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EROL TUNA VAKFI hangi ideallerle ve ne 
zaman kuruldu?
Bu sorunun yanıtı, Tunalar Topluluğu’nun 

gelişim ve yönetim anlayışıyla paralellik gösteri-
yor. Tunalar Topluluğu, yerelde filizlenip büyük 
emekler verilerek ulusal ölçekte bir Toplulu-

ğa dönüştü; bununla kalmayıp uluslararası bir 
Topluluk olma yönünde önemli adımlar attı. 
Söz konusu büyüme sağlanırken kaynakların 
toplum menfaatine değerlendirilmesi başından 
beri önem verilen bir ilkeydi. Dolayısıyla yıllar 
içerisinde Tunalar Topluluğu, birçok sosyal so-
rumluluk projesinin öncüsü ve yönlendiricisi 
oldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Erol Tuna ve 
ailesi, 1988 yılından beri binlerce öğrenciye eği-
tim bursu sağladı, çok sayıda eğitim kurumuna 
destek verdi ve aynı zamanda ihtiyaç sahibi aile-
lere ayni ve nakdi yardımlar gerçekleştirdi. Uzun 
yıllar bu şekilde devam eden sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinin kurumsal yapıya kavuşması, planlı 
ve sürdürülebilir bir çerçevede ileriki nesillere 
aktarılması hedefiyle Erol Tuna Vakfı hayata 
geçti. Gerekli altyapının ve kuruluş işlemlerinin 
tamamlanmasıyla 2 Eylül 2021 tarihinde resmi 
olarak faaliyetlerine başladı. Yolculuğumuzun 

ana ekseninde, eğitim alanında sosyal sorumlu-
luk projeleri gerçekleştirmek ve elbette bunun-
la birlikte ihtiyaç sahiplerine kaynak oluşturmak 
yer alıyor. 

Henüz çok kısa süre geçti ama Erol Tuna 
Vakfı’nın bugüne kadar hayata geçirdiği pro-
jelerden bahseder misiniz?
Vakfımızın kuruluşu çok yeni olmasına rağmen 
geçmişten aldığı mirasın devamı olarak birçok 
projeye imza attı. Hâlihazırda sürdürülen eğitim 
bursları planlı şekilde kurgulanırken yeni burslar 
da verilmeye başlandı. Vakfımızın öncülüğün-
de 2022 yılında inşası tamamlanan Fatma Tuna 
Kızılay Anaokulu, önümüzdeki eğitim ve öğre-
tim yılına hazır hale getirildi. İnşası devam eden 
Mehmet Ali Tuna İlköğretim Okulu’nun da önü-
müzdeki yıl tamamlanarak eğitim ve öğretime 
kazandırılması planlanıyor. 

İYİDEN İYİYE, 
GÖNÜLDEN GELECEĞE…

EROL TUNA VAKFI, TOPLUMSAL GELİŞİMİN 
HER NOKTASINDA VAR OLACAK 
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BÜYÜK MÜCADELELERLE KURULAN BU 
VATAN İYİ OLMAYI, İLERİDE OLMAYI 

HAK EDİYOR. DÜNYAYLA BÜTÜNLEŞİK, 
DEĞERLERİYLE BARIŞIK, YOLUYLA 

AYDINLIK BİR TOPLUM YAPISI İLERİDE 
YER ALMANIN ASLİ UNSURLARINI 

OLUŞTURUYOR. EROL TUNA VAKFI, BU 
ASLİ UNSURLARA KENDİ OLANAKLARI 

ÇERÇEVESİNDE KATKI SAĞLAMAK, 
TOPLUMSAL BİLİNÇ DÜZEYİNİN 

ARTIRILMASINDA ROL ALMAK 
ÜZERE 2021 YILINDA FAALİYETLERİNE 

BAŞLADI. ASLINDA YILLARDIR DEVAM 
EDEN PAYLAŞIMCI BİR YAKLAŞIMIN 

KURUMSAL KİMLİĞE BÜRÜNMESİYLE 
İLK ADIMLARINI ATAN EROL TUNA 

VAKFI, HENÜZ BİR YILLIK KARNESİNE 
BİRÇOK ŞEY SIĞDIRDI, YENİLERİ İÇİN 

KOLLARI SIVADI. BU ANLAMLI GİRİŞİMİN 
YOLCULUĞUNU DAHA YAKINDAN 

TANIMAK ÜZERE BİR ARAYA GELDİĞİMİZ 
EROL TUNA VAKFI MÜDÜRÜ MURAT 

BAKİ, EĞİTİMİ VE YARDIMLAŞMAYI 
TEMEL ALAN BİR FELSEFEYLE VAKIF 

GELENEĞİNİ GELECEKLE BULUŞTURMAYI 
HEDEFLEDİKLERİNİ DİLE GETİRDİ. 



VAKFIMIZ, ÖNÜMÜZDEKİ 
YILLARDA YİNE BAŞTA EĞİTİM 

OLMAK ÜZERE BİRÇOK PROJEYE 
İMZA ATMAYI PLANLIYOR. 

BU AMAÇLA VERİLEN EĞİTİM 
BURSLARININ KAPSAMI 

GENİŞLETİLEREK, ÖZELLİKLE 
LİSANSÜSTÜ VE DOKTORA 

ALANINDA DA BURS VERMEYİ 
PLANLARIMIZ ARASINA 

ALDIK. ÜNİVERSİTE ÖNCESİ 
EĞİTİM KURUMLARINDA 

BAŞARILI VE ÜSTÜN 
YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN 

DESTEKLENMESİ DİĞER BİR 
ÖNCELİĞİMİZİ OLUŞTURUYOR. 

AYRICA YENİ EĞİTİM 
KURUMLARININ İNŞASI VE 

BU KURUMLARIN VAKFIMIZ 
BÜNYESİNDE EĞİTİM 

HAYATINA DEVAM ETMESİNİ 
YOL HARİTAMIZIN ÖNEMLİ 

BİLEŞENLERİNDEN BİRİ OLARAK 
GÖRÜYORUZ. 
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Yine bu süreçte birçok eğitim kurumuna kütüp-
hane ve laboratuvar yapımı için destek verildi. 
Bu projeler dışında özellikle mahalle muhtar-
larımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaç sahi-
bi ailelere gıda ve ısınma yardımları da devam 
ediyor.

Erol Tuna Vakfı’nın önümüzdeki dönemde-
ki çalışmalarından/hedeflerinden bahseder 
misiniz? 
Vakfımız, önümüzdeki yıllarda yine başta eği-
tim olmak üzere birçok projeye imza atmayı 
planlıyor. Bu amaçla verilen eğitim burslarının 
kapsamı genişletilerek, özellikle lisansüstü ve 
doktora alanında da burs vermeyi planlarımız 
arasına aldık. Üniversite öncesi eğitim kurumla-
rında başarılı ve üstün yetenekli öğrencilerimizin 
desteklenmesi diğer bir önceliğimizi oluşturu-
yor. Ayrıca yeni eğitim kurumlarının inşası ve bu 
kurumların vakfımız bünyesinde eğitim hayatına 
devam etmesini yol haritamızın önemli bileşen-
lerinden biri olarak görüyoruz. 

Erol Tuna Vakfı’nın yapılanması hakkında bil-
gi verir misiniz? Ekip ve yönetim organizasyo-
nu nasıl şekilleniyor?  
Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Erol Tuna ve 
ailesi başta olmak üzere tüm Tunalar Topluluğu 
çalışanları vakfımızın gönüllüleri arasında yer alı-
yor. Her bir gönüllümüz kendi çevresine duyarlı 
ve sosyal sorumluluk bilinciyle bizlere katkı sağ-
lıyor. Kendi çevrelerinden aldıkları verileri payla-
şarak bizlere inanılmaz destek veriyorlar. 

okul kütüphanesinden aldığı kitaba bakarken 
yüzüne yansıyan ışıltı, imkânsızlıklar içinde eği-
tim vermeye çalışan öğretmenin minnettarlığı 
ya da kapısına yardım kolisi ulaştırdığınız anne 
ve babanın mutluluğu... Bu gördüğüm yüzler ve 
ifadeler bana yaptığım işin ne kadar değerli ol-
duğunu hissettiriyor.

Bir yönetici olarak sizi tanıyabilir miyiz? Özel-
likle üzerinde hassasiyetle durduğunuz konu-
lar var mı? 
1973 yılında, Trabzon’da dünyaya geldim. Tüm 
eğitim hayatımı Trabzon’da tamamladım. Kara-
deniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldum. 
Çalışma hayatımın neredeyse tamamı otomotiv 
sektörü içerisinde geçti. 
Uzun yıllar finans departmanında çalışmam mü-
nasebetiyle dünya ekonomisini ve özellikle ülke 
ekonomisini yakından takip ettim.  Bu da bana 
ekonomik gelişmeler karşısında insanların neler 
yaptığını gözlemleme olanağı sağladı. Özellikle 
pandemi sonrası dünya ekonomisindeki ve ülke-
miz ekonomisindeki sıkıntılar, insanlarımızı olum-
suz yönde etkiledi. Bu itibarla vakfımıza başvuru 
sayısının çok artığını ifade edebilirim. Bizler bu 
başvuruları titizlikle inceleyip yardımların gerçek 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda çok 
hassas davranıyoruz. Bunu yaparken de gelenek-
lerimizde yer alan ‘kapımıza geleni boş çevirme-
me’ ilkesini de göz ardı etmiyoruz.

Tunalar Topluluğu ile yollarınız ne zaman ke-
sişti? Bu ailenin bir üyesi olmak ve insanların 
hayatına dokunmak size nasıl hissettiriyor? 
Tunalar Ailesi ile yollarımız 2010 yılında kesişti. 
Tunalar Topluluğu içerisinde servis departma-
nında başlayan iş hayatım, satış temsilcisi, pa-
zarlama ve iş geliştirme müdürlüğü, ardından da 
finans müdürlüğü görevleriyle devam etti. 2021 
yılında Erol Tuna Vakfı’nın kurulması kararı ile 
birlikte vakıf müdürü olarak atandım.  
İnsanların hayatına dokunmak; evet, yaptığımız 
işin tam karşılığı bu cümle. Burs alan bir öğren-
cinin teşekkürü, bir köy ilkokulundaki öğrencinin 
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Ülkemizi çağın 
ilerisine taşıyacak 
gençlerin yaşamına 
dokunmak istiyoruz
“Erol Tuna Vakfı olarak tarihi çok eskiye 
dayanan vakıf geleneğimizi yaşatmak, bunu 
yaparken de yaşamın temel gereksinmeleri 
olan eğitim, sağlık ve kültür alanları başta olmak 
üzere ülkemizi çağının ilerisine taşıyabilecek 
bireylerin yetişmesini sağlamak en büyük 
hedefimizi oluşturuyor. Bizler biliyoruz ki, 
eğitimli bireyler geleceğimizin teminatıdır.”
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