
hedefe girişimi 
 

Herkes için Dijital Eğitimde Fırsat Eşitliği Girişimi 
 

Gönüllü Çağrısı 
 

HeDeFe - Herkes için Dijital Eğitimde Fırsat Eşitliği Girişimi; Covid-19 salgını 
sonrasındaki yeni normal süreçte, okulların dijital eğitime geçmesiyle, gerekli donanım 
eksikliğinden dolayı dijital eğitime erişemeyen dezavantajlı çocukların sorunlarına odaklanan 
bir sosyal girişimdir. 
 
HeDeFe; Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile eğitim ihtiyaçlarını iş birliği ve fırsat eşitliği ile 
karşılayarak, yaşam becerileri gelişmiş, bilinçli bireyin/toplumun oluşturulmasına çalışan 
İzmir Eğitim Kooperatifi ortakları tarafından başlatılan bir sosyal girişimdir.  
 
HeDeFe Girişimi; kar amacı gütmeyen kurum statüsünde olan İZEK - S.S. İzmir Eğitim 
Kooperatifi çatısı altında, bağışlar ve gönüllüler ile yürütülecek bir sosyal sorumluluk 
projesidir, destek ve katkı sağlamak isteyen tüm kişi ve kurumlar ile işbirliğine açıktır. 
 
HeDeFe Girişimi, yol haritasını aşağıdaki gibi şekillendirmiştir: 
 
 Kişi ve Kurumların elindeki kullanılmayan bilgisayarları topla. 
 Bu bilgisayarları, internete sorunsuz girecek ve tarayıcı çalıştıracak minimum altyapıda 

yapılandır.  
 Bunun için lisans ücreti gerektirmeyen ve minimum donanım kapasitesinde çalışan Linux 

işletim sistemi kur. 
 İşe yaramayan bilgisayar ve donanım parçalarını elektronik geri dönüşüm sektörüne 

ileterek değerlendir. 
 Girişimi bir kampanya ve bağış süreci olarak organize et. 
 Kampanya kapsamında bağışcılardan gelecek yeni bilgisayarları ve tabletleri de 

değerlendir. 
 Yukarıdaki süreçte elde edilen bilgisayar ve tabletlerin dağıtımı için devlet okullarındaki 

öğretmenlerden başvuru al. 
 İlgili öğretmenler ile birlikte bilgisayar ve tabletleri öğrencilere elden  teslim et. 
 Tüm süreci ve sayısal verileri şeffaflık ilkesine göre kamuoyu ile paylaş, ilgili raporları 

hazırla ve yayımla. 
 
HeDeFe sosyal girişimi ve projesi için aşağıdaki konularda gönüllülere ihtiyacımız var; 
 
 Bilgisayar toplama, kurma ve bilgisayar donanımları/parçaları konularında bilgili ve 

deneyimli iseniz, 
 Linux işletim sistemi konusunda bilgili ve deneyimli iseniz, 
 Girişim ve projenin yönetim ve organizasyon sürecinde; kayıt/takip işlemlerinde, 

verilerin tablolara işlenmesinde veya diğer operasyonel işlerde görev alabilir iseniz, 
 Kampanya yönetimi, sosyal medya, halkla ilişkiler konusunda bilgili ve deneyimli 

iseniz, 
 Veya bu sosyal projede illa ki bir katkım olsun, içinde yer almak, katkı sunmak isterim 

diyorsanız 

 
Aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. 
 
İZEK - İzmir Eğitim Kooperatifi 
HeDeFe Sosyal Girişim Ekibi 
izekhedefe@gmail.com  /  izmiregitimkooperatifi@gmail.com  
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