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“KYÖD yeniden kentle buluşacak” 

Gazetemizi yeni binasında ziyaret eden KYÖD Başkanı Didem Turan, derneği yeniden Kocaeli ile 

buluşturma noktasında çalışmaların sürdüğünü belirterek 20 Mart’ta başlatacakları proje hakkında 

bilgi verdi. Turan, “İlk kuruluş felsefemizdeki gibi burs fonumuzu yeniden öne çıkarmak istiyoruz” 

dedi 

KYÖD Başkanı Didem Turan, beraberinde derneğin genel sekreteri Uğur Saral 

ile birlikte gazetemizi yeni binasında  ziyaret etti ve hayırlı olsun dileklerini 

sundu. Genel yayın yönetmenimiz Sadun Çetin ile birlikte karşıladığımız 

konuklarımızla KYÖD ve kent üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Dernek 

olarak ekonomik sıkıntıların yoğunlaştığı bir dönemde KYÖD başkanlığı 

görevine gelen Turan, derneğin en zor dönemini yönetimiyle beraber 

planladıkları çalışmalar sayesinde pandemiye rağmen başarıyla atlattı. Turan, 

KYÖD‟Ü borçlarıyla konuşmak istemiyorum. Biz alacaklarımızla 

vereceklerimizi denkleştirmiş durumdayız zaten” diyor. KYÖD‟ün yeniden bir 

toparlanma dönemine gireceğinden bahseden Turan, 20 Mart‟ta başlatacakları 

önemli bir proje hakkında da bilgi verdi. Turan, “KYÖD‟ü yeniden kentle 

buluşturmak istiyoruz. İlk kuruluş felsefemizdeki gibi burs fonumuzu yeniden 

öne çıkarmak istiyoruz” diye belirtti. 

✓ KYÖD geleneğinde art arda başkanlık yapıldığı görülmedi 

ama pandemi gibi zor bir süreçte başkanlık koltuğuna oturdunuz. O 

yüzden yine de sormak istiyorum; bir kez daha aday olacak mısınız? 
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KYÖD hiçbir zaman art arda başkanlık yapılmamış. Kendi içerisinden yeni bir 

yönetici çıkartır ya da geçmişte baktığımız zaman tarihçesi öyle. Tabi 

olağanüstü dönemler kuşkusuz derneğin yeniden derlenip toparlanması 

süreçlerini de beraberinde getiriyor. Biz tabi pandemiyi planlamamıştık aslında. 

Yönetimimiz 2018‟de seçildiği zaman özellikle KYÖD‟ün sıkıntılı süreçlerinin 

ortaya çıktığı yani bazı problemlerle yüzleşilmesi gerektiği bir dönemde süreci 

yönetmek üzere arkadaşlarla beraber göreve geldik. 

KYÖD 

Başkanı 

Didem 

Turan ve 
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çalışmalar 

hakkında 

bilgi verdi. 

 
✓Sıkıntılı bir süreçte başkan oldunuz…Borç yükünüz azaldı mı? 

Bana o zaman „sizi neyin beklediğini biliyor muydunuz‟ diye sormuşlardı. Bir 

şekilde üyelerimizle karşı karşıya gelmek zorunda kaldık. Sıkıntılı süreçler 

yaşadık, icra süreçleri yaşadık, bazılarıyla sulh olduk bazılarıyla tartıştık ama 

bizim misyonumuz oydu. Geçmişten bugüne bakıldığında yüklerimizin büyük 

bir kısmını attık ama bunu da şöyle söyleyeyim yine biz üyemizle dayanışma 

içerisinde attık. Sonuç itibariyle KYÖD‟ün sosyal tesisi vardı kuşkusuz ama o 

sosyal tesis zaten verimli değildi. Yer olarak çok güzel, hem kentin hem 

KYÖD‟lünün sosyal tesisi ama baktığınız zaman mekanlar da zaman içerisinde 

doğuyor, gelişiyor ve zaman içerisinde ömrünü tamamlıyor. 

✓2 yıllık dönemlerin getirdiği handikaplar neler dersem… 

Yani oranın da başka bir şeye dönüşmesi gerekiyor aslında bugünün koşullarını 

değerlendirdiğiniz zaman. 2 yıllık dönemlerin getirdiği handikaplar şu; 6-7 ay ne 

oluyor ne bitiyor öğrenmekle geçiyor. Sonraki zamanlar da sosyal tesisin verimli 
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çalıştırılması için uğraşmakla geçiyor. Niye derseniz, KYÖD için bir gelir kapısı 

olmalı ki KYÖD amaçlarını sürdürebilsin, diğer STK‟lara kapılarını açabilsin… 

✓Dernekten istifa eden üyeler daha çok eskiler mi yeniler mi? 

1994‟ten 2000‟li yıllara kadar KYÖD gibi bir sosyal alana ihtiyaç vardı kentte. 

Onun dışında komisyonların çalışması gibi… Eski KYÖD‟lüler şunu söylüyor; 

Pazartesi günleri şu kadar komisyonun burada toplantısı yapılırdı gibi. Evet ama 

hem KYÖD‟ün amaçlarına ve hedeflerine inanan üye profili değişmiş. 

KYÖD‟lü olmuş ama popüler bir STK‟ya üye olmuş gibi hareket ediliyor.  94‟lü 

ve 95‟li yıllarda yani KYÖD‟lülüğü savunan ve imece halinde olanlar yani 20-

25 yıllık KYÖD‟lüler bu derneği bırakmıyor. Hem üye bazındaki hem kentin 

ihtiyaçlarındaki değişim Talebe Cemiyeti zamanındaki mantıkla şimdikinin bir 

olması mümkün değil. Çok sancılı bir dönem yaşadık yönetim kurulu olarak 

hakikaten. Yani üyelerin de tokadını  yedik, piyasanın da tokadını yedik, zaman 

zaman yazarlar da silkeledi KYÖD‟ü. Farklı açıdan bakanlar da oldu, ben bir 

açıklama yaptığım zaman başkan yine hikaye anlatıyor diyen de oldu, eyvallah 

yani sonuç itibariyle biz ne kadar kendimizi doğru anlatabilirsek hem üyeye hem 

kamuoyuna o kadar olumlu da geri dönüş aldık. Sonuçta yapmamız gereken de 

buydu. 

 

✓KYÖD bir ayıklanma ve silkelenme mi yaşadı? 

Bu süreçte yollarını KYÖD‟le ayıranlar çok oldu. Ciddi anlamda üyeyle 

yolumuzu ayırdık. Kendisi istifa eden, kızan ve giden… İlk ayrılanlar tepkiyle 

ayrılanlar oldu 880 meselesi yüzünden. O zaman ayrılanlar 70-80 kişi. 

Yılsonlarında istifalar oluyor yeni senenin aidatıyla karşılaşmayayım diye. 

KYÖD‟ü aidat ödediği bir kurum haline getirmiş bir üyeyle çok fazla ortak 

paydaşınızın kalmadığını görüyorsunuz. Sonuç itibariyle bir kişinin herhangi bir 

Sivil Toplum Örgütünde kalmak gibi bir mecburiyeti yok. KYÖD kendi 

misyonuna inanan ve beraber büyüyebileceği insanlarla zaten bir noktaya 

gelebilir. O tarz üyelerle de mümkün mertebe yolları ayırdık. 800 üyesi vardı şu 

an sanırım 502 üyeye düştü. Genelde son gelen ilk gider kuralı vardır. 2000 ile 

2018 arasındakilerde giden ağırlıklı. KYÖD bir ayıklanma ve bir silkelenme 

yaşadı. Bu zaten bizim düşündüğümüz, öngördüğümüz bir şeydi. Geçmişte 

yaşananlar her zaman kıymetlidir çünkü geçmişte yaşananlar her zaman bir 

deneyimden geldiğini görmek lazım. Geçmişte olan şeylere çok kıymet 

veriyorum. Kökünü bilmeden bir gelecek inşa etmek mümkün değil. KYÖD‟ün 

geçmişine baktığınız zaman çok parlak dönemlerinde yaptığı dünya kadar güzel 
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işler var. Kuruluş felsefesinden tutun devam eden süreçte yaşadıkları… KYÖD 

hala çevreye duyarlı, eğitime duyarlı örgütler arasındadır. Bir dönem kentin 

senatosu olma noktasında bir vizyon koymuş bir dernek. Bugünün koşullarında 

ne kadar gerçekleştirilir bunun yorumunu sizlere bırakıyorum. 

 

Soldan sağa Sadun Çetin, Uğur Ulusoy, KYÖD Başkanı Didem Turan, 

KYÖD Genel Sekreteri Uğur Saral ve Yiğit Özcan bir arada. 

 
✓KYÖD yeniden bir toparlanma dönemine girecek mi? 

Yeniden bir toparlanma dönemine girecek KYÖD. Bizden sonraki süreci de 

aşağı yukarı aynı felsefedeki arkadaşlar yürütecektir. Biz 3 yıldır çalışıyoruz ve 

bu yönetim çok emek verdi. Çok fazla derneksel faaliyet yürütemedik. Pandemi 

bir bahane değil pandemiden önce de biz hep kendi iç meselelerimize 

döndüğümüz için… Belki de şöyle bir faydası oldu pandeminin bize; Bütün her 

şeyi bıraktık ve dedik ki temel problemimiz bu derneği mali olarak düze 

çıkarmak mı… Bunun için bizim gelir kaynağı aidat.. Başka gelir kaynağımız 

yok. Biz bunu üyemize doğru anlatabilirsek, doğru ifade edebilirsek biz 

alacağımızı üyemizden tahsil ettiğimiz noktada borcumuzu öderiz ve bu dernek 

düze çıkar. Bir derneği ekonomik olarak düze çıkarmakla iş bitmiyor. Ondan 

sonra dernek kendi temel felsefesine göre nasıl yol alacağına karar verecek. 

✓Kuruluş felsefenize uygun yeni bir projeniz olacak. Bundan bahseder 

misiniz? 

Bu bağlamda da 20 Mart‟ta bir proje başlatıyoruz. Cuma günü bir basın 

açıklamasıyla duyuracağız. Biraz nostalji olacak ama bizim ilk hareket 
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noktamız üniversite gençliğini desteklemekti. KYÖD‟ü yeniden kentle 

buluşturmak istiyoruz. İlk kuruluş felsefemizdeki gibi burs fonumuzu yeniden 

öne çıkarmak istiyoruz. 2021-2022 dönemini hedefleyerek projeyi oluşturuyoruz 

şu anda. Hem bir çevre projesi ve hem bu çevre projesiyle elde edilen gelirle 

burs vermek, gençlere destek olmak istiyoruz. Bu projeyi üç aylık periyodda 

yapacağız mart-nisan-mayıs aylarında. Onu kamuoyuna duyuracağız. Belediye 

de her atığı topluyor ama burada hedefimiz özellikle KYÖD‟ün burs fonuna 

dikkat çekmek ve dönüşüm projesiyle KYÖD‟ü yeniden kamuoyuna taşımak. 

 

✓KYÖD’ün borçlarını ödeme noktasında bir yapılandırmaya gittiniz mi? 

Biz alacak ve verecek yönetilebilecek durumdayız. Kamuya ilişkin borçlarımızı 

yapılandırmayla beraber ödüyoruz. Çok az bir miktar çalışanlara borç kaldı. Biz 

bunları hem danışma kurulunda hem üyelerimizle paylaşıyoruz zaten. O 

anlamda rakam vermeyi doğru bulmadım. KYÖD‟ü borçlarıyla konuşmak 

istemiyorum. Biz alacaklarımızla vereceklerimizi denkleştirmiş durumdayız 

zaten. Onları da tahsil ettikçe borçlarımızı kapatıyoruz. 

✓KYÖD mevcut binasında hizmetini sürdürecek mi yoksa yeni bir bina 

arayışı olacak mı? 

Binadan çıkmayacağız. Büyükşehir ile bir problemimiz yok. Kiracı olarak 

devam edeceğiz. Binayla ilgili bir yenileme çalışması var, belediye ile 

görüşüyoruz. KYÖD ve MÜSİAD bilindiği gibi belediyenin mülkiyetinde. 

Tepe, yan duvarlar depremde de zarar görmüş ve sürekli tepemize akıyordu. Şu 

an içler acısı. Yaptığımız geçici bakımlar işe yaramıyor. Belki pandemi 

olmasaydı o süreci farklı atlatırdık. Hem kent için hem KYÖD için fizibıl 

şekilde binayı kullanacağız. 

✓KYÖD sosyal tesisleri yeniden ne zaman faaliyete geçecek? 

Martta açılacak ama Kocaeli‟de gerçekçi bakmak gerekirse insanların yeniden 

toparlanması mayısı bulur. Mayıs sonu haziran başında hareketlilik olacağını ön 

görüyoruz. Bizim hedefimiz yönetim kurulu içinden bizim düşüncemizi devam 

ettirecek bir yönetim oluşturmak. Biz zorunlu olarak bir yıl uzadık. 

✓Kongreniz ne zaman yapılacak? 

Hazirana kadar önümüzdeki verilere göre KYÖD yönetim kurulu toparlar 

yeniden. İsimlerden ziyade şu andaki yönetimde başkan olarak benim önem 

verdiğim bizi yeniden farklı bir şeye çekmeyecek, bu yol haritasını deva 

ettirecek bir yönetim oluşturmak. Yani KYÖD yönetimsiz kalmaz. Genel 
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kurulumuzu yaparız, bir yönetim oluştururuz, belirlediğimiz çizgi ve hedefte 

devam ederiz. Projeleri biz başlatırız sonraki yönetimler devam eder. Doğru olan 

her şey sahiplenilir. İlla ben başkan olacağım diye bir proje yapayım diye 

düşünmüyorum. 

Bu süreç bittikten sonra yeni üyeye başlayacağız. Bu süreçte yaptıklarımızı 

duyan gören insanlar bize kaydolacaklar. Bir kısmı vakıfla geliyor. Vakfa 

çocuklarını verenlerin KYÖD‟e üye olma mecburiyeti var. Onlarla da çok fazla 

birleşememişiz. O üyelerle KYÖD temelinde birleşmeye çalışmaları yapıyoruz. 

✓Vakıfla aranız nasıl? 

Vakıfla aramız çok iyi ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bana göre KYÖD‟ün 

en büyük hizmetlerinden bir tanesi ODTÜ KYÖD Vakfı Okulunu açabilmiş 

olmasıdır. Ben onu KYÖD‟den ayrı düşünmüyorum. Dünya kadar etkinlik 

yapabilirsiniz ve etkinlikler gelir geçer. KYÖD‟ün kendi içinde çıkmış, çok 

başarılı olmuş öğrenciler yetiştirmiş, KYÖD‟lünün felsefesine uygun eğitimler 

vermiş bir kurum var orada. O kurumu biz böyle pamuklarla saklayarak 

desteklemeliyiz. O yüzden vakıftan ayrı düşünülenmez dernek. Vakıf da derneğe 

her zaman sahip çıkıyor. 
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