
 

 

BEYKOZ KUNDURA GÖNÜLLÜ PROGRAMI 
 
Kültür Sanat Etkinlik Gönüllüsü  
Beykoz Kundura, Sinema-Sahne ve Kundura Hafıza’da gerçekleştirilen etkinliklerde görev 
alacak etkinlik gönüllülerini arıyor!  
 
 
Hakkında 
 
Kundura Sahne, İstanbul'un çağdaş tiyatro, dans ve performans alanlarında öncü yeni 
mekânıdır. Uluslararası ve yerel sanatçıların sahne aldığı, disiplinler arası performansların 
sunulduğu ve üretildiği, izleyicilerin çeşitli yenilikçi performans biçimleri ile karşılaşacağı, 
yaratıcı pratiklerin kesiştiği bir karşılaşma merkezidir. Kundura Sinema ise mekânın 
hafızasından yola çıkarak Beykoz Kundura’da sinema kültürünü sosyal bir deneyim olarak 
yeniden canlandırmak adına tasarlandı. Eskiden deri ve ayakkabının üretildiği Beykoz 
Kundura’da artık kültür ve sanat üretiliyor. Uzun yıllardır film ve dizi platosu olarak hizmet 
veren Beykoz Kundura, böylece filmlerin sadece üretildiği değil, aynı zamanda izleyicisiyle de 
buluştuğu bir kültür sanat alanına dönüştü. Günümüzde farklı coğrafya ve farklı 
dönemlerden filmleri izleyiciyle buluşturuyor. 
 
 
Programın amacı 
 
Özgün içerikler, tematik programlar ile yenilikçi ve araştırma temelli üretimlerimizin 
operasyonlarında bizimle beraber kendini geliştirecek ve yeni deneyimler edinecek yol 
arkadaşları edinmek; bu keyifli ve yaratıcı sahne ve sinema dünyasında düşünen ve yenilenen 
bir topluluk oluşturarak disiplinler arası bir yolculukta bir araya gelmeyi amaçlıyoruz. 
 
 
Genel nitelikler 
 
Tercihen Üniversitelerin Sinema- TV, Sahne Sanatları, Sanat Tarihi veya Mütercim 
Tercümanlık vb. bölümlerinde öğrenci ya da bu bölümlerden mezun olması, 
 
Kültür sanat etkinliklerine ilgi duyup takip ediyor olması, 
 
İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olması, 
 
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmesi, 
 
Daha önce kültür sanat alanlarında görev alması, 
 
İstanbul Beykoz'a ulaşım engelinin olmaması. 
 



 

 

 
 
 
İş Tanımı 
 
Etkinlik yönetiminde saha operasyonunda görev alacak, 
 
Müzik etkinliklerinde sahne arkasında görev alacak, 
 
Etkinlik sürecinde ziyaretçileri karşılayacak ve yönlendirecek, 
 
Etkinlik hazırlık süreçlerinde etkinlik süpervizörlerine yardımcı olacak, 
 
Etkinlik zamanında birimler arası iletişime destek olacak. 
 
 
Kazanımlar  
 
Beykoz Kundura ailesinin bir parçası olarak bizlerle birlikte; 
 
Sinema, sahne ve Hafıza’nın birbirinden farklı dinamiklerini gözlemleme imkanı elde 
ederken, kültür – sanat alanında birikim kazanmak, 
 
Çeşitli disiplinlerdeki profesyonellerle bir araya gelerek etkinlik ve organizasyon sürecini 
deneyimlemek,  
 
İlgi duyulan kültür-sanat alanlarına destek olmak ve becerileriyle etkinliğin başarısına katkıda 
bulunmak. 
 
 
Olanaklar 
 
Gönüllüler, gönüllülük programı süresince Beykoz Kundura’nın yemekhanesinden 
yararlanabilmektedir.  
 
Belirlenen sürede gönüllülük programını tamamlayan gönüllülerin, program bitiminden 
itibaren2022 yılı içerisinde, Beykoz Kundura’da gerçekleşen bir etkinliğe ücretsiz katılma 
hakkı bulunur. 
 
Ekibimizde yer alacak gönüllüler, Kundura ekibinin bir parçası olarak kültür organizasyon 
deneyimi kazanacak ve gönüllülük ilkelerini doğru şekilde tamamlamaları sonrasında 
kariyerlerinin gelişim sürecinde Kundura yöneticilerinden yazılı ve sözlü referans 
alabileceklerdir. Gönüllü başvuru ve deneyimleri kariyer veri tabanımızda saklanacak ve ilgili 
pozisyonlarının açılması durumunda öncelikli olarak gönüllü ekipler ile iletişime geçilecektir. 



 

 

 
 
KVKK Aydınlatma Metni 
 
Kundura Hafıza Gönüllü Programı’na yaptığınız başvuru kapsamında iletmiş olduğunuz 
isim, soy ismi, TCKN, adres, e-posta adresi, telefon numarası, özgeçmiş bilgileri ile sınırlı 
olmak üzere kişisel verileriniz, Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği ve 
Yıldırım Holding A.Ş. tarafından birlikte veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu kapsamında işlenecek ve işlendikleri amaç için gerekli olan ya da 
ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilecek, kanuni ya da hizmete bağlı fiili 
gereklilikler halinde veri sorumlularının birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu 
kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.  
Kişisel verilerin işlenmesine ve ilgili kişi olarak haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgiye 
https://www.beykozkundura.com/gizlilikpolitikasi adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
 
Başvuru ve İletişim 
 
Kundura Etkinlik Gönüllüleri Programı’na ilişkin katılımcıların, aşağıda bağlantısı verilen 
formu doldurmaları gerekmektedir. 
 
https://forms.gle/TsJt9b44kE2i7tgTA 
 
Başvurusu tamamlanmış katılımcılarla e-mail üzerinden iletişime geçilerek, gönüllü programı 
öncesi belirlenen bir gün ve tarihte tanışma toplantısı gerçekleşecektir.  
Soru ve düşüncelerinizi kultursanat@beykozkundura.com adresinden bize iletebilirsiniz.  
 
 


