
MOTİVASYON MEKTUBU 

Ben Selen. Dokuz Eylül Üniversitesi  işletme Fakültesinden bu yıl mezun oldum. Öğrenciyken iki yıl 

yönetici asistanlığı yaptıktan sonra boş vakitlerimi değerlendirmek için sevimli bir kafede baristalık 

yapmaya başladım ve halen devam etmekteyim. İçinde olmaktan son derece mutlu olduğum bir sosyal 

sorumluluk projem var. Adı Mutlu Olalım Projesi. Mutlu Olalım Projesi hastanede tedavi gören 

çocuklarımıza moral vermeyi amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesi.5 yıldır her hafta Cuma günleri 

5-14 yaş aralığındaki çocuklarla hastanede vakit geçiriyorum. Boş günlerimde sokak sokak dolaşıp 

fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Makinamı yanıma alıp gün boyunca  çocukları, sokak hayvanlarını ve 

dolaşırken bana anlamlı gelen her şeyin fotoğrafını çekiyorum. Karavan ile şehirleri belki de dünyayı 

gezmek gibi bir hayalim var. Yeni yerlere ulaşmayı ve kamp kurmanın heyecanını seviyorum. Gerçek 

hikayeden uyarlanmış filmler ve yaşayan kişinin ağzından yazılmış kitapları okumaktan çok keyif alırım. 

Güzel hayaller kurmuş insanların başarılarını okumak izlemek beni motive eder ve bana ilham verir. Bu 

yüzdende hayatımda yeri ayrı olan en iyi film ve kitap Patch Adamsdır, anlamlı bir dünyada 

yaşanabileceğini bana öğretmiştir. 

             Arkadaşıma sosyal sorumluluk projemden bahsettiğimde bana bunu yurtdışındada 

yapabileceğimden bahsetti ve AGH ile tanıştım. Araştırdığımda çok heyecanlandım ve hayallerim için 

çok güzel bir başlangıç olabileceğine karar verdim.5 yıldır her hafta Cuma günleri rengarenk giyinip 

hastanede çocuklarla bir araya geliyorum. Onların karşısına palyaço, pamuk prenses, batman gibi farklı 

kostümlerle çıkıyorum ve beni kahramanları gibi görüyorlar. Bir çocuğun gözünde kahraman olmak 

bana kendimi son derece özel hissettiriyor. Her hafta onlar için hastaneye gelen birilerinin olduğunu 

biliyorlar. Benim gibi her hafta cumayı beklediklerini biliyorum. Onlarla beraber danslar ediyoruz, 

şarkılar söylüyoruz, oyunlar oynuyoruz.5 yıldır içinde olduğum projem sayesinde takım çalışması 

yapmayı ve ekipçe keyif alarak yapılan işlerin daha kolay başarıya ulaştığını öğrendim. Aynı zamanda 5-

14 yaş aralığındaki çocuklarla yapılacak etkinliklerde sayısız tecrübe edinme şansım oldu. İletişime 

geçmekte zorluk yaşayan çocuklar için masa oyunlarında, çocukların el becerilerini ve hayal güçlerini 

desteklemek için yapılan elişi etkinliklerinde, kaynaştırma çalışmaları için grupça yapılan danslarda ve 

oyunlarda yer aldım. Çocukların birbirleriyle kaynaşmaları, liderlik özelliklerini geliştirmek için yapılacak 

aktivitelerde, onların zeka gelişimi, uyum becerileri için hazırlanmış oyunlarda kolaylıkla yer alabilirim 

bu yüzdende projenizin bana uygun olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda projenize ve diğer 

katılımcılarınıza katkı sağlayabilirim. Çocukların pozitif oluşları, enerjileri, hayal güçleri, kahkaları beni 

motive eden bir unsur. Her çocuk çok özel ve onlardan öğreneceğim çok şeyim var. Şimdiye kadar 

benim için anlamlı bir sürü güzel anı biriktirdim.  

Şimdi ise AGH ile farklı kültürlerdeki çocuklarla tanışma fırsatı yakalamak güzel anılarımı çoğaltmak 

istiyorum. Bu proje sayesinde hayal güçleri sınırsız olan daha bir sürü çocukla tanışıp onlardan yeni 

şeyler öğrenmeyi hedefliyorum. Yeni yerler görüp yeni insanlarla tanışıp projemde edindiğim 

tecrübelerimi farklı kültürlerdeki insanlarla paylaşmanın benim için çok anlamlı olacağını biliyorum. 

Proje bitiminde ülkeme döndüğümde başka kültürlerdeki insanlardan öğrendiğim yeni bilgilerle 

projeme daha faydalı olacağıma inanıyorum. Çünkü biliyorum ki yeni yerler görmek, yeni insanlarla 

tanışmak insanın ufkunu, zekasını ve hayallerini genişletir. 

 


