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Sayın Dr.  Dündar-Işık öncelikle bize kurumunuzu tanıtırmısınız?

ARDA Danışmanlık & Eğitim Şirketi, bundan 6 yıl önce "İnsan, başarı ve bilgi“ odaklı bir 
vizyon'un ışığında kurulmuş ve 20'den fazla projeyi başarıyla tamamlamış bir kurumdur.

Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yüzlerce kişiye; öğrencisinden öğretmenine, 
akademisyenindeni sivil toplum kuruluş temsilcileriene, bakanlık çalışanlarına kadar staj, meslek içi
eğitim, çalıştay ve kurs imkanları sunduk ve sunmaya devam ediyoruz.

Peki ARDA'nın benzer eğitim kurumlarından farkı nedir?

Bizim için işin büyüğü, küçüğü yoktur. Her yeni projemizle, kurum olarak yeniden dünyaya geliriz 
ve başarımızı  bir kez daha ispatlarız. Bu kadar farklı insan yelpazemiz olmasına rağmen, bizim için
ARDA ile çalışan her kurum ve her proje katılımcısı ayrı ayrı çok değerli ve çok özeldir. Bizde 
cinsiyet, etnik köken ve sosyal statü ayrımı yoktur, herkese eşit mesafede bir yaklaşım söz 
konusudur. Aslolan hizmetteki kalite ve vizyondaki insan ve başarı odaklı çalışmalardır.

Neden eğitim alanını ve bu yöndeki projeleri tercih ettiniz?

Her şeyden önce ben bir öğretmen kızıyım. Eğitimli bir aileye mensup olmak sizi her zaman 
eğitimden yana ve bu konuda duyarlı bir bireye dönüştürüyor. Bunun ilk izleriyse okuma aşkı ile 
başlıyor. Evimizde her zaman çok sayıda kitap oldu. Dolayısıyla kitap okumayı çok seviyorum ve 
bu alışkanlık beni insana dair öykülere yaklaştırdı. Bu da tabii beni insanlara yakınlaştırdı ve bu 
doğrultuda işler yapmak için teşvik etti. Yaptığımız işle ''İnsanların hayatlarına ve kalplerine 
dokunuyoruz''. Özellikle gençlerle yollarımızın kesiştiği noktada, geleceklerinin şekillenmesinde, 
bizimle oldukları süre içerisinde kalıcı pozitif izler bırakabiliyoruz. Kısacası ARDA ekibi olarak 
işimi çok seviyoruz ve her gün yapmış olduğumuz işin heyecanını yaşıyoruz. Kurum olarak atmış 
olduğumuz her imzada toplumsal ve vicdani sorumluluk taşıyoruz. Bütün bunlar da bizi bir anlamda
eğitim sevdalısı yapıyor.  

Bize biraz da kendinizden bahseder misiniz? Dr. Susam Dündar Işık kimdir?
Türkiye'de doğup büyümüş, Türkiye, Almanya ve İngiltere'de eğitim almış, Avrupa Parlamentosu, 
Üniversitede Öğretim Üyeliği, Meslek eğitim projeleri gibi alanlarda çalışmış bir kadınım. Ve tabii 
ARDA Danışmanlık & Eğitim'in idarecisiyim. Bütün bunların yanında 12 yaşındaki Arda ve 5 
yaşındaki Arsu - Nazik'in annesiyim.



Bu görevleriniz çerçevesinde pek çok ödülün de sahibi oldunuz, bu ödüller neydi?

 DİTİB ve Berlin Türk Cemaati tarafından 2007 yılında ''Yılın en başarılı kadını seçildim. 
Göçmenlerin efsane takımı Türkiyemspor'da yönetim kurulu ve basın sözcülüğü yaptığım zaman 
Türkiyemspor'da yapmış olduğumu çalışmalar Almanya Tolerans Ödülünü ve Berlin Lalesi'ni 
getirdi. Büyükelçi Mehmet Ali İrtemçelik ve Başkonsolos Ahmet Nazif Alpman'ın eşi ile birlikte 
hapisteki genç tutuklular için kitap kampanyası yapmıştık. Bu da kamuoyunda oldukça ses getiren 
bir çalışmaydı.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nde de çok sayıda, başarılı ve ses getiren çalışmalarınız 
olmuştu. Siyasi çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Her iki toplumu yakından tanıma ve toplumun değişik kesimlerinden gelen Alman ve yabancı 
kökenli genç ve yetişkinle çalışma şansı yakaladım ve bunun büyük bir ayrıcalık olduğunu 
düşünüyorum. Bu çalışmalar aynı zamanda  büyük zaman ve enerji gerektiren işler. Ama hepsi 
benim için severek ve azimle yapılmış çalışmalar. Her alanda olduğu gibi siyasette de insanlara 
destek olmak çok güzel, onların hikayelerinde ve kalplerinde özel yerler alabilmek son derece 
kıymetli. Belki siyaset bir rekabet alanı olarak algılanıyor olabilir, ancak ben başkalarının 
başarılarından korkanlardan değil, onları destekleyenlerden yanayım . Dünya o kadar büyük ve 
koşmak için  o kadar çok kulvarı var ki, hiç kimse kimseye engel değil. Hatta birlikte büyümek ve 
uzun soluklu olabilmek için bir çok olanak mevcut ve bu olanaklar mutlaka değerlendirilmeli. Bu 
politikada da, iş yaşamında da böyle. Eğitim alanındaki çalışma yoğunluğum nedeniyle dün olduğu 
kadar siyasi arenada faal değilim. Sosyal Demokrat Parti içerisinde eskiden olduğu gibi Çalışma 
gruplarında yönetim kurulu üyeliğim yok. Belirttiğim gibi yoğun iş tempom ve tabii 5 yaşına yeni 
basan küçük kızımın her gün evde dönüşümü bekliyor olması bu alanda soluklanmam için en 
önemli nedenleri teşkil ediyor. Ama politikayı hala çok seviyorum. Bir de eğitim çalışmalarımla 
birlikte politikanın her alanda yapılabileceğini tecrübe etme şansı yakaladım. Başka bir deyişle 
politikada yapacağım şeyleri, aslında kendi işimde daha özgürce yapabildiğimi gördüm.

Öğreniminizi farklı ülkelerde yaptınız. Mesela lisans eğitiminizi Türkikiye'de,doktoranızı 
Berlin'de tamamladınız. Bunun çalışma hayatınıza izdüşümü nasıl oldu?
Berlin'deki doktoramın ardından Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu'nda uluslararası ve son derece 
verimli bir iş ortamı deneyimim oldu. Sınırsız, savaşsız, eşit ve özgür Avrupa Birliği mücadelesini, 
farklılıklardan gelen zenginliklerin inanılmaz gücünü, başarısını o parlamentoda fark ettim. Ayrıca o
zamanlar 20 ülkenin buluştuğu Avrupa Parlamentosu'nda tek Türk kökenli kadın olmanın da 
ayrıcalığını yaşadım.  O günlerde Avrupa Birliği – Türkiye ilişkilerini kaynaştırma çalışmaları 
çerçevesinde toplumların birbirine meraklı ve önyargısız yaklaşmaları ve birlikte çalışabilmeleri 
fikri, öncelikli hedefimdi. Bugün de söz konusu hedef, ARDA Danışmanlık & Eğitim'in kurumsal 
hedefidir. 



ARDA Danışmanlık & Eğitim ne tür projeler yapıyor?

ARDA 20'den fazla projeyi başarıyla tamamladı. Bu projelerin içerisinde çok farklı alanlarda 
meslek lisesi öğrencilerine staj imkanları, öğretmen ve akademisyenlere, bakanlık çalışanlarına 
meslek içi eğitim, çalıştay ve kurslar sunduk. Alanlar teknik konulardan, engellilerin eğitimine, 
sosyal projelere kadar çok geniş sosyal, kültürel ve eğitim içerikli çalışamalardan oluşuyor.

Bu projeler arasında sizin için en önemlisi hangisiydi?

Bütün projeler aslında çok önemli ve çok özel. Ayrıca hepsi gerek içerik gerek katılımcı profili 
olarak farklılar taşıyor. Fakat bizim için öne çıkan, en büyük proje Hayat Boyu Beceri Eğitimi 
Projesi olmuştur. Bundan 2,5 yıl önce T. C. Milli Eğitim Bakanlığı ile başlayan Avrupa Birliği'nin 
en büyük bütçeli ve katılımcı sayısına sahip olan öğretmen hareketliliği projesini yeni bitirdik. Bu 
proje kapsamında, Türkiye'nin Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Sakarya gibi farklı 22 ilinden 
Gazetecilik, Radyo - TV, Grafik ve Fotoğrafçılık, Metal Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, 
Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından 
seçilip gelen 159 meslek öğretmeni, birer ay süre ile alanında öne çıkan Alman partnerlerimizle 
birlikte mesleki eğitimine taabi tuttuk. Farklı meslek alanlarından gelen öğretmenler, Berlin'deki 
işbirliği içinde bulunduğumuz Almanya Başbakanlığı, Berlin Eyalet Başbakanlığı, diğer 
bakanlıklar, belediyeler, meslek odaları, sivil toplum ve kamu kuruluşları, kobiler, endüstriyel 
kuruluşlar, sanat-kültür ve spor alanında hizmet veren projelerde eğitim alma fırsatı elde ettiler. 
Öğretmenlerimiz, bunların arasında Axel- Springer, Siemens, Mercedes, BMW gibi dünya devi özel
şirketlerde son teknolojileri yerinde inceleme olanağı buldular. 

Katılımcılar mesleki anlamda burada neler öğreniyorlar?

Bütün çalışmış olduğumuz kurumların hepsi, özenle tek tek seçilmiş kurumlar. Onlarla ARDA'nın 
ortak noktası ''Daha yaşanılır ve daha iyi bir dünya için çok iyi eğitilmiş, uluslararası değerlere 
sahip, kadın erkek eşitliğine önem veren, demokrasiyi ve laik sistemi savunan, birbirine saygılı, AB 
değerlerine sahip çıkan bir gençlik varedebilmek."

Bu çerçevede katılımcılar, dev firmalarda kendi alanlarında en son teknolojiye tanıklık ediyor. 
Türkiye ve Almanya arasında eğitim alanında çok büyük  farkların olmadığını söyleyenler de var. 
Ama en çok dikkat ettikleri konu, Almanların iş güvenliğine vermiş oldukları önem. Bunu 
kesinlikle beraberlerinde götürüyorlar. Gençler staj yaptıklarında eğitim aldıkları mesleği daha 
yakından tanıyor. Vizyonları genişliyor... Örneğin alanlarında sadece çalışan değil, başarılı ve 
yenilikçi bir işveren olabileceklerini de görüyorlar.

Türkiye ve Almanya arasında kıyaslamalar oluyor mu? Özellikle hangi konularda oluyor?

Daha çok yaşam tarzı, kurallar, Alman dakikliği, işini sevme, ulaşımın rahatlığı, insanların daha 
özgür olması gibi konular öne çıkıyor.



Almanya tecrübesinin katılımcılar üzerindeki etkileri neler?

Genelde çok olumlu. Proje katılımcıları tarafından olumlu tepkiler aldıkça, biz de önümüze 
koyduğumuz hedeflerin çıtasını yükseltiyoruz, geniş  hizmet yelpazesi içeren çalışma programları 
hazırlıyoruz. Almanya Başbakanlığı'nda federal düzeyde Almanya eğitim politikalarını, Berlin 
Eğitim Bakanalığı'nda eyalet düzeyinde eğitim politikalarını ve Belediye başkanlarından yerel 
yönetimlerin eğitim çalışmalarını öğrenmelerini sağlıyoruz. Ayrıca dar gelirli ailelerin ve mülteci 
çocuklarının eğitime kazandırılması ve sosyal başarıları için yapılan çalışma ve projeler hakkında 
bilgiler alıyorlar. Bu da katılımcıların Türkiye'ye daha donanımlı ve çok yönlü bir mesleki bakış 
açısıyla dönmelerini sağlıyor. Almanların Türklere, Türklerin Almanlara karşı ön yargıları yıkılıyor. 
Özellikle kadınlar ve gençlerle yapılan çalışmalar çok ses gitiriyor.

Katılımcılardan proje bitiminde nasıl tepkiler aldınız? Kurumunuzla ilgili değerlendirmeler 
neler?
Bir   katılımcı, “ARDA'nın işi çok zor. İçinde farklılıklar barındıran Alman ve Türk toplumu 
arasında kültürel iletişimi sağlamak her kurumun harcı değil. Bir tarafta mantığın ağır bastığı Alman
toplumu, diğer taraftan duyguların öncelikli olduğu Türk öğretmenler var"demişti. Evet, kolay değil
yaptığımız iş, ama zaten var olma nedenimiz zoru başarmak

Kurum olarak gelecekle ilgili hedefleriniz neler? Farklı sektörlerde de çalışmayı düşünür 
müsünüz?

Bütün bunları yaparken amacımız, 250 yıldan fazla aralarında dostluk bağı olan ve 3 milyon 
Türk'ün yaşadığı Almanya ile Türkiye arasında köprü kurmak ve bu sayede iki ülkenin birbirlerini 
daha iyi anlamalarına katkı sağlamak.

Bundan sonra hem bu alanda, hem de iş dünyası ve siyasette iki ülkenin ilişki kurmasına hizmet 
edecek projelerde yer almak istiyoruz.  Bu çerçevede Türkiye'den ve Almanya'dan politikacıları, iş 
adamlarını, belediye başkanlarını biraraya getirecek Alman ve Türk basının da içerisinde yer alacağı
organizasyonlar hedefliyoruz. Bunun için gerekli alt yapıya ve deneyime sahibiz. Ayrıca sadece 
Türkiye'den öğrenci ve öğretmenleri değil, Almanya'dan da Türkiye'ye öğrenciler götürmek 
istiyoruz. 

Bunun yanında mültecilerin eğitim ve integrasyonu Almanya'da çok önemli bir konu. Sizin 
gibi Almanya'da göçmenlerle çalışmış tecrübeli bir kurumun deneyimlerinden mutlaka 
yararlanmak gerekiyor. Mültecilerin entegrasyon, eğitim ve İş yaşamına kazandırılmasında 
çalışamalarınız var mı?

Şu an direk yok. Ama alanda çalışmalarımız sürüyor.

Röportaj için çok teşekkür ederiz.


