
 

Beykoz Kundura Gönüllü Programı 

Kundura Hafıza Gönüllüsü  

Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya sergisi, 2015’ten beri yapılan sözlü tarih çalışmasının 
ilk sonuç ürünü. Ziyaretçilerin ücretsiz olarak gezebildiği sergide, Beykoz Kundura Fabrikası’nın 
hikâyelerini anlatmak, Kundura Hafıza’ya destek olmak üzere sergi gönüllüleri arıyoruz! 

Hakkında 

Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği, 2015’te başlayan Kundura Hafıza Projesi 
kapsamında yapılan çalışmaları bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında sürdürmek üzere Ocak 2021’de 
kuruldu. İstanbul’un en önemli endüstri mirası yapılarından olan Beykoz Kundura Fabrikası’nın 
geçmişine bugünden bakan Kundura Hafıza Derneği, endüstriyel kültür mirasının korunması için farklı 
yöntemler izlemektedir. Haziran 2021’de açılmış olan “Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan 
Dünya” sergisine paralel olarak farklı faaliyetler yürütülmektedir. 

Programın amacı 

Endüstriyel kültür mirasının korunmasına bizimle birlikte katkı koyacak yol arkadaşlarına ulaşmak için 
başlattığımız gönüllü programında temel hedefimiz miras farkındalığını daha geniş çevrelere 
ulaştırarak etki alanımızı arttırmak. Bu doğrultuda gönüllülerimizle, hâlihazırda yürüttüğümüz sergi 
etkinliklerinde bir araya gelmeyi amaçlıyoruz. 

Genel Nitelikler   

Tercihen üniversitelerin Sosyal Bilimler, İletişim, Sanat ve Tasarım, Mimarlık, Müzecilik, Kültür 
Yönetimi, Sanat Yönetimi, Edebiyat, Tarih vb. bölümlerinde öğrenci veya mezun, 

Kültürel miras, endüstriyel kültür mirası gibi konularda bilgi sahibi, 

Kültürel mirasın korunması ve izleyiciyle paylaşılmasında heyecan duyan,  

Hikâye anlatıcılığı gelişmiş, enerjik, iletişimi güçlü,  

Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk bilinci olan,  

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, 

Beykoz’a ulaşım sorunu olmayan,  

Gönüllülere ihtiyacımız var! 

İş Tanımı 

Kundura Hafıza ekibiyle birlikte çalışarak; 

Serginin ziyaret saatlerinde, ziyaretçileri sergide karşılayacak ve yönlendirme yapabilecek,  

Sergi sırasında Kundura Hafıza ekibiyle çalışarak operasyonel süreçlerde destek sağlayacak,  

Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrikaya Sığan Dünya sergisinde rehberli turlarda görev alacak* 

*Not: Gönüllülük süresince rehberli turlarda sergi rehberi gönüllüsü olmak isteyenlerin, Kundura Hafıza ekibine 
bildirmesi gerekmektedir. Rehberli turlar için ayrıca oryantasyon gerekmektedir.  

 



 

Kazanımlar 

Kundura Hafıza ekibinin bir parçası olarak; 

Endüstri kültür mirası, müzecilik, sergi ziyaretçi ilişkileri gibi konularda deneyim kazanmak,  

Ziyaretçi deneyimi odaklı bakış açısı ile 200 yılı aşkındır korunan Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’nın 
bugününe tanıklık etmek ve çevresiyle paylaşmak,  

Bilgi birikimini yetenekleriyle birlikte kullanarak Kundura Hafıza’nın hedef kitlesini geliştirmesinde 
yardımcı olmak,  

Olanaklar   

Gönüllüler, gönüllülük programı süresince Beykoz Kundura’nın yemekhanesinden 
yararlanabilmektedir.  

Belirlenen sürede gönüllülük programını tamamlayan gönüllülerin, program bitiminden itibaren 2022 
yılı içerisinde, Beykoz Kundura’da gerçekleşen bir etkinliğe 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 AYDINLATMA METNİ 

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 Hafıza Sergi 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 tarihte tanışma toplantısı gerçekleşecektir. Soru ve düşüncelerinizi 
hafiza@beykozkundura.com adresinden bize iletebilirsiniz.  

 


