SAĞLIK, KÜLTÜR
VE SPOR
DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrencilerimizin oluşturdukları
çeşitli kulüpler kişisel gelişimleri
için harika fırsatlar sunuyor.
Birbirinden keyifli ve eğlenceli
aktiviteler kampüste geçirilen
zamanın en etkin şekilde
değerlendirilmesini sağlıyor.

Biz Kimiz

İstanbul Gelişim Üniversitesi,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın
faaliyet amacı öğrencilerin üniversite
içerisinde geçirecekleri zamanı değerli
ve farklı kılmak; beslenme, barınma,
sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal
ihtiyaçlarını karşılamak ve kişisel
gelişimlerine destek sağlamaktır.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi,
öğrencilerin sosyal, kültürel danışma
ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını
karşılayan bir hizmet birimi ve
aynı zamanda eğitim öğretimin
desteklenmesi amacıyla bu alanda
uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir
uygulama dairesidir.
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Yükseköğretim
Kanunu’nun 46. ve 47. Maddeleri
uyarınca kurulan Sağlık, Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığı, Yükseköğretim
Kurulunun ve Üniversite Yönetiminin
yapacağı plan ve programları
uyarınca, öğrencilerin ve personelin
beden ve ruh sağlığının korunması,
beslenme, dinlenme ve boş zamanlarını
değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının
karşılanması; bu amaçla, üniversitenin
genel olanakları ve bütçe olanakları
nispetinde, kantin, yemekhane,
toplantı ve konferans salonları, spor
tesisleri, sağlık tesislerinin yapılması ve
işletilmesiyle yükümlüdür.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’nın hedefi; çalışma,
dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş
zamanlarını değerlendirmek, eğitim
görürken aynı zamanda sosyal ve
kültürel anlamda yeni ilgi alanları
kazanmalarına imkân sağlayarak,
yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı
bir şekilde gelişmesine imkân verecek
hizmetler sunmak, onları ruhsal ve
bedensel sağlıklarına özen gösteren
bireyler olarak yetiştirmek, düzenli ve
disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme
alışkanlıkları kazanmalarına olanak
sağlamaktır.
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İstanbul Gelişim Üniversitesi,
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
olarak ‘öğrenci odaklı’ çalışmalar
gösterip, öğrencilerimizin sosyal
bilincine katkı sağlayacak iş ve sosyal
hayata uyum sağlayacak projelerin
geliştirilmesi adına girişimci, lider,
çözüm odaklı, hayal kurabilen ve
kurduğu hayali projeye dönüştürebilen
bilinçli öğrenci çalışmalarını
desteklemekteyiz.

Sağlık, Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığı hizmet verdiği
kesimin tamamının, yapılan
tesislerden ve düzenlenen
faaliyetlerden; sosyal, kültürel,
sportif etkinliklerden, danışmanlık
ve rehberlik hizmetlerinden en iyi
şekilde yararlanmaları ve engelli
öğrencilerimizin yaşamsal faaliyetlerini
kolaylaştırıcı, aynı zamanda da eğitim
ve öğretiminin desteklenmesi amacıyla,
araştırma ve uygulama yapmayı hedef
edinmiştir.
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İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak
Kültürel hedefimiz; öğrencilerimizi
ve personelimizi kültürel faaliyetlere
teşvik etmek, kültürel faaliyetlere
ilgi duyan kişileri kültürel etkinliklere
yöneltmek ve ilgi duydukları faaliyetlere
katılımlarını sağlamaktır.

Öğrencilerin istedikleri imkân, eğitmen,
mekân ve zaman ayarlamalarının
üniversite tarafından sağlamak
ve desteklemek, sadece İstanbul
Gelişim Üniversitesi değil kurum dışı
gerçekleşen etkinliklere ev sahipliği
yapmak, etkinliklere öğrencilerin
katılımlarını sağlamak ve kurum
içerisinde gerçekleşen etkinliklerin
duyurularını planlamaktır.

Gelişim’de Spor

Gelişim Üniversitesi olarak spor
alanında amacımız başarılı sporcular
yetiştirmek, yapılacak turnuvalarda
şampiyonluk kazanmak, alanındaki
başarılarla üniversitemizi avrupa ve
dünya  üniversiteleri arasında yer
almasını sağlamaktır. Üniversitemiz,
spor yaparak öğrenci ve personelinin
boş zamanlarını verimli bir şekilde
değerlendirmelerini, beden ve ruh
sağlığını korumalarını, mutlu bir yaşam
sürdürebilmek için spor yapmalarını
sağlayarak ileriye dönük dostluklar
geliştirmek amacıyla faaliyetlerini
sürdürmektedir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi kampüsü
içerisinde yer alan spor kompleksi;
sportif aktivitelerle İGÜ’lü gençlerin
ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri
ve sportif yeteneklerini ortaya
çıkarmaları amacıyla oluşturulmuştur.
Basketbol ve voleybol sahaları,
tenis kortu, kapalı spor salonu
ile her gün kullanılabilmektedir.
Amaç, öğrencilerine sağlıklı yaşam
alışkanlıkları kazandıracak ortamı
hazırlamak, kampüs yaşantısını
zenginleştirmek ve kaliteli beden
eğitimi, spor ve kondisyon programları
düzenleyerek öğrencilere hayat boyu
kullanabilecekleri spor becerileri
kazandırmaktı.
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İGÜ spor çalışmaları, öğrenci kulüpler
birliği bünyesinde kurulmuş olan spor
kulübü sorumluluğunda yapılmaktadır.
Spor çalışmaları, takımların kurulması,
organizasyonlara katılma ve düzenleme
konusunda üniversite olarak öğrenciler
teşvik edilmektedir.

Üniversitemiz kampüsünde bulunan
spor salonu  uluslararası ölçülerde  
basketbol, voleybol ve futbol sahasına
sahip olmanın yanında fitness
center alanı ile kullanım açısından
öğrencilere kolaylık sunmaktadır.
Üniversite takımlarının antrenman ve
maçlarının yapıldığı spor salonunda
tüm öğrencilerimiz istedikleri her
an öğretim görevlileri ve antrenörler
nezaretinde çalışma olanağı
bulmaktadırlar.
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Akademik yıl boyunca ve her biri
kendi branşında uzman eğitmenler
nezaretinde düzenlenen, basketbol,
voleybol, halk oyunları ve modern
dans branşlarındaki kurslarla
öğrencilerimize serbest zamanlarını
değerlendirme ve becerilerini geliştirme
olanağı sağlanmaktadır.

Gelişim’de Sağlık
Dairemizin amacı öğrencilerin beden
ve ruh sağlığını korumak,  barınma,
beslenme, çalışma, dinlenme ve
ilgili alanlarına göre boş zamanlarını
değerlendirmek, yeni ilgi alanları
kazanmalarına imkan sağlayarak,
yeteneklerinin ve kişiliklerinin
sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan
verecek hizmetler sunmak, onları
ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen
gösteren bireyler olarak yetiştirmek,
birlikte düzenli ve disiplinli çalışma,
dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları
kazandırmaktır.

Dairemizin amacı öğrencilerin beden
ve ruh sağlığını korumak,  barınma,
beslenme, çalışma, dinlenme ve
ilgili alanlarına göre boş zamanlarını
değerlendirmek, yeni ilgi alanları
kazanmalarına imkan sağlayarak,
yeteneklerinin ve kişiliklerinin
sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan
verecek hizmetler sunmak, onları
ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen
gösteren bireyler olarak yetiştirmek,
birlikte düzenli ve disiplinli çalışma,
dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları
kazandırmaktır.

Geleceğin için hayallerini
gerçekleştirirken sağlıklı olmanın
önemini de unutmamak gerekir. Senin
sağlığın bizim için önemli.
İGÜ kampüsünde öğrencilere ve
üniversite personeline hizmet veren
sağlık merkezleri bulunmaktadır.
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Sağlık Merkezi’nde çalışan tüm tıbbi
kadro kampüsteki nüfusun sağlık
ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde
bilgi ve beceriye sahip, alanında uzman
ve deneyimli kişilerdir.

Sağlık merkezimizin temel amacı,
öğrencilere günlük poliklinik
hizmetleriyle acil sağlık sağlık
sorunlarında tıbbi müdahale ve bakım
yapmak, gerekli durumlarda daha ileri
tetkik ve tedaviler için tam teşekküllü
hastanelere yönlendirmektir.
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Öğrenci Kulüpleri

Öğrencilerimizin ders dışı toplumsal,
kültürel, sanatsal ve kişisel
gelişimlerine yardımcı olan, tamamı  
öğrencilerimizin  kendi girişimleriyle
kurulan  kulüplerimiz, üniversite
tarafından sağlanan bütün imkânlardan
eşit bir şekilde yararlanmalarını
sağlamak amacıyla kurulmaktadır.

Öğrencilerimiz kulüpler bünyesinde
düzenledikleri etkinliklerle
organizasyon becerilerini, iletişim
ve takım çalışması yetkinliklerini
geliştirmekte, proje yönetiminin her
aşamasını deneyerek öğrenmekte ve
iletişim ağlarını geliştirmektedirler.
Öğrenim süresi boyunca
gerçekleştirmiş oldukları etkinlikler
sayesinde çeşitli firmalarla ortak
çalışmalarda bulunup gelecekleri için
ilk adımları atmaktadırlar.

Öğrenci kulüplerine üye olmak
nasıl bir fayda sağlar?
Bir etkinliğin gerçekleşmesine
öncülük ederken liderlik
becerilerini geliştirebilir.
Fikirlerini uygulamaya geçirmek
için kaynak ve süreç planlama
becerisi kazanır.
Aksaklıklar karşısında problem
çözme becerilerini geliştirebilir.

Yeteneklerini keşfedebilir.

Düşüncelerini kabul ettirirken
müzakere becerilerini geliştirebilir.
Ulusal ve uluslararası etkinlikler
düzenleyip farklı kültürlerle çalışma
becerilerini geliştirebilir.
Deneyim ve öğrenme fırsatları elde
eder.
Sorumluluk alma ve takım çalışması
konusunda gelişim sağlar.

sksdb.gelisim.edu.tr

Öğreci Kulübü
Nasıl Kurulur?

Evrakların eksiksiz olarak doldurulup
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir
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1

Yeni açılmak istenen kulübün
faaliyet alanı, daha önce kurulmuş faal bir kulüple benzer
olmamalı.

2

Kulüp açma başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden
itibaren dört hafta içerisinde
tamamlanıyor.

3

Öğrenci Kulüp başvuruları yapılırken
dönem içerisinde gerçekleştirmeyi
planladığın etkinliklerin tarih aralıklarıyla birlikte ön görüp rapor halinde
sunman gerekir.

4

Yönetiminde bulunacak her arkadaşının öğrenci belgesinin ayrıca
eklenmesi gerekiyor. Öğrenci Belgesini E-Devletten de alabilirsiniz.

5

Maalesef, Meslek Yüksek Okulu
2. sınıf öğrencileri ve Fakülteler /
Yüksek Okullar 4. sınıf öğrencileri
kulüp kuramaz ve kulüp yönetiminde
bulunamaz.

6

EN FAZLA; Bir Öğrenci Kulübü kurabilir ve bir Öğrenci Kulübünün Yönetiminde bulunabilirsin.

7

Kulüp açmak için gerekli olan evraklar
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ana sayfamızda yer almaktadır.

Aktif Olan Öğrenci
Kulüplerimiz / Topluluklarımız

Atatürkçü Düşünce Kulübü
Beslenme ve Diyetetik Kulübü
Bilgi ve Değerler Kulübü
Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Kulübü
Çocuk Gelişimciler Kulübü
Denizcilik Kulübü
Endüstri Mühendisliği Kulübü
Erasmus Kulübü
Ergoterapi ve Toplumsal Rehabilitasyon Kulübü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü
Fütürizm Kulübü
Gastrobahçe Kulübü
Gelişim Liderler Kulübü
Genç Fenerbahçeliler Kulübü
Genç Girişimciler Kulübü
Genç İnşaat Mühendisleri Kulübü
Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü
Hava Araçları Bakım Kulübü
Hemşirelik Kulübü
İlmi Gelişim Kulübü
İşletme Kulübü

Kariyer ve Kişisel Gelişim Kulübü
Lojistik ve Ticaret Kulübü
İGÜ Lösev Kulübü
Mimari Farkındalık ve Tasarım Kulübü
Müzik Kulübü
Odyoloji Kulübü
Psikoloji Kulübü
Sağlık Yöneticileri Kulübü
Sosyal Hizmet Kulübü
Sosyoloji Kulübü
Su Sporları Kulübü
Tiyatro Kulübü
Türk Kızılayı Kulübü
uA Gelişim UNI Kulübü
UNI BJK Kulübü
Yarını Aydınlat Kulübü
Güzellik ve Sağlıklı Yaşam Topluluğu
Kültür Mirası Topluluğu
Genç Tema Topluluğu
Gıda Teknolojisi Topluluğu
Dil,Düşünce ve Edebiyat Topluluğu
Kültür ve Medeniyet Topluluğu
Finans ve Yatırım Topluluğu
Türkçe Yaşam Topluluğu
Havacılık Topluluğu
Genç Tema Topluluğu
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SİZİN
İÇİN
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Sizin İçin
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Sizin İçin
Medya Ödülleri
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Sizin İçin

Tan TAŞÇI ile Akademik
Açılışta Eğlendik

Füsun TUNCER ile
Ersay ÜNER Bizimleydi

Tolga GÜLEÇ ve Hazal
TÜRESAN Bizimleydi
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Sizin İçin
Füsun TUNCER ile Dop dolu
WorkShop Gerçekleştirdik
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Sizin İçin

Ve çok daha fazlası…
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LİDERLER
NELER
SÖYLEMİŞ

?

Liderler

DİLARA BUSE KARADAĞ
BİYOTEKNOLOJİ VE YAŞAM
BİLİMLERİ KULÜBÜ

Başkaları için emek harcamak nasıl
bir duygu? Neden başkaları için emek
harcıyorsunuz?

“Başkaları için emek harcıyoruz” açısıyla
hiçbir zaman yaklaşmadım. Biz öğrenciler her
zaman bir bütünüz. Ortak fayda gözeterek
çeşitli etkinlikler yaptık, yapacağız. Yaptığımız
etkinlikler bir kişiye bile bir şeyler katıyorsa,
fayda sağlıyorsa ne mutlu bize...

Etkinlik ve organizasyonlarınız da yaşanan
bir hata da asla tekrar etmemeniz gereken
şeyler var mı?

Olmaz mı? Her etkinlikte ne kadar dikkat
edersek edelim illaki bir pürüz çıkıyor.
Önemli olan ekip olarak motivasyonumuzu
kaybetmiyor oluşumuz. Davetlilerimizin
birden fazla olduğu bir etkinliğimizde kontrol
etmemize rağmen bir kişinin plaketini
unuttuğumuzu etkinlik günü fark etmiştik. O
gün fark ettim ki, iki kez geçmek gerekiyor her
şeyin üzerinden…
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Liderler

SİNEM ALTINDİŞ
LÖSEV KULÜBÜ BAŞKANI

Başkaları için emek harcamak nasıl
bir duygu? Neden başkaları için emek
harcıyorsunuz?

Başkaları için emek harcama duygusu
bambaşka. Bazen hiç tanımadığınız bir
çocuğun gülümsemesi oluyorsunuz, bazen
yeni tanıştığınız bir anne gözleri dolu
ellerinizden tutup sizlere dualar edebiliyor. Bir
şekilde insanların hayatlarına dokunuyoruz.
Mutluluk verip, huzur buluyoruz.

Ekibinizi yönetirken kendinizi nasıl motive
ediyorsunuz? Nelerden ilham alıyorsunuz?

En büyük motivasyonumuz dokunduğumuz
hayatlar. Bir araya gelme amacımız
bizi bir arada tutuyor. Türkiye’nin farklı
bölgelerinden, üniversitemizin farklı
bölümlerinde okuyan onlarca gönüllü üyemiz
var ve her etkinliğimizin planlanmasında,
gerçekleşmesinde onların emeği büyük.
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Liderler

İHSAN TAHA TORĞUT
İGÜ FTR KULÜBÜ BAŞKANI

Ekibinizi yönetirken kendinizi nasıl motive
ediyorsunuz? Nelerden ilham alıyorsunuz?

Size şunu söyleyebilirim, organizasyon öncesi
toplantıda sizi dinleyen gözleri parlayan ekip
arkadaşlarınızı gördükçe ilhamınız artıyor,
eleştiriler fikirler geldikçe kendinizi yeniliyor
ve bütüncül bakmaya başlıyorsunuz. Her
zaman aile hissini yaratan arkadaşlığınız kulüp
ile beraber harika bir atmosfer yaratıyor.

Gerçekleştirdiğiniz organizasyonlarda şikâyet
aldığınız, memnuniyetsizlik duyduğunuz
noktalar oldu mu? Bir anınızı anlatabilir misiniz?

Eğer bir şeyler yapıyorsanız unutmayın ki
her zaman eleştiri alırsınız. Sizi tetikleyen
de bunlar olmalı, bize ilk yıl diğer sınıflarla
iletişiminiz eksik dediler, sene başında hemen
tanışma partisi yaptık, alanında  yıldızları
okulumuza davet ettik,insanların fikirlerini
öğrenebilmek için 400 kişiye anket yapıp
istatistikleri inceledik. Yani diyeceğim odur
ki bir şeyler sürekli size ilham veriyor ama
bu eleştirileri dinlerken her zaman insanlara
değer verdik düşüncelerini dikkate aldık.
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Liderler

GÖKHAN ÇELİK
BESLENME VE DİYETETİK
KULÜBÜ BAŞKANI

Organizasyon becerisini nasıl kazandınız?
Üniversiteye başlamadan öncede sempozyum,
kongre üzerine etkinlikler görev alıp
Çalışmalar gerçekleştirmiştim. Üniversiteden
itibaren bölüm ile alakalı sempozyum ve
eğitimlere katılarak, gözlemleyerek bu
konuda yetkinliğimi arttırdım. 1. Sınıfın 2.
Döneminden itibaren kulüp başkanı oldum
ve kısa süre içerisinde kulüp olarak birçok
okul içi ve ulusal organizasyona imza attık.
Şuan üniversite öncesi ve 3 yılda edindiğim
tecrübe ile kulüp olarak be bireysel olarak
da ulusal ve uluslararası organizasyon
gerçekleştirmekteyim.
Başkaları için emek harcamak nasıl bir duygu?
Neden başkaları için emek harcıyorsunuz?
Bence cevabı çok kısa mutluluk verici.
Bilgiyi paylaşmak, herkesin yararlanmasını
sağlamak, dayanışma içinde olmak bence
yapmamız gereken en önemli şey. Yaptığım
organizasyonlarda eğer kişilere katkı
sağlayabiliyorsam benden mutlusu yok.
Unutmamalıyız ki hepimiz sektörde beraber
çalışacağız, üniversitemizi temsil edeceğini
bu yüzden hepimizin donanımlı, bilgili ve
dayanışma içinde olması önemli bir durum.
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Liderler

ASLIHAN HASCEVİZ
MEDYA ÖDÜLLERİ LİDERİ

Organizasyon becerisini nasıl kazandınız?
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında
stajyer olarak başlamak kesinlikle
organizasyon anlamında beni çok geliştirdi,
staj dönemim boyunca kurum içi etkinliklerde
A’dan Z’ye her ihtiyaçla birebir ilgilenme
fırsatım oldu  o süreçte pek çok şey
deneyimledim ve medya ödül töreni gibi
büyük bir organizasyonda koordinatörlük
yaparken de öğrendiğim tüm tecrübe ve
deneyimlerimi kullanma fırsatı yakalamak
büyük şanstı.
Organizasyon öncesi ve sonrası süreçlerden
bahsedebilir misiniz?
Medya Ödüllerini ele alırsam öncesinde
hazırlık aşaması çok yoğundu sahnenin
kurulumundan,alanın süslemeleri,catering
hizmeti vb. herşeyle Birim Başkanım Elif
Ulusoy ile birlikte en ince detayına kadar
ilgilendik diğer yandan ödül alacak isimlere
ulaşmak eğer özel istekleri varsa onları temin
etmek gibi yoğun bir süreç.
Organizasyon,planlayıp kenara çekilmek
değil her yere koşturup tüm sorunlara
karşı çözüm odaklı olmalıyız,organizasyon
bittikten sonra misafirlerimizi uğurlarken
mutlulukları,tebrikleri inanın herşeye değiyor.
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Liderler

YAĞMUR AKAY
HALKLA İLİŞKİLER VE
SOSYAL SORUMLULUK
KULÜBÜ BAŞKANI

Başkaları için emek harcamak nasıl
bir duygu? Neden başkaları için emek
harcıyorsunuz?
Emek insanın bilinçli olarak belli bir amaca
ulaşmak için giriştiği hem doğal hem toplumsal
çevresini hem de kendini değiştirdiği bir çalışma
sürecidir. Ben ve kulübümde ki ekip arkadaşlarım
insanların hayatlarına dokunmak için emek
harcıyoruz. Bu insanın kalbinde ki merhamete
ve etrafında ki olayların farkında olması ve ne
yapabilirim sorusuna kendi isteğiyle cevap
vermesiyle başlıyor aslında. İnsanların yüzünde
ki o gülümsemeye sebep olmak  emeklerimizin
karşılığını bize veren en güzel hediye.
Ekibinizi yönetirken kendinizi nasıl motive
ediyorsunuz? Nelerden ilham alıyorsunuz?
Bir organizasyonda en önemli adımlardan biri
ekip arkadaşlarınızın motivasyonunu yüksek
tutmak yoksa yaptığınız projelerden verim
alamazsınız. Liderlik vasfınız insanlara emir
vermek değil yapacağınız işlerde ki sorumlukları
ve ekip arkadaşlarınızın görevlerinin ne
derecede önem taşıdığını onlara hissettirmekdir.  
Bizim işimiz insanlara uzanıp onları mutlu
etmek, onlara destek olmak. Bunun için hassas
davranmak zorundayız. Bu durumlarda da ilham
kaynağım canım hocam Dr. Emel Tozlu. Rol
modelim diyebiliriz. Emel hocayı tanıyanların
bana aynı küçük Emel demesi aşırı mutlu ediyor.
sksdb.gelisim.edu.tr

Liderler

EBRU KURT
ODYOLOJİ KULÜBÜ
BAŞKANI

Organizasyon becerisini nasıl kazandınız?
Kendimi bildim bileli baskın bir karaktere
sahibim. Yönetmek, planlamak ve organize
etmek benim doğamda var. Gelişim
Üniversitesi bu özelliklerimi geliştirmem
konusunda en büyük yardımcım oldu.
Önüme sunulan bu fırsatları, olanakları
değerlendirmek benim görevimdi. İletişim
becerilerimin kuvvetli olması ile planlı
çalışarak ve dikkatli düşünerek organizasyon
becerilerimi neredeyse kusursuz denecek
kadar geliştirmiş olmamı, okulumda her
aklıma takılan konuda danıştığım hocalarıma
borçluyum.
Başkaları için emek harcamak nasıl bir duygu?
Neden başkaları için emek harcıyorsunuz?
İnsanları mutlu etmek ve onlara faydalı
şeyler katabilmek benim enerjimi yükselten
faktörlerin başında gelmektedir. Kendimden
daha fazla başkaları için emek harcadığım bu
yolda aslında bir çok bilgiye sahip olmuş ve
kendimi her anlamda geliştirmiş olmaktayım.
Bu sebeple başkaları için emek harcarken
sarf ettiğim enerji ve yorgunluk, işimin olumlu
sonuçlanmasında hissettiğim mutluluğa
bedeldir.
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Liderler

ABDULLAH PEHLİVAN
GELİŞİM LİDERLER KULÜBÜ
BAŞKANI

Ekibinizi yönetirken kendinizi nasıl motive
ediyorsunuz? Nelerden ilham alıyorsunuz?
Burada ekip olabilmek çok önemli bir nokta,
ilk önce arkadaş olmayı hedefledik bunun
içinde her hafta dışarda yapmış olduğumuz
aktiviteler daha da kaynaşmamızı sağladı
ve her organizasyonda büyük bir özveri ile
çalışmamızın en büyük etkisi sanırım dışarda
yaptığınız aktiviteler. Ekipte motivasyon
olarak düştüğümüz durumlar oluyordu ama
geriye dönüp kazandıklarımıza baktığımızda
ayağa kalkmamız zor olmuyordu.

Gerçekleştirdiğiniz organizasyonlarda
şikayet aldığınız, memnuniyetsizlik
duyduğunuz noktalar oldu mu? Bir anınızı
anlatabilir misiniz?

Olmadı, olmaması içinde çok ince detaylara
dikkat ediyorduk. Etkinliklerin birçoğunda her
an iptal olma durumu söz konusu olabiliyor,
yanlış bir biçimde hitap etmek bile o an
etkinliğin iptal olmasına sebep olabiliyor, bu
durum da okulumuzun adına zarar verebilir o
yüzden çok dikkatli hareket ediyorduk.
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Liderler

İREM AŞKIN
BİLGİ VE DEĞERLER
KULÜBÜ BAŞKANI

Organizasyon becerisini nasıl kazandınız?

Organizasyon becerimi içlerinde yer aldığım
ekiplerde aslında önemsiz görülen işler dahil
olmak üzere bir çok işi yaparak her etkinlikte
aktif olarak kazandım. Ve çok gözlemleyerek,
alanlarında iyi olan ve ekiplerinde yer aldığım
kişileri izleyerek, gözlemleyerek kazandım…

Başkaları için emek harcamak nasıl
bir duygu? Neden başkaları için emek
harcıyorsunuz?

Bizim etkinliklerimiz ve organizasyonlarımız
genellikle sosyal sorumluluk projesi ve
çocukluklara yönelik oluyor. Çocuklara emek
harcamak dünyanın en güzel duygusu, onların
kahramanı olmak, hiç tanımadıkları bir insana
kocaman sarılmaları eşsiz bir duygu. Çocuklar  
(insanlar) için emek harcıyorum.
Çünkü onların hayalleri ve umutları yarınlar
için çok önemli. Birde tabi işin bende özel olan
tarafı çocukken bir dönem hayal ettiklerine zor
ulaşan biri olduğum için daha değerli aslında.
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HER ŞEY GELİŞİM’DE
BURADA!

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR
DAİRE BAŞKANLIĞI
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