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Sevgili Arçelik Dostları,
Türkiye’de 60 ile yayılmış Yatılı İlköğretim Bölge
Okulu’nda eğitim gören, yaşları 6 - 14 arasındaki
öğrencilerin bireysel gelişimine katkı sağlamak üzere
yola çıktığımız Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği
sosyal sorumluluk programı üç buçuk yılını geride
bırakıyor.
Ülkemizin refahı ve gelişmişlik düzeyinin
artırılmasında eğitim konusuna verilecek desteğin
birinci öncelik olduğuna inanan Arçelik A.Ş., 2007
yılında da çalışanları, yetkili satıcıları, servisleri ve
yan sanayisiyle oluşturduğu büyük ailenin sinerjisiyle,
öğrencilerin bireysel gelişimine katkıda bulunmak
üzere bir çok etkinlik gerçekleştirmeye devam ediyor.
2006-2007 eğitim-öğretim döneminde, Arçelik
Çalışan Gönüllülüğü programı kapsamında,
İşletmelerimizin bulunduğu illerdeki Yatılı İlköğretim
Bölge Okulları öğrencilerini üretim tesislerimizde
ağırladık. Öğrencilerimizin yaratıcı ve daha üretken
bireyler olması hedefiyle sürdürdüğümüz çalışmalar
kapsamında onları Leonardo Da Vinci’nin çizimleri
ve replikalarından oluşan Evrensel Deha Sergisi ile
buluşturduk.
2007 yılında, Van, Iğdır, Hakkari, Ordu, Erzurum,
Balıkesir, Çankırı, Gaziantep, Rize, Kars, Adana,
Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Aksaray, Bolu, Kocaeli,
Kahramanmaraş, Çanakkale, Konya, Kayseri,
Karaman, Giresun ve Trabzon’un ardından

Kastamonu, Ağrı, Ardahan, Artvin, Malatya ve
Elazığ illeri de programa dahil edildi. Yeni illerdeki
okullarımızda Bizim Odalar’ın kurulumu hızla devam
ediyor.
Gönüllülük çalışmalarımızın yurt çapında
yaygınlaştırılması, yetkili satıcı ve servislerimizin
bulundukları illerde okulları sahiplenmesi ve
ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için satış
ekibimiz okulları ve Bizim Odaları ziyaret ediyor.
Koç Holding’in toplumsal sorumluluk anlayışıyla
düzenlediği “Ülkem İçin” gününde çalışanlarımız,
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencilerini
sahiplenerek okullarda değişik etkinlikler
gerçekleştirdi.
Hedefimiz, gerçekleştirdiğimiz projeler ile maddi
imkanları kısıtlı ve ailelerinden uzakta eğitim gören
öğrencilerimizi, başarılı örnek bireyler ile bir araya
getirmek, farklı etkinlikler ile sosyal ve kültürel bakış
açılarını geliştirmek, topluma yararlı, yarına umutla
bakabilen, kendine güvenen gençler yetiştirmektir.
Bu hedefe ulaşmak için emin adımlarla çalışırken,
sizlerin büyük desteği ve katkılarıyla yeni eğitim
öğretim döneminde de hızla yol alacağımıza
inancımız sonsuzdur.
Saygılarımızla
Arçelik A.Ş.
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Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği Programı

3.5 Yılını Geride Bıraktı
Türkiye’nin dört bir
yanına dağılmış olan
Yatılı İlköğretim Bölge
Okulları’nda eğitim
ve öğrenim gören
öğrencilerimizin
bireysel gelişimine
katkı sağlamayı
hedefleyen Arçelik
A.Ş. ile Eğitimde
Gönül Birliği
Programı 3.5 yılını
başarıyla tamamladı.

Çocuklarımızın eğitimine yapılacak katkılarla, ülkemizin gelişmişlik düzeyinin
hızla artacağına inanıyoruz. 2004 yılında başlayan Arçelik A.Ş. ile Eğitimde
Gönül Birliği sosyal sorumluluk programımız, 2006 yılında Çalışan Gönüllülüğü programı ile farklı bir boyuta ulaştı.
2007 yılında, çalışmalarımız üretim
tesisleri ve ofislerimizdeki daha fazla
sayıda gönüllü arkadaşımızın katılımı
ile gelişerek devam etti.
2007 yılında; Van, Iğdır, Hakkari,
Ordu, Erzurum, Balıkesir, Çankırı,
Gaziantep, Rize, Kars, Adana, Hatay,
Kilis, Şanlıurfa, Aksaray, Bolu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çanakkale,
Konya, Kayseri, Karaman, Giresun ve
Trabzon’un ardından Kastamonu, Ağrı,
Ardahan, Artvin, Malatya ve Elazığ illeri
de programa dahil edildi. Bugüne kadar bu illerde 130 Bizim Oda kurulumu
gerçekleştirildi. Satış ekibinde görevli
arkadaşlarımız program kapsamındaki
okullarımızı ziyaret ederek, okul yönetimleri ile tanışma fırsatı yakaladı ve
Bizim Odalar’ın durumu hakkında bilgi
sahibi oldu.
2007 yılı itibariyle, Yatılı İlköğretim
Bölge Okulları’ndan birincilikle mezun
olmuş ve gerekli koşulları yerine getiren
500’ü aşkın öğrenci Arçelik A.Ş. Eğitim
Bursu ile lise öğrenimlerine devam
ediyor.
Arçelik çalışanlarının gönüllü katkılarıyla
gerçekleştirilen etkinlikler ile öğrencilerin
farklı sosyal çevrelerde bulunması ve başarılı rol modelleri ile bir araya gelmesi
sağlanıyor. Bu etkinliklerden en önemlisi,
önümüzdeki yıl lise öğrenimine başla-
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yacak ve meslek seçimi yapacak öğrencilerin, okullarının bulunduğu illerdeki
Arçelik A.Ş. üretim tesislerini ziyaretiyle
gerçekleşti. Öğrenciler bulaşık makinesi
ve fırın gibi ürünlerin yapımını izleme
imkanı yakalarken, gönüllüler ile meslek
seçimi konusunda sohbet etme imkanı
buldular.
Arçelik A.Ş. topluma katkı sağlamak üzere projeler yürütmenin yanı
sıra kültür sanata da destek vermeye
yıllardır devam ediyor. Arçelik A.Ş.’nin
bu anlayış ile 2007 yılında Türkiye’de
bulunmasına katkı sağladığı “Leonardo
Da Vinci: Evrensel Deha Sergisi” Yatılı
İlköğretim Bölge Okulu öğrencileri tarafında da heyecan ve beğeniyle ziyaret
edildi.
Gönüllüler okullarda şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenleyerek
öğrencilerin kendilerini ifade etme
becerilerini geliştirmeyi ve onlara hedef
odaklı çalışarak başarılı olabilecekleri
olgusunu kazandırmayı hedefledi.
Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği,
program sonunda 60 ilde 300 Yatılı
İlköğretim Bölge Okulu’nda okuyan
200 bin öğrenciye ulaşılmayı amaçlıyor.
Maddi olanakları kısıtlı öğrencilere çağdaş normlara uygun, fırsat eşitliği sağlayan projelerle eğitim desteği sunmak;
ilgi ve şefkat göstererek eğitim kalitesi
yüksek gençlerin yetişmesini sağlamak
amacını taşıyan Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği programı, önümüzdeki
yıllarda da aynı hızla devam ederek,
toplumun tüm kesimleri için bir örnek
teşkil edecektir.
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“Bizim Odalar”Öğrencilerin Hayatına

Renk Katmaya Devam Ediyor
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Uzun süre evlerinden ve ailelerinden uzakta kalan Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu öğrencileri Bizim
Odalar ile özlemini çektikleri
sıcak aile ortamına kavuşuyor.
Üç yılda sayıları 130’a ulaşan
Bizim Odalar, çocuklara ders
dışı zamanlarını değerlendirebilecekleri, kültürel ve sanatsal
faaliyetlerden yararlanabilecekleri, interaktif eğitim, oyun araç ve
gereçleriyle donatılmış modern
bir mekan sunuyor.
Van, Iğdır, Hakkari, Ordu,
Erzurum, Balıkesir, Çankırı,
Gaziantep, Rize, Kars, Adana,
Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Aksaray,
Bolu, Kocaeli, Kahramanmaraş,
Çanakkale, Konya, Kayseri,
Karaman, Giresun ve Trabzon
illerinde 2004 - 2006 yılları
arasında 101 okulda kurulumu
gerçekleştirilen Bizim Odalara,

2007 yılının ilk yarısında Kastamonu, Ağrı, Ardahan, Artvin’de
kurulumu tamamlanan 29 Bizim
Oda’da eklendi. Eylül 2007’de
Elazığ ve Malatya’daki okullarda da Bizim Oda çalışmaları
tamamlanarak, öğrencilerin
kullanımına sunulacak.

üzere özel seçilen kitaplardan
oluşturuldu. Öğrenciler, zemini
halı kaplı Bizim Odalarda ayakkabısız bir ev ortamı rahatlığında
dolaşabiliyor, renkli minderler
üzerinde oturarak oyun oynayabiliyor ve televizyon seyredebiliyorlar.

Bizim Odalar ders dışı saatlerde,
rehber öğretmenler eşliğinde
Masal Saati, Edebiyat Atölyesi,
Bahçe Oyunları ve Öz bakım
gibi öğrencilere kendilerini ifade
etme becerileri kazandıran etkinlikler için kullanılmaya uygun
olarak düzenlendi. Öğrencilerin
bireysel gelişimine katkı sağlayan
ve hayal dünyalarını geliştiren
Bizim Odalar renkli yastıklar ve
oyuncaklar ile donatıldı. Bizim
Odaların kütüphanesi öğrencilerin okuma ve anlama becerilerinin gelişimine destek vermek

Türkiye çapındaki tüm Yatılı
İlköğretim Bölge Okullarında
kurulması hedeflenen Bizim
Odalar’ın yapımına ve kurulumuna Arçelik A.Ş. çalışanları
da katılıyor. Satış ekipleri bölge
ziyaretlerinde düzenli olarak
Bizim Odaları ziyaret ediyor,
Bizim Odaların sürekliliğinin
sağlanması için okul yöneticileri
ve öğretmenlerle iletişim içinde
olarak, okulların bulunduğu illerdeki Yetkili Satıcıları öğrencilerle
bir araya getirmek üzere ziyaretler gerçekleştiriyor.
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Arçelik A.Ş. Satış Teşkilatı
“Bizim Odalar”ı Ziyaret Ediyor
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zenli olarak kullanılmasının takibi,
odalardaki malzemelerin kontrolü
ve ihtiyaçlar hakkında durum tespiti yapılması ve yetkili satıcılarımızın
bölgelerindeki okulları ziyaret ederek, programı sahiplenmesi konulaYurt çapında görev yapan Satış rında önemli görevler üstleniyor.
Ekipleri, Arçelik A.Ş. Çalışan Gönül- Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen
lülüğü Programı’nın en önemli hal- bilgilendirme toplantısının ardından
kasını oluşturuyor. 2006 yılından bu Arçelik ve Beko Satış Temsilcileri ve
yana yürütülmekte olan gönüllülük Yöneticileri okul ziyaretlerine başprogramıyla, Arçelik A.Ş. ailesinin ladı. Faaliyetleri ve ziyaretleri daha
sinerjisinden faydalanılarak, Eğitim- detaylı takip etmek ve raporlamak
de Gönül Birliği programının gelişi- üzere ekipler malzemelerin tespiti
mine ve sürdürülebilirliğine katkıda için ‘’Bizim Oda malzeme listesi’’
bulunulması hedefleniyor.
ve ziyaretlerle ilgili bilgiler için ‘’GöSatış Ekipleri gerçekleştirdikleri okul nüllülük Formu’nu’’ doldurdular.
ziyaretleriyle; Bizim Odaların öğren- Gerçekleştirilen okul ziyaretlerine
ciler ve öğretmeler tarafından dü- birçok noktada bölgelerdeki Arçelik
Arçelik ve Beko Satış Teşkilatı NisanMayıs ayları arasında Eğitimde Gönül Birliği Programı kapsamında
Türkiye’nin farklı bölgelerinden 24
ilde, 101 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nu ve Bizim Oda’yı ziyaret etti.

ve Beko Yetkili Satıcıları da katıldı.
Okul ziyaretlerinde Bizim Odaların
düzenli olarak öğrenciler tarafından
kullanıldığı ve malzemelerin korunduğu tespit edildi. Okulların en fazla okuma ve test kitapları, dergiler,
ansiklopediler, kırtasiye malzemesiyle oyuncak ve kutu oyunlarına
ihtiyaç duydukları belirlendi.
Bizim Odaların okullar için sadece fiziksel birer mekan olmadığı,
çocuklara yeni bir vizyon açtığı,
kullanılan renkleri, malzemeleri,
kitapları ile okulda gerçekleştirilen
diğer faaliyetlere örnek olduğu, yöneticilerde öğrencilerin kullanımına uygun sıcak ve eğitici mekanlar
yaratılabileceği algısının yerleştiği
gözlemlendi.

Satış Ekibinin Ziyaret Notlarından...
Eğitimde Gönül Birliği projesi son derece güzel ve heyecan verici bir program. Yaptığım her ziyarette öğrencilere
yapılacak küçük desteklerin boşa gitmediğini, onlar için çok önemli faydalar sağlayabileceğini gördüm. Bizim
Odaların dizaynı son derece modern,
güzel görünümlü ve çocuklar için güzel bir ortam yaratılmış. Hedefimiz Bizim Odaların daha fazla kullanımının
sağlanması olmalı diye düşünüyorum.
Şirket çalışanı olarak böyle bir projenin
hayata geçirilmiş olmasından dolayı
büyük gurur duyuyorum. Yetkili Satıcılarımızın özellikle bölgelerindeki okulların
ihtiyaçları ile ilgili son derece duyarlı.
Birçok noktada okulları yetkili satıcılarımız ile ziyaret ettik ve bayilerimizin de
severek ve gurur duyarak bu çalışmaya
destek verdiğini gördük.
İsmail Çolak
Arçelik Ankara 1.Bölge Satış
Kayseri Ziyareti
Okulları ziyaretlerimde Bizim Odalar
kullanımını gözlemledikten sonra ve
öğrencilerle görüştükten sonra ne denli
önemli bir iş yaptığımızı daha iyi anladım. Bizim Odaların ve Eğitimde Gönül
Birliği programının öğrencilere katkı-

sını, çocukların gözlerindeki ışıltı çok
güzel anlatıyor ve bunu ziyaret ederek
yerinde görmek gerekiyor. Yetkili satıcılarımızın bu tip gönüllü çalışmalara katılımının bizlerin bilgilendirmesi ve yol
göstermesiyle daha da artırılacağına
inanıyorum.
Cem Kılıç
Beko Adana 1. Bölge Satış
Adana- Gaziantep Ziyareti
Program çerçevesinde Konya’nın Bozkır
ilçesindeki Sarıoğlan Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu’nu ziyaret ettim. Bu okul
Konya’nın merkezden yaklaşık 150 km
uzaklıkta, dağlık ve gelir seviyesi düşük
Hadim ve Bozkır ilçelerinden gelen öğrencilere eğitim veriyor. Belli imkanlar
çerçevesinde eğitim öğretimi sürdüren
okullarda “Bizim Oda”’ya benzer bir
mekan yapılması çok kolay değil, bu
nedenle “Bizim Oda” okul ve öğrenciler için önemli bir hediye. Odalardaki malzemeler de çocukların büyük
çoğunluğu için ufuk açıcı nitelikte. Pek
çoğu dvd oynatıcısı, müzik seti gibi
ürünlerle ilk kez Bizim Oda ile tanışıyor.
Bizim Odaların öğrenciler tarafından
düzenli olarak kullanılıyor olması programın amacına ulaştığını gösteriyor.

Yetkili servislerimi ve satıcılarımızı daha
okulları ziyaret etmek konusunda yönlendiriyoruz.
Serkan Çiner
Beko Anadolu / Orta Anadolu Satış
Konya Ziyareti
Okul ziyaretlerimde eğitimde yaşanılan sıkıntıları ve eksiklikleri yakından
gözlemleme fırsatı buldum. Anne ve
babalarından çok erken yaşta ayrılan
çocukların Bizim Oda’ya yaklaşımı beni
çok duygulandırdı. Arçelik A.Ş. çalışanı
olarak böyle bir projeye gerçekleştirdiği için şirketimle çok gurur duydum.
Projeye aynı ilgi ve destek ile sürmeli
diye düşünüyorum. Bizim Odalar yatılı
okuyan ufacık çocuklar için bir ev ortamı, burada hem oyun oynayabiliyor,
hem de çizgi filmler ve belgeseller izleyebiliyorlar. Yetkili Satıcılarımız bizlerin
yönlendirmesi ile okulları ziyaret ediyor,
ihtiyaçlar hakkında bilgiye sahip oluyor. Bu ziyaretler okulların ihtiyaçlarının
hızla giderilmesinde faydalı oluyor.
Melih Mete Erdemli
Arçelik Adana 2. Bölge Satış
Van Ziyareti
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Koç Holding Dayanıklı Tüketim
Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş.
Genel Müdürü A. Gündüz Özdemir

Eğitimde Gönül
Birliği Programındaki
Gelişmeleri Paylaştı
Kurumsal sosyal sorumluluk günümüzde şirketlerin iş yapış modelini
belirliyor. Arçelik A.Ş.’ nin kurumsal
sosyal sorumluluk yaklaşımına ilişkin neler söylemek istersiniz?

Arçelik A.Ş.’nin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temelinde Koç
Topluluğu kurum kültürü ve değerleri
yer almaktadır. Koç Topluluğu, kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘’Ülkem Varsa Bende Varım’’ sözlerinde
de belirttiği gibi ülkenin, toplumun
önemli sorunlarına karşı duyarlı
olma ve çözüm üretme konusunda
önderlik etme anlayışıyla hareket
etmektedir. Koç Topluluğu’nun lider
şirketi olarak Arçelik A.Ş. de, kurulduğu günden itibaren kültürü ve
değerleri ışığında toplumun refahı
için aynı anlayışla ‘’Sürdürülebilir
Gelişim’’e katkı sağlayan toplumsal
ve çevresel projelerle önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Şirketimiz,
bu konuda yürüttüğü çalışmaları
her zaman asli işlerinin bir parçası
olarak görmektedir.
Sosyal sorumluluk projelerinin farklı
alanlarda yürütülmekte olduğunu
görüyoruz, bu alanlar arasından
neden özellikle eğitimi seçtiniz?

Toplumumuzun bilgi düzeyinin artması, ülkemizin gelecekteki rolünün
belirlenmesinde önemli kriterlerden
biridir. Bu bakış açısı ile geleceğimiz
olan gençlerin eğitimine yapacağımız
yatırımın, bilgi toplumu olma yönünde gerçekleştirdiğimiz her faaliyetin,
ülkemizin gelecekteki konumuna
katkı sağlayacağı inancındayız.
8

Türkiye’mizin gelişmişlik düzeyinin
arzuladığımız ölçülerde olabilmesinin en önemli koşullardan biri de
toplumda eğitim konusunda etkin ve
yaygın duyarlılık yaratılmasına bağlıdır. Eğitim aracılığı ile birçok sosyal
sorunun önceden çözülebileceğini ve
kaynak kullanımı açısından ülkemize önemli faydalar sağlayacağını
biliyoruz.
Yürüttüğümüz detaylı çalışmalar
Türkiye’de toplumun öncelikle eğitim
alanında destek beklediğini gösteriyor. Oluşturduğumuz program ile
ülke düzeyinde başarılı ve güvenilen
eğitim kurumlarının yaratılması,
yaygınlaştırılması ve çocuklarımıza
fırsat eşitliği sağlayan eğitim desteğinin sunulmasına örnek oluşturmak
istedik. Ancak bu şekilde bilinçli,
evrensel insan haklarına saygılı, çevreye duyarlı çağdaş bir gelecek nesil
yaratılmasına katkı sağlanacağını
düşünüyoruz.
Eğitimde Gönül Birliği Programı
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’na
odaklanmış bir program, neden bu
okulları seçtiğiniz konusunda bilgi
verir misiniz?

Biz Arçelik A.Ş. olarak eğitim alanında bireysel gelişime yapılacak
katkıların küçük yaşlarda başlaması
gerektiğinin bilinciyle hareket ettik.
Bu anlayış ile ilköğretim çağındaki
çocuklarımıza ulaşmak üzere Yatılı
İlköğretim Bölge Okulları’na odaklandık.
Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında
yaşları 6 ile 14 arasında yaklaşık
200 bin öğrenci eğitim görüyor.
Türkiye’nin sekiz yıllık zorunlu eğitime geçişini takiben önemi artan
ve okulu olmayan köy ve köy altı
bölgelerde eğitim çağına ulaşan
çocuklara eğitim olanağı sağlayan
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları,
toplumsal değişimin ve gelişimin
en kritik noktalarından biri olarak
gösterilmektedir.
Program Yatılı İlköğretim Bölge
Okulları’nda eğitim gören, maddi
olanakları kısıtlı ailelerin çocuklarının eğitim ve gelişim standartlarını
yükseltmeyi ve örnek bireyler olarak
topluma kazandırılmalarına destek
olmayı hedefliyor. Yürüttüğümüz
proje ile topluma katma değer oluşturabilmek için, ölçülebilir bir hedef
kitle seçmeyi ve çalışmalarımızı sürdürülebilir faaliyetlerle desteklemeyi
ilke olarak benimsedik.
2004 yılında başlattığınız programda
3 buçuk yılı geride bıraktınız, hedeflediğiniz noktanın neresindesiniz?

Programı proje yönetim planımıza
uygun olarak sürdürmekteyiz. 2004
yılında Van, Iğdır, Hakkari, Erzurum,
Ordu illerinde başlayan Arçelik A.Ş.
ile Eğitimde Gönül Birliği programı,
2005 yılında Kars, Rize, Balıkesir,
Çankırı ve Gaziantep illerini ve 2006
yılında Çanakkale, Bolu, Kocaeli,
Aksaray, Adana, Konya, Karaman,
Kahramanmaraş, Kayseri, Giresun,
Trabzon, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa

illerini de kapsamı içine aldı.
2007 yılında Ağrı, Ardahan, Artvin, Kastamonu, Malatya ve Elazığ
illerinin de kapsama alınmasıyla
program, 30 ilde 142 okula ulaşıyor.
Program sonunda hedefimiz, 60 ilde
sayıları 300 ‘ü aşan Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu’nda öğrenim gören
200 bin öğrenciye ulaşmak.
Programda yer alan projelerle ilgili
bilgi verebilir misiniz?

Programda yer alan projelerin
her biri Yatılı İlköğretim Bölge
Okulları’nda eğitim gören öğrencilere ulaşmak ve onların bireysel
gelişimlerine katkı sağlamak üzere
oluşturuldu. Çocukların ders dışındaki zamanlarını değerlendirecekleri ‘’Bizim Odalar’’, öğretmenlerin
bireysel ve mesleki gelişimine destek
olan ‘’Öğretmene Destek ve Eğitim’’,
öğrencileri onlar için olumlu örnek
olabilecek rol modelleri ile buluşturan
‘’Onlar da Çocuktu’’, başarılı öğrencileri eğitim hayatlarında destekleyen
‘’Arçelik A.Ş. Eğitim Bursu’’ ve yerel
yönetimlerin, gönüllülerin, yetkili
satıcıların desteklediği ‘’Gönüllü Aile
Birliği’’. Tüm bu projeleri sürdürebilir
kılmak için çalışanlarımız, yetkili satıcı, servislerimiz ve yan sanayimizin
oluşturduğu büyük Arçelik Ailesi’nin
her ferdinin gönüllülük çalışmaları
içinde yer almasını destekliyoruz, çalışmalara katkı veren gönüllü sayımız
her geçen gün artıyor.
Sosyal Sorumluluk programını
hazırlarken benimsediğiniz ilkeler
ve yönetim modelinizden bahsebilir
misiniz?

Eğitimde Gönül Birliği sosyal sorumluluk programını hazırlarken toplumun her kesimine eşit şekilde dokunabilen bir yaklaşım ile yola çıktık.
Kalıcı çözümler üretebilmek için konu
ile ilgili dernek ve vakıfların gelişimini destekleyen onlara eşit mesafede
duran bir çalışma modeli geliştirdik.
Programı gelişmeye ve değişmeye
açık bir yapıda hazırladık.
Gönüllü katılım sağlayan ve toplumun her kesiminin destek verebileceği bir proje ile bu konuda çalışma
yürütecek kurum ve kuruluşlara
örnek olmayı amaçladık. Bu çalışmalarda izlediğimiz yönetim modeli

uluslararası şirketlerin dünyadaki
gelişmeler paralelinde sürdürülebilirlik için attığı adımları ve ortak akıl
platformunu destekliyor.
Arçelik A.Ş. çalışanları bu projede
nasıl yer alıyor, projeye nasıl katılıyor? Faaliyetlere örnek verebilir
misiniz?

Arçelik A.Ş. çalışanları kurum kültürümüzü ve anlayışımızı destekleyen
toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Çalışanlarımız şirketimizin
başlattığı Eğitimde Gönül Birliği sosyal sorumluluk programına destek
vermek üzere tüm kampüslerimizde
gönüllü takımları oluşturdu.
‘’Gönüllü Takımları’’ okullarla iletişime geçerek, gerekli desteğin verilmesi için çalışıyor. Gönüllüler bu yıl
okullarda resim, şiir ve kompozisyon
yarışmaları düzenledi, öğrencileri
kültür sanat faaliyetleri ile buluşturdu,
fabrika gezileri organize etti. Kampüslerde düzenledikleri kampanya ile
toplanan kırtasiye ve resim malzemelerini ihtiyacı olan okullara gönderdi.
Satış teşkilatımız yapımı tamamlanan
Bizim Odalar’ı ziyaret etti, okul yönetimleri ile tanışarak odaların kullanımı
ile ilgili bilgi aldı. Kampüslerimizdeki
gönüllüler Koç Holding’in düzenlediği
‘’Ülkem İçin’’ günü kapsamında Kocaeli, Bolu, Ankara ve Eskişehir’deki
okullarımızı sahiplenerek etkinlikler
gerçekleştirdi.

diriyor. Yetkili satıcılarımız satış teşkilatımız
ile okulları ve Bizim
Odalar’ı ziyaret ediyor. Bu çalışmalar
yerel olarak yürütülen Gönüllü Aile
Birliği çalışmalarına da güzel birer
örnek teşkil ediyor.
Program dinamik ve gelişmeye açık
bir yapıya sahip, bu konuda bilgi
verebilir misiniz?

Biz, Eğitimde Gönül Birliği Programı
ile Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve
öğrencilerin ihtiyaçları konusunda
bilinirlik yaratmayı hedefledik. Eğitimde yapılacak çalışmalarla katma
değer yaratılabileceği konusunda
toplumda örnek oluşturduğumuza
inanıyoruz.
Okulların değişen ihtiyaçlarına

Arçelik Ailesi büyük bir aile, bu
ailenin programa katkıları hakkında
görüşlerinizi alabilir miyiz?

Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği
programının temel değerlerinden
biri de, “toplumsal gönüllülük”
yaklaşımı. Bireylerin gönüllü katkıları
ve yerel sahiplenme ile programın
sürdürülebilirliği sağlanabilecektir.
Bu bakış açısıyla gönüllü Arçelik
ailesi programda önemli bir rol
üstleniyor ve konunun sahiplenilmesi için gönüllülük çalışmalarına
önderlik ederek, topluma örnek
oluyor. Arçelik ailesi önemli bir güç
ve bu gücün sinerjisiyle programı
daha ileri noktalara taşıyacağımıza
inanıyorum. Çalışanlarımızın yanı
sıra, faaliyet gösterdikleri yörenin
fikir liderleri ve önder hayırseverleri
olan yetkili satıcılarımızın da gönüllü
çalışmalara katılımı bizleri yüreklen-

paralel olarak, programımız gelişime
ve değişime her zaman açık. Gönüllüleri öğrencilere ve okullara destek
olmaya, bu konuda çalışmaya davet
ediyoruz. Pek çok imkansızlık içinde
gelecekleri için eğitimlerine devam
etmeye çalışan öğrencilerimizin en
önemli ihtiyacı aile özlemi çekmedikleri, önemsendikleri, huzurlu ve
mutlu oldukları güvenli bir ortam.
Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu sevgi,
ilgi, aile sıcaklığı desteğinin sağlanması ve motivasyonlarının yükseltilmesinin gönüllülerin çabalarıyla
mümkün olacağına inanıyoruz.
Geleceğin başarılı mühendisleri,
doktorları, öğretmenleri, anneleri ve
babaları çocuklarımızın hayallerini,
hep birlikte gerçekleştirebiliriz.
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eğitimde gönül birliği

Öğrenciler Arçelik A.Ş.
Üretim Tesislerini Ziyaret Etti
Arçelik A.Ş. çalışanlarının oluşturduğu “Gönüllü Takımları” üretim tesislerinin bulunduğu illerde bulunan Yatılı
İlköğretim Bölge Okulları’nı sahiplenerek, öğrencilerle zaman zaman bir
araya gelecekleri etkinlikler düzenliyor. Program kapsamında gerçekleş-

tirilen etkinlikler ile Yatılı İlköğretim
Bölge Okulları’nda eğitim gören öğrencilerin başarılı örnekler ve yeniliklerle tanıştırılması, bilgi, beceri ve
yaratıcılıklarını artırmaları, böylece
gelecek için daha iyi hazırlanmalarına destek veriliyor.

Öğrencilerin meslek seçimine de
katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen bu etkinliklerden ilki 23 Nisan haftasında Bala Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu son sınıf öğrencilerinin
Bulaşık Makinesi İşletmesi ziyaretiyle
gerçekleşti.

23 Nisan’da Öğrenciler
Bulaşık Makinesi
İşletmesi’nde
Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi Gönüllü Takımı’nın
katkılarıyla gerçekleşen ziyarette öğrenciler, İşletme’nin
üretim bölümlerini gezerek yetkililerden detaylı bilgi aldı,
mekanik hattı ve montaj hatlarında ürünlerin son halini
alışını dikkatle izledi. Öğrenciler turun sonrasında katıldıkları yemekte, kendilerine eşlik eden yöneticilere merak
ettikleri soruları yöneltme fırsatı da buldu.
10

Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği Programı kapsamında çalışanlar; hem akademik hem de profesyonel
hayatlarıyla ilgili soruları yanıtlayarak, bulundukları görevlerle ilgili çocukları bilgilendirdiler. İşletme çalışanları,
gezi sonrasında okullarına dönen çocukları, o günün
anısına kitap hediye ederek uğurladı.

Mudurnu Yatılı
İlköğretim Bölge
Okulu öğrencilerinden
üretim bantlarına
büyük ilgi...
Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin ardından, Mayıs ayında
Mudurnu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencileri Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi’ni ziyaret etti.
Bolu Gönüllü takımı tarafından organize edilen
etkinlikte, şirket sunumunun takiben üretim
bantlarında fırınların üretim aşamalarını izleyen
öğrencilere, tesis hakkında bilgiler verildi.
Öğrenciler işletmelerde Gönüllü Takımları
tarafından gerçekleştirilen bu etkinlikler sayesinde çalışanlarla birebir sohbet ederken aynı
zamanda okulları dışında büyük bir çalışma ve
üretim merkezi görme fırsatı buluyor, önemli
bir deneyim yaşıyorlar.
Düzenlenen bu faaliyetler ile Arçelik Gönüllü
Takımları’nın temel amacı öğrencileri farklı
meslek sahipleri ile bir araya getirerek meslekler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını
sağlamak, gelecekte seçebilecekleri değişik
çalışma alanları ile tanışma fırsatı sunmak.
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İL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Adana
Adana
Adana
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Ağrı
Aksaray
Ardahan
Ardahan
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Artvin
Balıkesir
Balıkesir
Bolu
Bolu
Çanakkale

İLÇE
Ceyhan
Kozan
Feke
Merkez
Diyadin
D.Beyazıt
Eleşkirt
Tutak
Patnos
Taşlıçay
Hamur
Eskil
Merkez
Göle
Ardanuç
Borçka
Yusufeli
Yusufeli
Şavşat
Bigadiç
Sındırgı
Kıbrıscık
Mudurnu
Merkez

OKUL
Mustafabeyli Yibo
Kozan Yibo
Lütfiye-Ayşe Baytok Yibo
Ozanlar Yibo
Diyadin Yibo
Doğubeyazıt Yibo
Eleşkirt Yibo
Tutak Yibo
Patnos Yibo
Taşlıçay Yibo
Hamur Yibo
Atatürk Yibo
Merkez Yibo
75.Yıl İ.M.K.B. Yibo
Tütünlü Yibo
Anbarlı Yibo
Yapraklı Yibo
M.Akif Ersoy Yibo
Köprüyaka Yibo
Yağcılar Yibo
Düvertepe Yibo
Kıbrıscık Yibo
Mudurnu Yibo
Kirazlı Yibo

İL
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Gaziantep

İLÇE
Ayvacık
Biga
Lapseki
Yenice
Atkaracalar
Bayramören
Orta
Yapraklı
Kurşunlu
Merkez
Arıcak
Baskil
Karakoçan
Maden
Palu
Çat
Hınıs
Horasan
Ilıca
İspir
Karayazı
Narman
Tekman
İslahiye

OKUL
Gülpınar Yibo
Yeniçiftlik Yibo
Ecialan Yibo
Akçakoyun Yibo
Çardaklı Yibo
Nevzat Ayaz Yibo
Orta Yibo
Yapraklı Yibo
Kurşunlu Yibo
75.Yıl İ.M.K.B. Yibo
Arıcak Yibo
Baskil Yibo
Karakoçan Yibo
Maden Yibo
Palu Yibo
Çat Yibo
Hınıs 75.Yıl İ.M.K.B. Yibo
Horasan Yibo
Yavuz Selim Yibo
İspir Yibo
Karayazı Yibo
Narman Yibo
Tekman Yibo
Fevzi Paşa İ.M.K.B. Yibo

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

İL

İLÇE

Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Giresun
Hakkari
Hakkari
Hakkari
Hakkari
Hakkari
Hakkari
Hakkari
Hakkari
Hakkari
Hakkari
Hatay
Hatay
Hatay
Iğdır
Iğdır

Nizip
Nizip Yibo
Oğuzeli
Oğuzeli Yibo
Yavuzeli
Yavuzeli Yibo
Merkez
Ülper Şehit Ümit Kılıç Yibo
Alucra
Mehmet Akif Ersoy Yibo
Espiye
Kaşdibi 60 Yıl Yibo
Şebinkarahisar Şebinkarahisar Yibo
Dereli
Şh.Yzb.İsmail Hakkı Topal Yibo
Eynesil
Eynesil Yibo
Merkez
Çağdaş Yaşam Kız Yibo
Merkez
Süleyman Demirel Yibo
Merkez
Akçalı Köyü Yibo
Çukurca
Şehit Bilal Soybilgiç Yibo
Şemdinli
Şemdinli Yibo
Yüksekova
Yüksekova Yibo
Yüksekova
75.Yıl Yibo
Şemdinli
Derecik Şh.Gaffar Okkan Yibo
Merkez
Geçitli Yibo
Çukurca
Köprülü Mükerrem Akhanlı Yibo
Kırıkhan
Kırıkhan Yibo
Reyhanlı
Reyhanlı Yibo
Yayladağı
Yayladağı Yibo
Tuzluca
Cumhuriyet Yibo
Karakoyunlu Gazi Yibo

OKUL

Amacımız,
Eğitimde Gönül Birliği...

İL
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Kars
Kars
Kars
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Karaman
Kocaeli
Konya

İLÇE
Arpaçay
Kağızman
Susuz
Devrekani
Ağılı
Araç
Araç
İhsangazi
İnebolu
Seyidiler
Tosya
Daday
Şenpazar
Doğanyurt
Cide
Taşköprü
Küre
Tomarza
Pınarbaşı
Yahyalı
Melikgazi
Ermenek
İzmit
Ereğli

OKUL
Arpaçay Yibo
Kağızman Yibo
75. Yıl İncesu İmkb Yibo
Ş. Mustafa Kaya Yibo
Ağılı Yibo
Şh.Ünsal Aksoy Yibo
Boyalı Ertürk Yöndem Yibo
İhsangazi Yibo
Azize Ana Yibo
Seydiler Yibo
Tosya Yibo
Prof.Dr. Fahri Ecevit Yibo
Şenpazar Harmangeriş Yibo
Doğanyurt Yibo
Cide Yibo
Taşköprü Yibo
Küre Yibo
Tomarza Yibo
Pınarbaşı Yibo
Yahyalı Yibo
Ahmet Baldöktü Yibo
Fikret Ünlü Yibo
Akmeşe Yibo
Yenizengen Yibo

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

İL

İLÇE

OKUL

Konya
Konya
Kilis
Kilis
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Rize
Şanlıurfa
Şanlıurfa

Derebucak
Bozkır
Merkez
Musabeyli
Afşin
Elbistan
Merkez
Göksun
Pazarcık
Akçadağ
Arapgir
Arguvan
Battalgazi
Hekimhan
Pütürge
Akkuş
Mesudiye
Gülyalı
Korgan
Gölköy
Ünye
Çayeli
Merkez
Akçakale

Durak Ömer Akkanak Yibo
Sarıoğlan Yibo
Merkez Yibo
Musabeyli Yibo
Afşin Yibo
Şh. Er Cuma Potuk Yibo
Merkez Yibo
Göksun Yibo
Pazarcık Yibo
Akçadağ Yibo
75.Yıl İmkb. Yibo
Tatkınık Yibo
Battalgazi Yibo
75.Yıl İmkb. Yibo
Pütürge Yibo
75.Yıl İmkb Yibo
Mesudiye Yibo
Turnasuyu Yibo
Korgan Yibo
Kale 75. Yıl Yibo
Yüceler Yibo
75.Yıl İmkb Yibo
Merkez Yibo
Akçakale Yibo

İL
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Trabzon
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van

İLÇE

OKUL

Birecik
Bozova
Harran
Hilvan
Siverek
Suruç
Viranşehir
Araklı
Merkez
Başkale
Gevaş
Erciş
Erciş
Muradiye
Özalp
Gürpınar
Çaldıran
Çatak
Erciş
Gevaş
Gürpınar
Saray

Birecik Yibo
Bozova Yibo
İ.M.K.B. Yibo
Hilvan Yibo
75.Yıl Yibo
Suruç Yibo
Viranşehir Yibo
Bereketliyibo
İskele Yibo
Başkale Yibo
Gevaş Yibo
Erciş Yibo
75.Yıl Kız Yibo
Muradiye Yibo
Özalp Yibo
Gürpınar Yibo
Çaldıran Yibo
Çatak Yibo
Fevzi Çakmak Yibo
Güzelkonak Yibo
Güzelsu Yibo
Saray Yibo

eğitimde gönül birliği

Erzurum Ilıca Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu Öğrencileri
23 Nisan’ı Arçelik A.Ş.
Gönüllüleriyle Kutladı
Arçelik A.Ş.’nin Erzurum’daki yetkili
satıcı ve servisleri ile, Tüketici Hizmetleri ve Lojistik Direktörlüğü’nün
katılımından oluşan “Arçelik Gönüllü Takımı”, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda,
Ilıca Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
öğrencilerine yönelik resim ve şiir
yarışması düzenledi.
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Törene, Ilıca Belediye Başkanı İsmail
Efe, Ilıca Kaymakamı Cihan Demirhan, Erzurum Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl
Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak,
Ilıca Milli Eğitim Müdürü Necati
Özaslan, Arçelik A.Ş. Tüketici Hizmetleri ve Lojistik Direktörü Serdar
Sözeri, Tüketici Hizmetleri Direktör-

lüğü yönetici ve çalışanları, Trabzon
Bölge Yöneticisi M. Cevat Kalkan,
Elazığ Bölge Yöneticisi Durmuş Dal,
Arçelik Erzurum Yetkili Satıcıları Zafer Yüksel ve Fatih Börekçi katıldı.
Ödül töreninde konuşan Arçelik
A.Ş. Tüketici Hizmetleri Direktörü
Serdar Sözeri yarışmada başarılı
olan öğrencileri tebrik ederek,

Arçelik A.Ş. olarak başarılı ve kendine güvenli yeni nesillerin yetişmesine
destek vermek amacıyla Eğitimde
Gönül Birliği Programı kapsamında
her zaman öğrencilerin yanında
oldukları mesajını verdi.
Yaş gruplarına göre öğrencilerin
şiir ve resim dalındaki kabiliyetlerini
sergiledikleri “23 Nisan Çocuk Bayramı” temalı yarışmanın finalistleri
25 Nisan’da okulda yapılan törenle
belirlendi. Resim yarışmasında Merve
Akyıldırım, Melike Akyıldırım birincilik, Ayşe Aksan, Ömer Faruk Aksan
ikincilik, Murat İşbir ve Kübra Şimşek
üçüncülük ödülüne layık görülürken,
aynı yarışmada Ayşe Aksan, Fatma
Betül Turgut ve Betül Bayhan hazırladıkları şiirlerle ödül almaya hak
kazandılar.
Öğrencilerin hem eğitim hem de

sosyal alanlardaki gelişimleri için
okul yönetimleri ile birlikte çalışan,
okulları ziyaret edip öğrencilerle vakit geçiren Arçelik A.Ş. Gönüllüleri;
bilgi, beceri ve deneyimlerini onlarla
paylaşıyor. Arçelik A.Ş. Gönüllüleri,
Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının,
bulundukları illerde ve ilçelerde birer
kültür ve iletişim merkezi olması için
katkıda bulunmayı hedefliyor.
Gönüllü Aile Birliği çalışmalarına
Arçelik Ailesi de destek veriyor

Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül
Birliği programının temeli, dünyada
ve Türkiye’de son dönemde hızla
yaygınlaşan gönüllülük anlayışına
dayanmaktadır. Bu anlayışı uygulamaya dönüştüren bir proje olan
Gönüllü Aile Birliği yerel mülki ve
idari erkandan, üniversitelere ve ilin
önde gelen özel sektör mensupları-

na kadar her kesimden gönüllülerin
katkıda bulunarak, sivil toplum kuruluşları ile etkileşim içinde çalıştığı
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda
faaliyetler yürüten gönüllü grubudur.
Arçelik A.Ş. bölge satış ve servis
teşkilatı ile Türkiye’nin birçok noktasında faaliyet gösteren büyük bir
aile ve çalışanlardan oluşan gönüllü
takımları bu büyük ailenin sinerjisi ile
hareket ederek, okulların bulunduğu
il ve ilçelerde 2007 yılında da
Gönüllü Aile Birliği çalışmalarına
destek vermeyi sürdürüyor.
Gönüllü Aile Birliği eğitimin yarınlar
demek olduğunu bilen, sıcak bir
tebessümü büyük bir aileye dönüştürebilen, çocukların sevgi ve bilgiyle
büyüyebileceğini öngören herkesin
katılımına açıktır.
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Tüketici Hizmetleri ve Lojistik Direktörü

Serdar Sözeri
Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği
programı kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
Erzurum Ilıca Yavuz Selim Yatılı
İlköğretim Bölge Okulu’nu ekibiniz
ile ziyaret etme imkanı buldunuz,
duygu ve düşüncelerini öğrenebilir
miyiz?

Bugün artık herkesin gündeminde olan sosyal sorumluğun daha
küçük yaşta bir yaşam biçimi olarak
benimsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin nüfusu çok genç
ve toplumun geleceği olan gençlerin
doğru bilgilerle aydınlatılması gerektiği inancındayım. Askerliğimi Doğu
Anadolu Bölgesi’nde yaptım ve bu
süre zarfında Yatılı İlköğretim Bölge
Okulu’nda öğretmenlik yapma fırsatı
buldum. O zamandan beri içimde
hep ilköğretim okullarındaki kardeşlerimize ağabeylik yaparak onlarla
birlikte sosyal sorumluluk projeleri
geliştirmek arzusu vardı.
Arçelik A.Ş.’nin Eğitimde Gönül
Birliği sosyal sorumluluk programı
kapsamında gönüllü bir ekip kura-

rak, faaliyetlere başladık. Yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte büyük
heyecan, mutluluk ve sorumluluk
duygusuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Erzurum Ilıca’da bir resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenledik ve okulu
ziyaret ettik. Çocukların gözlerindeki
ışığın hep parlaması ve onların topluma faydalı bireyler olabilmeleri için
bizlere çokça görev düşüyor. Okulu
ziyaretimizin öğrenciler için büyük bir
mutluluk kaynağı olduğunu gördük.
Ilıca Yavuz Selim Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu’nda ‘’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’’
konulu resim, şiir ve kompozisyon
yarışması düzenlediniz. Bu etkinlik
ile neler hedeflediniz?

Geleceğimiz olan çocuklarımızın
gelişiminde önemli roller üstlenmeyi
amaçlıyoruz. Bu uğurda sürdürülebilir ilişkileri ön planda tutuyoruz.
Çocukların yaşamaları, öğrenmeleri
ve başarmalarına odaklanan sosyal
sorumluluk anlayışı içinde önemli bir

yere sahip olmak istiyoruz. Dileğimiz
çocukların önderliğinde bu bilincin
tüm Türkiye’ye yayılması ve güzel bir
geleceğin bugünden inşa edilmesidir.
Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet
etme imkanınız oldu? Bu tip etkinlikler öğrencilerin gelişimine nasıl
katkıda bulunuyor, düşüncelerinizi
alabilir miyiz ?

Öğrenciler bizi çok sıcak karşıladı.
Birlikte yemek yedik, bahçede oyunlar oynadık, sohbet ettik. Öğrenciler
yaptığımız sohbetlerde en çok ailelerinden uzakta olmanın üzüntüsünü
yaşadıklarını dile getirdiler. Bir kısmı
da maddi imkansızlıklar nedeniyle
lise eğitimlerine devam edemeyeceklerini belirttiler. Okul yaşantısı ve
yapısı ev sıcaklığında olmadığı için
ziyaretimiz değişik bir ortam yarattı.
Öğrenciler sohbet ederken ileri de
bizim gibi meslek sahibi olmak istediklerini dile getirdiler. Bu tip etkinlikler öğrencileri farklı meslek dallarına
yönelmek konusunda motive ediyor.
Okul ziyareti sırasında öğrenciler
için kurulan Bizim Odalar’ı ziyaret
etme fırsatı buldunuz. Bizim Odalar
ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

Geleceğin Türkiye’sini bugünün
öğrencileri oluşturmaktadır. Öğretmenler idealist bir yaklaşım ile ve
devletin sınırlı imkanları ile çocuklara
eğitim vermeye çalışmaktadır. Bizim
Odalar sınıf ortamlarına katkıda
bulunacak çağdaş eğitim birimleridir.
Okullara öğrencilerin doğru yetiştirilmeleri için güzel ve önemli bir fırsat
sunmaktadır. Hedefimiz okulları ve
öğretmenleri Bizim Odalar’ı ders dışı
saatlerde ek faaliyetler gerçekleştire16

bilecekleri etkinlik merkezleri olarak
kullanmaya teşvik etmektir. Bu amaçla Bizim Odalar birçok eğitici kitap
ve materyal ile donatılmıştır.
Direktörlüğünüz ve bireysel katılım
açısından değerlendirdiğinizde,
Arçelik A.Ş.’nin yürüttüğü programa katkıda bulunmak sizce neden
önemli?

Çocukların topluma olan aidiyet
duygularını artırmak, farklı sosyal
ortamlarda bulunmalarını, özgüvenleri gelişmiş bireyler olmalarını
sağlamak çok önemli bir konudur.
Bu etkinliklerle çocukların geleceklerini bir nebze de olsa şekillendirmek
mümkün olabilecektir.
Gönüllülük deyince aklınıza ne
geliyor?

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerde, devletin yeterince
kaynak ayıramadığı konularda özel
sektör kuruluşlarının sorumluluk
üstlenerek halka hizmet götürmesi ve bir anlamda “bu topraktan
kazandığını, bu toprağın insanlarına
geri vermesi” sosyal sorumluluğun
en önemli boyutudur. Bizler de bu
sorumluluğu paylaşıyor, gönüllü
faaliyetleri sürdürmeyi hedefliyoruz.
Sosyal sorumluluk programına

katkıda bulunmak, iş hayatı açısından neden önemlidir? Katılımcılar
sizce nasıl tecrübeler yaşıyor, neler
öğreniyor?

Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam
kalitesi arasındaki ilişki; kurumların
kültür, sanat, eğitim, spor, çevre
gibi konulardaki duyarlılığının ve
katkılarının temel çıkış noktasını
oluşturmaktadır. Kurumlar toplumsal sorumluluklarının bilinciyle bu
alanlarda yapılan çalışmalara uzun
yıllardır destek verirken, topluma
örnek olmayı da amaçlamaktadır.
Gönüllüler bu etkinlikler ile farklı
yaşam bölgelerinde ihtiyaçların nasıl
şekillendiğini ve yaşanan zorlukların
insan üzerindeki etkilerini gözlemleme fırsatı yakalamaktadır. Paylaşmayı ve içinde yaşadığı topluma hizmet
ederek katkıda bulunmayı öğrenmektedir.
Ekibinizde çalışanların bu konuya
yaklaşımı nasıl? Siz çalışanlarınızı bu
konuda nasıl yönlendirmeyi hedefliyorsunuz?

Ziyaretimize farklı bölge yöneticiliklerinden arkadaşlarımız da katıldı
ve böyle bir faaliyet gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadılar. Tüketici
Hizmetleri Direktörlüğü olarak bizler
görerek ve hissederek yönetmek

yaklaşımını benimsediğimiz için
görevimiz sırasında sık seyahat eder
ve olayları yaşayarak çözümlemeye
çalışırız. Bu nedenle Yatılı İlköğretim
Bölge Okulları’na destek vermek
üzere faaliyetlere katılmak bizler
için her zaman memnuniyet kaynağı
olacaktır.
Arçelik A.Ş. büyük bir aile. Yetkili
servislerimizin de bu programda
aktif gönüllüler olarak yer alabilmesi
için önerileriniz neler olabilir? Yetkili
servislerimizin programa katkısı
neler olabilir?

Yetkili servislerimiz teknik bilgiyle
donanmış olmalarının yanı sıra
markamıza duyulan güveni de temsil
etmektedirler. Dolayısıyla birçok
farklı noktaya ulaşabilecek ve gerekli
desteği verebilecek güçtedirler. Bu
gücü gönüllülük yaklaşımı ile Yatılı İlköğretim Bölge Okulları için kullanabiliyor olmak bizlere büyük imkanlar
sağlayacaktır. Erzurum’da yetkili
servisimizin büyük desteği ile aksaksız bir organizasyon gerçekleştirdik.
Belirlenecek stratejiler doğrultusunda
yetkili servislerimizin de gönüllülük
faaliyetlerine dahil edilmesi ile daha
aktif ve etkili sonuçlara ulaşmamız
mümkün olabilecektir.
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eğitimde gönül birliği

Arçelik A.Ş. Çalışanları
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı
Bolu Mudurnu’da Öğrencilerle Kutladı
Arçelik A.Ş. Sütlüce Kampüsü Gönüllü Takımı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
kapsamında, Mudurnu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencileri arasında “Hayalimdeki Meslek” temalı
resim, şiir ve kompozisyon yarışması
düzenledi.

18

Düzenlenen yarışmada başarılı bulunan öğrencilere ödüllerini vermek ve
öğrencilerle yıl sonu tatili öncesinde
bir araya gelebilmek için Sütlüce ve
Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi çalışanlarından oluşan bir gönüllü ekibi
18 Mayıs’ta Mudurnu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında sınıfları dolaşan
gönüllüler öğrencilerle sohbet etme
fırsatı buldu. Gönüllüler, öğrencilere
dönem sonu hediyesi olarak yaz tatilinde okuyabilecekleri hikaye kitapları,
kırtasiye malzemeleri ve çalışmalara
destek olmak üzere okul kütüphanesine test kitapları hediye etti.

Okulda düzenlenen tören, Bolu
Pişirici Cihazlar Gönüllü Takımı’nın
desteği ile kurulmuş olan öğrenci korosu ve mandolin grubunun gönüllüler için hazırladığı açılış konseriyle
başladı. Öğrencilerin yaş gruplarına
göre şiir, resim ve kompozisyon
dallarında yeteneklerini sergiledikleri

yarışmada dereceye giren öğrenciler
hediyelerini gönüllülerin elinden aldı.
Gönüllüler öğrencilerin yazdıkları
kompozisyonları ve şiirleri dinlerken,
onların enerjisine ve başarma heyecanına şahit olarak duygulu anlar
yaşadı. Ödül töreninin ardından okul
bahçesinde öğrencilerin sunduğu

yöresel halk oyunları gösterisiyle
gönüllüler unutulmaz bir gün yaşadı.
Gönüllüler tören sonrasında yatakhane, yemekhane, spor salonu ve
benzeri etkinlik alanlarını da ziyaret
ederek okul yönetiminden yatılı okul
hayatıyla ilgili bilgi aldı.
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Gönüllülerimiz duygu ve düşüncelerini paylaşıyor
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Fatma Özdilek
İnsan Kaynakları ve
rektörlüğü
Stratejik Planlama Di
ticiliği
İnsan Kaynakları Yöne
Sütlüce Kampüsü
20

İş yoğunluğumuz, koşturmamız ve kendi
sorunlarımızın, içine gömülüp de ne çok
hayatı teğet geçiyoruz. Bazen hiç farkına
varmadan, bazen farkına varıp da hiç umu
rsamadan, bazen de gördüklerimiz karşısın
da
günübirlik üzüntüler yaşayarak. Küçük dün
yamızın büyük dertleri arasında kayboluşlar
yaşıyoruz, hayatın anlamını sorguluyoruz
,
umutsuzluğa kapılıyor, kendimizi zaman
zaman tükenmiş hissediyoruz.
Ama çok da uzak değil esasında yaşamı
n
ışıltısı...Ne giyilen giysilerde, ne yatılan yatakta, ne yenilen yemekte. Sadece çocukla
rın
yüreğinde, yüzlerinde, gülümseyişlerinde...
Ben hayatın ışıltısını Mudurnu’da gördüm
.
Hiçbirinin koşulları kendi çocuklarımıza layı
k
göreceğimiz koşullar değildi belki ama, onla
r
her şeye rağmen yüreklerindeki neşeyi yay
mışlardı hayatlarına. Kimi anaokulu öğretmeni, kimi orman işletmesi şefi, kimi de Türk
çe öğretmeni olmak istiyordu. Kimisi Çeli
k’i
gerçek zannediyordu...Kimi benden annesine çamaşır makinesi istedi, kimisi sadece
fotoğrafını çekmemi.. Ama hepsinin orta
k
özelliğiydi; pırıl pırıl gözler, bitmez umutlar.
..
Çekingen bakışları altında geldiğimiz için
tek
tek bize..teşekkür ettiler Kocaman yürekler
inden geçen en içten duygularla “Yine geli
n ne
olur, sizi çok sevdik” dediler..
Sadece üç saatti onlarla geçirdiğim, küç
ük
hayatlarının büyük umutlarını görecek kad
ar
uzun, onlar için yapmak istediklerimi yap
amayacak kadar kısa, gönlümü bu işbirliği
ne
her zaman açık tutacak kadar anlamlı...
Ceyla Beller
İnsan Kaynakları ve Stratejik
Planlama Direktörlüğü
Organizasyon ve
Sistem Geliştirme Yöneticiliği

“O zaman
İçlerinden kızıl saçlı ve çilli olan;
yim” dedi.
ben de size bu kalemi hediye ede
kın şaşkın
Ben ne diyeceğimi bilemeden, şaş
hediyesini
ufaklığın eline bakarken, sanırım
em ama,
beğenmediğimi düşünüp “Pilot kal
mdeki
çok güzel yazıyor, bak” diyerek önü
ı. Bir okul
kağıda bir şeyler çizmeye başlad
ırım beçizdi; küçük, siyah pencereli... San
nim okuluma benziyordu biraz.
tinde kalkıp
Tek yaptığım, sabahın erken saa
cak o
yola çıkarak çok da uzak sayılmaya
plar
kita
köye gitmek ve çocuklara hediye
elerken
dağıtmaktı. Çocuklar kitapları inc
mde
gözlerindeki sevinci kendi gözleri
aplahes
a
görmeyeli kaç yıl olmuş, o and
çalışma
ma şansı bulamadım. Bu hesap,
alacaklara
masamın başına oturup borç ve
yeniden gömülürken yapılacaktı.
kalsın,
“Benim çok kalemim var, bu sende
diyebilgüzel resimler yaparsın bununla”
rdikten
dim. “Kitabını da oku mutlaka, biti
tamam
sonra arkadaşlarınla paylaşırsın,
mı?”
en dakikaÇocuklarla beraber çabucak geç
sonra dölar, şiirler, şarkılar ve oyunlardan
n ve güzel
nüş yoluna koyulduk. Hepimiz uzu
faaliye bir tatil yapmış gibiydik. Bu gönüllü
ettik, yoksa
timizde biz mi çocuklara yardım
bilemiyoonlar mı bize yardım etti orasını
çocuklara
rum. Bize öğrettikleri her şey için
.
ve öğretmenlere teşekkür ediyorum
Erdem Kırcaoğlu
Mali İşler Direktörlüğü
Mali İşler Yöneticiliği-Merkez

Eğitimin artık ya
dsınamayan bir zorunluluk
olduğu
günümüzde,eğitim
-öğrenim hayatını zorlu bir şeki
lde sürdüren Bolu
Mudurnu’daki ço
cuklara destek
verebilmek inanın
çok keyifliydi.
Onların gözlerin
deki ışıltıyı ve he
yecanı görmek be
ni çok mutlu etti.
Mudurnu’da çocu
klarla beraber
vakit geçirmek on
lara eğitimde
gönüllerimizin be
raber olduğu
düşüncesini yaşa
tmak her şeyden
önemliydi. Bunu
başardığımız
kanaatindeyim.
Bu projeyi hazırl
ayan, destekleye
n
ve katılan herkes
e teşekkürler.
Egemen Özgür
TAŞAL
Arçelik Satış Direk
törlüğü
Arçelik Satış Ana
dolu 2. Bölge
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Öğrenciler Hayallerindeki Mesleği Anlatıyor...

Hayalimdeki Meslek
şında
Ben bir çocuğum dokuz ya
da
Hayat yolunun henüz başın
Mesleğimi seçeceğim
.
Buna ben karar vereceğim
Ne olsam, ne olsam
Öğretmenime danışsam
Meslekleri araştırıp
Bana uygun olanını bulsam.
İnsanları severim
Onlara hizmet etmek isterim
yolu?
Doktor olmak mıdır bunun
bu mu?
Acaba bana uygun meslek
Öğretmenlik desem,
Mesleklerin en kutsalı
Çocukları sevmekten geçer
Bu meslekteki başarı.
Düşündüm taşındım
Sağlık her şeyin başı
Hastalara şifa dağıtmak
Benim amacım olmalı.
Muayene eder doktor bizi
Elimize verir reçeteyi
İlaçlar olmasa
Yok edemez derdimizi.
zacılık
Buldum benim mesleğim ec
Herkese ilaç vereceğim
Yeni ilaçlar keşfedeceğim
radıma
İşte o zaman mutlu olup, mu
ereceğim.
Semra İrem Topal
lge Okulu
Mudurnu Yatılı İlköğretim Bö
3/A Sınıfı
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Ben Bir Ö

ğretmenim

Ben bir öğ
retmenim;
Çocuklara
bilgi veriri
m.
Kalemle Tu
tup yazma
yı,
Ben öğreti
rim.

Ben bir öğ
retmenim;
Geleceğin
gencini ye
tiştirmektir
Hiç düşün
görevim.
meden
Bu yüzden
çaba göste
ririm.
Ben bir öğ
retmenim;
Okumayı y
azmayı
Kardeşine
abla, abi o
lmayı
Yine ben ö
ğretirim.
Merve Ev
ran
Mudurnu Y
atılı İlköğre
tim Bölge
2/B Sınıfı
Okulu

Ben Doktor Olaca

ğım

Ben doktor olacağım
Hastalara bakacağım
Çocukları iyileştirip,
Bana örnek yapacağı
m.
Derslerinize çalışın
Doktor olmayı başarın
Hastaları iyileştirin,
Hayatı güzelleştirin.
Fazla hasta olup da
beni
Beni bu kadar üzmey
in
Soğuklarda çıkıp da
Her gün yanıma gelm
eyin.
Rapor almaya çalışm
ayın
Okullardan geri kalm
ayın
Derslerinize çalışıp
Kendinize iyi bakın.
Fatih Karaca
Mudurnu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okulu
5/B Sınıfı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gönüllülerin
Mudurnu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda düzenlediği ‘Hayalimdeki Meslek’ konulu resim, şiir ve
kompozisyon yarışması, öğrencileri ileri de seçecekleri meslekler konusunda düşünmeye ve araştırmaya
yöneltmesi bakımından örnek bir faaliyet oldu.
Öğrencilerin bireysel gelişimine katkıda bulunacak
çalışmalardan bir de meslek tanıtımları. Arçelik A.Ş.
ile Eğitimde Gönül Birliği Programı gönüllüsü olarak
ziyaret ettiğiniz okullarda ‘Meslek Tanıtımı’ gerçekleştirebilirsiniz.

Öğretmenler Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda
eğitim gören öğrencilerin gelişim sürecinde örnek
aldığı önemli bireylerdir. Özellikle ergenlikte bu rol
modellerinin kişilik gelişiminde ve geleceğe dönük
hedeflerin belirlenmesinde etkileri büyüktür. Meslek
seçiminde bu dönemde elde edilen bilgilerin önemi
de çok fazladır. Arçelik A.Ş. gönüllü ailesi olarak,
amacımız okul ziyaretleri sırasında gerçekleştirilecek
meslek tanıtımlarıyla gelişim dönemindeki çocukların meslekleri daha iyi tanımalarını ve kendilerinin
de birer meslek sahibi olabileceklerine inançlarının
artmasına destek vermektir.
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Bilişim Teknolojileri Direktörü

Ahmet İhsan Ceylan
Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül
Birliği programı kapsamında
18 Mayıs’ta Bolu Mudurnu Yatılı
İlköğretim Bölge Okulu’nu ziyaret
etme imkanı buldunuz, görüşlerinizi,
duygu ve düşüncelerini öğrenebilir
miyiz?

Arçelik A.Ş.’nin yürütmekte olduğu
sosyal sorumluluk programının saha
çalışmasına katılmak, çocuklarla ay
nı ortamda bulunmak ve onların se
vinçlerine, heyecanlarına ortak olmak beni çok duygulandırdı. Bir çok
arkadaşım gibi ben de ilk defa yatılı
bir okulu ziyaret etme fırsatı buldum.
Okul ziyaretini Bolu İşletmesi ve Sütlüce Kampüsü’ nden gönüllü arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik.

Çocukların o ışıltılı ve meraklı bakışları ile bizleri karşılaması, büyük bir
ciddiyet ile şiirler okuması, şarkılar
söylemesi, özenle sundukları folklor
gösterisi hepimizi etkiledi.
Mudurnu Yatılı İlköğretim Bölge
Okulu öğrencilerinin katıldığı ”Hayalimdeki Meslek” temalı resim, şiir
ve kompozisyon yarışması düzenlendi. Bu faaliyetin öğrencilere nasıl
katkı sağladığı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Ders dışı etkinliklerin öğrencilerin
sosyal gelişimi açısından ciddi bir
motivasyon kaynağı ve deneyim
olduğunu biliyoruz. Bu tip faaliyetlere katılmak öğrencilerin araştırmacı yönlerini geliştirmekte, kendi
yeteneklerini keşfetmelerini sağlamakta ve ileride seçecekleri meslekleri belirlemelerinde önemli rol
oynamaktadır. İstemek başarmanın
yarısıdır, diğer yarısı ise çalışmaktır.
Bu etkinlikler öğrencilere yeterince
çalışırlarsa başarıya ulaşabileceklerini göstermektedir.
Ziyaret sırasında düzenlenen törende ayrıca Bolu İşletmesi’nin desteğiyle kurulmuş olan okul korosunun
ve mandolin takımının gösterisini
izlediniz. Duygu ve düşüncelerinizi
alabilir miyiz ?

Ziyaretimiz sırasında gerçekleşen
ödül töreninde, öğrencilerin oluşturdukları koro ve mandolin grubu
çok güzel bir konser verdi. Bir müzik
aleti çalmak; resim yapmak, şiir ve
kompozisyon yazmaktan farklı bir
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etkinliktir. Öğrenciler haftanın belirli
günlerinde ders dışı saatlerde bu
etkinlik için özveri ile çalışmakta ve
böylece bir müzik aleti çalma becerisini kazanmaktadır. Aynı zamanda
takım çalışmasını da öğrenmektedir.
Bu tip çalışmalara katılan öğrencilerin, ilerideki yaşamlarında daha özgüvenli ve daha başarılı olduklarını,
kendilerini daha iyi ifade ettiklerini
gözlemlemekteyiz.
Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet
etme imkanınız oldu mu? Öğrencilerin
ilgisi nasıldı? Bu tip etkinlikler öğrencilerin gelişimine nasıl katkıda bulunuyor, düşüncelerinizi alabilir miyiz ?

Okulda etkinliğe katılan diğer gönüllü arkadaşlarımızla 45’er kişilik
gruplar halinde değişik sınıfların
derslerine katıldık. Bu esnada öğrencilerle sohbet etme imkanımız oldu.
Öğrenciler bizi çok sıcak karşıladı,
bizlerle konuşmak için inanılmaz
istekliydiler. Bizlere mesleklerimizle ilgili sorular sordular. Değişik
konularda bilgi almak ve her zaman
görmeye alışık olmadıkları kişilerle
sohbet etmek onları bilmeden heyecanlandırmıştı. Öğrenciler sohbetlerimiz sırasında ailelerini çok özlediklerini de belirtiler. Yatılı okuyan ve
ailelerinden uzakta zaman geçiren
bu öğrencilerin bilgiye, yeniliklere
ve her çocuğun olduğu gibi sevgi ve
ilgiye olan ihtiyaçlarını ziyaretlerimizle bir nebze de olsa giderdiğimizi
düşünüyorum.
Direktörlüğünüz veya bireysel katı-

lım açısından değerlendirdiğinizde,
Arçelik A.Ş.’nin yürüttüğü bu programa katkıda bulunmak sizce neden
önemli?

Çalışanlarımızın okulları ziyaret
ederek, yapılan çalışmaları bizzat
yerinde görmesi, bireysel olarak
projeye nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamalarını ve programını
sahiplenmelerini sağlamaktadır.
Bugün Arçelik Ailesi olarak çalışanlarımızın yanı sıra yetkili satıcılarımızın
ve servislerimizin de Eğitimde Gönül
Birliği programını yaşadıkları illerde
sahiplenmeleri ve düzenli olarak
ziyaret etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu şekilde program
kapsamındaki tüm okullara tam ve
gerekli desteği verebileceğimiz inancındayım.
Sosyal sorumluluk programına
gönüllü katkıda bulunmak profesyoneller açısından neden önemlidir?
‘’Gönüllülük’’ ile katılımcılar sizce
nasıl tecrübeler yaşıyor, neler öğreniyor?

Bu tip etkinlikler biz profesyonelleri ofisimizden dışarı çıkararak, iş
hayatındaki koşuşturmayı bir kenara bırakmamızı ve hayata bir de
çocukların gözüyle bakarak, onların
ihtiyaçlarını görmemizi sağlıyor.
Toplumsal sorunlarımızdan biri olan
eğitim konusunda ihtiyaçları daha
rahat görebiliyor, geleceğimiz olan

gençlere destek olacak çözümlerin
içinde daha fazla yer almak istiyoruz.

tırdığını düşünüyorum. Çalışanların
etkinliklere katılımını destekliyorum.

Ekibinizde çalışanların bu konuya
yaklaşımları nasıl? Siz çalışanlarınızı
bu konuda nasıl yönlendiriyorsunuz
? Arçelik A.Ş. büyük bir aile, çalışanların bu programda aktif gönüllüler
olarak yer alabilmesi için önerileriniz
neler olabilir?

Önümüzdeki dönemde gönüllülük
etkinliklerinin yaygınlaştırılmasını,
başka illerde farklı okullar ile benzer
çalışmalar yapmayı düşünür müsünüz?

Projeye katkıda bulunurken çalışanların etkinliklere diğer bölümlerle
birlikte katılması, güzel bir takım
çalışması fırsatı yaratıyor. Bu tip organizasyonların şirket içinde bölümler arasında da iletişimi pekiştirdiği
ve çalışanların şirkete bağlılığını ar-

18 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz etkinlik
bizler için güzel bir örnek oldu. Ziyaretler sırasında neler yapılabilir ve öncesinde nasıl organize olunabilir, bunu
görme fırsatını yakaladık. Öğrencilerde başarma ve eğitim öğretime
devam etme isteği uyandırmak için
bir sonraki ziyaretimizde, öğrencilere
çeşitli meslekler hakkında daha fazla
bilgi vermeyi hedefliyoruz. Bu etkinliğin öğrencileri üniversite okumaya
yönlendirmek açısından önemli
olduğunu düşünüyorum. Ek olarak,
işletmelerimize yakın olan ve bilişim
teknolojileri konusunda desteğe
ihtiyacı olan okullar için de bilişim
bölümünde görevli arkadaşlarımızın
haftanın belli bir günü, birkaç saat,
bilgilerini aktarmak üzere gönüllü
çalışabileceği inancındayım.
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda
öğrenim gören öğrencilerin bireysel
gelişimine katkı sağlamak üzere yola
çıktığımız bu önemli projede, öğrencileri başarıya daha fazla odaklamak ve
yeni deneyimler kazanmalarını sağlamak üzere, çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam etmeliyiz. Bu çalışmaların
hem öğrencileri ve hem de bu okullarda hizmet veren öğretmenleri motive
edeceğini düşünüyorum.
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eğitimde gönül birliği

Arçelik A.Ş. Ailesinden

“Ülkem İçin” Projesine Destek Sürüyor
Eğitimde Gönül Birliği Programı ile
ülkenin eğitim seviyesinin yükseltilmesine destek vermeyi hedefleyen
Arçelik A.Ş., Koç Holding’in toplumsal
sorumluluk anlayışıyla yürütmekte olduğu “Ülkem İçin” projesine de eğitim
programı ile destek verdi.
Arçelik A.Ş. çalışanları, yöneticileri,

yetkili satıcı ve servisleri Koç Holding
liderliğinde yürütülen “Ülkem İçin”
projesine 2007 yılında da düzenledikleri etkinlikler ve yürüttükleri
sosyal sorumluluk çalışmalarıyla
katkı sağlamaya devam etti. Arçelik
A.Ş. İşletmeleri “Gönüllü Takımları”
etkinlikler öncesinde yatılı ilköğretim
bölge okullarını ziyaret ederek okul

yönetimlerinden öğrencilerin ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Mayıs ayının
son haftasında okulları tekrar ziyaret
eden gönüllüler gün boyu öğrencilerle vakit geçirerek çeşitli konulardaki
soruları cevaplama ve sohbet etme
fırsatı buldular. Gönüllüler öğrencilere
kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncaklar hediye etti.

Bolu Kıbrıscık YİBO öğrencilerinin spor takımı eşofmanları ve folklor kıyafetleri
Pişirici Cihazlar İşletmesi Gönüllü Takımı’ndan
Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi yönetici ve çalışanlarından oluşan
Gönüllü Takımı, Kıbrıscık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencilerinin ihtiyaçlarını belirlemek üzere okul bir ön ziyaret düzenleyerek, Okul Aile Birliği’nden bilgi aldı. Öğrencilerin eğitimlerine
destek olacak ihtiyaçlar belirlendi. Gerekli yardımın yapılabilmesi
için İşletmede bir kampanya başlatıldı. Kampanyada toplanan
kırtasiye malzemeleri okul ziyareti sırasında öğrencilere dağıtıldı.
Ayrıca öğrenciler için sınav kitapları da temin edildi. Kampanya
ile Kıbrıscık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu folklor
grubu için yöresel kıyafetler ve spor takımları için
giysi, eşofman ve ayakkabı temin edildi.
28 Mayıs’ta öğrencileri ziyaret ederek onlarla
sohbet eden gönüllüler, yapılan bağışlar ile kısıtlı
imkanlarla eğitimlerine devam eden öğrencileri
spor, müzik, halk oyunları gibi ders dışı etkinliklere katılımaya teşvik ederek bireysel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bulaşık Makinesi İşletmesi Gönüllü Takımı Ankara Bala YİBO öğrencilerini
hediyeleri ile sevindirdi
Bala Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencilerini Mart ayında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nde Arçelik A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlenen “Leonardo: Evrensel Deha” sergisiyle buluşturan Ankara
Bulaşık Makinesi İşletmesi Gönüllü Takımı, Nisan ayında öğrencileri farklı meslek dalları ile tanıştırmak üzere Bulaşık Makinesi
İşletmesi’ne de bir gezisi düzenledi. “Ülkem İçin Günü” kapsamında, 28 Mayıs’ta Ankara Bala’daki Yatılı İlköğretim Bölge
Okulu’nu ziyaret eden ve öğrencilerle bir araya gelen gönüllüler,
Okul Aile Birliği’nin düzenlediği kermese katılarak, yatılı öğrencilere günlük yaşamlarında destek olacak çamaşır makinesi, saç
kurutma makinesi, ütü ve ütü tahtası gibi ürünler hediye etti.
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Akmeşe Yatılı İlökğretim Bölge Okulu
yatakhanesi sıcak su sistemi, Çayırova
Çamaşır Makinesi İşletmesi Gönüllü Takımı
tarafından yenilendi
2006 yılında Kocaeli Akmeşe Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda
Bizim Oda’nın kurulumunu gerçekleştirerek öğrencilere farklı bir
dünyanın kapılarını açan Çayırova Çamaşır Makinesi İşletmesi
Gönüllü Takımı, bu yıl “Ülkem İçin” gününde öğrenciler için
“hijyen, su ve temizlik” konulu bir seminer düzenledi. İşletme
doktorunun desteği ile Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün programları kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik
bir seminer içeriği hazırlandı. Yatılı okuyan ve aile ortamından
uzakta yetişen öğrencilere kişisel temizlik, hijyen, ve su konusunda bilgi veren seminerin ardından öğrenciler, gönüllüler eşliğinde öğrendikleri bilgileri el/yüz yıkama, diş fırçalama uygulamaları ile hayata geçirdiler. Düzenlenen etkinliklere ilave olarak
İşletmedeki gönüllülerin desteği ile kızlar yatakhanesi için güneş
enerjisiyle çalışan sıcak su sistemi de devreye alındı.

Erdal Abacı İlköğretim Okulu başarılı
öğrencilerinin ödülleri, Eskişehir Buzdolabı ve
Kompresör İşletmesi Gönüllü Takımı’ndan
Eskişehir Buzdolabı ve Kompresör İşletmesi Gönüllü Takımı,
“Ülkem İçin” günü kapsamında, Erdal Abacı İlköğretim
Okulu’nda öğrencilerin dikkatini azalan doğal kaynakların
korunması ve küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlere dikkat
çekmek için “Küresel Isınma” temalı bir resim yarışması düzenledi. 30 Mayıs’ta gerçekleştirilen ziyaret ile yarışmaya katılan ve
başarılı olan öğrencilere ödülleri gönüllüler tarafından verildi.
Ziyaret sırasında ayrıca, kırtasiye ve resim malzemeleri, çeşitli
oyun setleri, okulun ana sınıfları ve hobi odasına bağışlandı.
Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen “Ülkem İçin” projesi kapsamında, Arçelik A.Ş. İşletmeleri’nde çalışan gönüllülerin yanı sıra
her ilde Arçelik ve Beko bayileri de, Koç Topluluğu Şirketleri’nin
bayileriyle entegrasyon sağlayarak, bölgelerinde tespit ettikleri
ihtiyaçların giderilmesine yönelik ortak projeler geliştiriyor ve
uygulamaya geçiriyor. Çocuk yuvalarına destek olmaktan, oyun
parkı yapımına, bilgisayar ve televizyon bağışından kütüphane
yapımına kadar birçok sosyal sorumluluk projesi, Koç Topluluğu
bayilerinin gönüllü katkılarıyla gerçekleştiriliyor.
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YİBO öğrencileri “Leonardo:Evrensel Deha” sergisini ziyaret etti
“Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği” sosyal sorumluluk programı kapsamında yer alan Ankara ili
çevresindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulları öğrencileri, Arçelik A.Ş.’nin katkılarıyla Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde ağırlanan “Leonardo: Evrensel
Deha” sergisini ziyaret etti.
Arçelik A.Ş. Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi
çalışanlarından oluşan gönüllü takımı tarafından
organize edilen gezide öğrenciler önce, sanatçının
hayatı ve çok yönlü çalışmaları üzerine hazırlanmış bir film izledi. Ardından, sanatçının eserlerinde
ilham kaynağı olan doğanın dört elemanı Toprak,
Ateş, Hava, Su ve tasarladığı diğer mekanizmaları
da içeren toplam 5 bölümlük sergiyi gezdi.
Öğrenciler, özellikle “Hava” bölümünde yer
alan makinelere büyük ilgi gösterirken, uçan
bisiklet, mekanik kanatlar ve planöre öncülük
eden icatlarla ilgili olarak rehbere sorular
yönelttiler. Sergi alanının önünde yer alan
Arçelik ürünlerinin sergilendiği tırı da gezen
öğrenciler çok sevdikleri “Çelik” karakteri ile
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırtasiye Kampanyası’na
Arçelik A.Ş. Çalışanlarından
Büyük Destek
Arçelik A.Ş. Mayıs ayında tüm kampüsleri ve
ofislerinde öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik
resim ve kırtasiye malzemeleri kampanyası
düzenledi. Üretim tesislerinde çalışan gönüllüler bağışladıkları resim defterleri, boya kalemleri ve çeşitli kırtasiye malzemelerini illerinde
bulunan Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına
gönderirken, Sütlüce Genel Merkez ile İzmir,
Adana, Ankara Satış Ofislerimiz’deki gönüllüler tarafından bağışlanan kırtasiye malzemeleri
ise Kocaeli, Balıkesir ve Van’daki Yatılı Bölge
İlköğretim Okulları’na gönderildi.
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“geleceğimiz çocuklarımız”

www.egitimdegonulbirligi.org

