ayağı uluslararası literatürü 
çevirmek ve Türkçede de bir 
literatür oluşturmak. Mesela 
Birleşmiş Milletler’in derin 
yoksulluk çalışmalarındaki 
rehberini Türkçeye çevirdik ve 
BM bunu resmi çeviri olarak kabul 
etti. Yoksulluk alanında Avrupa 
Komisyonu’na ve Avrupa Sosyal 
Haklar Komitesi’ne çeşitli raporlar 
yolluyoruz. Bu raporlardan biri, 
kendi verilerimizle yazdığımız, 
Türkiye’de çocuk yoksulluğunu 
anlatan rapordu. Şu anda yeni 
bir veri tabanı ve topladığımız 
verileri takip edip hızlı bir şekilde 
analiz edebileceğimiz bir sistem 
oluşturuyoruz. Bu konuda İhtiyaç 
Haritası’ndan destek alıyoruz.
Bir de, yakın zamanda yoksulluk 
hikâyelerini anlattığımız Hikâyenin 
Yok Hali isimli bir kitap çıkardık. 
Kitabı, yoksulluk hikâyelerini ve 
deneyimleri görünür kılmak için 
hak temelli bir dille yazdık. Kitabı 
çıkarma amacımız yoksulluğu 
ve yoksulları romantikleştirmek 
değil, öznelerle birlikte çalışmaktı. 
Hikâyeler, hikâyesi yazılan 
kişilere de okundu ve onların geri 

dönüşleriyle hazırlandı.
En uzun vadeli vizyonumuz 
ise politikalara etki etmek. Bu 
amaçla, yerel yönetimlerle işbirliği 
yapıyoruz. Bu konuda Ulusal 
Demokrasi Enstitüsü’nden destek 
alıyoruz. Bu enstitünün desteğiyle 
“Belediyeler ve yerel yönetimler 
ile yoksulluk konuşuyoruz” isimli 
toplantılar gerçekleştirdik. Bu 
toplantılarda İzmir ve İstanbul 
büyükşehir belediyeleri ile 
İstanbul’daki 9 ilçe belediyesiyle 
birlikte, farklı parti gruplarından 
belediye temsilcilerinin olduğu 
ve yoksulluğu siyaset üstü 
konuştuğumuz bir buluşma 
serisi gerçekleştirdik. Belediye 
sosyal hizmet kriterlerinin ve 
mekanizmalarının derin yoksulluk 
yaşayan insanların haklarına 
erişememesi konusunda çok 
büyük bir etken olduğunu gördük.

Yoksullukla mücadele 
dünyada ne durumda? 
Yoksulluğun sistematik olarak 
yeniden üretimiyle ilgili neler 
söylersiniz?
HF: Birleşmiş Milletler Temmuz 
2020’de “2020 Küresel Çok 
Boyutlu Yoksulluk Endeksi 
Raporu” yayınladı. Çok boyutlu 
yoksulluk endeksi, güvenli su, 
eğitim, elektrik, gıda ve diğer 

altı göstergeyi içeren, sadece 
ekonomik gelirin ötesine bakan 
bir ölçüdür. Bu raporda yayınlanan 
rakamlar, ülkelerin pandemi öncesi 
çok boyutlu yoksulluğun ortadan 
kaldırılması yolunda ne kadar 
ilerleme kaydettiğini gösteriyor. 
Pandemiyle birlikte yoksulluğun 
artacağını ve yoksulluğun 
ileride daha tehlikeli bir boyuta 
ulaşacağını gösteren veriler 
var. 2020 Küresel Çok Boyutlu 
Yoksulluk Endeksi raporuna veri 
eksikliğinden ötürü Türkiye dahil 
edilemedi. Yukarıda da söylediğim 
gibi, çok boyutlu yoksulluk, sadece 
hanedeki ekonomik gelire bakarak 
değil, o hane içindeki eşitsizliklere 
de bakarak hesaplanır. Maalesef, 
ne belediyeler, ne de kamu 
kurumları yoksulluğu bu şekilde 
ele alıyor. Biz, aile içindeki her 
bireyin sosyal hakkına ulaşma 
yolları üzerine çalışıyoruz. Şu anda 
dünya iklim krizinin yoksulluk 
üzerine etkisini tartışıyor ve ona 
göre çalışmalar yapıyor. Dünya 
Bankası, acil önlem alınmadığı 
takdirde iklim değişiminin 2030 
yılına kadar 120 milyon insanı daha 
yoksulluğa itebileceğini belirtti. En 
iyi senaryoda bile, yüz milyonlarca 
insan gıda güvensizliği, zorunlu 
göç, hastalık ve ölümle karşı 
karşıya kalacak.
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Nilüfer Çomak
NÇ: Biz araştırma ekibi olarak çok 
katmanlı ve çok boyutlu yoksulluğu 
çalışan literatürü takip etmeye 
çalışıyoruz. Bir yandan da temel 
gelir tartışmalarını takip etmeye 
çalışıyoruz. Aslında yoksulluğun 
çözümü bir ütopya değil. Bizim şu 
ana kadar edindiğimiz tecrübeye 
göre temel gelir, uygulanabilir 
bir sistem. Türkiye’de yoksulluk 
belediyelerin, kamu kuruluşlarının, 
iktidarın, özel sektörün, sivil 
toplumun hep birlikte çözebileceği 
bir durum.

Sivil toplum ve gönüllülüğün 
yoksullukla mücadeledeki 
önemini anlatabilir misiniz?
HF: Yoksulluğun azaltılması/
hafifletilmesi/ortadan kaldırılması 
yerel yönetimler, kamu kurumları, 
özel sektör ve sivil toplum 
örgütlerinin ortaklaşa üstlenmesi 
gereken bir sorumluluk.  Ancak 
bu sorumluluk paylaşıldığında 
gerçekçi ve hak temelli bir çözüm 
üretmek söz konusu olabilir. Zira 
yoksulluğun bir sonraki nesle 
devredilmesi; eşitsizliğin ve 
dışlanmanın sürmesi bir kader 
değildir. Dolayısıyla, yoksullara 
yönelik fırsat eşitliği sağlanması ve 
güçlendirilmesi gereken aktif hak 
sahipliği algısı ancak sivil toplumla 
işbirliği yapıldığında sağlanabilir. 
Bu nedenle, sivil toplum, sosyal 
yardımlara bağımlı bir yokluk 
yaratmak yerine, insanların 
yoksulluktan sıyrılıp haklarına 
erişebilmesi için güçlendirici 
öneriler sunmalıdır.

NÇ: Gönüllülüğün benim 
gördüğüm en büyük etkisi, sivil 
toplum çalışmalarının etkisinin 
ve kapsamının genişletilmesini 
sağlamak. Aslında gönüllülük 
“Zamanım olduğunda yardım 
edeyim” diye tanımladığımız bir 
şey değil. Gönüllülüğün hakları, 
sorumlulukları ve bir çerçevesi var. 
Derin Yoksulluk Ağı bir dayanışma 
ağı ve gönüllüler bu dayanışma 
çemberinin genişletilmesinde en 
önemli faktör. Kurumlar olarak 
oradaki işleyişi sürdürmek için 

ister istemez bürokratik bir yapıya 
bürünüyoruz, ama gönüllüler 
her zaman dinamik bir yapıda 
kalabiliyor. Dolayısıyla fark yaratma 
anlamında çok daha etkili oluyorlar.

Sizin için gönüllülüğün anlamı 
nedir?
HF: Gönüllü olmak bir fikirden 
ziyade ihtiyaçtan yola çıkarak 
o ihtiyacı hak temelli bir 
çalışmaya dönüştürmektir. 
Gönüllülük, bireyin değişime ve 
dönüşüme katkıda bulunacağını 
hissetmesi, inanması ve bunu 
gerçekten bilmesidir. Yani kişinin 
gönüllülüğün geçici bir heves 
olmadığına inanması gerekiyor. 
Örneğin gönüllü, bir çocuğun 
kırtasiye ihtiyacını karşılamak için 
hem kendi çevresini örgütlüyor, 
aynı zamanda bu çocuğa bir başka 
gönüllünün okuma-yazma desteği 
vermesini sağlıyorsa gerçekten 
gönüllüdür. Elbette değişim ve 
dönüşüme katkıda bulunurken 
bireyin haklarına, farklılığına ve 
kültürüne saygı göstermek çok 
önemli. Yani karşısındaki bireyi ve/
veya aileyi kendine benzetmeye 
çalışmadan hak bilinciyle ve insan 
hakkı temelli yaklaşımla gönüllük 
yapılması önemli.  

NÇ: Gönüllülüğü, gönüllülüğün 
sorumluluklarının ve gönüllülerin 
toplumdaki pozisyonlarının 
tanımlandığı; nerede durduklarını, 
nasıl konumlandıklarını ve 
önemlerini bildikleri ve bu 
alanda çalışmalar yaptıkları 
bir alan olarak tanımlamalıyız. 
Gönüllülerin çalıştıkları 
alanlardan ve kurumlardan 
talep edebilecekleri hakları, aynı 
zamanda o alana ve kurumlara 
karşı sorumlulukları vardır. Yani 
gönüllülük, haftada iki saat yapıp 
sonra çıkıp gidebileceğiniz bir şey 
değil. Özellikle de çocuklarla ve 
sahada çalışıyorsanız hiç değil, 
çünkü orada insanlara temas 
ediyorsunuz. Gönüllülükte tek 
taraflı bir veren ve alan dinamiği 
yoktur, karşılıklı bir öğrenme süreci 
vardır.

Nilüfer Hanım, Boğaziçi 
Üniversitesi Sosyoloji 
bölümünden mezunsunuz, 
şimdi aynı bölümde yüksek 
lisans yapıyor ve kent 
yoksulluğu çalışıyorsunuz. 
Öğrencilik yıllarınızda 
BUSOS’ta gönüllüydünüz. 
BUSOS ve Boğaziçi 
Üniversitesi size neler kattı?  
Ben bütün gönüllülük sürecini 
A’dan Z’ye BUSOS’ta öğrendim, 
benim için ikinci bir okul gibiydi. 
Gönüllülük eğitimlerinden 
süpervizyonlara, gönüllülük 
yaptığımız yerlerdeki etkinlik 
hazırlama ve koordinasyon 
sürecinden o anda yaşananlara 
kadar her şeyi orada tecrübe 
ettim. Gönüllülükte kriz 
çözümlerini, farklı durumlarda 
nasıl hareket etmem gerektiğini, 
farklı alanlardan gönüllüler bir 
araya geldiğinde bunun nasıl 
bir etki yaratacağını BUSOS’ta 
öğrendim. BUSOS gibi gönüllülük 
ağlarının ve onların çalışmalarının 
görünür kılınması çok önemli. 
Gönüllüler BUSOS’ta okumalar 
ve arşivlemeler yapar, literatür 
oluşturur, teknik eğitimler 
düzenler, saha çalışmaları hazırlar. 
Bir yandan da bir araya gelip bütün 
bunların nasıl geliştirilebileceğini 
konuşur. Bütün bunlar muazzam 
bir gönüllü emeği içerir. BUSOS’ta 
emeği olan herkese çok teşekkür 
ediyorum. 



Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Uzmanı ve Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. 
Erdal Dilekçi: “Yaptığımız her tedavide mutlaka 
hastalarımızı bir bütün olarak değerlendiriyor 
ve sağlıklı yaşam felsefesinin uygulanmasına 
yönelik çalışıyoruz.”

“Geleneksel ve 
Tamamlayıcı 
Tıp, hastalıkların 
tedavisinde kuşaktan 
kuşağa aktarılan 
bilgileri kullanır.”

Covid-19’un da hayatımıza girmesiyle birlikte insanlar, vücut ve ruh 
sağlığının ne kadar önemli ve bağışıklığı korumanın ne kadar güçlü bir 
kalkan olduğunu, hasta olmadan da koruyucu sağlık hizmeti almanın 
önemini fark etti. Doç. Dr. Erdal Dilekçi bize içinde pek çok farklı 
disiplin barındıran, geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri içeren 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ı anlattı.  

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Nedir?
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın 
olmayışı değil; ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. 
Bu tanım sağlığı çok boyutlu olarak ele alınması gereken bir kavram 
olduğunu vurgular. Geleneksel  ve Tamamlayıcı Tıp fiziksel ve ruhsal 
hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi 
etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı 
kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya 
yapılamayan  bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Batı tıbbını 
destekleyici ve tamamlayıcı yöntemlerdir. Tanımdan da anlaşılacağı 
üzere “alternatif” değil, “geleneksel” ve “tamamlayıcı” tedavilerdir. 
Sağlıklı yaşamın sırrı doğru beslenme, uyku ve hareket üçlüsünde 
saklıdır. Yaptığımız her tedavide mutlaka hastalarımızı bir bütün olarak 
değerlendiriyor ve sağlıklı yaşam felsefesinin uygulanmasına yönelik 
çalışıyoruz.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İçinde Neleri Barındırır?
Geleneksel halk tıbbı, sağlığa bütüncül olarak yaklaşıyor. Yüzyıllardır 
kadim kültürün parçası olan akupunktur, hacamat gibi yöntemlerin 
yanı sıra özellikle son yıllarda kullanılan ozonterapi, proloterapi, 
mezoterapi bu kapsamda yer alan tedavi yöntemleri. Batı tıbbının 
akut hastalıklarda başarısı son derece yüksek olmasına rağmen, son 
yıllarda giderek artan diyabet, otoimmun hastalıklar, fibromiyalji, 
migren, depresyon gibi kronik seyir gösteren ve “inflamasyon” 
ile karakterize hastalıkların tedavisinde aynı başarı görülmüyor. 
Akut ve kronik hastalıkların seyrinde GETAT uygulamalarıyla elde 

edilen başarılı sonuçlar, dünyanın saygın dergilerinde yayınlanan 
çalışmalarda gösterilir oldu. Sağlık Bakanlığı, önceleri kontrol dışı olan 
ve bu nedenle çok fazla olumsuz sonuçları görülen bu uygulamalarla 
ilgili 2014 yılında yönetmelik yayınladı. Böylece gerekli standartlar 
belirlendi, tıp doktorları ve diş hekimlerine yönelik sertifikalı eğitimler 
düzenlendi ve uygulama merkezleri açıldı. Bu sayede kontrolsüz 
uygulamaların önüne geçildi. Günümüzde bu uygulamalar sertifikalı 
eğitimleri tamamlamış kişilerce, yönetmelikle belirtilen yeterliliğe sahip 
merkezlerde steril şartlarda başarıyla uygulanıyor.
Akupunktur, proloterapi, ozon terapi, osteopati, mezoterapi, kupa-
hacamat terapi, sülük-hirudoterapi, larva tedavisi, homeopati ve müzik 
terapi Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim ve uygulama standartları 
belirlenmiş uygulamalardır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılan 
bazı tedavi yöntemleri ise şunlardır:
Akupunktur: 3000 yılı aşkın geçmişe sahip bu uygulamada çeşitli 
iğnelerin yanı sıra moxa, elektroakupunktur, lazer ile vücuttaki 
noktalara uyarı yapılıyor. Bu uygulama ağrı, migren, obezite, nikotin 
bağımlılığı, alerjik durumlar, astım, KOAH, mide-bağırsak hastalıkları, 
depresyon ve nörolojik hastalıklar başarıyla tedavi ediliyor.
Proloterapi: Bel-boyun fıtıkları, menisküs ve çapraz bağ yaralanmaları, 
omuz ve dirsek ağrıları, eklem ağrıları, migren gibi ağrılı hastalıklarda 
sıklıkla kullanılan bu yöntemle kalıcı şekilde başarılı sonuçlar elde 
ediliyor.
Ozon Terapi: Ozon gazının iyileştirici özellikleri sayesinde bağışıklık 
sistemini güçlendirerek enfeksiyona karşı önlem amaçlı kullanılırken, 
Covid-19 hastalarının tedavisinde ve ayrıca Covid-19 sonrası görülen 
yorgunluk, kas ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinde kullanılıyor.
Mezoterapi: Ağrı ve estetik amaçlı kullanılan bir yöntem. Çok düşük 
miktarlarda ilaç ve solüsyonların derinin yüzeysel tabakalarına yapılan 
enjeksiyonlarından oluşuyor. Tüm ağrılı durumlarda ağrı mezoterapisi 
kullanılabilirken, estetik mezoterapi ile cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, 
gözaltı ve genital bölge estetiği, selülit tedavisi, lokal-bölgesel yağ 
eritme ve saç dökülmesi güvenli şekilde tedavi edilebiliyor.
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BURS

BÜMED’de burs seferberliği
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, kuruluş misyonunu ve değerlerini koruyarak ihtiyacı olan 

öğrencilere bir kez daha yardım elini uzattı. Dernek, Aralık ayında öğrencilere ilk burs ödemesini yaptı.

B ÜMED, bir üniversitenin 
mezunlarının salt kendi 
aralarında dayanışma 

göstermesi için kurulmuş bir 
dernek değil. Bir süredir bizi 
kendi odalarımıza hapseden ve 
birbirimize mesafe almamıza 
neden olan bir pandemi 
sürecinden geçiyoruz. 
Misyonlarımızdan en büyüğü, 
lisedeyken fotoğraflarına bakıp 
“Ben de bu okulda okumak 
istiyorum” dediğimiz Boğaziçi 
Üniversitesi’nin mekânsal 
varlığını, kültürünü ve değerlerini 
korumak. Döneme özgü varoluş 
mücadelemizin bir yanında 
değerli hocalarımız, diğer 
yanında ise öğrenciler var. 
Boğaziçi Üniversitesi’nin dünya 
çapında çok başarılı üniversiteler 
arasında bulunmasını sağlayan, 
bir okulu okul yapan çok kıymetli 
hocalarımız ve öğrenciler... 
Kendi öğrencilik anılarımızı hiç 
unutmasak da bugünkü Boğaziçi 
Üniversitesi öğrencilerinin 
deneyiminin farklı olduğunun 
hepimiz farkındayız.

BURSLARIMIZ
Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 
İstanbul’a nice fedakarlıklarla 
gelmiş ve burada tutunmaya 
çalışan öğrencilerin yanında 
olduğunu hissettirmek isteyen siz 
değerli mezunlarımız sayesinde 
Aralık 2021 itibariyle BÜMED 
İhtiyaç Haritası’na gelen 400+ 
öğrencimizin ihtiyaç başvurusu, 
Aralık 2021 tarihine kadar 
200.000 TL nakdi, 50.000 TL 
ayni destek ile buluşturuldu. 2021 
yılında tekrar başlattığımız BÜMED 
burs seferberliği ile 4 ay gibi kısa 
bir sürede 110 öğrencimize aylık 
800 TL burs verecek şekilde burs 
fonumuz kuruldu. Ekim-Kasım-
Aralık bursları, Aralık ayında toplu 
olarak yatırıldı.
2021-2022 eğitim yılından 
geçerli olmak üzere yine yurtdışı 
yüksek lisans eğitimi bursu 
başlatıldı ve 3 öğrencimizin yurt 
dışı eğitim, yaşam ve ulaşım 
giderleri ve 1 öğrencimizin sadece 
ulaşım giderleri karşılandı. 
Dünyanın farklı noktalarında 
olsak da, yaklaşık 80 bin mezun 

olduğumuzu, üniversitemize 
sahip çıkma arzusuyla birlikte 
yapabileceklerimizin coşkusunu bir 
kez daha hissettik. Burs fonumuza 
destek olan ya da duyurusunu 
yaparak katkı sağlayan tüm 
mezunlarımıza minnettarız.
Burs fonunun ulaştığı öğrencileri 
duymak, onların hikâyelerini ve 
hayallerini dinlemek, ihtiyaçlarını 
anlamak, gözlerindeki pırıltıyı 
görmek isteyen mezunlarımız için 
değerli hocalarımızın da yer aldığı 
burs komitesinde her zaman bir 
sandalyemiz mevcut. Her daim 
soruyoruz: “Bir üniversiteyi kimler 
var eder?”

İletişim: 
burs@bumed.org.tr
0 212 359 58 69 / 14
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BÜMED AKADEMİ ONLINE KURS PROGRAMLARI

Temel Fotoğraf Eğitimi’nde fotoğraf makinenizi kullanmayı, teknik ve kompozisyon olarak doğru fotoğraf 
çekmeyi öğreneceksiniz. Çevrimiçi ortamda düzenlenecek olan bu etkinlik fotoğraf çekmeye meraklı 16 
yaş üzeri herkes için uygundur. Fotoğraf makinesi sahibi olup fotoğraf çekmeyi bilmeyenler, daha önce 

edindiği fotoğraf çekimi ile ilgili bilgilerini tazelemek isteyenler ya da fotoğraflarında etkili bir dil oluşturmayı 
düşünen herkes bu çalışmaya katılabilir.

Çay sizce sadece bir içecek mi? 
Çay dünyasından kendi dünyanıza 
uzanan bir köprüyü daha önce 
hiç fark ettiniz mi? Her yudum 
çayın size nasıl iyilikler taşıdığını 
biliyor musunuz? Gün içinde 
“Ben Zamanı”nı iyi kullanabiliyor 
musunuz? Çaydan hayatınıza 
uzanan iyilik, sağlık, güzellik, 
farkındalık demlensin; siz de 
bunları keyifle yudumlayın.

ONLINE TEMEL FOTOĞRAF EĞİTİMİ

ÇAY DÜNYASINDAN BENİM 
DÜNYAMA KEŞİF ATÖLYESİ

Eğitmen: Yelda Baler ‘90

Eğitmen: Elif Vardar Solak ‘96

Hobi Kursları
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Yelkenli ve motor yat 
ayrımı yapılmaksızın 
her türlü yat sınıfı 
tekneyi komuta etmek 
için zorunlu tutulan 
Amatör Denizci Belgesi 
Sınavı’na öğrenerek, 
eğlenerek ve deneyim 
kazanarak hazırlanmak 
için tüm deniz 
tutkunlarını bu eğitime 
davet ediyoruz.

TEMEL DENİZCİLİK VE 
KAPTANLIK EĞİTİMİ

Eğitmen: Engin Baydar

ONARICI BİR YAŞAM İÇİN: PERMAKÜLTÜR

“Permakültür etik temelli ve onarıcı bir sistem tasarımı bilimidir.”
İnsanların ihtiyaçlarını gözeterek, yaşadıkları ekosistemin sağlığını koruyarak ve arttırarak karşılayabilen sistemler 
tasarlamayı amaçlayan permakültür, yeni bir bakış açısı ve de çözüm yaklaşımı sunar. Dünyaya yeni gözlüklerle, 

beş yaşındaki bir çocuğun merak, heyecan ve sevgisiyle bakmayı denemek ister misiniz?

Eğitmen: Evren Yıldırım ‘01
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Gündelik hayatta ya da iş hayatında hepimizi destekleyebilecek bazı 
temel mindfulness temalarını paylaşacağımız ve temel uygulamaları 

keşfedeceğimiz bu atölye ilgilenen herkesin katılımına açıktır. 
Mindfulness’a Giriş Atölyesi, mindfulness uygulamalarına yeni olan 
herkese, mindfulness pratiği ve teorisi hakkında erişilebilir, pratik ve 

kısa bir deneyim sunacak.

Eğitmen: Başak Toker Fergan ‘94

MINDFULNESS’A GİRİŞ ATÖLYESİKARAR VERME ÜZERİNE 
FELSEFİ DANIŞMANLIK 

ATÖLYESİ

Sizce yaptığımız seçimleri, 
bireysel ve mesleki 

kararlarımızı neler etkiliyor? 
Felsefi becerilerden ve 

donanımlardan yararlanarak 
doğru kararlar verebileceğinizi 
söylesek, ne derdiniz? Felsefi 

Danışmanlık Atölyesi sizi 
huzurlu, güvenli ve saygılı bir 

ortam içerisinde kaygı kavramı 
ile ilişkilendirdiğiniz soru ve 

sorunlarınızı sağlıklı bir şekilde 
çözmeye davet ediyor.

Eğitmen: Riella Morhayim ’11

GÖRÜNMEYENİ GÖRME VE 
BAKIŞ AÇISI YARATMA EĞİTİMİ

Bazen hayatımızda da, 
işimizde de standartlaştığımızı 
hissettiğimiz anlar olur. Böyle 
anlarda sürekli aynı yere aynı 
şekilde bakar, aynı şeyleri görür 
ve aynı şeyleri görmeyiz. Halbuki 
görünmeyenleri görmek için 
ihtiyacımız olan tek şey, farklı 
bir bakış açısıyla yaklaşmaktır.  
Farklılıkları ve farklı şeyler 
görmenizi kolaylaştıracak 
yöntemleri yaratıcı drama 
teknikleriyle eğlenerek 
deneyimlemek için buluşuyoruz.

Eğitmen: Gizem Ateş Yalçın 

Kişisel Gelişim Eğitim ve Çalışmaları
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Ünlü bir çocuk kitabı 
yazarı mı olmak 
istiyorsunuz? Çocuklarla 
iletişim içinde olan bir 
mesleğiniz mi var? 
Ya da öğrencilerinize, 
çocuklarınıza, 
torunlarınıza kendi 
yazdıklarınız ile ulaşmak 
ister misiniz? O halde 
Çocuklar İçin Yazma 
Eğitimi tam size göre...

ÇOCUKLAR İÇİN 
YAZMAK EĞİTİMİ

Eğitmen: Evren Yiğit ‘00

İnsanın duygusal sistemini, korkularımız ve kıskançlıklarımızı, hepimizin hata yapabilme hakkını 
anlamayı, öz-eleştirel ve öz-şefkatli sesimizi duymayı istiyoruz. Kendinize sorular sorabilmek ve 

öz-farkındalık sorularınıza cevap bulabilmek için bir araya geliyoruz. Siz de davetlisiniz…

DUYGUSAL İYİ OLMA HALİ ATÖLYESİ

Eğitmen: Nida Balamur
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ÖZGÜVENLİ, MUTLU VE BAŞARILI ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK

Çocuğunun, kendisi hakkında olumlu düşüncelere sahip, düşündüğünü, hissettiğini paylaşmaktan 
çekinmeyen, gerektiğinde yardım istemeyi bilen, hem kendi hakkını hem de başkasının hakkını 

koruyan, davranışlarının sorumluluğunu alan kısacası sağlıklı bir özgüvene sahip bir birey olmasını 
hangi ebeveyn istemez ki…

Bunu sağlayabilmenin ilk koşulu, elbette ki çocuklarımız için, karşılıklı güven, sevgi ve saygı dolu, 
sınırların belli olduğu bir aile ortamı yaratmaktan geçiyor. Çünkü özgüvenin temeli ailede atılıyor.

Eğitmen: Deniz Bayel Uğurel ‘00

AYNA AYNA SÖYLE BANA: SEVGİ 
DİLİNİN ANAHTARI NEREDE?

Hayatta yolunda gitmeyen şeylerle 
karşılaştığımızda güçlü olma 
ve ayakta kalma becerisi olarak 
tanımlayabileceğimiz “Duygusal 
Dayanıklılık” kaslarımızı güçlendirme 
amacıyla duygu ve ihtiyaçlarımızla 
bağ kuracağımız dört haftalık bir 
yolculuk... “Şiddetsiz İletişim”den 
aldığımız ilhamla yapacağımız 
uygulamalar sayesinde, olayları ele 
alışımızı ve bakış açımızı gözden 
geçirecek, kendimizle bağlantımızı 
güçlendireceğiz.

Eğitmen: Ayşenur Tarazoğlu’92 & 
Fatoş Somsa
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Paranızı yönetin ve yaşamınızın dümenine geçin! Bu eğitim ile neler 
mi kazanacaksınız?

• Para kazanma yeteneğinizi geliştirecek,
• Borçlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak;

• Doğru ve kârlı yatırımlar yapmanızı sağlayacaksınız.
Ev ya da araba satın almanın püf noktalarını öğrenebileceğiniz ya da 
mirasınızı sizden sonraki nesillere sorunsuzca aktarmanıza rehberlik 

edecek olan bu seminere hepinizi beliyoruz.

FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ 

Eğitmen: Hakan Turgut

Bu eğitimin ana mesajı, kriz içeren 
dönemlerin de yeni çözümler ve fırsatlar 
yarattığıdır. Eğitim boyunca olanın ötesini 
görmek, empatik iletişim, agile (çeviklik) ve 
rezilyant (dayanıklı) olmak gibi kavramlar 
derinlemesine ele alınacak ve “haklı olmak 
değil, mutlu olmak” felsefesi aktarılacaktır. 
Katılımcıların problemler karşısında esnek 
ve çevik hareket etmelerini içselleştirmeleri 
hedeflenir. Davetlisiniz…

BELİRSİZLİK ÇAĞINDA 
İLİŞKİLER EĞİTİMİ 

Eğitmen: Şeli Kantar

KENDİMİN LİDERİYİM

Öz-amaçtan yola çıkarak 
kişisel değerler ve kişisel 

farkındalık üzerine bir çatı 
oluşturuyoruz. Öz-plan 

nasıl yapılır? Etkin hedefler 
nasıl belirlenir? Bu hedefler 

nasıl takip edilir? Konfor 
alanının dışına çıkabilme 
motivasyonu üzerinden 
düşünüp, başarılarımızı 
nasıl tanımlayacağımızı 
konuşacak, genel geçer 

başarı tanımlarının yanı sıra 
farklı başarı kaynaklarını ve 

bakış açılarını  göreceğiz. 
Kendine liderlik ederken 

olmazsa olmaz yetkinliklere 
odaklanacağız.

Eğitmen: Seçil Erdoğan ‘95

Profesyonel Gelişim Eğitimleri

0536 861 37 71



HİZMETLERİMİZ

Akademimiz, konusunda profesyonel ekibi ile sağlıklı bir toplumun 
oluşmasında öncü olmak, Türkiye ve Dünya tenisine kaliteli sporcular 
yetiştirmek düşüncesi ile yazın şehir içinde bir köyü andıran, yüksek 
ağaçların gölgesi altında, papağan ve sincapların oynaştığı doğal 
güzellikler içinde, kışın balon sistemle kapatılan ve ısıtılan 2 kortumuzda 
çocuklarınızı güvenle bırakacağınız ortamda çalışmalarını sürdürmektedir. 

www.netkort.org

0530 912 21 11
0212 359 58 22
0212 263 83 31

Özel dersler / gurup dersleri
4-6 yaş Baby tenis okulu
Yaş gurupları tenis akademisi
Tüm akademi ve tenis okullarına kondisyoner desteği
Özel kondisyon çalışmaları
Yetişkin tenis akademisi

EKİBİMİZ
Nevzat ENGİN - Genel Sorumlu
Olivier VANNESTE - Baş Antrenör, Profesyonel Tenis Coach
Eda UYGUR - Antrenör
Cansu YILMAZ - Antrenör
Samet BULAT - Milli Atlet, Kondisyoner
Recep ENGİN - İdari Sorumlu
Hakan CEYHAN - Kulüp Çevre Düzeni Sorumlusu

bumedtenisakademisi



Şehrin tam kalbinde, 
orman içerisinde bir toplantı deneyimi 
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği bünyesinde 7 adet toplantı salonu + 1 adet VIP salon ve 
organizasyonlarınıza ev sahipliği yapabileceğimiz açık alanlarımız olduğunu biliyor muydunuz?

BÜMED Toplantı Odaları her türlü toplantı ve organizasyonlarınızda sizlere İstanbul’un merkezinde 
doğayla iç içe bir ortamda, gün ışığı alan salonları ile birlikte keyifli bir toplantı imkanı sunuyor. 

Detaylı bilgi: +90 (212) 359 58 19 /  toplantisalonlari@bumed.org.tr 

www.bumed.org.tr

/bumedo�icial

/bumedo�icial

/bumedo�icial

/bumed



   * İçeriğinde bulunan B vitaminleri, C vitamini, D vitamini, Çinko, Bakır ve Selenyum ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur  (Kaynak: Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği).
      İlaç değildir takviye edici gıdadır. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.
**Şirket çalışan sayısı ve çalışma saatleri baz alınarak hesaplanmıştır.
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