Projenin diğer katılımcılardan ilham verici
alıntılar
British Council eski çalışanları (alfabetik sıraya göre):
Ayşegül Gürerk: British Council benim için bir işyerinden çok daha fazlasıydı. Kariyerimi
yeniden şekillendirmeme yardım etti ve kendimi kişisel ve mesleki anlamda yeniden keşfetmemi
sağladı.
Fatma Şahin: British Council’ın bana kattıklarını saymakla bitiremem ama en önemlilerinden
biri, kendi ülkemdeki insanlara British Council’ın sunduğu eğitimleri, sınavları ve her türlü imkânı
ulaştırmada aracı oluyor ve insanların hayatına bir şekilde dokunuyor olmamdı.
Hazan Hayaloğlu: British Council ile olan bağlantımı düşündüğümde aklıma gelen ilk ifade
‘mutlu bir tesadüf’. Genç yaşında çok hevesli bir okuyucu olarak British Council kütüphanesini
keşfettiğim için şanslıydım. Bugün geldiğim entellektüel ve profesyonel noktada British
Council’ın çok büyük katkısı olduğunu söylemek yalan olmaz.
Lütfiye Erkmen: British Council’ın bana sunduğu bir diğer fırsat büyük oğlum ile aynı yerde
çalışma imkanıydı. Oğlumla iş arkadaşı olduk. British Council’a bana tüm bu duyguları
deneyimleme fırsatı verdiği için minettarım.
Pat Türkmenoğlu: British Council ile olan 14 yıllık yolculuğum boyunca insan odaklı olan ve
Türkiye kültürü ile İngiliz kültürünü bir araya getirmeyi amaçlayan bir kurumda çalışma fırsatı
benim için hem büyük zevk hem de bir ayrıcalıktı.
Pınar Uşşaklı: British Council’daki en keyifli çalışma anılarımkıymetli Britanyalı yazarlar,
akademisyenler ve şairlerle çalışma fırsatı bulmam, ve IELTS’i Türkiye’ye tanıtma imkanım
oldu. 2004’te yaş haddinden emekli oldum. Emekli oldum ama aynı yıl, bu sefer de IELTS
sözlü sınav değerlendirme uzmanı olarak, British Council ile kaldığımız yerden yolumuza devam
ettik. Dile kolay, birlikte 56 yıl.
Safiye Tümsek: Bu kurumda geliştirdiğim insan ilişkileri sayesinde, daha okuma yazma
öğrenmeden önce İngilizce kelimeler öğrendim. Kurumun verdiği teşvikle ise okuma yazma
kursuna yazıldım ve bu konuda kendimi geliştiriyorum. Bu kurumun, çalışanlarının hakkını her
daim koruması ve adaletli davranmasıyla burada çalışıyorum. Bu, kendime olan güvenimi
arttırıyor ve bir kadın olarak kendi ayaklarım üzerinde durabilmekten gurur duyuyorum.

Program katılımcıları (alfabetik sıraya göre)
Ebru Canan Sokullu: 2017'de, Essex Üniversitesi ile" Göçmen ve Mültecilere Ev Sahipliğinin
Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Hukuki Yönleri "ağını birlikte organize etmek için British
Council’dan Newton Fonu Researcher Links desteği aldım. Bu destek, yalnızca ağ oluşturmak
www.britishcouncil.org

için değil, aynı zamanda daha fazla işbirliğine yönelik fikir ve fırsat alışverişi için de harika bir
fırsattı.
Pınar Çalık: Manchester Üniversitesi'nin (UMIST) girişimiyle başlatılan British Council Link
Programı çerçevesinde 1996 yılında bir yıllık bir araştırma programı yürüttüm. Ben ve Ankara
Üniversitesi'ndeki meslektaşlarım, British Council'a ve İngiltere'deki unutulmaz dostlarımıza
minnettarız.'

Birleşik Krallık Mezunları
Aslı E Mert: Mezun Ödülleri sahiplerine sunulan destekle, önümüzdeki dönemde nicel
araştırma yöntemleri alanında alacağım prestijli eğitimlerle hem kendimi bu alanda daha fazla
geliştirmeyi, hem araştırmalarıma yeni bir boyut katmayı, hem de öğrendiklerimi öğrenci ve
meslektaşlarıma aktararak British Council’in sağladığı bu değerli imkânın sürdürülebilirliğini
sağlamış olmayı hedefliyorum.
Ayten Alkan: Chevening Bursu sayesinde 2005 yılda University College London Kalkınma
Planlaması Birimi’nde Kadınların Katılımı Programı’na katılma imkânı buldum.
Ece Sarıca Yücel: Yurt dışında yapmak istediğim yüksek lisans için dil yeterlilik şartına
istinaden IELTS sınavına girdim. Yüksek lisansımı İngiltere’de London School of Economics’te
tamamladıktan sonra hem sosyo-kültürel, hem de mesleki anlamda ikinci ülkem İngiltere oldu.
İlk adımı atmamda ise British Council’ın etkisi oldukça önemli.
Gökçe Yörükoğlu: British Council’ın Birleşik Krallık Mezun gibi ödülleri düzenlemesinin son
derece önemli olduğunu düşünüyorum çünkü insanları teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda
insanların özgüveninin ve başarısının artmasını da sağlıyor. ‘Profesyonel Başarı’ kategorisinde
almış olduğum bu ödülden ötürü son derece gururluyum.
Sanem Aydın Düzgit: 1999 yılında İstanbul depreminde babamı kaybettiğimde Chevening
Bursu erteleme talebimi kabul ettiği için British Council’a müteşekkirim. Birleşik Krallık’ta aldığım
master eğitimi Avrupa entegrasyonu konularına ilgimi artırdı ve Avrupa’da doktora programına
devam ederek sonrasında Türkiye’nin en tanınmış üniversitelerinden birinde akademisyen olma
kararını vermemde önemli bir rol oynadı.

