
Vakfımızın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuncay 
Özilhan; Capital Dergisinin düzenlediği “Gönlü 
Zenginler” araştırmasına göre son 10 yılda Türkiye’nin 
en fazla bağış yapan iş insanları arasında yer alarak; 
“Gönlü Zengin İş İnsanı” ödülüne layık görüldü.

Capital Dergisi tarafından 19 Aralık’ta Beşiktaş, 
Shangri La Bosphorus’da gerçekleştirilen törende 
“Gönlü Zengin İş İnsanı” ödülünü alan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Tuncay Özilhan, Türkiye’de son 10 yılda en 
çok bağış yapan iş insanları arasında yer alıyor. Tuncay 
Özilhan törendeki konuşmasında: “Bugün bana layık 
görülen bu ödülü Anadolu Grubu ve grubumuzun 
kurucuları, İzzet Özilhan ile Kamil Yazıcı adına alıyorum. 
Bizlerin yaptığı; sunduklarıyla, paylaştıklarıyla, 
gönlümüze kattığı zenginliklerle, dünya medeniyetinin 
kurulduğu topraklarımızın insanlarına sadece bir 
teşekkür…” diyerek duygularını dile getirdi. Özilhan, 
konuşmasını tamamlarken; amaçlarının, bu toprakların 
onlara kazandırdıklarını, bu toprakların insanlarına geri 
vermek olduğunu da vurguladı.

Yazıcı Eğitim ve Öğretim Kampüsü’nün açılış töreni, 4 Ekim’de 
Yazıcı ve Özilhan ailelerinin de katılımıyla gerçekleşti. Bir 
üniversite kampüsünü aratmayacak özellikleri içerisinde 
barındıran Aksaray Yazıcı Eğitim Öğretim Kampüsü, 
17.000m2’lik bir alana kurulu. Kampüste lise, yurt ve spor 
salonu bir arada bulunuyor. Necmiye-Mehmet Yazıcı Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi 738 öğrenciye ve 56 öğretmene ev sahipliği 
yaparken; 200 öğrenci kapasitesiyle Necmiye-Mehmet Yazıcı 
Kız Yurdu öğrencilerin rahat edebilecekleri sıcak bir yuva 
imkanı sunuyor. Ayrıca 762m2’lik büyüklüğü ile Naciye Yazıcı 
Spor Salonu, öğrencilerin beden eğitimi derslerinin yanı sıra 
farklı sportif aktiviteleri yapabilecekleri bir alan oluşturuyor. 
Kampüste öğrencilerin boş vakitlerinde dinlenebilecekleri 
geniş bir bahçe ve gelişimlerine katkıda bulunacak 2.500’den 
fazla kitabın yer aldığı bir kütüphane yer alıyor. 

Necmiye-Mehmet Yazıcı Kız Teknik ve Meslek Lisesi; 
öğrencilerin geleceklerini oluştururken seçebilecekleri pek 
çok bölüm ve eğitim alanına sahip. Gençlerin gelişimi ve 
eğitimi için tam donanımlı bir eğitim kampüsü olan Yazıcı 
Eğitim ve Öğretim Kampüsü’nde; 6 derslikli uygulama Ana 
Sınıfı şubelerinde 60 öğrenci, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
alanında ise 160 öğrenci eğitim görüyor. İçerisinde barındırdğı 
pek çok bölüm ile öğrencilere farklı alanlarda eğitim veren 
ve Aksaray’da bu anlamda farklılık yaratan Yazıcı Eğitim 
Kampüsü’nde; fizik ve kimya laboratuvarı ile grafik, fotoğraf ve 
el sanatları, bilişim, giyim, üretim, yiyecek ve içecek hizmetleri, 
güzellik ve saç bakımı alanında atölyeler bulunuyor.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ 
TUNCAY ÖZİLHAN’A GÖNLÜ 
ZENGİN İŞ İNSANI ÖDÜLÜ

ANADOLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI BÜLTENİDİR.
2014   SAYI: 2

Vakfımız Aksaray’da, içerisinde farklı eğitim alanlarının 
bulunduğu Yazıcı Eğitim ve Öğretim Kampüsü’nün açılışını 
gerçekleştirdi.

EĞİTİM PROJEMİZ AKSARAY YAZICI 
EĞİTİM ÖĞRETİM KAMPÜSÜ 
4 EKİM’DE AÇILDI



Ashoka’nın ortaya 

çıkardığı sosyal 

inovasyon “fark 

yaratan” yaklaşımı; 

Ashoka toplantılarında 

konuşulduğu üzere sosyal 

girişimciliğe farklı bir bakış 

açısı kazandırıp onu sosyal 

değişim peşindeki yenilikçilerin 

insiyatifi olarak konumlandırıyor. Bu 

yaklaşımın odak noktasında gelir temininden çok ortaya 

konan sosyal çıktılar yer alıyor.

İhtiyaç sahibi kişilere bağış yapmanın ötesinde kalıcı bir 

sosyal değişimi hedefleyen sosyal girişimcilik 1980’lerden bu 

yana farklı ekoller üzerinde gelişen bir kavram. Bu kavram 

çerçevesinde öne çıkan iki alan olan sosyal inovasyon ve sosyal 

girişim artık birbiri ile iç içe geçmiş durumda.  

UNICEF’in 2007’de yayınlanan “Adolescents and Civil 

Engagement: Social Entrepreneurship and Young People” 

adlı yayında sosyal girişimci tanımı şu şekilde veriliyor:

“Vizyoner, inovatif, engeller karşısında yılmayan, becerikli, 

eleştiriye ve buna bağlı olarak iyileştirmeye açık alanları 

geliştirme özelliğine sahip, kendini misyonuna adayan bir lider.”

Günümüzde dünyada sosyal girişimciliği; üretilen sosyal 

değer anlamında yardımseverlik ya da sosyal sorumluluk 

etkinliklerinden ayıran en önemli özelliği; kalıcı ve finansal 

açıdan sürdürülebilir yani kendini çevirebilecek çözümler 

üretebilen bir iş ve çalışma modeli olması.

Anadolu Vakfı olarak 35 yılda toplamda 10,5 milyon dolar 

tutarındaki 20 bini aşan burs ile gençlere destek 

sağladık. Türkiye’nin her şehrinde ve hemen 

hemen her devlet üniversitesinde, yıl bazında 

verdiğimiz 1000’e yakın burs ile çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Vakfımız büyük bir sorumluluk ile 

gençleri daha iyi tanımak ve onların ihtiyaçları 

konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için büyük 

çaba harcıyor.

Programlarımızla yalnız bursiyerlerin değil, 

kapasitelerin olanak sağladığı ölçüde 

katılmak isteyen tüm gençlerin özellikle; 

demokrasi, farklılık ve hoşgörü kültürlerinin 

geliştirilmesini hedefliyoruz. Kişisel ve 

mesleki gelişim programları ile akademik 

başarılarını, kariyer gelişimlerini izlemenin 

yanında, programların etkinliğini ve 

öngörülen sosyal etkilerini değerlendirmek 

stratejilerimiz arasında yer alıyor.

Burs sürecinde gerçekleştirdiğimiz grup mülakatlarında, 

workshoplarda, toplantılarımızda ve düzenlediğimiz 

anketlerler ile Türkiye’nin pek çok farklı bölgesinden gelen 

yüzlerce gencimizle farklı şehirlerde görüşmeler yapıyoruz. 

Bu görüşmeler hikâyelerini, aşmak zorunda oldukları 

güçlükleri, hayallerini ve vizyonlarını onların ağzından 

öğrenme olanağı; bizlere gençleri birinci elden tanımak ve 

anlamak için değerli bir kaynak oluşturuyor.

Bugün dünyada iklim değişikliği ve sınırlı doğal kaynakların 

aşırı kullanımı, sürdürülebilir bir kalkınmayı ve yeşil 

ekonomiye geçişi zorunlu kılıyor.

Yeşil İşler (Green Jobs); çevresel risklerin azaldığı, 

insanların sağlıklı ve mutlu olduğu, sosyal dengelerin 

kurulduğu bir düzen olarak tanımlanıyor (UNEP 2011). 

Temeli ise ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, 

yüksek verimlilikle enerji, hammadde ve su kullanımının 

azaltılması, düşük veya sıfır karbon ekonomisine ve her 

türlü atık ve kirlenmenin mümkün olan en düşük seviyeye 

indirgenmesi veya tamamen ortadan kaldırılmasına 

dayanıyor.

Türkiye’de gördüğümüz sosyal girişimlerin büyük bir 

kısmını yeşil girişim olarak adlandırabiliriz. Yeşil işlerin 

önümüzdeki yıllarda artarak gelişmesi ile bu alanda 

uluslararası örnekler oluşacak ve kendi işini kurmak isteyen 

insanlar için yeni girişimcilik fırsatları yaratılırken doğa 

dostu uygulamalar artacaktır. 

(Bu yazı Selim Güven’in Aralık 2013 Optimist Dergisi’nde yayınlanan 

makalesinden derlenmiştir.) 

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL İNOVASYON ÜZERİNE 
SELİM GÜVEN
ANADOLU VAKFI GENEL MÜDÜRÜ

Geçtiğimiz Ekim ayında vakfımızın dünyanın önde gelen sosyal girişimcilik ağlarından 
Ashoka’yla beraber gerçekleştirdiği “Gençlerin Güçlendirilmesi ve Sosyal İnovasyon” 

temalı Yuvarlak Masa toplantısı oldukça umut verici geçti. Toplantıda, gençleri 
bu alanda güçlendirmek için yapılması gerekenleri tartıştık. Türkiye’de sosyal 
girişimcilik ve sosyal inovasyon alanlarında atılacak yeni adımları da konuştuk. 



Vakfımız; sosyal girişimcileri bir araya getiren ve destekleyen dünyanın en eski ve en geniş sosyal girişimcilik ağı olan 
Ashoka ile beraber Ekim ayında, Ashoka'nın Türkiye’de düzenlediği Yuvarlak Masa toplantılarından biri olan “Gençlerin 
Güçlendirilmesi ve Sosyal İnovasyon” temalı toplantıya ev 
sahipliği yaptı.

Dünyada sosyal girişimcilik alanında yaptıklarıyla adından söz 
ettiren; toplumsal sorunların çözümüne, sahip oldukları yaratıcı 
fikirler ve gerçekleştirdikleri projelerle katkıda bulunan Ashoka'nın, 
vakfımız ile gerçekleştirdiği toplantı Türkiye'de bu alanda öne çıkan 
kurumların katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya, ülkemizde sosyal 
inovasyon ve sosyal girişimciliğin bilinirliğinin nasıl artırılacağı ve 
yaygınlaştırılacağı konusunda faaliyet gösteren; Anadolu Vakfı, Genç 
Hayat Vakfı, Gençtur Yaşayarak Öğrenme Merkezi, TEGV, SOGLA, 
TÜSEV, Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi, TOG, Eğitim Reformu 
Girişimi, Ashoka Türkiye, Genç Hayat Vakfı kurum temsilcileri katıldı. 
Gençlik çalışmalarının amacı, yöntemleri, eksiklikleri ve atılması 
gereken adımların değerlendirildiği toplantıda, hedef gruptaki 
çeşitliliğe de değinildi. Türkiye’de sosyal inovasyon konusunda engel 
teşkil eden konular, hedef kitlede kapsayıcılık eksikliği, sivil toplumun 
sistemi neden değiştiremediği gibi konular konuşulurken aynı 
zamanda bu alanda nasıl modeller geliştirilebileceği de tartışıldı. 

Ayrıca; Ashoka, Türkiye etkinlikleri kapsamında 24 Ekim’de düzenlediği Gala Gecesi’yle; “fark yaratan”, “ilham veren” 
ve “ilham alan” 250’yi aşkın katılımcıyı bir araya getirdi. Ashoka Türkiye Direktörleri Matthias Scheffelmeier ve Zeynep 
Meydanoğlu’nun sunduğu Gala Gecesi’nde, Ashoka ailesine bu yıl katılan yeni “fellow”lar, “fark yaratanlar”; Serra Titiz, 
Zafer Kıraç ve Hayrettin Karaca tanıtıldı.

Deneyim paylaşımlarının yapıldığı II.Tea & Talk Söyleşi 

Günü 6 Aralık’ta gerçekleşti. Anadolu Sağlık Merkezi 

Genel Cerrahı Sayın Prof. Dr. Metin Çakmakçı ve 

Alternatif Bank Perakende Bankacılık Koordinatörlüğü 

Grup Müdürü Sayın Oğuz Korkmaz'ın yol gösteren 

deneyimlerini paylaştığı söyleşi günü oldukça verimli ve 

bilgilendiriciydi.

Tanışma sohbeti ile başlayan söyleşi Prof. Dr. Metin 

Çakmakçı ve Oğuz Korkmaz’ın yaptığı sunumlar ile 

devam etti. Tıp ve İktisadi İdari Bilimler öğrencilerinin 

yoğun ilgisiyle karşılaşan konuşmacılar, söyleşi boyunca 

bursiyerlerimiz ile interaktif bir iletişim içindeydiler. 

Bursiyerlerimiz, kendi alanlarıyla ilgili detaylı bilgi 

sahibi olurken, merak ettikleri konuları danışma 

fırsatı da buldular. Günün sonunda katılımcılar kariyer 

alanlarında merak ettikleri konularda yönelttikleri 

sorulara bilgilendirici cevaplar alarak söyleşiyi 

tamamladılar. Konuşmacılarla iletişim bilgilerini paylaşan 

bursiyerlerimiz, söyleşiyi kariyerleri için bir fırsata 

çevirme şansı da yakalamış oldular.

ASHOKA İLE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

BURSİYERLERİMİZİN KARİYER PLANLARINA 
REHBERLİK EDİYORUZ



Grubumuz çalışanlarının büyük desteğiyle, geçtiğimiz 
günlerde gerçekleştirilen proje ile Batman Kıbrıs Şehitleri 
İlköğretim Okulu’na ve Batman Şeyhçoban İlköğretim 
Okulu'na çok sayıda kitap, kırtasiye ve bilgisayar yardımı 
yaptık. Gelen kitaplar arasından hemen bir kitap seçen 
çocuklar, büyük bir heyecanla kendilerine dağıtılan 
kırtasiye malzemeleriyle boyama yapmaya başladılar. 
Yüzlerinde içten bir gülümsemeyle, yapılan kitap 
ve kırtasiye yardımı için Anadolu Vakfı çalışanlarına, 
yaptıkları boyama çalışması ile teşekkür ettiler.

Anadolu insanına hizmet etme duygusuyla yola çıkan vakfımız, 35 yıldır 
eğitim ve sağlık alanında kalıcı eserler yaratırken; Türkiye’nin her yerinden 
gelen destek çağrılarına da cevap vermeye çalışarak eğitime destek 
olmaya devam ediyor. 

ÇALIŞANLARIMIZLA EL ELE ÇOCUKLARA UMUT OLMAYA
DEVAM EDİYORUZ

TURMEPA DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ ETKiNLiĞi’NE KATILDIK

Türkiye ve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı DenizTemiz 
Derneği TURMEPA; gerçekleştirdiği projelerle, Türkiye’nin kıyı 
ve denizlerinin korunmasını, gelecek nesillere temiz denizler 
bırakılmasını hedefleyen bir sivil toplum hareketi. DenizTemiz 
Derneği TURMEPA, bu alanlardaki çalışmalarına devam 
ederken, farklı etkinliklerle sosyal girişimciliğin önemini 
vurgulamaya da devam ediyor.

Tüm aktif gönüllülerin katıldığı TURMEPA Dünya Gönüllüler 
Günü Etkinliği’ne; 27 gençten oluşan Deniz Elçileri Topluluğu 
da katıldı. Programın ilk aşamasında Dernek Genel Müdürü 
Akşit Özkural, TURMEPA’nın gönüllülük mesajını verirken; 
Genel Müdürümüz Selim Güven sosyal girişimciliğin önemi 
hakkında bir konuşma yaptı. Hayata atılırken gönüllülüğün 
bir hayat stajı olduğunu vurgulayan Güven, sosyal sorumluluk 
ve sosyal girişimciliğin kişiyi geliştirici ve olgunlaştırıcı 
boyutlarından bahsetti. Eğitim hayatı boyunca yapılan 
akademik çalışmaların kişiye sadece tek bir boyut sağladığını, 
bu boyutun yanı sıra sosyal gelişimi de desteklemek ve 
dengelemek gerektiğini de ifade etti.

DenizTemiz Derneği TURMEPA’nın Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 7 Aralık’ta düzenlediği etkinliğe katılan 
Genel Müdürümüz Selim Güven, gençlere hitaben sosyal girişimciliğin önemi hakkında bir konuşma yaptı.

Nippon Hotel'de Avrupa Birliği Gençlik Programları 
hakkında bursiyerlerimizin bilgilendirilmesi amacıyla bir 
eğitim toplantısı düzenledik.

Avrupa Birliği Gençlik Programları, Avrupa Birliği başta 
olmak üzere diğer ülkeler ve uluslar arası kuruluşlarla, 
eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve 
hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi 
ve yenilerinin hayata geçirilmesini hedefliyor. Bu hedefler 
doğrultusunda eğitim veren Avrupa Birliği Bakanlığı 
eğitmenleri; bursiyerlerimize, AB Gençlik Programları 
hakkında bilgi verdi. Genç grupların ve gençlikle ilgili 
STK’ların, AB hibelerinden nasıl yararlanacakları konusunda 
yol gösterici detayların konuşulduğu eğitimde; gençlik 
programları hakkında sorular soran bursiyerlerimiz, 
programlar hakkında detaylı bilgi sahibi oldular. 

BURSİYERLERİMİZE AB GENÇLİK 
PROGRAMLARINI TANITTIK

  

  



2013 - 2014 EĞİTİM YILI BURS İSTATİSTİKLERİ

160 kamu yönetimi

78 tıp

71 sanat

TOPLAM

BURS DAĞILIMI

65 İLE BURS

BURS BAŞVURULARI

186 
üniversiteden 

53.378 

Geçen yıla
göre

%32 

  
               

%31
Başvuruların

'i Anadolu Lisesi

mezunu

Her yıl düzenlediğimiz yılbaşı 
etkinliğini bu yıl 30 Aralık’ta Nippon 
Otel’de gerçekleştirdik. Eski ve yeni 
bursiyerlerin birbirlerini tanıma 
fırsatı elde ettiği partide, katılımcılar 
birbirinden farklı aktiviteler ve 
oyunlar ile hem geliştirici hem 
de eğlenceli zamanlar geçirdiler. 
Yılbaşı partisinde kaynaşan eski ve 
yeni bursiyerlerimiz aynı zamanda 
liderlik, planlama, durum analizi, 
rekabet ve farklılık yönetimi 
konularında takım çalışmasına 
yönelik uygulamalar yapma fırsatı 
da yakaladılar.

157 mühendislik

127 hukuk

205 diğer

925

YILBAŞI ETKİNLİĞİMİZDE MEVCUT VE YENİ 
BURSİYERLERİMİZİ EKİP RUHU TEMASI ETRAFINDA 
BULUŞTURDUK



Anadolu Vakfı olarak sadece öğrencilere değil eğitimcilere de 
düzenlediğimiz seminerler ile destek oluyoruz. Aksaray Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 
işbirliğiyle Grand Altuntaş Otel’de düzenlediğimiz “Sanatla 
İletişim ve Sosyal Girişimcilik” konulu seminer, Aksaray’da 
görev yapan 100 eğitimcinin katılımıyla gerçekleşti.

“Değerli Öğretmenim” projesi kapsamında düzenlediğimiz 
seminere Aksaray Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Aksaray Milli 
Eğitim Müdürü Lütfiye Deneri ve Genel Müdürümüz Selim 
Güven katıldı. Seminerde katılımcılara; 21.yy’da eğitimcilerin 
nasıl olması gerektiği, sosyal girişimcilik alanındaki rolleri; 
video ve sunumlar eşliğinde aktarıldı. Yenilikçi, girişimci, 
problem çözücü, liderlik özelliklerine sahip öğretmenlerin 

eğitimde daha etkili olacağı; interaktif bir eğitimle 
örneklendirerek vurgulandı. Etkinlik süresince eğlenceli vakit 
geçiren eğitimcilere yapılan sunumlarla, öğretmenliğin bilgi 
aktarmak kadar etkili iletişimi kullanarak öğrencilere rehber 
olma niteliği taşıdığı da aktarıldı.

Seminerde konuşma yapan Vali Yardımcısı Kubilay Ant 
ve Genel Müdürümüz Selim Güven sosyal girişimciliğin 
ülkemizde önemli bir yeri olduğu konusuna vurgu 
yaparken; Aksaray Milli Eğitim Müdürü Lütfiye Deneri, 
Selim GÜVEN’e teşekkür plaketi verdi. Seminer, programa 
katılan öğretmenlere katılım sertifikası ve küçük hediyelerin 
verilmesi ile sona erdi.

Kadıköy ilçesinde düzenlenen 24 Kasım 
Öğretmenler Günü Fotoğraf Yarışması’nda 
Kadıköy Faik Reşit Ünat Orta Okulu resim 
öğretmeni Dilek Aksoylu birincilik ödülünü; 
Genel Müdürümüz Selim Güven ile Pazarlama ve 
Proje Geliştirme Yöneticimiz Nil Çeltek’in elinden 
aldı.

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler 
Günü Kutlama Programı kapsamında düzenlenen 
fotoğraf yarışması Irmak Okulları Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kutlama programına 
Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Kadıköy İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ferşat Ayar, Kadıköy İlçe Şube Müdürü 
Hasan Keçici, Irmak Okulları Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdem Bektaş ve Yönetim Kurulu Kurucu Temsilcisi 
Ülkü Arıoğlu ile Kadıköy ilçe okullarının müdür, müdür 
yardımcıları ve öğretmenleri de katıldı.

Yeni öğretmenlerin yemin töreni ve emekli olan 
öğretmenlerin hizmet şeref sertifikalarının verilmesi 
ile devam eden program, Avni Akyol Güzel Sanatlar 
Lisesi korosunun konseri ile sona erdi.

EĞİTİMCİLER İÇİN DÜZENLEDİĞİMİZ SEMİNERLER
DEVAM EDİYOR

24 KASIM'DA 
ÖĞRETMENLERİMİZİN 
YANINDAYDIK



Bizim gelişimimiz açısından önemli etkinlikler yapıldı.

Mezunlar cemiyeti gibi vakıfla bağlantılı bir kurum oluşturulabilir.

Anadolu Vakfı 

benim kişiliğimin 

oturmasında büyük 

bir etken.

BURSİYER SOHBETİ
Devir KARASOY

Kendini tanıtabilir misin?

Devir Karasoy, İstanbul Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler son 
sınıf öğrencisiyim. 

Anadolu Vakfı ile nasıl tanıştın?

E-5 güzergahını sık kullandığım için hep Anadolu Vakfı binasının önünden geçiyordum, basketboldan da Anadolu 
ismini biliyordum. Ancak vakıfla asıl tanışmam Anadolu Vakfı’ndan burs alan arkadaşlarım sayesinde oldu. Vakıf 
tarafıyla o zaman irtibata geçtim. Burs alan arkadaşlarım Vakıf görevlilerinin yardımseverliğinden, samimiyetinden 
ve vakfın kurumsallığından bahsettiler. Sonra ben de burs başvurusunda bulundum ve başvurum kabul edildi.

Bilgisayar eğitimi, dil eğitimi, CV Hazırlama ve Mülakat 
Teknikleri gibi bizim gelişimimiz için çok önemli 
etkinlikler düzenlendi. İngilizce eğitiminde vakıf 
sayesinde arkadaşlarla örgütlendik. Ata sporumuz olan 
at binmeyi deneme fırsatımız oldu! Yılbaşı partisinde ise 
yönetim ve arkadaşlarla sohbet etme olanağı bulduk. 
Mezuniyet yemeğinde de karaoke gibi kaynaştırıcı 
etkinlikler düzenlendi, çok eğlenceliydi.

Anadolu Vakfı'nın hangi etkinliklerine katıldın? 

Bursiyerlerin çoğu iyi alanlarda eğitim alıyor. Çoğu doktor, mühendis olacak. Siyasete girip milletvekili olacaklar. Bu 
yardımları, destekleri gören bir çok arkadaşım da ileride ellerinden geldiğince destek olacaktır. Gelecekte daha büyük bir 
aile olacağız. Mezunlar cemiyeti tarzında vakıfla bağlantılı bir oluşumla sosyal bir dayanışma ortamı kurulabilir. Anadolu 
Vakfı, bursiyerlerini bir araya getirerek bunun tohumlarını atmaya başladı bile.

Daha önce kurumsal bir ortamda bu kadar rahat 
olamazdım. Nasıl davranılması gerektiğini Anadolu Vakfı’yla 
öğrendim diyebilirim. En basitinden ilk defa geldiğiniz bir 
ofis girişinde bile kart okuturken “Nereye tutacağım?” diye 
tereddüt edebiliyorsunuz. Kurumsal ortamı, genellikle insan 
ilişkilerinin olmadığı bir ortam olarak düşünürdüm. Fakat 
Anadolu Vakfı’yla bunun doğru olmadığını gördüm. 

Bir Facebook grubumuz var. Arkadaşların hepsi katılıyorlar, 
diyalog kurmada bir sıkıntı çekmedik. Farklı bölümlerden, 
üniversitelerden arkadaşlarımız var: tıp, hemşirelik, mühendislik, 
hukuk... Hepimiz iş hayatına atılacağız, bana destek olabilecek 
her alandan bir arkadaşım var. Grupta her arkadaş bir şeyler 
yapmak istiyor. Başlarda Anadolu Vakfı bir şeyler yapmamız için 
itici güçtü. Şimdi biz heyecanla ne yapılacak ve ne zaman dahil 
olacağız diye bekliyoruz. Bunu görmek çok güzel.

Bir bursiyer vakıftan ona nasıl bir yol göstermesini ister?

Globalleşen dünya ile birlikte iş hayatına adım atmak 
üzereyiz. Gençlerin, kariyerini geliştirebileceği, sosyal ilişkiler 
kurabileceği kurumlara; tecrübe kazanabileceği, gelişebileceği 
adreslere ihtiyacı var.
Anadolu Vakfı gerçekten maddi ve manevi katkı sağlayan 
bir vakıf. Yapılan etkinlikler; söylediklerimizin, fikirlerimizin 
değerlendirilmesi ve bize yansıttıkları imaj ile Anadolu Vakfı 
bana kurum olarak hep güven veriyor.

Siyasete atılmak istiyorum. Ülkemizde birçok şeyin değişmesi gerektiğine inanıyorum ve topluma fayda sağlamak 
istiyorum. Belki ileride milletvekili olabilirim. Bu olmazsa kitap yazarım; fikirlerimi bir şekilde paylaşmak istiyorum. 
Birilerinin fikirlerini anlatması lazım ki, diğerlerinin düşünüp harekete geçmeleri sağlanabilsin.

Kesinlikle. Vakıflar ve STK’lar çok önemli. Anadolu Vakfı büyük bir kurum. Bursiyerleri arasında ileride Türkiye’nin kaderinde 
rol oynayabileceğine inandığım arkadaşlar var. O yüzden burada bulunmak öğrenci ve bursiyer olarak benim için çok 
önemli. Ben de fikirlerimi anlatırken yeni şeyler öğreniyorum; dolayısıyla Anadolu Vakfı benim kişiliğimin oturmasında büyük 
bir etken. 

Anadolu Vakfı’yla ve yeni insanlarla tanışmak sana nasıl bir güç kattı?

Bugünün bursiyeri yarın Anadolu Vakfı'na nasıl katkıda bulunabilir? 

Gelecekle ilgili ne düşünüyorsun? Kariyerine nasıl bir yön çizmek istiyorsun? 

Senin bütün derneklerle ve vakıflarla, sosyal ilişkilerle hareket etmen bununla ilgili olabilir mi?



SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DİREKTÖRLÜĞÜMÜZ, 
YENİ SAĞLIK PROJELERİNE İMZA ATIYOR

Kalp Hastalıklarında Erken Tanı Projesi
“Kalp Hastalıklarında Erken Tanı Projesi” ile Ekim, Kasım 
ve Aralık aylarında kalp rahatsızlığı potansiyeli bulunan 
hastalara  koroner kalsiyum skorlaması yapıldı. Herhangi bir 
ilaç vermeksizin gerçekleştirilen ve 15 dakika süren işlem, 45 
yaş üstü erkek ve 55 yaş üstü kadınlara uygulanabiliyor. Kalp 
krizi riskine neden olan; yüksek kolesterol, ailede erken yaşta 
kalp hastalığı öyküsü, şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, 
sigara, hareketsiz yaşam ve şişmanlık gibi risk faktörleri 
varlığında, damar sertleşmesinin erken tanısına olanak 
sağlayan tetkikler sonucunda 7 vaka riskli bulunarak, ileri 
takipleri için ASM Kardiyoloji Bölümüne sevk edildi.

Kanser Söyleşileri
Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörlüğümüzün “Kanser 
Tedavisinde Bilimsel Bilginin Önemi” konulu söyleşileri, 
Kocaeli'nin Çayırova ve Kartepe İlçelerinde gerçekleştirildi. 
Halkı kanser konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan 
söyleşilerden ilki 29 Kasım tarihinde Çayırova Kültür 
Merkezi’nde, ikincisi ise 18 Aralık tarihinde Kartepe 
Belediyesi Kültür Merkezi’nde Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. 
Okan Kuzhan ile yapıldı. Dr. Kuzhan tarafından, tıp tarihi 
ve tarihteki bilimsel gelişmelerin anlatılmasıyla başlayan 
söyleşiler, ilaçların geliştirilme prosedürü ve günümüzdeki 
modern kanser tedavilerinin anlatılmasıyla devam etti. 
Söyleşilere ev hanımları, belediye çalışanları, sağlık meslek 
yüksekokulu ve sağlık meslek lisesi öğrencilerinden 
oluşan toplamda 700 kişilik bir katılım sağlandı. Yoğun 
ilgi gösterilen soru cevap kısmıyla son bulan söyleşilerde; 
katılımcılara Anadolu Sağlık Merkezi’nin kanser ile ilgili 
yayınları ve Vital Dergisi armağan edildi.

Çocuk Sağlığı Projesi
1 Kasım’da başlayan proje ile İstanbul Anadolu yakasında 
bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 
kurumlarda kalan ve tedavi gören çocuk ve gençlere; 
çocuk sağlığı ve hastalıkları, kulak burun boğaz ve göz 
hastalıkları muayeneleri ile yıllık rutin tetkikleri yapıldı. 
Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi Kartal Gözlemevi, 
Ataşehir Spastik Çocuklar ve Gençler Rehabilitasyon 
Eğitim ve Üretim Merkezi, Kartal Emrullah Turanlı Çocuk 
Yuvası, Göztepe Semiha Şakir Çocuk Yuvası, Pendik Tenzile 
Erdoğan Sevgi Evleri ile gerçekleştirilen proje kapsamında 
2000 üzerinde tetkik ve 500’ün üzerinde muayene 
gerçekleştirildi.

Dünya Diyabet Günü Projesi
Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı), pankreasın yeterli insülin 
üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde 
kullanamaması sonucu oluşan, insülin üreten hücrelerin 
azalması ile ömür boyu devam eden kronik bir hastalıktır. 
Ülkemizde 2.6 milyon diyabetli ve 2.4 milyon diyabet adayı 
olmak üzere toplam 5 milyon kişi diyabetle mücadele 
ediyor. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde, Kocaeli Çayırova 
Belediyesi’nin yönlendirdiği ihtiyaç sahibi hastaları diyabet 
konusunda bilgilendirmek ve tedavi olanaklarını sağlamak 
amacı ile  Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörlüğümüz 
tarafından organize edilen proje kapsamında, hastalara kan 
şekeri tetkiki yapıldı. Değerlendirme sonucunda bir hastanın 
kullandığı ilaç ve tedavileri yeniden düzenlendi. Anadolu 
Sağlık Merkezi’nin Diyabet Eğitim Hemşireleri tarafından 
hastaya gerekli döküman ve materyaller teslim edilerek, 
diyabet konusunda eğitim alması sağlandı.


