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HEDEF 9: SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI 
Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve 
yenilikçiliğin güçlendirilmesi.

HEDEF 10: EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI
Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması.

HEDEF 11: SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR VE YAŞAM ALANLARI
Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması.

HEDEF 12: SORUMLU TÜKETİM VE ÜRETİM
Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması.

HEDEF 13: İKLİM EYLEMİ
Iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi.

HEDEF 14: SUDAKİ YAŞAM
Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir 
kullanımı.

HEDEF 15: KARASAL YAŞAM
Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımın korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, 
ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın durdurulması ve 
iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi.

HEDEF 16: BARIŞ VE ADALET
Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete 
erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası.

HEDEF 17: HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR
Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklığın 
canlandırılması. 

Birleşmiş Milletler tarafından Ocak 2016’da kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl eri (Küresel 
Hedefl er), açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldırmak, temiz enerji kaynakları yaratmak, eşitsizliklerin 
azaltılması, sorumlu ve tüketim ve üretim modellerinin desteklenmesi, nitelikli eğitimin sağlanması, 
demokrasi ve barışın dünyanın her noktasında sağlanmasını gibi sürdürülebilir hedefl ere 2030 
yılına kadar ulaşılmasını amaçlamaktadır. 
 
17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin önümüzdeki dönemde başarılı bir şekilde uygulanarak tüm 
canlıların daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşları iş birliği içerisinde hareket etmelidir. 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Cenevre merkezli Sürdürülebilir Kalkınma 
Akademisi tarafından bu yıl gerçekleştirilen 9. KSS Pazaryeri Sürdürülebilir Kalkınma Akademi 
Ödülleri, aşağıda Birleşmiş Milletler’in kısa tanımlamalarıyla birlikte yer alan Küresel Hedefl er’in 
kısa süre içerisinde hayata geçirilmesine destek olmayı arzulamaktadır. 

Hedef 1: Yoksulluğa Son
Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde ortadan kaldırılması.

Hedef 2: Açlığa Son
Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanması; 
sürdürülebilir tarımın desteklenmesi.

Hedef 3: Sağlıklı Bİreyler
Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi.

Hedef 4: Nİtelİklİ Eğİtİm
Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin 
desteklenmesi.

Hedef 5: Toplumsal Cİnsİyet EŞİTLİĞİ
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi.

HEDEF 6: TEMİZ SU VE SIHHİ KOŞULLAR
Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetimin güvence altına 
alınması.

HEDEF 7: ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ
Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimin güvence altına alınması.

Hedef 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes 
için insana yakışır işlerin desteklenmesi.
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Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 

E-posta: kssd@kssd.org 
Yönetim Kurulu Başkanı: Serdar Dinler 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye), sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal 
başarı için çalışmalarında, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde KSS 
bilincini yaymak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur. 

KSS Türkiye, CSR Europe – KSS Avrupa Ağı- , CSR Middle East – KSS Orta Doğu Ağı- ve CSR 
Black Sea – KSS Karadeniz Ağı- üyesidir. KSS Türkiye her yıl Ulusal Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Pazaryeri ve Sivil Toplum Günleri’ni düzenlemektedir. 

Misyonumuz 
Şirketlerin sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki sorumluluklarını yerine getirmesine imkân 
sağlayacak araç, kaynak ve yöntemlerin oluşturulmasını sağlayarak toplumun kalkınmasına 
katkıda bulunmaktır. 

Vizyonumuz 
Ulusal ve uluslararası ölçekte kurumsal sosyal sorumluluk alanında lider bir kuruluş olmaktır. 

Hizmetlerimiz 
• KSS Durum Analizi ve Raporu
• Kurum KSS Strateji Geliştirme ve Politika Belirleme
• KSS Uygulamaları Değerlendirme ve Denetlenmesi 
• Sektörel KSS Raporu
• Kurumiçi KSS Farkındalık Eğitimler

KSS Türkiye’ye Üye Kurumlara Sağlanan Hizmetler 
KSS Türkiye’ye Türkiye’de ticari faaliyet gösteren, KSS faaliyetleri gerçekleştiren veya 
gerçekleştirmek isteyen kurumlar, üniversiteler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üye 
olabilir. Kurum ve kuruluşların genel kabul gören sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı altında 
kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını geliştirmesine, uygulamasına, raporlamasına ve 
uluslararası ağlara dahil olmalarının sağlanmasının yanı sıra ulusal-uluslararası ödül programlarına 
katılımları çerçevesinde eşsiz fırsatlar sunulmaktadır.
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‘Geleceğe dair hedefl erim neler?’, ‘TEOG Semineri’, ebeveyn gruplarında; ‘Eyvah Çocuğum 
yemek yemiyor’ , ‘Çocuğumun sınav kaygısını önlemek için neler yapabilirim?’, ‘Başarılı bir çocuk 
nasıl yetiştirilir?’, ‘Mutlu bir çocuk için nasıl bir aile olunmalı?’, ‘Ergenlik döneminde çocuğuma 
neler oluyor?’, ‘Doğru ve kontrollü internet kullanımı’, ‘Çocuğumla ilişkimde öfkemi nasıl kontrol 
edebilirim?’, ‘Çocuğuma düzenli ders çalışma alışkanlığı nasıl kazandırabilirim?’, ‘TEOG Semineri’ 
konulu ve  özel alt sınıfı ebeveynleri için  ise ‘Anne Babalar İçin Davranış Değiştirme Yöntemleri’ , 
‘Farklı Gelişen Çocuğa Sahip Olmak’ konulu eğitimler veriliyor.

Aralık 2015’te başladığımız eğitimlere; 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam ettik 
ve bu süre zarfında 20 bin çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaştık. Yeni eğitim-öğretim yılında 
da sürdüreceğimiz projeyle yeni öğrenci ve ebeveynlere dokunarak yaşamlarında bir değişiklik 
yaratmayı hedefl iyoruz. Ebeveynlere “teknoloji bağımlılığı” seminerleri ile çocukların teknolojiyi 
doğru kullanmaları konusunda yönlendirilme yöntemleri; çocuklara “vücudumu tanıyorum” 
konulu seminerlerde çocukların duygularını tanımaları, belli duygular karşısında bedenlerinde 
nasıl tepkiler oluştuğunu fark etmeleri, öğretmenlere ise ilkyardım farkındalık seminerleri verildi.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuklar Vakfı), Benim Mahallem Projesi’nin en önemli 
paydaşlarından biridir. TOÇEV’in uzman eğitmenleri tarafından 6-12 yaş grubu öğrencilere ve 
ebeveynlerine özel olarak hazırlanan eğitim programları, yine projeye özel tasarlanan Mobil Eğitim 
Merkezi’nde uygulanmaktadır. 

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu proje kapsamında Akçansa’dan yardımını ve 
desteğini esirgememiş; ilçede yer alan okulların tespit edilmesi, farklı okullara gidilerek hem 
okuldaki öğrencilere hem de velilere ulaşılması gibi proje için çok önemli konularda katkı sağlamıştır. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Akçansa, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yapabileceği en iyi şeyin eğitim 
vermek olduğuna inanmıştır. Uzun yıllardır devam eden eğitim faaliyetlerini Benim Mahallem 
Projesi ile ‘aile’ düzeyine taşımıştır. 2015 yılında başlatılan projenin toplumdan gördüğü büyük ilgi 
ve başarılı çıktı sonuçları nedeniyle devamlılığı sağlanmıştır. 

Akçansa Benim Mahallem Sosyal Sorumluluk Projesi ile 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında toplam 
20 bin öğrenci ve ebeveyne ulaşılmıştır. 6-12 yaş eğitimleri sonrasında yapılan araştırmada; 
çocukların, sanat ve drama yoluyla ifade becerilerinin geliştiği, ebeveyn ve öğretmenleriyle 
yaşadıkları çatışmaları empati kurarak görmeleri, aile içinde yaşadıkları çatışmalara farklı çözüm 
üretmeleri sağlanmıştır. 

Ebeveyn eğitimleri sonrası yapılan araştırmada, ebeveynlerin çocuklarına uyguladıkları yanlış 
davranışları fark etmeleri sağlanarak, çocuklara nasıl doğru davranacağı, öfke kontrolüyle ilgili 
doğru şeyleri öğrendiklerini belirtmişlerdir.

Yapılan araştırmalarda, çocukların, kendilerini ifade etme güçlüğü testlerinde %18, sınav kaygısı 
üzerine yapılan testlerde %22, öfke seviyesi üzerine yapılan testlerde %30 ve dikkat problemi 

4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için 
yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi

Program/Uygulamanın Adı 
Benim Mahallem Sosyal Sorumluluk Projesi

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
6-12 yaş arası çocuklara ve ebeveynlerine yönelik tasarladığımız Benim Mahallem Sosyal 
Sorumluluk Projesi ile özel olarak hazırlanan Akçansa Benim Mahallem Mobil Eğitim Merkezi’nde, 
TOÇEV’in uzman psikologları eşliğinde eğitimler veriyoruz. 

Amacımız; anne-babalar ile çocukların gelişimine katkıda bulunmak, TOÇEV’in uzman kadrosuyla 
ebeveyn becerileri ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek. Proje kapsamında 
pilot bölge olarak seçtiğimiz Büyükçekmece’de ergenlik çağında olan çocuklara ayrı gruplarda 
eğitim verilerek; okulda, evde ve arkadaşlarıyla birlikteyken nasıl daha iyi iletişim kuracakları 
öğretiliyor. 

Çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilen, bilinç seviyesi yüksek, kaygı ve öfkeden uzak bireyler 
haline getirmek ilk hedefimiz oldu. 

Ebeveynler içinse çocuklarını yetiştirirken zorlandıkları ve uzman görüşü alması gereken 
konulardaki genel sorularına cevap olacak nitelikte eğitim programları veriliyor. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Benim Mahallem Projesi ile toplum mutluluğunu ön plana çıkaran bir sosyal sorumluluk projesi 
tasarladık. Yeni neslin ve onları yetiştiren ebeveynlerin birbirleriyle daha iyi ve sağlıklı iletişim 
kurmasını sağlamayı ve yarınlara sağlam temeller atmayı hedefl iyoruz.

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
Benim Mahallem ile 2017 – 2018  eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 35 bin öğrenciye ve ebeveyne 
ulaşmayı hedefl iyoruz.

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Akçansa’nın sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hedefimiz, bir parçası olduğumuz toplumun 
yaşam kalitesini yükselterek, daha güvenli ve refah dolu yarınlar için katkı sağlamaktır. Benim 
Mahallem Sosyal Sorumluluk Projesi de bu amaca hizmet eden bir projedir. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOÇEV iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ve pilot uygulamasına 
Büyükçekmece’de başlanan projeyle, özel olarak tasarlanan Benim Mahallem Mobil Eğitim 
Merkezi ile ilçedeki okulları tek tek dolaşarak, çocuklara ve ebeveynlere farklı konularda eğitimler 
verilmesini sağlıyoruz. 

6-12 yaş çocuk drama gruplarında ‘Okulda tahtaya heyecanlanmadan kalmak istiyorum’, 
‘Arkadaşlarımla daha iyi iletişim kurmak istiyorum’, ‘Derslerime daha çok dikkatimi vermek 
istiyorum’, ‘Arkadaşlarıma karşı kendimi savunmak istiyorum’ konulu; ergenlerle psikodrama 
gruplarında, ‘Ergenlikte bana neler oluyor?’, ‘Sınav kaygımla baş edemiyorum’, ‘Çok öfkeliyim, 
öfkemi nasıl kontrol edeceğimi bilmiyorum’, ‘Sosyal ortamlara girmek beni çok heyecanlandırıyor’, 
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seviyesi üzerine yapılan testlerde ise %13 pozitif değişim yaşadığı gözlemlenmiştir. 

Yine proje kapsamında, Büyükçekmece’de eğitim-öğretim gören 8.sınıf öğrencileri, TOÇEV’in 
uzman eğitmenleri ile TEOG Sınavı öncesi bir araya gelmeleri sağlanmış; sınav öncesi ve 
sonrasında nasıl sakin kalabileceklerini ve sınav kaygısıyla nasıl baş edebilecekleri konusunda 
eğitim verilmiştir. 

Benim Mahallem sosyal sorumluluk projesi, hem dijital hem de geleneksel medyada hakkında 
çıkan 78 haber ile toplamda 3 milyonun üzerinde kişiye erişti.

Benim Mahallem Projesi, Uluslararası Stevie İş Ödülleri - Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Programı Kategorisi - Gümüş Ödül
International Corporate Social Responsibility Awards - Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Ödülü’nün sahibi oldu.

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Benim Mahallem Projesi’ne başlarken eğitimi verilecek ebeveyn ve çocuklara ulaşmak zor olacaktı. 
Büyükçekmece İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği, farklı okullara giderek hem okuldaki 
öğrencilere hem de velilere ulaşılmasına olanak tanıdı.

http://www.akcansabenimmahallem.com/
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KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
Allianz uyguladığı KSS çözümü ile imzacısı olduğu küresel ilkeler sözleşmesi kapsamında, 
UNGC’nin (United Nations Global Compact) 60 küresel hedef fırsatı kapsamında ele aldığı sağlıklı 
bireyler başlığı altındaki; uzaktan hasta takibi, daha iyi hastalık yönetimi, elektronik tıbbi kayıtlar, 
sağlık hizmeti eğitimi hedefl erine hizmet eden çalışmalar yapmaktadır. 

Diyabet Destek Projesi’nde ücretsiz olarak verilen kit ile kan şekerinin düzenli olarak ölçülmesi 
ve hastalığın kontrol altına alınması için destek olmak hedefl enmektedir. Bu kapsamda 2017 
yılında 500 kişiye, 2018 yılında ise 1000 kişiye daha ulaşılması hedefl enmiştir. Ayrıca önümüzdeki 
dönemde hipertansiyon ve akciğer hastalıkları gibi diğer kronik hastalıkların da proje kapsamına 
alınması planlanmaktadır.

Meme Kanseri Bilgilendirme ve Takip Projesi ile meme kanserine karşı erken tanının hayat kurtarıcı 
olduğu konusunda müşterilerin bilinçlendirilmesini sağlamak, kendi kendine meme muayenesi ve 
mamografi çektirmek için hatırlatma yaparak farkındalık yaratmak öncelikli hedeftir. Bu kapsamda 
70 bin kadına ulaşılması hedefl enmektedir. Ayrıca önümüzdeki dönemde kolon, prostat kanseri 
gibi diğer kanser taramalarının da kapsam altına alınması hedefl enmektedir.

Dr. Allianz Projesi ile tüm Allianzlı sağlık sigortalılarına ulaşmak hedefl enmektedir. Bu kapsamda 
Allianz’ın sağlık sigortacılığında lider olduğu, 2016 yılında 889 bin ve 2017 yılında ise %5,6’lık bir 
artışla 939 bin sağlık sigortası müşterisi olduğunu belirtmek gerekir. 

Evimde Güvendeyim Projesi ile 70 yaş ve üstü kişilerin özellikle ev bünyesinde yaşayabileceği 
muhtemel riskleri minimize etmek ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan ürünleri temin etmek 
hedefl enmektedir. Bu proje ile ulaşılması hedefl enen kişi sayısı 4000’dir. 

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Allianz’ın Sağlık Destek Programı kapsamında hizmete aldığı uygulamalar, genel hatlarıyla 
sigorta sektörü açısından ilk ve benzersiz niteliktedir.  Diyabet Destek Projesi ile kronik hastalık 
takibini online yapmayı sağlayan veri aktarım teknolojisi ve hastalık takibi için özel bir yazılım 
kullanmaktadır. Meme Kanseri Bilgilendirme ve Takip Projesi ile 40 yaş ve üstü kadın sigortalılara 
yılda bir defa ücretsiz olarak sağlanan mamografinin kullanımını artırmak ve hatırlatma yapmak 
için arama/SMS/e-mailing/sosyal medya iletişimi yapılmaktadır. Ayrıca meme kanseri farkındalık 
ayı olan Ekim 2017’de farkındalık iletişimi kapsamında Allianz sağlık sigortalıların yılda bir kez 
ücretsiz olarak mamografi yaptırabildiklerinin altını çizen bir iletişim çalışması yapılmış, hazırlanan 
içerik FB/TW/LinkedIN/ Instagram+Instagram Stories’te yayına alınmıştır. Allianz çalışanları da bu 
iletişim çalışmalarına destek vermiş, meme sağlığı farkındalığını arttırmak üzere pembe giyerek 
fotoğrafl arını #AllianzSeninle hashtag’iyle Instagram’da paylaşmıştır. 

Evimde Güvendeyim hizmeti kapsamında, risk değerlendirmesi yapılmakta riskleri minimize 
etmek için gereken ürünler temin edilmektedir. 

Dr. Allianz hizmeti için 7 gün 24 saat hizmet verecek doktor ve hemşire kadrosu kurulmuştur.  Bu 
kadro ile gelen sorular yanıtlanmakta ayrıca medikal destek, eve doktor ve laboratuvar hizmeti 
yönlendirmesi de yapılmaktadır.

3 SAĞLIKLI BİREYLER
Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi 

Program/Uygulamanın Adı 
Sağlık Destek Programı

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
Allianz, Türkiye’de sigorta sektörünün ilk sürdürülebilirlik modelini uygulamaya almış ve Küresel 
Raporlama İnisiyatifi (GRI G4) kriterlerine göre yine sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu 
yayınlamıştır.  Allianz’ın modeli, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma hedefinden 5’ine 
doğrudan katkı sağlamakta olup, bu hedefl erden biri de “Sağlıklı Bireyler” başlığıdır.   

Allianz, ”Sağlık Destek Programı” kapsamında geliştirip uygulamaya aldığı hizmetler ile önleyici 
çözümlere odaklanmaktadır. Böylelikle, başta müşterileri olmak üzere genel toplum sağlığında 
iyileşme hedefl emektedir.  Bu program kapsamında yürütülen faaliyetler şu şekildedir: 

Diyabet Destek Projesi
• Diyabet hastası sigortalılara, medikal ölçüm- veri aktarım cihazı ve ekipmanını içeren özel kitin 

ücretsiz olarak dağıtımı, proje devamlılığı boyunca strip ve lansetlerin temini,
• Sürekli medikal destek,
• Hastalık ve hastalık yönetimi konusunda bilgilendirme, 
• Belirlenen sayıda tetkikin anlaşmalı sağlık kurumlarında ya da ikamet adreslerinde ücretsiz 

olarak sunulması.

Meme Kanseri Bilgilendirme ve Takip Projesi
• Yine 40 yaş üstü kadınlara yılda 1 kez ücretsiz mamografi hizmeti ,
• 40 yaş üstü kadınlara Dr. Allianz ekibi tarafından meme muayenesi yapmaları ve mamografi 

çektirmeleri için hatırlatma araması yapılması, 
• Meme Kanseri Farkındalık Ayı gibi özel zamanlarda SMS, sosyal medya vb. kanallarla farkındalık 

oluşturulması.

Dr. Allianz Hizmeti
• 7 gün 24 saat ücretsiz olarak ulaşılabilen doktor ve hemşire kadrosu ile medikal danışmanlık 

hizmeti.

Evimde Güvendeyim Uygulaması
• 70 yaş ve üzeri sigortalıların ev kazalarına karşı konulabilmesi amacıyla ücretsiz risk 

değerlendirmesi hizmeti,
• Riskleri minimize etmek için gereken ürünlerin temini.

Bu uygulamalar sahip oldukları özellikler ve sunulan hizmetler açısından sigorta sektöründe ilk 
olma özelliği taşımaktadır. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Allianz, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda sağlık alanında geliştirip sunduğu önleyici 
çözümler ile başta müşterileri olmak üzere genel olarak toplumun yaşam kalitesini artırmayı 
amaçlamaktadır.   
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KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
Diyabet Destek Projesinde ilk etapta odaklanılan Diyabet hastalığı olması nedeniyle, yapılan 
çalışmalarda da Türk Diyabet Vakfı’nın çalışmaları kullanımı mevcuttur. 

Meme Kanseri Bilgilendirme ve Takip Projesinde ise Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı 
KETEM broşürü kullanımı mevcuttur.

Projelerimizden öncelikle 2500 çalışanımız ve 4000 acentemiz bilgilendirilmekte, tüm sürecin 
tanıtımı ve kullanımı için paydaş olarak değerlendirilmektedir. 

Bu projeler; sistemde müşteri ile iletişime geçen, müşteri durumunu değerlendiren ve hizmet 
veren Sağlık Bölümü çalışanlarının fikirleri ile projelendirilerek hayata geçirilmiştir. Projelerin 
devamlılığında müşterilerimizin geri bildirimleri kadar çalışanlarımızın bildirimleri de sürekli olarak 
değerlendirilerek iyileştirme faaliyetlerine yön vermektedir.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Dr. Allianz yeni kurulan bir ekip olarak sağlık sektöründe istihdam yaratılmasını sağlamıştır. Şu an 
2 doktor ve 5 hemşire olarak hizmet verilmektedir. Uygulamanın kullanım sayısının artırılması ile 
personel sayısının giderek artması planlanmaktadır.

Diyabet projesi ile sigortalılarımızın hastalık yönetim becerisine katkıda bulunulmuştur. Projemizde 
aktif olan sigortalılarımız sürecin takip edilerek kendilerine destek olunmasından ve laboratuvar, 
strip temini vb. hizmetlerin oldukları mekanlarda sağlanmasından memnuniyetlerini iletmektedir.
Mamografi hatırlatmasında kendi kendine meme muayenesi farkındalığı oluşturulmuştur.  
Mamografi hatırlatmaları ile mamografi yaptırma oranları 2 ayda 16% artmıştır.

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Sağlık Destek Programı, bir sigorta şirketinin bütünsel yaklaşımı ile müşterilerinin yaşam kalitelerini 
arttırmalarında önleyici çözümlerin önemini göstermektedir. Aynı zamanda programın ülke 
ekonomisine katkısı, müşteri nezdinde maddi ve manevi tasarrufu da göz önünde tutulmalıdır. 

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler  
Dr. Allianz: Birçok farklı uygulamayı bünyesinde barındırıyor ancak kullanım oranının artması için 
daha fazla iletişim ve temas gerekiyor. 

Kronik hastalık sahibi kişilerin uzun süre bir hastalıkla yaşamak ve sürekli birileri tarafından yakın 
takip edilmek gibi konularda var olan olumsuz yargılarının kaldırılması ve gerçek, medikal içerikli, 
uygulanabilen ve sonuca ulaşan bir destek planlanmalıdır. Diyabet ile ilgili birçok firma istenilen 
sonuca ulaşmayan projeler gerçekleştirmiştir. 

Evimde Güvendeyim: 70 yaş ve üzeri sigortalıların, risk tespiti için evlerine gelerek değerlendirme 
yapacak kişileri tanımamaları nedeniyle, ev ziyaretlerine karşı ön yargılı olmaları, yüksek seviyede 
temkin ve hassasiyet göstermeleri.

Meme kanseri bilgilendirme ve takip: Mamografi çektirmenin ücretsiz bir hizmet olsa bile tarama 
testine katılımının son derece düşük olduğu.
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Bu yıl birincisi düzenlenen ve yaklaşık 500 bisiklet yarışçısının katıldığı Karşıyaka Bisiklet Şenliğinde 
Trafik Hayattır sosyal sorumluluk platformu olarak Katlanabilir Bisiklet etabının ana sponsorluğu 
üstlenmiştir. Festivale katılan 1.500 kişiye bisiklet kullanıcılarının trafikte daha güvenli olmaları 
amacıyla geliştirdiği “HOP!” mobil uygulamasını tanıtılmıştır.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
Kadıköy Belediyesi
Karşıyaka belediyesi 
Bisiklet festivallerine katılan tüm son tüketici
Triatlet İpek Onaran – Marka Elçisi desteği 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Dünya Sağlık Örgütü’nün Kasım 2016 tarihli verilerine göre, dünyada her yıl 1.25 milyon insan trafik 
kazalarında hayatını kaybetmektedir. 20 ila 50 milyonu ise yaralanmaktadır. Yollarda ölenlerin 
yarısı, trafikte savunmasız hâldeki yayalar, bisikletliler ve motosikletlilerdir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 yılına ait Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri’ne göre, bir yılda toplam 
1.313.359 trafik kazası kaydedilmiştir, 183 bininde ölenler ve yaralananlar olmuştur. Ölümlü veya 
yaralanmalı bisiklet kazaları son 5 yılda %300 artmıştır. Her 10 kazanın 8’inde araç sürücülerinin 
bisikletlileri fark etmediği tespit edilmiştir. Trafik Hayattır olarak bisiklet sürücülerinin trafikte 
şehir hayatındaki güvenliğinin ciddi bir sorun olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda merkezinde 
bisikletlilerin güvenliğini ele alacak bir proje gerçekleştirmek hedefl enmiştir. Hop! uygulaması 
ile toplumda trafikte pozitif kültür yaratılması amaçlanmıştır. 

Uygulama, bisiklet sürücülerinin yoluna çıkan araç sürücülerine otomatik bildirim göndererek 
trafikte fark edilmelerini sağlamaktadır. Farkındalık yaratma ve eğitim çalışmalarına ek olarak 
geleneksel ve sosyal medyada yapılan iletişim çalışmaları ile bilgilendirme çalışmalarının geniş 
kitlelere ulaşması sağlanmıştır.

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Uygulama içeriği ve kapsamı değerlendirildiğinde, kurumun doğrudan faaliyet ve etki alanı ile 
ilişkili olarak trafik güvenliği konusuna odaklanması, çoklu paydaş katılımı ve işbirliği ilkesinin 
benimsenmesi uygulamanın iyi örnek olmasını sağlamaktadır. Özellikle trafikte bisiklet kullanıcıların 
güvenliği konusunda trafiğin en yoğun olduğu, bisiklet kullanımlarının yoğun olduğu il/iller baz 
alınarak, mevcut durum araştırması yapılması, yerel yönetim ve kamunun iş birliklerinin tek bir 
platform altında toplanarak çalışma yapılması ülkemizde önemli bir örnek teşkil etmektedir. 
Gerek araç sürücülerine gerekse bisiklet kullanıcılarına doğrudan bilgilendirme ve geleneksel/
sosyal medya çalışmaları ile etkin bilgilendirme yöntemleri kullanılarak konuya dikkat çekilmiştir.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler  
Bisiklet sürücülerinin güvenliği için geliştirilen bisiklet ve araç sürücüleri ile ilgili ülkemizdeki ilk 
uygulamadır.

http://hop.trafikhayattir.com/
https://drive.google.com/drive/folders/0BzKmhSNEsP7-R0YtUy1qNWRiekk

11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR VE YAŞAM 
ALANLARI Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, 

dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması

Program/Uygulamanın Adı 
HOP!

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
Faaliyet gösterdiği her alanda değer yaratmaya odaklanan Doğuş Otomotiv, sosyal paydaşlarına, 
topluma ve içinde bulunduğu çevreye karşı sorumlu hareket ederek, çalışmalarını sürdürülebilirlik 
anlayışıyla yürütmektedir. Trafikte saygı kültürünün toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması 
amacıyla 2004 yılından bu yana topluma hizmet eden projeler üreten Trafik Hayattır Platformu, 
sürdürülebilirlik vizyonunun en önemli göstergelerinden biridir.

Trafik Hayattır Platformu gençler, çocuklar ve yetişkinler özelinde projeler yürütmekte, cep telefonu 
kullanımı, aşırı hız, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu konuları üzerine iletişim çalışmalarına devam 
etmektedir. Bu kapsamda Trafikte dezavantajlı kesimlerden biri olan bisiklet kullanıcılarının trafikte 
daha güvenli olmaları amacıyla “HOP!” mobil uygulamasını geliştirmiştir. 
Uygulama Nasıl çalışır?

Uygulamayı indiren kullanıcılardan yola çıkmadan önce uygulamayı açmaları ve sürücü modunu 
seçmeleri isteniyor. Seçilen moda göre çalışan uygulama “araba” modundayken yaklaşan bisiklet 
sinyallerini dinliyor, “bisiklet” modunda ise etrafa sinyal gönderecek şekilde çalışıyor. Bisiklet 
sürücüsü, uygulamaya sahip araç sürücüsüne 30 metreden daha yakın yaklaştığı anda uygulama 
aktif hale geliyor. Araç sürücüsünü sesli ve görsel olarak uyarıyor. 

Böylece bisiklet sürücüsünü görmeden dönüş yapan, aniden sağ şeritte duran, durağan haldeyken 
etrafını kontrol etmeden kapılarını açan araç sürücüleri uyarılıyor. Uygulama birçok bisikletinin 
aynı anda geçmesi veya yakın sürelerde geçmesi halinde ise akıllı bir algoritma ile sürücüyü 
rahatsız etmeyecek şekilde optimize çalışıyor.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Bisiklet kullanıcılarının trafikte güvenliğinin sağlanması, kaza oranlarını minimuma indirilmesi ve 
hem araç sürücüleri hem de bisiklet kullanıcılarının yolda birbirlerini fark ederek güvenli sürüş ile 
yolculuğuna devam etmeleri amaçlanmıştır.  

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
• Toplumun tüm kesimlerine hitap edecek sürdürülebilir bir projeye imza atmak
• Trafikte en zor durumda olanlar bisiklet kullanıcıları için güvenlik önlemi geliştirmek
• Araç sürücülerinin normalde dikkat etmedikleri bisikletlilere dikkat etmelerini sağlayarak 

farkındalık yaratmak 
• Trafikte güvenlik ve saygı için bir tüm toplumda pozitif adım daha atmış olmak 

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Mayıs 2017 Kadıköy belediyesi Bisiklet Festivali- HOP! uygulama tanıtımı yapılmış olup, bisiklet 
kullanıcılarına bilgi ve uygulama ile ilgili eğitim verilmiştir.

Eylül 2017 Karşıyaka Belediyesi –Karşıyaka Bisiklet Festivali
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Bu platform sayesinde gönüllü koşucular;
• Yardımseverlik Koşusu’nun içeriği hakkında bilgi alabilirler.
• Projeler arasından kendilerini heyecanlandıran ve destek vermek için adına koşmak istedikleri 

projeyi bulup, kampanyalarını yaratabilirler. 
• Anlık olarak kampanyaları adına direk olarak dernek/vakıfl ara yapılan bağışların miktarını ve 

sayısını takip edebilirler.
• Daha önceki yıllarda Adım Adım bünyesinde gerçekleştirdikleri yardımseverlik koşuları 

hakkında bilgi alabilirler. 
• Bu sayede önceki yardımseverlik koşularındaki bağışçıları ile tekrar iletişime geçebilirler.
• Yardımseverlik koşusu yapabilmek için neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi alabilirler.
• Kendilerine bağış yapan bağışçıları, bağış yaptıkları dernek/vakfın yöneticisinden, anında 

teşekkür mektubu alırlar.
• Kendilerine bağış yapan bağışçıları, bağış yaptıkları dernek/vakıftan otomatik olarak 

sertifikalarını alırlar.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
• Bu projemiz ile beraber genel merkeziminin olduğu Bursa’da bir koşu organizasyonu yapmaya 

başladık. EKER I RUN koşusunun amacı “Sağlıklı Yaşam İçin Koş!” mottosu ile kitleleri harekete 
geçirmek. 4 yıldır yaptığımız ve bundan sonra da her yıl yapılacak olan bu koşumuzun da 
sosyal sorumluluk ortağı Adım Adım. 2014 yılında 600 kişinin katılımı ile gerçekleşen koşuda 
2017 yılında 1800 kişi sağlıklı yaşam için bir araya geldi. Sadece koşmak için değil, alanda yer 
alan etkinliklere katılmak ve STK’ların kendilerini tanıtmak için hazırladıkları tanıtım çadırlarını 
incelemek için alanda 3000 kişi bulunuyordu. Bu kişilere STK’lar kendilerini anlatma ve 
farkındalık yaratma şansı buldular. 

• Çalışanlarımız Adım Adım ile yaptığımız bu ortaklıkla yardımseverlik koşusu hakkında bilgi 
sahibi oldular. Şirket içinden arkadaşlarımız da yardımseverlik koşusu yaparak destekledikleri 
STK’lar için bağış topladılar. Kendi çevrelerine neden yardımseverlik koşusu yaptıklarını 
anlattılar. 

• Tedarikçilerimiz yardımseverlik koşusu hakkında bilgi sahibi olup, çalışanlarımızın 
kampanyalarına destek oldular, STK’lara bağış yaptılar. 

• Tüketicilerimiz zaten Meyveli Süzme Yoğurt ürünümüzü alarak STK’ları desteklemiş oldular, 
halen de devam ediyorlar.  

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Adım Adım Oluşumu, online platformunu faaliyete geçirmeden önce 2008-2015 yılları arasında 
her yıl ortalama %60 büyümüştür.

Ana sponsor olarak katkıda bulunduğumuz İyilik Peşinde Koş Platformu’na (New Balance ve 
Wİngs for Life ile) 100 bin TL yatırım yaptık.

Yatırım öncesi 12 ayda Adım Adım sayesinde Türkiye’de 1700 kişi 22 bin bağışçının 3.3 milyon TL 
bağış yapmasına vesile olmuşlardır. 

Yatırımı takip eden ilk senede bu rakam şöyle olmuştur:
3.050 koşucu, 50 bin bağışçının 5 milyon TL bağış vesile olmuşlardır.

17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR
Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için 
Küresel Ortaklığın canlandırılması

Program/Uygulamanın Adı 
Adım Adım İyilik Peşinde Koş 

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
Adım Adım, Türkiye’de yardımseverlik koşusu aracılığı ile bireylerde bağışçılık ve gönüllülük 
bilincini yaygınlaştırmaya çalışan bir platformdur. 

Tamamen bir yurttaş hareketi olarak başlayan ve gönüllüler sayesinde yürütülen bu proje, 2008-
2015 yılları arasında 5.500 gönüllünün 8 sivil toplum projesi için 65 bin bağışçının 9.5 milyon TL 
bağış yapmalarına ve faydası ölçülemeyen bir farkındalık sağlamalarına yardımcı olmuştur. 

Adım Adım yönetimi 7-8 yıl içinde edindikleri tecrübe ile bu platformu ölçeklendirmek ve sadece 
8 STK için koşan değil Türkiye’deki bütün STK’ların kullanabildiği, sadece 5-6 bin değil yüzbinlerce 
gönüllünün rahatlıkla yardımseverlik koşusu yapabilecekleri bir platform yapmak istiyorlardı. 

Bunun için amaçları dünyanın ilk birden fazla STK’sına destek veren yardımseverlik koşusu odaklı 
online peer2peer bağış platformunu kurmak için bir projeleri vardı ve kaynak arayışları vardı. 

Ana sponsor Eker olarak, New Balance ve Wings for Life kurumlarının da desteği ile bu kaynağı 
Adım Adım’a sürdürülebilir bir destek vermek için kurguladık. 

2015 yılında piyasaya yeni çıkan ve Türkiye’de ilk defa üretilecek olan yüksek proteinli meyveli süzme 
yoğurtlarımızın gelirinin anlaşılan belli bir kısmını Adım Adım misyonuna yönelik yani sicil toplum 
kuruluşlarına fayda sağlayacak şekillerde kullanması için karar aldık. Ürün ambalajlarının üstüne 
ADIM ADIM logosunu koyarak ve altına yazdığımız “Bu ürünü alarak Adım Adım oluşumunun 
desteklediği sivil toplum kuruluşlarına destek oldunuz” ibaresi ile bu yardımlaşma hareketinin 
hem geniş kitlelerce duyulmasına destek olduk, hem de Adım Adım oluşumunun desteklediği 
STK’lara ve projelerine kaynak yaratılmasına destek olduk.  

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Türkiye’yi her alanda daha güzel bir topluma dönüştürmek isteyen gönüllülerin bir araya geldiği 
platformu destekleyip, daha fazla insan tarafından fark edilir olmasına ve daha fazla sivil toplum 
kuruluşuna destek olan bireyler oluşmasına yardımcı olmak.

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
Gönüllülüğün ve aktif yurttaşlığın gelişmesi ve bunun sağlıklı yaşam üzerinden kurgulanması.

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
1) Ürün ambalajı üstüne AA logosunun konulması
Türkiye’de ilk defa yapılan bu uygulama ile Eker Meyveli Süzme Yoğurt ambalajlarının üstünde 
bulunan logo sayesinde ürünün ulaştığı geniş tüketici kitlesi bu oluşum ve yardımseverlik koşusu 
hakkında bilgi sahibi oluyor. Aldığı her ürünle toplam 45 farklı STK ve bu STK’ların projelerine 
destek oluyor. 

2) Dünyanın ilk ve tek yardımseverlik koşusu odaklı birden fazla STK’ya destek veren online 
kaynak geliştirme platformunun faaliyete geçmesi. https://ipk.adimadim.org/
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Takip eden ikinci 12 ayda bu rakam şöyle olmuştur:
6500 koşucu, 100 bin bağışçının 9.4 milyon TL bağış yapmasına vesile olmuşlardır.

2008-2015 arasında ortalama %60 büyüyen Adım Adım bu yeni platform ile ilk senesinde ve 
ikinci senesinde gönüllü ve bağışçı sayısında %100, bağış tutarında ise %70 büyüme göstermiştir. 
Bağış tutarının diğer iki kritere göre daha az artış göstermesi, bağış yapan kitleye beyaz yakanın 
yanı sıra mavi yakanın da katılması ve ortalama bağışın düşmesidir. Yapılan yatırım daha ilk 2 
senesinde 9500 gönüllünün koşarak 150.000 bağışçının 14.4 milyon TL bağış yapmasına vesile 
olmuşlardır.

Eğer adım adım yatırım öncesi 8 yılda büyüdüğü gibi %60 büyümüş olsa idi bu 2 yılda 7 bin 
gönüllü 95 bin kişinin 13.5 milyon TL bağış yapmaları anlamına gelecekti.

Bu da yapılan 100 bin TL yatırımın iki yılda extradan 2500 kişiyi koşturarak,50 bin kişinin daha 848 
bin TL bağış yapmalarına vesile olmuştur.

Parasal olarak geri dönüşü 2 yılda 8.5 kattır. Sağlık, farkındalık ve bağışçılık kültürü açısından ise 
geri dönüşün hesaplanması ayrıca bir çalışma gerektirir. KSS projemiz sonucu ulaşılacak nokta bu 
yatırım yapılmadan ulaşılacak büyüklük ile karşılaştırılmıştır. Aşağıda bulabilirsiniz.

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Şeff af, hesap verebilir, iletişime açık yapılar ile etkisi önceden ölçülecek şekilde yapılanan KSS’ler 
her iki tarafında memnun olması için önemlidir. Güven konusunu şöyle açabiliriz. Adım Adım 
Oluşumu bir tüzel kişilik değildir ve bütün yatırımları ve lisans anlaşmalarını başkanı her 6 ayda 
bir değişen gönüllü bir yapı ile yaptığımızı belirtmem gerekir.

Adım Adım ve sonrasında kurulan İyilik Peşinde Koş platformu ile insanlar yardımseverlik koşusu 
ile tanışmış, bağış toplayarak Sivil Toplum kuruluşlarına kaynak aktarılmasını sağlamıştır. Toplanan 
bağışların doğrudan sivil toplum kuruluşlarına aktarılması ile şeff afl ık ilkesi yerine getirilmiştir. 
Sadece bağış toplayan koşucular değil, onların çevresindeki duyarlı kitleler de bağış yaparak neyi, 
neden desteklediklerini öğrenmişler, bu STK’ların faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmuşlar ve 
desteklemişlerdir.  Bu anlamda da toplumsal faydası oldukça yüksektir.    

https://ipk.adimadim.org/nedir
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Evet. RDDS, Ekonomi Bakanlığı’nın tekstil sektörü ile bir araya gelip yasal düzenlemelerin 
rehberliğinde birlikte çalışarak ürettiği, ve pozitif ve nicel sonuçlar aldığı bir denetim uygulamasıdır. 

Program, yürütülmeye başlandığı tarihten itibaren Risk Değerlendirme Kurulu tarafından sürekli 
olarak denetim süreçlerinin güvenliğini, hızını ve tarafsızlığını sağlayacak ve artıracak, ve ithalat 
firmalarıyla işbirliğini teşvik edecek biçimde güncellenmektedir. Bu güncellemelere denetimler 
esnasında karşılaşılan güçlüklerden elde edilen tecrübeler aracılığıyla karar verilir.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler  
RDDS deneyiminden sektörel ithalat denetimlerinin sektörle işbirliği içerisinde kontrollü ve risk 
analizine dayalı bir şekilde yürütüldüğü zaman ithal ürünlere güveni artıracağı, insan ve çevre 
sağlığına risklerin azaltılacağı dersi çıkarılmalıdır.

Tebliğ
http://www.ekoteks.com/Content/Documents/0teblig_2017.pdf

Usul ve Esaslar  
http://www.ekoteks.com/Content/Documents/0rdds_uygulama_esaslari_2016.pdf

9 SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI
Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin 
desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi
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Program/Uygulamanın Adı 
İthal Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabılarda Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS)

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
• RDDS, Ekonomi Bakanlığı adına İTKİB ve EKOTEKS işbirliği ile yürütülmektedir.
• İthal tekstil, konfeksiyon ürünleri ve ayakkabılarda kanserojen boyar madde denetim sistemidir.
• Riske dayalı olarak rassal seçilen numunelerin test edilerek ilgili mevzuata uygunluğu belirlenir.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
RDDS’nin amacı, insan sağlığına zararlı madde içeren tekstil, kofeksiyon ve ayakkabı ürünlerinin 
tespit edilerek çevre ve insan sağlığının, güvenliğinin ve ekonomik çıkarlarının korunmasıdır.

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
RDDS Programının ana hedefl eri,
• Yasaklı maddelerin kullanıldığı ürünlerin tespiti,
• Tespit için kullanılan RDDS şablonlarının T.C. Ekonomi Bakanlığı rehberliğinde toplanan 

Risk Değerlendirme Kurulu üyesi temsilciler ve uzmanların tavsiye kararlarıyla sürekli olarak 
yenilenmesi,

• Yaptırımlar ve ileriye dönük denetimler yoluyla riskli ürünlerin ithalinin azaltılması,
• Riskli tespit edilen ürünlerden gerekli görülenlerin çevreye zarar vermeyecek şekilde imhası
• Tüketicinin ekonomik çıkarlarının, sağlığının ve güvenliğinin korunmasıdır.

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler

Risk Değerlendirmesi
Ekonomi Bakanlığı, İthalat Tebliği hükümlerine göre istatiksel bilgileri tutulan tekstil ürünleri ve 
hammaddeleri risk değerlendirmesine tabi tutar.

Numune Prosedürleri
RDDS kapsamında Ekonomi Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş, eğitimli EKOTEKS surveyanları 
eşliğinde yürütülen numune alma çalışmaları, ithal edilen eşyalardan bütünü temsil edecek şekilde 
RDDS parametrelerine göre yürütülür.

Kimyasal-Fiziksel Analiz
EKOTEKS bünyesindeki tam teçhizatlı laboratuvarlarda, eğitimli ve deneyimli personel tarafından 
yürütülen kimyasal ve fiziksel analizler, büyük bir hassasiyetle, gelen numunelerde aranılan 
kullanımı yasaklı kimyasalların tespitini sağlar.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
• Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı
• Tekstil Sektörü

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
2010-2016 seneleri arasında içinde kullanımı yasaklı maddelerin bulunduğu tekstil ürünlerinin 
sayısı %2.1’den %0.5 seviyesine geriledi.
Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 



24 25

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Enerjisa Gönüllüleri 14 şehirde 520 okulu ziyaret ederek, 250 binden fazla öğrenciye ulaştı. 
2010’dan bu yana 316 Enerjisa çalışanı eğitim vererek projeyi gönüllü olarak destekledi. Enerjisa, 
www.enerjimikoruyorum.org sitesi aracılığıyla 4.251 kişiye (organik) ulaştı. Web sitesi toplamda 
50.000 binin üzerinde tekil ziyaretçi sayısına, 100.000’in üzerinde sayfa görüntülenmesine ulaştı. 
Eğitimlerin sonunda çocuklar öğrendiklerini resim yaparak paylaşmaktadırlar.

“Enerjimi Koruyorum” Projesi Stevie Ödülleri’nde 2016 yılında ‘Avrupa Yılın Sosyal Sorumluluk 
Programı’ kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü’ne layık görülmüştür.

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Dünya nüfusu ile birlikte enerji tüketimi hızla artmakta, doğal kaynaklar bilinçsizce ve büyük bir 
hızla tüketilmekte, bu tüketim ve bilinç eksikliği çevre kirliliğinin önlenmesi için yeni arayışları 
gündeme getirmektedir.

Bu tüketimde en önemli rolü oynayan gruplardan biri aile ve çocuklar, günlük enerji tüketiminde 
önemli bir kitle olarak öne çıkmaktadır. Değişimi başlatabilecek, uzun yıllar sürdürebilecek 
çocuklarımıza enerji tasarrufu bilincinin aşılanması, tasarruf yöntemlerinin öğretilmesi hedefl enen 
bu proje iyi bir örnek teşkil etmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin işletmeler açısından sahiplenilerek devamlılığının 
sağlanması, her yıl iletişim planlarına dahil edilerek sürdürülebilirlik sağlanması önemlidir. 
“Enerjimi Koruyorum” projesinin 2010’dan beri her sene yenilikler eklenerek devam ettirilmesi 
projenin sürdürülebilirliği açısından da çok önemli bir yer teşkil etmekte, diğer kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerinden farklılaştırarak örnek bir KSS programı haline getirmektedir. 

Aynı zamanda, Enerjisa’nın hizmet verdiği 14 farklı ilde programın gerçekleştiriliyor olması ise hem 
farklı bölge ve coğrafyalarda çok farklı kitlelere ulaşmak hem de her il özelinde farklı profildeki 
çocuklara dokunmak bakımından enerji verimliliği bilincini çok geniş bir kitleye ulaştırmakta ve 
projenin hacmini göstermektedir.  

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler  
Enerjisa, Enerji Verimliliği Projesi’yle, faaliyette bulunduğu yerlerdeki ilkokul öğrencilerine 
eğitimler vererek, 2010’dan beri çocuklar arasında enerji verimliliği ve tasarrufu farkındalığını 
artırmayı amaçlamaktadır. Dünyanın Enerjisini Korumak Senin Elinde” sloganıyla başlayan proje 
Enerjisa çalışanlarının gönüllülük esasıyla oluşturduğu “Enerjik Gönüller” programının desteğiyle 
hayata geçirilmiştir.

Proje, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle, ilk olarak Ankara’da başladı ve ardından 14 şehre 
daha yayıldı. Proje, Enerjisa gönüllü eğitmenlerinin yaptığı sunum ve daha sonra yer alan tiyatro 
oyunu şeklinde iki aşamalı olarak kurgulandı. Program içeriğinin zengin olması adına profesyonel 
oyunculardan (tiyatro aktörleri/aktrisleri) oluşan özel bir tiyatro ekibi kuruldu. Her eğitimin 
ardından, içine enerji verimliliği mesajları yerleştirilmiş ünlü “Bremen Mızıkacıları” oyunu, eğitimle 
ilgili daha iyi bir kavrayış ve farkındalık geliştirmek için sahnelendi.  

12 SORUMLU TÜKETİM VE ÜRETİM
Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması

Program/Uygulamanın Adı 
Enerjimi Koruyorum

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
Enerjisa, ülkemizin enerji alanında en önemli konularından biri olan enerji verimliliği hakkında 
kamuoyunda ve özellikle de geleceğimizin elçileri ilkokul öğrencilerinde enerji tasarruf algısını 
uyandıracak ve yaygınlaştıracak projelerden biri olan ve 2010 yılında başlayan Enerji Verimliliği 
Projesi ile ilköğretim çağındaki çocuklarda enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilincin 
artırılması hedefl iyor. “Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum” sloganıyla başlayan proje Enerjisa 
çalışanlarının gönüllülük esasıyla oluşturduğu “Enerjik Gönüller” programının desteğiyle hayata 
geçiriliyor. Projede kapsamında, gönüllü Enerjisa çalışanlarının verdikleri Enerji Verimliliği 
Eğitiminin ardından Bremen Mızıkacıları’nın enerji verimliliği teması ile yeniden uyarlanmış hali 
olan Enerji Verimliliği Tiyatrosu sergileniyor. Eğitimlerde anlatılan mesajları da içeren tiyatro 
oyununu izleyen çocuklar, enerji tasarrufu bilincini eğlenceli bir yolla kazanıyor.  Bugüne kadar 
520 okuldan yaklaşık 250 bin öğrenciye ulaşan proje aynı zamanda eğlenceli uygulamaların da 
yer aldığı http://www.enerjimikoruyorum.org web sitesi üzerinden de çocuklara ulaşıyor.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Değişimi başlatabilecek, uzun yıllar sürdürebilecek çocuklarımıza enerji tasarrufu bilincinin 
aşılanması, tasarruf yöntemlerinin öğretilmesi hedefl enmiştir.

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
Dünya nüfusu ve buna bağlı olarak da enerji tüketimi hızla artmaktadır. Bu da doğal kaynakların 
bilinçsizce ve büyük bir hızla tüketilmeye başlamasına neden olmuştur. Bu bilinçsizce tüketim, 
enerji kaynaklarının verimli kullanımını gündeme getirdiği gibi, tüketim sonucunda oluşan her 
türlü katı ve sıvı atıkların da arıtılmadan doğaya atılmasının meydana getirdiği önemli çevre 
kirliliğinin önlenmesi arayışını da beraberinde getirmiştir. Enerji ve su kaynaklarının tüketiminde 
rol oynayan en önemli tüketici gruplarından biri ise ailedir. Aile fertlerinden olan çocuklar ise 
enerjinin günlük tüketiminde oldukça önemli bir kitleyi oluşturmaktadırlar. Buradan hedefl e 
değişimi başlatabilecek ve uzun yıllar sürdürebilecek olan çocuklarımıza enerji tasarrufu bilincinin 
aşılanması ve tasarruf yöntemlerinin öğretilmesi hedefl enmiştir.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim verilen şehirlerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri, eğitime katılan 
öğrencilerin okul müdürlükleri. Enerjisa elektrik dağıtım faaliyeti gösterdiği İstanbul, Ankara, 
Zonguldak, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Çankırı, Adana, Gaziantep, Mersin, Hatay, 
Osmaniye ve Kilis illerinde eğitimleri gerçekleştirmiştir.

2010 ve 2011 yıllarında okullardan gelen talepler dikkate alınarak başlayan projede, 2012 yılında 
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği sağlanmaya başladı. “Dünyanın Enerjisini Korumak 
Senin Elinde” sloganıyla bugüne kadar 316 gönüllü Enerjisa çalışanın verdiği eğitimler ile 520 
okulda 250 binden fazla ilkokul öğrencisinin Enerji Verimliliği ve Tasarrufu konusunda bilincini 
arttırmak için önemli adımlar atıldı. 
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Aynı zamanda Enerjisa çalışanlarının çocukları için de eğitim ve tiyatro gösterileri düzenlendi. 
Bu gösteride ise çalışanlar aldıkları tiyatro eğitiminin ardından sahnede rol aldılar ve çocuklarına 
keyifl i bir sürpriz yaşatmış oldular.

Enerjisa ayrıca, ülke genelinde daha fazla öğrenciye ulaşmak için, dijital kanalların kullanımı da 
projeye entegre ederek www.enerjimikoruyorum.org web sitesini geliştirdi. Enerjisa söz konusu 
web sitesinde enerji verimliliği eğitim faaliyetlerini /etkinliklerini yayınlıyor ve proje hakkında 
güncel bilgi sunuyor. Web sitede çocuklar enerji verimliliği oyununu oynayabiliyor, dünyanın 
enerji kaynaklarıyla ilgili bilgi ediniyor ve oyunlar yardımıyla keyifl i bir şekilde söz konusu kısıtlı 
kaynakları nasıl koruyabileceklerini öğreniyor. 

www.enerjimikoruyorum.org
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Programın ilk iki yılında 35 genç için 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam yarattık, 14 farklı STK’da.
İlk yıl 15 katılımcı vardı. Programı tamamlayan tüm katılımcılar program sonunda hepsi yeni işlerine 
geçiş yaptı. 

Hedef kitlimiz olan gençler arasında farkındalık artarken, kurumlardaki yöneticiler artık işe 
alımlarda üniversite ekibine bakmadan adaylara fırsat tanımaya başladıklarını paylaştılar. 

Program kapsamında katılımcılar ve yöneticilerle yılda 3 kere, mentorlar ile 2 kere izleme 
değerlendirme çalışması yapılmaktadır. Program kapsamında katılımcıların özgüvenin ve istihdam 
edilebilirlikleri arttığı görülmektedir.

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Faktörler:
1) Katılımcılarının programı başarılı bir şekilde tamamlaması
2) Yapılan düzenli etki değerlendirmelere göre programın iş deneyimi ve profesyonel gelişimlerinin 

artması, gençlerin kendine güvenmesi, morallerinin yükselmesi ve başarılı olması 
3) Yapılan düzenli etki değerlendirmelere göre STK yöneticilerinin gençlerin iş gücünden 

yararlanması, kuruma katkıda bulunması 
4) Programdan sonra katılımcılar yeni işlerine hızlı ve başarı ile geçiş yapmış olmaları 

Bunun dışında işverenler ve toplumda gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde farkındalık kazanması 
için çalışmalar yapılmıştır. 

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler  
• Okuldan işe geçiş alanında özelikle yeni üniversite mezunları için çok az kamu , özel ve sivil 

toplum çalışmaların olmaması bu alanda büyük bir boşluk olduğunu gördük
• Bu boşluğu doldurmak için sadece iş deneyimi kazandırmak yetmiyor, bununla beraber eğitim, 

mentorluk ve network geliştirme faaliyetlerinin de beraberinde olmasını gördük (bakınız İlk 
Fırsat Akademisi)

• Bu alanda etkili olmak için sadece gençlere destek vermek yetmiyor- özel sektör/işverenlerde 
fırsat eşitsizlik konusunda farkındalık da yaratmak lazım, onların işe alım süreçlerini daha adil 
olması için çalışmalar yapmak lazım

• Aileler gençlerin gelişimi ve hayat kararlarını çok etkiliyorlar, bu konuda da farkındalık çalışmalar 
yapılması gerekiyor

• Okuldan işe geçiş desteği mezun olduktan sonra yapmak yeterli değil—daha erken yaşlarda ve 
okul evresinde staj, eğitim, mentorluk gibi destek faaliyetleri de gerekiyor

• İngilizce dil eksikliği büyük bir eksiklik ve bunu gidermek kurs vb. ile pek mümkün olmuyor 
mezun olduktan sonra—daha erken ve kapsamlı çalışmalar lazım

• İŞKUR’un gençleri destekleyecek ve işverenleri teşvik edecek programlar geliştiriyorlar ancak 
daha etkin ve kapsamlı hale gelmesi için işverenler ve STK’larla daha yakın çalışmalar içinde 
olması faydalı olacaktır

• STK’ların iş gücü ihtiyacı önemli bir konu, onların işe alımlarını ve insan kaynakları süreçlerini 
geliştirmek için ek çalışmalar yapmak gerekiyor

8 İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME
Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken 
istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi

Program/Uygulamanın Adı 
Gençler ve İstihdam- Yeni üniversite mezunlarının okuldan işe geçişlerine destek vermek üzere bir 
program stratejisi. 3 alan var: İlk Fırsat programı, ortak projeler ve araştırmalar. 

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
2015’te kurulan Esas Sosyal, ‘Gençlik ve İstihdam’ alanında sosyal yatırımlarını yeni mezun gençlerin 
okuldan işe geçiş sürecinde karşılaştıkları engelleri kaldırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve 
desteklemeyi amaçlıyor. İlk Fırsat, Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırım projesidir.

TÜİK verilerine göre, Ocak 2017’de Türkiye’de üniversite eğitimi almış gençler arasında işsizlik 
oranı %30’un üzerinde gerçekleşti. Esas Sosyal’in bu alanda yaptığı araştırma sonuçlarına göre, 
yatırım yapılmış iş arayan diplomalı gençlerin üniversiteden mezun olduktan sonra karşılaştıkları 
en büyük sorunun deneyim ve referans eksikliği olduğu görülüyor. Özellikle az bilinen devlet 
üniversitelerinden mezun olan gençler daha fazla fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalıyor ve 
ortalama 13 ay işsiz kalıyorlar.

Esas Sosyal’in geliştirdiği ve desteklediği İlk Fırsat programı, üniversiteden yeni mezun olmuş iş 
arayan gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) bir yıl boyunca 
çalışarak deneyim kazanmalarını destekliyor. Esas Sosyal tarafından desteklenen STK’larda 
çalışan gençler 12 ay tam zamanlı çalışıp, ayrıca program kapsamında farklı etkinlikler, eğitimler 
ve mentorluk desteklerinden oluşan ve 21. Yüzyıl Becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanmış olan 
‘İlk Fırsat Akademisi’nden de yararlanıyorlar.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Anadolu devlet üniversitelerinden mezun gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde destek olmak, 
istihdam edilebilirliklerini arttırmak ana amaçtır.

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
• İK’cıların mülakatlarda okul ismine bakılmaksızın adaylara fırsat vermesi
• Yeni mezunların okulda işe geçiş sürecinde eğitimler ile desteklenmesi
• Gençlerin toplumsal farkındalıklarının artması

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Gençler Esas Sosyal’in desteği (STKlara hibe vererek) ile tam zamanlı 12 ay boyunca sivil toplum 
kuruluşlarında ‘gerçek iş’lerde çalışıyorlar. Sivil toplum kuruluşları genelde az kişi ile  çok fazla 
iş yapmaya çalışıyor. Yeni mezunların ilk işlerini sivil toplumda deneyimlemesi farkındalıklarını 
arttırıyor. 

Böylece gençlere ilk fırsat, sivil topluma ise genç desteği sağlanıyor.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
Programda sivil toplum kuruluşları ile iş birliği halinde çalışılmakta. Bugüne kadar 21 STK ile iş 
birliği yapıldı.
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• Gençlerin soft skills‘leri geliştirmek için okul ve okul dışı faaliyetler yetersiz. 21ci yüz yıl beceriler 
kapsamında olan sunum teknikleri, sorun çözme, ilişki yönetme, stres yönetme konusunda 
onları destekleyecek formel ve enformel çalışmaları /olanakları geliştirmek lazım 

• Soft skills geliştirmesinde STK’larda daha önce gönüllük yapanlar daha gelişmiş oluyor (bunu 
aday başvuru ve mülakat sürecinde görüyoruz.)

• Bilinmeyen okullardan mezun olan gençler net biçimde fırsat eşitsizlikler yaşadığını açıkça 
söylüyorlar ve bunun önene geçmekte kendilerini çaresiz hissediyorlar

• Ortalama 13 ay işsiz kalan bu gençlerin psikolojik durumları, moralleri çok bozuluyor ve farklı 
problemlere yol açıyorlar

• İşverenler bu yeni nesli ile etkili çalışma biçimleri yeteri kadar geliştirmemişler, özelikle STK’lar 

http://www.ilkfirsat.org/
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rol düşüyor. Gittiğimiz her okulda enerjinin verimli kullanılıp kullanılmadığı ölçüyoruz. Okul 
yöneticileriyle anket yapıyoruz. 

Öğrencilere sunum öncesi ve sonrasında sorular yöneltip, yaptığımız sunumun etkisini ölçüyoruz. 
Çocuklara günün sonunda enerji puan kartları dağıtıyoruz. Bir ay sonra puan kartlarını toplayıp, 
nerelerde ne kadar tasarruf yapmaya gayret ettiklerini izliyoruz.

Çocukların ‘Enerji Avcılığı’ macerasını öğretmenler ve ailelerin kontrol etmesini sağlıyoruz. Bu 
kontroller büyüklerimizin de yanlış alışkanlıklarını değiştirmesini sağlıyor.

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Enerji Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye’de Enerji ile ilgili olarak bu yaş grubu 
için sürdürülen tek Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi olduğu ifade edilerek desteklenmektedir. 

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler  
Kaynakların tasarrufl u ve verimli şekilde kullanılması, programın temel öğreti amacıdır.

13 İKLİM EYLEMİ
İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi
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Program/Uygulamanın Adı 
Enerji Avcıları 

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
Enerji Avcıları; enerjinin verimli kullanılması gerektiği ve bunun nasıl yapılacağını anlatan bir 
projedir.

Projenin hedef kitlesi 4-6 yaş arası kreş ve ana sınıf öğrencileridir. Enerji Avcıları projesiyle 
çocukların bulunduğu her ortamda (evler, okullar vb.) enerjinin ve diğer kaynakların verimli 
kullanılması konusunda bilinçlendirilmesi ve aynı zamanda enerji ve diğer kaynakların tasarrufu 
konusunda ülke ekonomisine katkıda bulunmaları hedefl enmektedir.

Şirketimiz projeyi 2015-2016 eğtim-öğretim yılında hayata geçirmiştir. Bu yıl 3. uygulama dönemine 
girecek olan proje ile geçtiğimiz iki yılda hizmet bölgemiz olan İzmir ve Manisa illerinde, 45 okulda, 
6.600 öğrenci, Enerji Avcıları arasına katılmıştır. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Amacımız; enerjinin değerini bilen tasarrufu hedefl eyen nesiller yetiştirmek.  

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
Enerji Avcıları projesiyle çocukların bulunduğu her ortamda (evler, okullar vb.) enerjinin ve diğer 
kaynakların verimli kullanılması konusunda bilinçlendirilmesi ve aynı zamanda enerji ve diğer 
kaynakların tasarrufu konusunda ülke ekonomisine katkıda bulunmaları hedefl enmektedir.

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Hizmet bölgemiz olan iki ilde Valilik ve Milli Eğitim Müdürlükleri’nden alınan izinle ilerleyen projemiz 
kapsamında çocuklara; enerji ve diğer kıt kaynaklarımızı nasıl verimli şekilde kullanacakları neşeli, 
enerjik ve teatral bir dille anlatılmaktadır. Çocukların öğrenme döneminde en çok yararlanılan zıt 
karakterlere dayalı sunumda Bay Yanlış’ ın yaptığı hatalar Enerji Avcıları tarafından düzeltilmekte 
doğrunun ne olduğu anlatılmaktadır.  

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
İzmir Valiliği, Manisa Valiliği, İzmir İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Manisa İl-İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri, İl–İlçe belediyeleri, okul öncesi yaş grubuna eğitim veren okul öğretmenleri ve öğrenci 
velileri paydaşlarımız arasındadır. Yapılan sunumlara basın mensupları da dahil edilmektedir. 
Gerçekleştirdiğimiz sunumlara çalışanlarımız da gönüllü olarak katılmaktadırlar. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Projemizin hedef kitlesi 4 - 6 yaş grubu okul öncesi eğitimi alan çocuklardır.  Proje ile geçtiğimiz 
iki yılda hizmet bölgemiz olan İzmir ve Manisa İllerinde, 45 okulda, 6.600 öğrenci, Enerji Avcıları 
arasına katılmıştır. 

Enerji verimliliğini eğlenceli ve ilgilerini çekecek bir dille anlatıyor, çocukları bu sorumluluğun 
bir parçası haline getiriyoruz. Burada okullara, idarecilere, öğretmenlere ve ailelere de önemli 
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yardım yapmaya veya sosyal sorumluluk faaliyetinde bulunmaya teşvik etmiş, onlara ön ayak olmuş 
bulunduk. 43 müşterimizin online yürüttüğümüz portallarına açtığımız bu ürünleri toplamda 936 
000 kişi gördü. Bu kitle American Express Kredi Kartı kullanıcılarından boya ustalarına, Vaillant 
tüketicilerinden boya ustalarına, bakkaldan P&G satış temsilcilerine kadar her kesimden insanı 
kapsamaktadır. Portallarımıza bu ürünleri açalı 2 ay olmasına rağmen toplam sipariş sayısı 189’ a 
ulaşmış bulunmakta.

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Sektörümüzün açık ara lideri olmamız ve rakiplerimizin sıkı takibinde olmamız dolayısıyla 
yaptıklarımız yıllardır taklit edilmektedir. Kazanç amaçlı bir uygulama olmadığı için ne kadar taklit 
edilir bilinmez ama taklit etmek istemeseler bile markalardan gelecek baskıyla rakiplerimizin de 
mecburen yardım kategorisini sistemlerine açacağını düşünüyoruz. Böylelik sektörümüze iyi bir 
örnek teşkil edeceğimizi düşünüyoruz.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler  
Yardım kuruluşlarının ne kadar istekli ve buna hazır olduklarını öğrendik. Toplantıya davet ettiğimiz 
gibi ziyaretimize geldiler ve ürünlerini hızla bize sundular.
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12 SORUMLU TÜKETİM VE ÜRETİM
Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması

Program/Uygulamanın Adı 
Sadakat Programlarında Sosyal Sorumluluk

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
INTERLINK Şirketler Grubu olarak bundan yaklaşık 30 sene önce Türkiye’ nin ilk sadakat programını 
gerçekleştirdik ve bu sektörü oluşturan, sektörün lokomotifi olan firma olduk. Çoğunluğu B2B 
olan sadakat programlarımızda kullandığımız ödüllere Sosyal Sorumluluk kategorisini de ekledik. 
Bu kategori sayesinde eskiden puanlarıyla I Phone, Buzdolabı, Mutfak Robotu gibi ürünler 
alabilen müşteriler, artık puanlarıyla fidan dikebiliyorlar, çocuk okutabiliyorlar veya işitme cihazı, 
protez bacak, tekerlekli sandalye gibi ürünler bağışlayabiliyorlar. Hatta bazı firmaların müşterileri 
bağışladığında, bir tane de firmanın kendisi bağışlıyor. Biz de o ürünün hediye kataloguna 
konmasını, satın almasını ve gönderimini yapıyoruz. Normalde gelirimiz olan ve sipariş verilen 
hediye ürünlerden aldığımız hizmet bedelimizi de bu ürünlerden almıyoruz.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirmek isteyen insanlara ve firmalara bu fırsatı tanımak ve 
sosyal sorumluluk ile ilgili farkındalık yaratmak.  

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
• Yardıma muhtaç insanlara yardım yaptırmak.
• Herhangi bir sebepten yardım yapamayan bir insana yardım yapmayı çok daha kolaylaştırmak 

ve onu buna teşvik etmek.
• Firmalara yardım yapmalarında ön ayak olmak.
• İnsanların ve firmaların sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmalarına ön ayak olmak, onları 

buna teşvik etmek.

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
İşimiz başlı başına yenilikçi ve farklı olduğu için sadakat programlarımızda yaptığımız uygulamalar 
da bu vesileyle farklı oluyor. Firmaların B2B satışlarını etkileyen en büyük faktörlerden indirim ve 
mal fazlasına alternatif olarak kurduğumuz puanlı sadakat programlarımız başlı başına yenilikçi 
ve farklı bir yöntemken, bizler bununla kalmayıp bu sadakat programlarımızda puan karşılığı 
klasik ürünler (elektronik, mutfak ürünleri, hediye çekleri vs.) yerine çok daha özel olan sosyal 
sorumluluk ürünleri sipariş verilsin istedik ve kataloglarımıza bu ürünleri koyduk. 

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
Bizler bu sadakat programlarını Türkiye’nin ve Dünya’nın en büyük markalarına yapmakta ve onların 
satışlarını, marka sadakatlerini arttırmaktayız. Bu vesileyle yaptığımız her işimizde bir ortağımız 
bulunmakta. Türkiye’nin ilk 500’ ünün 466 firmasına hizmet vermekteyiz ve bu firmaların 94’ ü 
çok uluslu olmakta. Toplamda ise 526 tane müşterimiz bulunmaktadır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Türkiye’ de ilk defa yapılan bir uygulama olduğu için sunduğumuz firmaların çok hoşuna gitti 
ve hepsi hemen bu ürünleri kataloglarına koymak istediler. Hatta bazıları müşterileri bağışladığı 
taktirde bir tane de kendileri bağışladılar. Böylelikle birçok marka ve bu markanın müşterisini 
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KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı ihracatçıya sağladığı anlamlı katkı dikkate alınarak Ekonomi 
Bakanlığı tarafından 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
Tebliği kapsamında %75 oranında finanse edilmiştir. Program ile elde edilen sonuçlar Bakanlık ile 
paylaşılmıştır. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Program ile çorap imalatçılarında iyileşme sağlanan sosyal uygunluk alanları: 
1. Programa dahil olan 12 çorap imalatçısı firmada 16 kişi baş denetçi olarak yetiştirilmiştir. 
2. Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemlerinde iyileşme Oranı: %16 
3. Sendika ve Toplu Sözleşme Özgürlüğünde İyileşme Oranı: %7  
4. Çalışma Sürelerinde İyileşme Oranı: %14
5. Ödemeler ve Haklar Alanında İyileşme Oranı: %3
6. Sağlık ve Güvelik Alanında İyileşme Oranı: %10 
7. Çevre Başlığında İyileşme Oranı: %8 
8. Anti-Rüşvet Uygulamaları Alanında İyileşme Oranı: %7  
9. Genel ortalamada %12 iyileşme sağlanmıştır. 

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Programa dahil olan imalatçıları; denetim odaklı sosyal uygunluk takibinden gereklilikleri 
içselleştirmiş ve sürekli iyileştirme bilincine varmasını sağlamış olması nedeniyle Programın iyi 
uygulama örneği olarak değerlendiriyoruz. 

Program; etik ticaret uygulamalarının paylaşıldığı ve bu yıl Mayıs ayında New York’ta 17. kez 
düzenlenen Uluslararası Etik Tedarik Forumu’nda sunuldu. Bu paylaşım ile beraber Sosyal 
Uygunluk İyileştirme Programının iyi uygulama örneği olarak tescillenmiş olduğu kanaatindeyiz. 

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler  
Programın en önemli kazanımı; programa dahil olan firmaların sosyal uygunluk standartlarına 
yönelik olarak kendi iç denetimlerini yapabilir hale gelmelerine sağlanan katkıdır. Bu program 
ile hazır giyim sektöründe sosyal uygunluk standartlarına uyumun iyileştirilebilmesi için nasıl bir 
model oluşturulması gerektiği pilot olarak uygulanmıştır. Böylece Program; pilot uygulamanın 
sektör geneline yaygınlaştırılmasını sağlayacak model tasarımına zemin teşkil etmiştir. 

Programın uygulandığı çorap imalatçılarına yönelik uygulanan bütüncül projenin web sayfası: 
https://www.ihkib.org.tr/tr/etkinlikler/ulusal-uluslararasi-destekli-projelerimiz/corap-ureticileri-kumesi/k-336 

8 İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME
Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken 
istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi

Program/Uygulamanın Adı 
Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı 

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
İHKİB olarak ihracatta, yatırımda, istihdamda, katma değerde, moda ve markada öncü ve 
lider olmanın önce sorumlu işletme olmayı gerektirdiğinin bilinciyle; sektörümüzde kurumsal 
sosyal sorumluluk faaliyetlerinin geliştirilmesi çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda Birlik olarak 
sektörümüze doğrudan nüfuz eden sosyal sorumluluk uygulamalarının yürütülmesinde rol 
almaktayız. Bu uygulamalar arasında güncel bir çalışma olarak Çorap İmalatçıları Kümesi’nde 
Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı uygulanmıştır. Program ile küme üyesi 12 firmanın sosyal 
uygunluk denetimlerinde uygunsuz görülen konularda iyileşme sağlanabilmesi ve İş Kanunu’nun 
uygulanabilirliğinin artırılması amaçlanmıştır. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
İHKİB olarak ihracatta, yatırımda, istihdamda, katma değerde, moda ve markada öncü ve 
lider olmanın önce sorumlu işletme olmayı gerektirdiğinin bilinciyle; sektörümüzde kurumsal 
sosyal sorumluluk faaliyetlerinin geliştirilmesi çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda Birlik olarak 
sektörümüze doğrudan nüfuz eden sosyal sorumluluk uygulamalarının yürütülmesinde rol 
almaktayız. Bu uygulamalar arasında güncel bir çalışma olarak Çorap İmalatçıları Kümesi’nde 
Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı uygulanmıştır. Program ile küme üyesi 12 firmanın sosyal 
uygunluk denetimlerinde uygunsuz görülen konularda iyileşme sağlanabilmesi ve İş Kanunu’nun 
uygulanabilirliğinin artırılması amaçlanmıştır. 

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
Sosyal Uygunluk Ölçümleme ve İyileştirme Programı ile; 
• Firmanın sosyal uygunluk denetimlerini iç bünyelerinde yapabilir hale gelmeleri, 
• Her firmadan 2 personelin baş denetçi olarak yetiştirilmesi, 
• Firmaların sosyal uygunluk seviyelerinin raporlanması, 
• Raporlama ile firmanın performansına göre Sosyal Uygunluk Katılım/Başarı Belgesi’ne sahip 

olması hedefl enmiştir.

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Programın birinci aşamasında her firmadan ilgili departmanlardan (insan kaynakları, kss, idari işler 
vb.) ikişer personele sertifikalı baş denetçi eğitimi verilmiştir. Uluslararası denetim standartları ve 
denetim süreçleri hakkında verilen eğitim dört gün olarak düzenlenmiştir. Eğitim sonrası yazılı 
sınav gerçekleştirilmiş ve sınavı başarıyla tamamlayan adaylara uluslararası geçerliliği olan baş 
denetçi sertifikası verilmiştir. 

İkinci aşamada ise bağımsız denetim kuruluşu denetçileri tarafından küme firmaları üretim 
alanlarında iki tam gün denetime tabi tutularak baş denetçi eğitiminde edinilen bilgi birikiminin 
uygulanma durumu ve firmanın sosyal uygunluk standartlarını sağlama seviyesi izlenerek 
iyileştirmeye açık alanlar belirlenmiştir. Takiben firmaların bu alanlarda ne ölçüde iyileşme 
sağlayabildiği takip edilmiştir. 
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3 SAĞLIKLI BİREYLER
Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
2014 - 2015 eğitim yılında;
• 20 okul,
• 47 workshop
• 150 öğretmen
• 3.246 öğrenci

2015 - 2016 eğitim yılında;
• 57 okul,
• 125 workshop
• 326 öğretmen
• 9.435 öğrenci 

2016 - 2017 eğitim yılında;
• 46 okul,
• 257 workshop
• 545 öğretmen
• 15.127 öğrenciye ulaşıldı. 

Ayrıca her etkinlik sonunda, gösterime katılan öğretmenlerden oyunu değerlendirmeleri istendi. 
Öğretmenlerden gelen değerlendirmeler, oyun başarısını destekler niteliktedir.

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Sağlıklı Yaşam Projesi, çocukların öğrenmeye en açık oldukları yaş diliminde eğlenceli ve hareketli 
bir kurgu içerisinde dengeli beslenmeyi ve günlük egzersizi anlatmaktadır. Oyun içerisinde 
kullanılan şarkılar, oyun sonrasında da çocukların aklında kalmaktadır. 

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler  
Projenin yürütülmesi sırasında; oyun içerisindeki interaktif kısımların ve oyun içerisinde yer alan 
şarkıların çocuklar tarafından ilgiyle takip edildiği ve bilgilerin pekiştirilmesi konusunda önemli bir 
etkisi olduğu görülmüştür. 

https://www.mapfre.com.tr/sigorta-tr/biz-kimiz/sosyal-sorumluluk/  
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Program/Uygulamanın Adı 
Sağlıklı Yaşam Projesi 

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
Sağlıklı Yaşam Projesi ile 5 – 7 yaş grubu çocuklara oyunlarla, şarkılarla, eğlenerek sağlıklı 
beslenmenin ve günlük egzersizin önemi anlatılıyor. Proje kapsamında, dünya genelinde 
uygulanan sağlıklı beslenme oyunları Türkçe’ye uyarlandı. Çocuklar, profesyonel tiyatrocuların 
canlandırdığı Aşçı ve Yardımcısı’ndan, gün boyunca neler yemeleri gerektiğini, besin piramidini 
ve günlük egzersizin önemini öğreniyorlar.  Bu eğitici oyun, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
imzalanan protokol çerçevesinde okullarında uygulanıyor.

2014- 2015 eğitim/öğretim döneminde pilot olarak İstanbul’un belli ilçelerinde başlayan proje, 
2015-2016 ve 2016 – 2017 dönemlerinde de tüm İstanbul’u kapsayarak devam etti. 3 yıl boyunca 
toplam 123 okulda gerçekleştirilen 429 workshop ile 27.808 öğrenciye ve 1.021 öğretmene ulaşıldı. 
Sağlıklı Beslenme Eğitim Workshopları 2017 – 2018 döneminde İstanbul’un yanı sıra farklı 
şehirlerde de uygulanıyor.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Doğru beslenmenin önemini çocuklara erken yaşlarda aktararak sağlıklı nesiller yetişmesine ve 
obezitenin görülme sıklığının azalmasına destek olmak amaçlanmaktadır. 

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
• Çocukların ve ailelerin dengeli ve sağlıklı beslenmenin ve egzersizin önemi hakkında 

bilgilenmelerini sağlamak.
• Çocuklara sağlıklı beslenme bilgilerinin tiyatro aracılığıyla anlatılmasıyla, çocukların tiyatroya 

olan ilgilerinin artmasını sağlamak. 

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
• Proje kapsamında profesyonel tiyatrocular, ilkokullara giderek hedef yaş gruplarına sağlıklı 

beslenme ve günlük egzersizin önemi ile ilgili bir oyun sergiler. 
• Oyun içerisinde yer alan interaktif kısımlar ile öğrenciler oyun içerisinde öğrendikleri bilgileri 

oyunlarla pekiştirirler. 
• Oyun sonrasında, verilen bilgilerin kalıcı olması için konu ile ilgili sınıfta öğretmenlerin eşliğinde 

beraberce yapabilecekleri etkinlik kitabı ile evlerinde velileri ile okuyabilecekleri 2 farklı set 
kitap dağıtımı yapılır. 

 
KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
Projenin İstanbul’daki okullarda hayata geçirilmesi için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
protokol imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projeye desteğini göstermek için, düzenlenen özel 
gösterime gelerek oyunu izlediler. 
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• Üniversitede mimarlık ve mühendislik alanında öğrenim gören gençlerin, sürdürülebilir 
kentleşme konusunda farkındalıklarını geliştirmek.

• Mühendis ve mimar adaylarının, yenilikçi tasarımlar üzerine araştırma yapmaları, düşünmeleri 
ve çevresel, ekonomik, sosyal tasarım ilkelerinin örnek alındığı fikirler geliştirmeleri için fırsat 
eşitliği yaratmak.

• Henüz tasarım yetenekleri hiçbir kalıba alışmamışken gençlerin, yeşil ve çevre dostu malzeme 
kullanımı ile yapım teknikleri konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmeleri için gençleri teşvik 
etmek.

• Sürdürülebilirlik seminerleri aracılığıyla Anadolu’nun dört bir yanında üniversiteleri ziyaret 
ederek gençlere birebir dokunarak sürdürülebilir kentleşme ve yeşil yapılar konusunda 
dünyadaki son trendleri paylaşmak ve bu konuda farkındalıklarını artırmak.

• Yaratılan motivasyonun her yıl artarak devam etmesini sağlamak ve iyi proje fikirlerinin 
ödüllendirmek

• Örnek proje uygulamalarının yer aldığı proje katoloğunu, bu alanda öğrenim gören tüm 
üniversite öğrencilerine, üniversitelere, kütüphanelere ve sektör temsilcilerine ulaştırmak.

• Yurt içinde ve yurt dışındaki, sektör uzmanlarını, ilham veren ünlü konuşmacıları ve sektör 
temsilcilerini gençlerle buluşturarak gençlerin farklı bakış açılarını görmelerini sağlamak. Sektör 
temsilcileriyle etkileşime girmelerini sağlayarak networklerinin artmasını sağlamak.

 
KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Projesi, iki ana aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar altında, 
bugüne kadar gerçekleştirilen faliyetler aşağıdaki gibidir: 

1. “Sürdürülebilirlik” konusunda farkındalık yaratmak

• Program hakkında detaylı içerik sunan bir internet sayfası hazırlandı. Ayrıca, ülkemizin farklı 
şehirlerinden üniversite öğrencilerinin eşit koşullarda başvuru yapabilmeleri için güçlü bir 
altyapı sistemi kuruldu. Gençler başvurularını online olarak kolayca gerçekleştirdi.

• “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefl er Eğitim Filmi” hazırlandı ve Rönesans Eğitim 
Vakfı aracılığı ile sosyal medya kanallarında yayınladı.

• 20’den fazla şehirde, 40’ya yakın üniversite ziyareti ile 20.000 öğrenciye ulaşılarak, 
Sürdürülebilirlik Seminerleri verildi. Öğrencilerin yarışmaya katılımlarını kolaylaştıracak bilgiler 
ve gerekli kaynaklar üniversitelere ulaştırıldı.

• Her yıl hazırlanan program çıktıları, örnek projeler ve teknik bilgilerin yer aldığı dokümanlar 
basılı olarak üniversiteler, kütüphaneler, öğrenciler ve sektör temsilcileri ile paylaşıldı. 

• En son üçüncüsü düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” projesi  kapsamı içerisinde 
düzenlenen workshop ve colegyumlarda öğrenciler ve sektör temsilcileri Sürdürülebilirlik 
alanında uzman dünyaca ünlü konuşmacılar ile buluşma fırsatı yakaladı. Yapılan seminerler 
doğrultusunda yer alan uzman konuşmacılar şu şekildedir; TED Talks konuşmacılarından 
ünü mimarlar Michael Pawlyn, Emre Arolat, Han Tümertekin’in yanısıra ünlü Fransız mimar 
Christophe Pillet, Murat Kader, Murat Tabanlıoğlu, Sefer Çağlar ve Nevzat Sayın.

• Bu konuşmalar sosyal medya aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. Mimar ve mühendis adayları 
hedefl enerek sosyal medya kampanyası dahilinde bu konuşmaların özet videoları paylaşıldı. 
Bu şekilde yaklaşık 1 milyon tekil kişiye erişim sağlanarak etki alanı genişletildi.

11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR VE YAŞAM 
ALANLARI Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, 

dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması

Program/Uygulamanın Adı 
Sürdürülebilir Geleceği Tasarla  

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
Şehirlerdeki alanların yüzde 50’si binalardan oluşurken, enerji tüketiminden kaynaklanan sera 
gazı salınımının 3’te birini bu binalar oluşturuyor. Bu nedenle “sürdürülebilir” bir dünyayı doğru 
inşaat ve şehircilik projeleri olmadan düşünmek imkansızdır. Bu veriler, binalarda insanlar için 
uygun ortamlar yaratacak şekilde bir değişime gitme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Bu 
nedenle sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir şehirler için sürdürülebilir yapılardan bahsetmek, her 
zamankinden daha fazla önem kazanmış durumdadır. 

Rönesans Holding olarak bizler, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu kentlerde/yapılarda 
yaşamasını sağlamanın yolunun, üniversite öğrencilerine yani geleceğin mimar ve mühendislerine 
sürdürülebilirlik kültürünün kazandırılmasından geçtiğini düşündük ve Sürdürülebilir Geleceği 
Tasarla Projesi’ni hayata geçirdik.

Proje kapsamında düzenlenen yarışma ile gençlerden, sürdürülebilir bir gelecek hayal etmelerini 
ve sürdürülebilir yaşam alanları tasarlamalarını istedik. Amacımız, henüz tasarım yetenekleri 
hiçbir kalıba alışmamışken gençlerin, yeşil ve çevre dostu malzeme kullanımı ile yapım teknikleri 
konusunda yeni yaklaşımlar sunan alternatif fikirler üretmeleriydi. 

Bu projeyi ayrıştıran bir diğer özellik ise tüm Türkiye’yi kapsıyor olması. Proje kapsamında 
Türkiye’nin dört bir köşesinde üniversitelerde Sürdürülebilirlik Seminerleri gerçekleştiriyoruz. 
Bu sayede 3 yıl içerisinde 20 bin gence birebir dokunmayı başardık.  Bu seminerlerde Rönesans 
çalışanları; sürdürülebilirlik alanında dünyadaki son trendleri ve yenilikçi yöntemleri gençlerle 
paylaştı. 

Ödül töreni kapsamında düzenlenen workshop ve colegyumlarda inşaat sektöründeki trendlerin 
yanısıra sürdürülebilirlik konusunda uzman Türkiye ve Dünya’nın önde gelen isimleri, bilgi ve 
deneyimlerini öğrenciler ve sektör temsilcileri ile paylaşma fırsatı buldu.

2015 yılında başlayan Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Projesi, 3 yılda yüzlerce üniversiteden 
20.000 öğrenciye ulaşarak, toplam 3000 adet projenin gençler tarafından üretilmesini sağladı. 
En iyi projelerin ödüllendirildiği yarışma ile genç mimar ve mühendisler çalışma yaşamlarına 
“Sürdürülebilirlik” vizyonunu genişleterek ve deneyimleyerek başlıyor.   

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Projesi, ülkemizde çevre dostu mimari, yeşil binalar ve sürdürülebilir 
kentleşmenin geliştirilmesi için; genç mimar, mühendis adaylarının ve sektör temsilcilerinin 
sürdürülebilirlik algısını ve farkındalığının arttırmak, bu farkındalık ile yaratıcı yapılar tasarlamalarına 
olanak yaratmak ve geliştirdikleri proje fikirlerini ödüllendirmek amacı ile tasarlandı.

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Projesi’nin alt hedefl eri şunlardır:
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Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefl er kapsamındaki planlanan çalışmalara hizmet eden 
program, sektörde de bir ilk olma özelliğine sahip. Gençlerin farkındalığını geliştirerek yarattığı bilinç 
ile geleceğe katkı sunmak ve sektöre çevre dostu mimar ve mühendisler kazandırmak için önemli 
bir fırsat yaratıyor. Ulaşılan kişi sayısı ve ayrılan finansal kaynakla, Rönesans Holding tarafından 
gelenekselleştirilen projenin, ilerleyen yıllarda sosyal etkisinin ölçülmesi de planlanmaktadır.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler  
Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Projesi ile ilgili yapılan medya ve dijital iletişim içerikleri ek olarak 
iletilmiştir. 
• 2017 yılında gerçekleştirilen medya iletişim çalışmaları kapsamında yazılı basında 50, online’da 

102 olmak üzere toplamda 152 yansıma elde edilerek; yaklaşık 8,9 milyon kişiye erişim sağlandı.

https://yarisma.ronesans.com/  
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• Ödül töreninde aynı zamanda öne çıkan projeler sergilendi, gençler projelerini ilham aldıkları 
isimlerle birlikte yeniden inceleme fırsatı yakaladı. 

• Kapsamlı bir medya iletişimi yapılarak basın bültenleri ve özel röportajlarla projenin etki 
alanının genişletilmesi sağlandı. Yönetim Kurulu Başkanı düzeyinde sürdürülebilirliğin önemi 
ve Rönesans’ın vizyonu kamuoyu ile paylaşılırken davet edilen mimarlar, gerçekleştirdikleri 
özel röportajlarda sürdürülebilirliğin uygulama alanlarını örneklerle gündeme taşıdılar. Bunun 
dışında ödül alan öğrenciler medya ile buluşturularak gençlerin gözünden sürdürülebilir gelecek 
bir gelecek anlatıldı. Projelerin anlatıldığı medya buluşmalarıyla motivasyonları artırıldı.  

2. Sürdürülebilir Yaşam Alanları Fikirlerini Ödüllendirmek

• Sürdürülebilir Yaşam Alanları Fikirleri ödüllendirilirken, projelerin değerlendirme süreçlerinde 3 
yıl içerisinde 6030 proje başvuru incelendi.

• Ödül törenleri, her yıl farklı kurgularda ve farklı mekânlarda katılımcılara, üniversite öğrencilerine 
ve sektöre temsilcilerine ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar öğrencilere 390.000 TL kadar ödül 
verildi.

• Van, Bursa, Mardin, Elazığ, Adana, Kayseri, Malatya, İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon, Eskişehir, 
Konya, Yozgat ve Zonguldak gibi farklı şehirlerden gelen öğrenciler için Rönesans’ın LEED 
sertifikalı projelerine teknik geziler düzenlenerek yeşil bina uygulamalarını sahada incelemeleri 
sağlandı.  

• Program kapsamında başarılı olan ve ödül alan öğrencilere Rönesans bünyesinde staj ve iş 
imkanı verilirken, önde gelen diğer firmalarda da istihdam fırsatı sağlandı. 

• Yarışmada ödül alan öğrencilerden, kazandığı ödülü referans olarak göstererek yurtdışında 
burs hakkı kazananlar yer aldı.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
• Üniversiteler
• Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Öğrencileri ve Öğrenci Kulüpleri
• Akademisyen, Mimar, Mühendis ve Alan Uzmanları
• Sektör Temsilcileri
• Rönesans Çalışanları

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
• 40’ya yakın üniversite, 20.000 mimar ve mühendis adayı üniversite öğrencisinde sürdürülebilirlik 

konusunda farkındalık geliştirildi.
• Bu bilinç ile 6030 adet proje üretimi sağlandı.
• Herkese açık olacak şekilde basılı ve online olarak içerik ve kaynaklar hazırlandı ve farklı 

platformlarda paylaşıldı.
• 2017 yılında gerçekleştirilen medya iletişim çalışmaları kapsamında yazılı basında 50, online’da 

102 olmak üzere toplamda 152 yansıma elde edilerek; yaklaşık 8,9 milyon kişiye erişim sağlandı.
• Sosyal medya aracılığıyla sadece 2016 yılında 1 milyon kişiye erişim sağlandı.
• Başarılı olan öğrencilere staj ve iş fırsatları tanındı.
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8) Çiftçilerimizin daha kaliteli ürünler üretmesini ve ürünlerinin satış bedellerinin artmasını 
sağlamak,

9) Çiftçilerimizin doğru ilaçlama ve gübreleme yöntemiyle oluşabilecek sağlık problemlerinin 
önüne geçilmesini sağlamak,

10) Bölge çiftçisini kalkındırabilecek sosyal sorumluluk projeleri planlamak ve uygulamak,
11) Çiftçilerimizin sosyal sürdürülebilirlik yönünden doğru uygulamalar benimsemesini sağlamak, 

çalışma standartlarını kurallara bağlamak,
12) Türk tüketicisini Türkiye’de bir ilk olarak Sürdürülebilir Ayçiçek Yağı ile tanıştırmak.

Rakamsal Hedefl er 
• 5 yılın sonunda Toplam Sunar Grup Hammadde Alımının %10’unu Sürdürülebilir Tarımdan elde 

etmek.
• 5 yılın sonunda en az 200 kişilik çiftçi hedef kitlesine ulaşmak.
• 5 yılın sonunda bölgemizde sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik kapsamında en az 3 Sosyal 

Sorumluluk Projesi planlamak ve uygulamak,

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
2016 yılı için proje pilot bölgesi Adana’nın Aladağ ilçesi seçilmiştir. 
Aladağ Adana’ya yaklaşık 90 km uzaklıktaki bir dağ köyüdür. Sürdürülebilir Tarım faaliyetlerinin 
yapıldığı alan ise bu dağ köyünün aşağı kısmında kalan sınırlı bir ova/tarım bölgesidir. 

Pilot bölge olarak Aladağ seçilmesinin sebebi; bölgenin merkeze uzaklığı sebebiyle refah 
düzeyinin düşük olması ve bu bölgede yetiştirilen tarım ürünlerinin lojistik maliyetlerinden ötürü 
piyasa değerinden daha düşük fiyatlandırılmasıdır. 

Sürdürülebilir tarım faaliyetleri kapsamında yapılan faaliyetler şu şekildedir; 

1) Sürdürülebilir tarımın ve toprağın korunmasının önemi köy sohbet toplantıları ile çiftçilere 
anlatılmıştır. 

2) Sürdürülebilir tarımın şartları anlatılarak yaşanabilecek sorunlar çiftçiler ile istişare edilmiştir.
3) Ücretsiz olarak toprak analizleri yaptırılmış, böylece hem bölgenin ayçiçek tarımına uygunluğu 

tespit edilmiş hem de tarım yapılan alanda toprağın ihtiyaçları ve geliştirilebilecek iyi 
uygulamalar belirlenmiştir.

4) Çiftçiler ile alım sözleşmesi yapılmış, böylece çiftçilerin hakları korunurken sözleşmeli tarım 
desteğinden de faydalanmaları sağlanmıştır.

5) Ekim zamanı doğru tohum seçiminin yapılabilmesi için danışmanlık verilmiştir. 
6) Bu aşamadan sonra ayçiçek tarımı ile ilgili tüm toprak yönetimi, su yönetimi, enerji yönetimi, 

kimyasal ve gübre kullanımı yönetimi ile ilgili eğitimler çiftçilere tarla  başı eğitimleri  ile 
sağlanmıştır. 

7) Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, özel eğitim kurumları ve halk eğitim merkezleri iş birliği ile tüm 
çiftçilerimize ilk yardım, hijyen, bitki koruma ürünleri operatörlük, entegre mücadele, atık 
yönetimi, toprak yönetimi, enerji yönetimi ve biyoçeşitlilik eğitimleri verildi.

8) Tarımsal faaliyetler neticesinde ortaya çıkan ve iklim değişikliğine etki eden karbon ayak izi 
ölçülerek kontrol altında tutulmuştur.

15 KARASAL YAŞAM
Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, geliştirilmesi ve 
desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal 
bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi

Program/Uygulamanın Adı 
Sürdürülebilir Ayçiçek Tarımı    

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
Türkiye’de ilk defa ulusal ve uluslararası standartlara göre Sürdürülebilir Ayçiçek Tarımı yaparak, 
Türkiye’nin ilk Sürdürülebilir Ayçiçek Yağını üretmek.  

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Sunar, 40 yıldır tarımsal sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketler grubudur. Var 
olmasının yegane nedeni; ülkemizin bereketli topraklarında yapılan tarım ve çiftçilerimizin alın 
teridir.  Elita Gıda, Sunar şirketler grubunun bitkisel yağ üretim tesisidir.

Sunar’ın Sürdürülebilirlik Vizyonu; “Gelecek nesillerin yaşanabilir bir dünyada, refah içinde 
hayatlarını sürdürebilmeleri için; gücümüzü topraktan alarak sürdürülebilir kalkınmayı yaşamak ve 
yaşatmak. Bu hayalimizi gerçekleştirirken; doğadaki ayak izimizi azaltmak ve toplumsal faydamızı 
artırmak” tır.

2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyara ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Bu nüfusu doyurabilmek 
için çiftçilerimiz, biz tarımsal sanayi şirketleri ve gıda şirketleri olarak elimizdeki kaynaklarla %70 
daha fazla sağlıklı ve güvenli gıda üretmeliyiz. FAO’ya göre Sürdürülebilir Toprak Yönetimi ile %58 
daha fazla gıda üretimi gerçekleştirilebiliriz.

Sürdürülebilir Ayçiçek Tarımı projesine bu motivasyonla ve sürdürülebilirlik vizyonu ışığında 
aşağıdaki amaçla başlanmıştır. 

Türkiye’nin en verimli ovası olan ve dünyanın en verimli üç ovasından biri olan Çukurova 
topraklarının entansif tarımdan kaynaklanabilecek kalite kayıplarını engellemek, gelecek nesillere 
Çukurova’yı aynı sıfatlarla adlandırabilme mirasını bırakmak, bölgemiz çiftçisinin ekonomik olarak 
kalkınırken Türkiye’de önümüzdeki 10 yılın en önemli ve stratejik konu başlığı olan Sürdürülebilir 
Tarımda «öncü çiftçi» konumuna getirmek ve devletimizin de imzacısı olduğu BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefl erine katkıda bulunmak. 

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
1) Çiftçilerimizin sözleşmeli tarımla ekonomik olarak kalkınması, 
2) Sunar Grup tarafından sağlanan makine ve ekipmanlarla tam teşekküllü modern işletmelerin 

artmasının sağlanması, çağın global çiftçi profiline uyum sağlaması,
3) Çiftçilerimizin topraklarının verimliliklerini koruyarak, çiftçilik mesleğinin ekonomik 

devamlılığının sağlanması, köyden kente göçün azaltılması,
4) Adana’nın özellikle dağlık bölgelerindeki tarımın teşvik edilmesi 
5) Toprağın, suyun, havanın kalitesinin korunması, bölgedeki biyoçeşitliliğin korunması,
6) Dünya’nın en önemli problemlerinden ikisi olan; açlık ve sağlıksız ürün sorunlarının çözümüne 

katkıda bulunulması,
7) Doğru ilaçlama ve gübreleme yöntemiyle çiftçinin ekonomik olarak kar etmesinin sağlanması, 

çiftçilerimize diğer tarımsal problemlerde danışmanlık verilmesi,
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
2 Yıllık Proje Sürecinde; 
• 30’u Adana’nın Tarımsal Faaliyetler Açısından Dezavantajlı Bölgelerinde Yer Alan 134 Çiftçi ile 

Sözleşmeli Tarım yapılarak hakları korunmuş ve ürünlerin uygun piyasa değerinde satın alımı 
gerçekleştirilmiştir.

• 134 çiftçiye İlk Yardım, Hijyen, Atık Yönetimi, Enerji Yönetimi, Biyoçeşitlilik, Entegre Mücadele, 
Toprak Yönetimi eğitimleri verilmiştir. 

• 134 çiftçiye ait toplamda yaklaşık 22.000 dekarlık alan Sürdürülebilir Tarım faaliyetleri ile 
korunmuş, kalite ve verim kaybı yaşaması engellenmiştir. 

• Özellikle projeyi iki yıldır uygulayan çiftçilerimiz birbirlerine eğitim verebilecek konuma gelmiş 
ve bir çiftçiyi aralarından öncü çiftçi olarak seçmişlerdir. 

• Yapılan analizler sonucunda elde edilen hammaddede bir önceki yıla göre yağlılık oranında 
ortalama 2 puanlık artış yaşanmıştır. 

• İklim koşulları bir önceki yıla göre çok sert geçmesine rağmen toplam  kg/dekar verimde 
stabilite sağlanmıştır. 

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl erine imza atan ülkemiz 34 OECD ülkesi arasında 
kalkınma hedefl erine yakınlıkta 33. Sırada yer almaktadır. Ülkemizin taahhüt ettiği hedefl ere 
ulaşabilmesi için kamu, özel sektör ve STK larımızın işbirliği oldukça önemlidir. Projemiz 17 
Kalkınma Hedefinin 8 ine hizmet ederek, her yönüyle ülkemizin taahhütlerini yerine getirmesine 
katkıda bulunmaktadır. 

Yağ sektörü kar marjı oldukça düşük bir sektördür. Sunar çiftçisine sağladığı imkanların tüm 
ek maliyetlerini tamamen kendisi üstlenmiştir. Elde edilen sürdürülebilir ayçiçek yağı piyasa 
fiyatından değerlendirilmektedir. 

Bu tarz uygulamalarda çiftçilerin güvenini sanayici olarak aracısız kazanmak oldukça zordur. Sunar, 
bölgede 40 yıldan uzun bir süredir faaliyet göstermesi,  Çukurova’yı mısır ambarı haline getiren 
firma olması, çiftçinin dostu, güvenilir firma imajı neticesinde çiftçilerle uygulamalar hususunda 
hiç sorun yaşamamıştır. 

https://www.youtube.com/watch?v=sq1OzzhKVY8
http://www.sunargrup.com.tr/

9) Bölge çiftçilerine özel bir kalite yönetim ve dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur.
10) Çiftçilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için tarım depoları oluşturmaları 

sağlanmış; bu depolardaki yangın tüpleri, ilkyardım çantaları, koruma ekipmanları, bitki koruma 
ürünleri dolapları ve diğer malzemeler tüm çiftçilere ücretsiz olarak sağlanmıştır.

11) Çiftçilerin her türlü kayıtlarını (su kullanımı, BKÜ kullanımı, gelir-gider dengesi) tutmaları için 
üretim defterleri oluşturulmuştur. Defterler ayrıca Sürdürülebilir Tarımın temel ilkelerini de 
anlatmaktadır. 

12) Tarım yapılan köyler ilçe merkezine uzak bir konumda bulunduğundan ve ulaşım şartları 
elverişli olmadığından bölgede evsel atıkların toplandığı düzenli bir sistem mevcut değildi. Yerel 
otoritelerle yapılan görüşmelerde bu soruna dikkat çekilerek çözümüne katkıda bulunuldu. 

13) Bölgedeki iki derslikli ve tek öğretmenli ilk okulun bütün bakım masrafl arı üstlenilmiş, 
öğrencilere kitap-kırtasiye yardımları sağlanmıştır. 

2016 yılında toplamda 30 çiftçi ile sözleşmeli sürdürülebilir ayçiçek tarımı yapılarak 525 ton 
Sürdürülebilir Ayçiçek Yağı elde edilmiştir. 2016 yılında bağımsız denetim kuruluşunun yaptığı 
denetime göre proje ilk yılında %97 başarıya ulaşmıştır.

2017 yılında ise bu başarı yüzdesi neticesinde iş ortakları ile karar alınarak çiftçi sayımız 134 e 
çıkarılmıştır. Bir önceki yılda gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak 2017 yılında şu çalışmalar 
yapılmıştır;
• Konvansiyonel gübrenin kullanımını azaltmak amacıyla dünya çapında bir mikrobiyal gübre 

firması ile deneme üretimleri yapılmış ve dekar başına 20 kg ekstra verim elde edilmiştir. 
Böylece daha çevre ve toprak dostu yöntemlerle daha yüksek ekonomik kazanç sağlanmıştır.

• Zirai atıkların azaltılması ya da daha uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması için atık 
yönetim sistemi oluşturulmuştur. Atık yönetim sistemi zincirinin tamamının devreye alınması 
yerel otoritelerin de katılımıyla yeni proje yılında gerçekleştirilecektir.

• Bölgenin etrafı ormanlarla çevrili olup, biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Bu 
biyoçeşitlilik piramidindeki bazı canlılar tarla bitkilerine ciddi fiziksel zararlar verip büyük maddi 
kayıpların oluşmasına neden olmaktadır. Bu zararların önlenebilmesi için biyolojik çeşitliliğe de 
katkı sağlayabilecek farklı bitki türlerinden çit yapılması projesi hayata geçirilmiştir. 

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
• Yaklaşık 150 Çiftçi 
• Global Partner 
• Tarım İl Müdürlüğü 
• Tarım İlçe Müdürlükleri
• Aladağ Belediyesi
• Karaisalı Belediyesi
• Mikrobiyal Gübre Firması
• Adana Büyükşehir Belediyesi
• Orman Genel Müdürlüğü
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü
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Merhaba Umut uygulamasını, 
• fizy ile müzik dinleme ve TV+ ile televizyon izleme imkânını Khan Academy’nin K12 eğitimlerini, 

haber ve sağlıkla ilgili içeriklerini sunuyoruz. 
 Suriyeli mültecileri teknoloji ve iletişim yoluyla toplumsal hayata dâhil etme çalışmalarımız 

GSMA, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ekonomik Forumu’nun da dikkatini çekti. Genel Müdürümüz 
Kaan Terzioğlu, Merhaba Umut mobil uygulamasını BM Genel Kurulu sırasında düzenlenen BM 
Özel Sektör Forumu’nda ve CNN International yayınında anlattı. Ek olarak, Terzioğlu, Davos’ta 
düzenlenen WEF Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısında, Merhaba Umut kapsamında 
Kahramanmaraş Barınma Merkezi’ne fiber bağlantı götürülmesi ve Suriyeli’lerin Türkçe 
öğrenme, iletişim ve bilgiye ulaşması üzerine de bir konuşma yaptı.

• Merhaba Umut, UNESCO Pearson Initiative for Literacy’e yaptığı başvuru sonrasında 14 ülkeden 
130 proje arasında seçilen 15 projeden biri seçilerek vaka incelemesi olmaya hak kazandı. 

• GSMA (Dünya GSM Birliği) Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen Glomo Ödülleri’nde 
(Glomo Awards - Global Mobile Awards) “Sosyal ve Ekonomik Gelişim” kategorisinde 
“Olağanüstü ya da İnsani Durumlarda Mobil İletişim” ödülüne layık görüldük. 

• Turkcell, GSMA’in bünyesinde yer alan ve OCHA (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) 
tarafından desteklenen “Humanitarian Connectivity Charter”ı (İletişimin Devamlılığı için İnsani 
Sözleşme) Türkiye’de imzalayan ilk telekomünikasyon şirketiyiz.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı 
Merhaba Umut Projesi kapsamında AFAD, Türk Kızılayı, Prodea Box ile çalışılmaktadır. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Merhaba Umut Mobil uygulaması ilk yılını 2017 Eylül ayında doldurdu ve ekim sonuna geldiğimizde 
603 bin indirilme sayısına ulaştı. Tüm operatörlerin kullanıcılarına açık olan uygulamadan ticari 
bir beklentisi olmayan Turkcell’in temel amacı, uygulamanın mümkün oldukça daha fazla insana 
ulaşarak problemin çözümünde paydaş olmaktır. 

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Uygulama içerisinde sesli çeviri özelliği 9.5 milyondan fazla kullanıldı, Türkçe öğretmeye yönelik 
sesli bilgi kartlarının görüntülenmesi ise 400 milyona ulaştı. Uygulama içerisinde yapılan ankette 
%98 memnuniyet ve %96 uygulamayı tavsiye edilme oranlarına ulaştık. Sahip olduğumu bu 
zenginliği tüm operatörlerin kullanıcılarına ulaşılabilir ve ücretsiz olarak paylaşıyoruz.

https://www.turkcell.com.tr/servisler/merhaba-umut#ucretlendirme

10EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI
Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması

9

Program/Uygulamanın Adı 
Merhaba Umut    

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti  
Türkiye’deki Suriyelilerin entegrasyonunu kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz Merhaba Umut 
mobil uygulamasıyla tüm operatörlerin Suriyeli müşterilerine hizmet vermesine imkân sağlıyoruz. 
Turkcell Akademi’nin geliştirdiği ve dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde kullanıcılar Türkçe 
öğrenebiliyor, sesli tercüme ve hizmet noktalarına ulaşım gibi özelliklerden faydalanabiliyor. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Merhaba Umut projesi Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye entegrasyonunun ve günlük hayata 
adaptasyonlarının sağlanması, dil dolayısıyla yaşadıkları dezavantajın ortadan kaldırılmasını 
amaçlamaktadır.

KSS Çözümü’nün Hedefl eri 
Türkiye’de yaşayan Suriyeli misafirlerimizin en önemli sorunlarının dil bariyeri olduğunu yaptığımız 
saha araştırmaları sonucunda öğrendik. Dil bariyerinin getirmiş olduğu entegrasyon problemine 
çözüm üretilmek için geliştirdiğimiz Merhaba Umut projesi ile Suriyeli misafirlerimize Türkçe 
öğrenme, sesli tercüme ile yardımcı olmayı hedefl edik. Bunun yanı sıra eğitim videoları ve faydalı 
bilgiler ile yarım kalan hayatlarına devam etmelerine destek olmayı üstlendik. Kahramanmaraş 
Geçici Barınma merkezinde hayata geçirdiğimiz Merhaba Umut Teknoloji merkezi ile de mobil 
uygulamamızı sahada deneyerek öğrenme imkanına kavuşmanın yanı sıra Barınma Merkezlerindeki 
eğitim faaliyetlerine de destek sunduk. Merhaba Umut projesinin ana hedefi; Suriyeli misafirlerin 
dil bariyeri aşmalarına ve böylelikle yeni yaşam alanları olan Türkiye’ye entegrasyon süreçlerini 
hızlandırmaktır. 

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Mültecilerin sosyal hayata katılımındaki en büyük engellerden biri olan dil problemini aşmalarına 
destek olmak adına “Merhaba Umut” uygulamasını geliştirdik. 

Uygulama; sesli çeviri, Türkçe’de gündelik hayatta sık kullanılan kelime ve cümleleri yazılı ve 
sesli olarak öğrenme, Türkiye’deki gündelik hayat için yardımcı olacak bilgilere kolayca erişim 
ve Turkcell Arapça Çağrı Merkezi’ne kolay ulaşım özelliklerini barındırıyor. Suriyelilerin günlük 
hayatlarını kolaylaştırmayı, adapte olmuş bir yaşam şansı elde edebilmelerini amaçladığımız ve 
tüm operatörlerin müşterilerine açık olarak tasarlanan uygulama, bugüne kadar yaklaşık 600 bin 
mobil uygulama indirme rakamına ulaştık.

Merhaba Umut mobil uygulamamızı Kahramanmaraş Barınma Merkezi’nde pilot uygulama 
olarak hayata geçirdiğimiz fiber bağlantılı teknoloji merkeziyle tamamladık. Projeyi bir adım daha 
ileriye taşıyarak Merhaba Umut Eğitim Merkezi’ni kurduk. AFAD ve Prodea Systems iş birliğiyle 
Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde hayata geçirdiğimiz merkezimizde: 
• Türkiye’de mültecilerin eğitimi için sunulan ilk ücretsiz fiber internet bağlantı hizmetini, 
• Turkcell T tabletlerde Türkçe öğrenme, iletişim ve bilgiye ulaşma ihtiyaçlarına çözüm olan 



DETAYLI BİLGİ İÇİN: 

kssd@kssd.org  

www.kssd.org / www.csrturkey.org 

 www.facebook.com/TKSSD            www.twitter.com/csr_turkey
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