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Birleşmiş Milletler tarafından Ocak 2016’da kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri (Küresel
Hedeﬂer), 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 hedeﬂere 2030
yılına kadar ulaşılmasını amaçlamaktadır.

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.

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 10. KSS Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri
Akademi Ödülleri, aşağıda Birleşmiş Milletler’in kısa tanımlamalarıyla birlikte yer alan Küresel
Hedeﬂer’in kısa süre içerisinde hayata geçirilmesine destek olmayı arzulamaktadır.

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 1: Yoksulluğa Son

HEDEF 14: SUDAKİ YAŞAM

Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde ortadan kaldırılması.

Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir
kullanımı.

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

Hedef 3: Sağlıklı Bİreyler

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.

Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi.

HEDEF 16: BARIŞ VE ADALET
Hedef 4: Nİtelİklİ Eğİtİm
Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin
desteklenmesi.

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

Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklığın
canlandırılması.

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’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.

KSS Türkiye, CSR Europe , CSR Middle East, CSR Black Sea, EASP - European Association of
Sustainability Professionals ve CECP - Ceo Force for Good- üyesidir. KSS Türkiye her yıl Ulusal
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri’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
1. Eğitimler
1.1. KSS Eğitimleri
1.2.STK’lar için Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Eğitimleri
1.3. İnsan Hakları ve İş Dünyası Eğitimleri
2. Stratejik KSS Yönetimi
2.1. Mevcut Durum Analizi
2.2. Strateji Geliştirme
2.3. Ölçme ve Değerlendirme
2.4. KSS Rapor Denetimi
3. Sektörel Atölye Çalışmaları
İnsan Hakları ve İş Dünyası (SDG8 & SDG10)
İş Dünyası ve Cinsiyet Eşitliği (SDG5)
İş Dünyası ve Sorumluluk, Çevre (SDG12 & SDG13)
İş Dünyası ve Çatışma Çözümü (SDG1 & SDG2 & SDG16)
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Yaşam (SDG11)
Sürdürülebilir Demokrasi İçin Ortaklıklar (SDG17)
4. Seminerler
5. KSS Mentörlük Sistemi
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2 AÇLIĞA SON
Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin
sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi

Doğaya Duyarlı Yenilikçi Yöntemler
Sürdürülebilir tarla uygulamalarının yaygınlaştırılması için çiftçilerle birebir toplantılar yapılarak
bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Program/Uygulamanın Adı
Gelecek Tarımda: Akıllı Tarım Projesi
Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Gelecek Tarımda projesi kapsamında 36 yıldır tarıma destek veriyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz tarımsal Ar-Ge çalışmalarımız, çiftçi destek programları ve sürdürülebilir tarım
alanında hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızın devamı olarak WWF-Türkiye işbirliğinde “Gelecekte
Tarım, Tarımda Gelecek Var” mottosu ile yola çıkarak Akıllı Tarım projemizi başlattık. Akıllı Tarım
projesi ile Türkiye’de arpa ve şerbetçiotu üretiminde sürdürülebilirlik yönünde köklü bir dönüşüme
katkıda bulunurken gençlerin tarımsal istihdama katılımının artırılmasını hedeﬂiyoruz. Arpa ve
şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştıracak olan proje, çiftçi
deneyim ve bilgi paylaşım platformu ile genç çiftçiler için bir fon programını da kapsıyor.
KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Proje ile akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla ekolojik dengeye yönelik tehditlerin
azaltılması, çiftçilerin farkındalığının artırılarak akıllı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının
yaygınlaştırılması, çiftçilik mesleğinin getirdiği bazı zorlukların (bedensel zorluk, veri eksikliği,
belirsizlik vb) teknolojiyle aşılarak gençlerin tarımsal üretime teşvik edilmesi amaçlanıyor.
KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
Projemizle arpa ve şerbetçiotu tarımını bütünsel olarak dönüştürmeyi hedeﬂiyor, akıllı tarım
uygulamalarının sonuçlarıyla birlikte oluşturulduğu bir ‘rol model’ çalışma olmasını planlıyoruz.
Türkiye’de akıllı tarım uygulamalarıyla, arpa ve şerbetçiotu tarımında kullanılan konvansiyonel
yöntemlerden kaynaklı, ekolojik dengeye yönelik tehditlerin azaltılmasını ve proje kapsamında
gençleri tarımsal üretime teşvik ederek Anadolu’da tarımın geleceğini güvence altına almayı
hedeﬂiyoruz.
KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
• Tarım sektöründeki trendler incelendi
• Çiftçilerin ihtiyaç ve beklentileriyle ilgili görüşleri toplandı.
• Teknolojiden nasıl faydalanabileceği incelendi.
• Çevre konusunda dünyanın en deneyimli kuruluşlarından WWF Türkiye ile işbirliği yapıldı.
Projemiz kapsamında yaptığımız çalışmaları kısaca 4 ana başlık altında topladık;
Akıllı Tarım Uygulamaları
Projede kullanılan ‘Toprak ve Hava Sensörleri’, ‘Uydudan Tarla Sağlığı Takibi’ ve ‘Dijital Toprak
Tahlil Cihazı’ gibi akıllı tarım uygulamaları vasıtasıyla çiftçilerin arazisinde toprak nemi, toprak ısısı,
nispi nem ve ısı değerleri anlık olarak toplandı ve düzenli olarak ölçülüp kayıt altına alındı. Bitki
gelişim modelleri, hastalık uyarıları, sulanan tarlalar için sulama tavsiyeleri, sulanmayan tarlalar
için kuraklık takibi gibi bilgileri sunacak olan teknolojiler sayesinde hem çiftçinin hayatı kolaylaştı
hem de girdilerin daha verimli kullanılmasına olanak sağlandı.
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Genç Çiftçi Destek Programı
Proje kapsamında genç nüfusun tarım temelli değer zincirlerine ilgisini artırmak ve gençleri
teşvik etmek için genç çiftçilere kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik akıllı ve doğaya duyarlı
uygulamaları desteklemek amaçlı projenin 3. Döneminde fon ve danışmanlık desteği verilecek.
Genç Çiftçi Destek Programı ile tarımda yeni nesil teknolojiler kullanılarak gençlerin tarımdaki
potansiyeli görmelerine vesile olunması ve meslek olarak tercih etme motivasyonlarının artırılması
hedeﬂeniyor.
Çiftçi Deneyim ve Bilgi Paylaşım Platformu
Anadolu Efes ve WWF-Türkiye proje ile arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı tarım teknolojileri
konusunda bilgilendirerek sektöründeki yeni nesil teknolojilerle tanıştırıyor.
Projenin ikinci ve üçüncü yılından planlanan yurtdışı-yurtiçi deneyim paylaşımı gezileri, tarlabaşı/
işletme deneyim paylaşımı etkinlikleri, hasat festivalleri ile çiftçilerin kendi alanlarında yeni ve
farklı uygulamaları görmeleri sağlanacak.
KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
Proje Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve bir tarımsal teknoloji tedarikçisi işbirliğiyle
gerçekleştirilmekte.
KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Yaklaşık 1.542 dekar yani 150 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda, toprak ve hava sensörleriyle
toprak nemi, toprak ısısı, nispi nem ve ısı değerleri düzenli olarak ölçülüp kayıt altına alınıyor. Bitki
gelişim modelleri, mantari hastalık uyarıları, sulanan tarlalar için sulama tavsiyeleri, sulanmayan
tarlalar için kuraklık takibi yapabiliyoruz.
Çiftçimiz cep telefonlarındaki uygulamalar yardımlarıyla bu bilgilere anlık olarak erişip gerekli
adımları atabiliyor. Bitkisinin durumu ile ilgili gözlemlediği bir sorun varsa, uygulama vasıtasıyla
fotoğraﬂarını çekerek uzman ziraat mühendislerimize gönderebiliyor ve öneriler alabiliyor.
Tarlasını ne zaman ve ne kadar sulaması, gübrelemesi veya ilaçlaması gerektiği konusunda bilgi
sahibi oluyor. Tarımsal girdileri hem verimli kullanabiliyor hem de ihtiyacı olan miktarda kullanarak
doğa üzerindeki olumsuz etkisini azaltıyor.
Projemizde kullandığımız dijital toprak analizi sayesinde çiftçimiz laboratuvara toprak örneği
gönderip zaman kaybetmeden (ortalama 15 günden 15 dakikya) anlık olarak toprağının
durumundan haberdar olabiliyor. Bu sayede, toprağını daha verimli kullanması için neler yapması
gerektiği konusunda öngörü sağlayabiliyor.
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Uydudan tarla sağlığı takibi kapsamında uydudan çekilen fotoğraﬂarla bitkisinin durumu
konusunda tarlanın tamamını dolaşmadan cep telefonundan, hatta belki de evinden haberdar
olabiliyor. Hem çiftçimiz hem ziraat ekibimiz tarlanın durumu konusunda cep telefonu vasıtasıyla
bilgi sahibi oluyor.
Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki 2050 yılında yaklaşık 10 milyar olacak dünya nüfusunu beslemek
için gıda üretimimizin küresel olarak en az %50 artması gerekiyor. 2050’de Türkiye nüfusu 95
milyonu geçecek ve 2080 öngörülerine göre Türkiye tarımda bugün üretebildiğinden %15 daha
az üretebilecek. Bu nedenle akıllı tarıma geçmemiz zorunlu. Akıllı tarım uygulamaları, tarımsal
faaliyetlerin toprak, su ve canlılar üzerindeki etkilerini azaltacak, iklim değişikliği kaynaklı etkilere
karşı daha dirençli hale gelmesini sağlayacak ve tarımda verimliliği artıracak.
Türkiye’de tarım sektörünün önüne çıkan önemli zorluklardan biri de son 20 yıllık süreçteki hızlı
kentleşme süreci sonucunda, tarım sektöründeki işgücünün sürekli olarak azalması. İstatistikler,
yerel toplumlardaki genç nüfusun tarım temelli değer zincirlerine ilgisinin azalmaya devam ettiğini
ve gençlerin hem tarım sektörünü hem de kırsal yaşamı terk ederek, başta hizmet sektörü ve
imalat sanayi olmak üzere kentlerdeki diğer sektörlerde iş imkanları aradığını gösteriyor.
Biz de Gelecek Tarımda çalışmalarımız kapsamında başlattığımız Akıllı Tarım projemizle akıllı ve
doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırırken, verimliliği artırıyor,
hammaddemizin ve tarımın geleceğini güvence altına alarak gençlerimizin tarım sektörüne ilgini
artırmayı planlıyoruz.

http://www.anadoluefes.com.tr/GelecekTarimda/
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5 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi

Program/Uygulamanın Adı
Kız Kardeşim Projesi
Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Dünya Ekonomik Forumu tarafından 144 ülkenin değerlendirildiği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2017
Raporu’na göre ülkemiz, kadınların ekonomik aktiviteye katılım ve fırsat eşitliği bakımından 142
ülke arasında 132’inci sıradayken, işgücüne katılımda 128, eğitim fırsatları bakımından 105. sırada
yer almıştır. Bu tabloyu ülkemiz adına olumlu hale getirmek için atılması gereken temel adım ise
eğitim ve istihdamda cinsiyet eşitliği sağlamaktır. Buradan hareketle Coca-Cola, 2010’da küresel
olarak ortaya koyduğu 5by20 stratejisi ile 2020 yılına dek dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve
toplumsal varlığını güçlendirmeyi hedeﬂemektedir.
Bu stratejinin bir parçası olarak Coca-Cola Türkiye 2016 yılında Kız Kardeşim Projesi’ni başlatmıştır.
Kadınların ekonomik ve sosyal konumlarını güçlendirmek ve bölgesel kalkınmada etkin rol
almalarını sağlamak amacıyla Coca-Cola Türkiye tarafından hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi,
2016 ve 2017 yılında 19 ilde gerçekleşen eğitimlerle 2000 kadına ulaşmıştır. 18-55 yaş arasındaki
tüm okuryazar kadınlara açık olan proje 2018 yılında Habitat Derneği işbirliği ile 30 ilde ve mülteci
kadınların da dâhil olduğu 9.000 kadına ulaşmayı hedeﬂemektedir.
Kız Kardeşim Projesi aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sürdürülebilir gelişme odaklı
eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. Okuryazar olmayan toplam kadın nüfusunun oranı % 5,6 iken,
bu oran erkek nüfusunun % 1,8’ini oluşturmaktadır. Proje kapsamında verilen eğitimler, kadınların
eğitim seviyesinin artırılması ve işgücünde aktif rol alması için onları teşvik etmektedir.
KSS Çözümü’nün Ana Amacı
BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri’ne göre küresel kalkınmanın en kritik maddelerinden
biri toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Buna ulaşmanın önemli yolu da eğitim ve istihdamda eşitliktir.
Coca-Cola Türkiye, Proje ile kadınların girişimcilik, finans ve teknoloji odaklı eğitimler ile
bilinçlendirilmelerini, kalkınmada ve toplumsal hayatta aktif ve eşit rol almalarını, sosyo-ekonomik
olarak güçlendirilmelerini ve kadınlar arasında yerel ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
Projenin temel hedeﬂeri;
• Kadınların ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal
ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için
desteklenmesi
• Proje illerinde kadınların girişimcilik, finans ve teknoloji odaklı eğitimler ile bilinçlendirilmesi
• Kadınların sosyoekonomik olarak güçlendirilmesi yoluyla toplumsal hayata aktif katılımlarının
desteklenmesi
• Yerel düzeyde kadın çalışmaları yapan kuruluşların eğitim müfredatları paylaşımı ve işbirliği
yoluyla güçlendirilmesi
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KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Kız Kardeşim Projesi, 2016 ve 2017 yıllarında 19 ilden yaklaşık olarak 2.000 kadına finans, bilişim,
iletişim ve girişimcilik programları dâhil 4 eğitim kategorisi sunmuştur. 2018 yılında bireyler ve
girişimciler için finansal okuryazarlık, bilgisayar ve sosyal medya okuryazarlığı, web tasarımı,
internet güvenliği, internet reklamcılığı, mobil fotoğrafçılık ve girişimcilik programından oluşan
eğitimleri ile 7 bölge ve 30 şehirde 9.000 kadına ulaşmayı hedeﬂemektedir.
Bugün, birçok araştırma aynı işi yapmalarına rağmen erkeklerin kadınlardan daha fazla kazandığını
vurgulamaktadır. Kız Kardeşim Projesi, sürdürülebilir bir gelecek için Türkiye’deki kadınlara eğitim
sunmakta; kadın ve erkeğin eşit şartlara sahip olması gerektiğine vurgu yapmaktadır.
Bir diğer toplumsal gerçeklik ise resmi rakamlara göre Türkiye’de şu anda yaklaşık 3,7 milyon
mültecinin yaşıyor olmasıdır. Kız Kardeşim Projesi kapsamında, Türkiye’deki mülteci kadın
nüfusunun dağılımı göz önünde bulundurarak İstanbul, Şanlıurfa, Mersin, İzmir ve Gaziantep
illerinde toplam 500 mülteci kadına eğitim verilmektedir.
KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
Kız Kardeşim Projesi’nin bilinirliğinin yaygınlaştırılması ve böylece daha fazla kadının eğitimlere
dâhil edilerek güçlendirilmesi açısından projenin tasarlanma ve gerçekleştirilme süreçlerinde
Habitat Derneği ile işbirliğine gidilmiş, 18 Nisan 2018 tarihinde Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı
Muhtar Kent, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Halim Mete, İstanbul Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla
İstanbul’da proje lansmanı gerçekleştirilmiştir. Projenin her aşamasında kamu-özel sektör-sivil
toplum ortaklıkları geliştirilmiş; Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Teknik
Üniversitesi - İTÜ, illerin Ticaret ve Sanayi Odaları, İl Kadın Girişimciler Kurulları, ilgili dernekler
ve valilikler ile işbirlikleri oluşturulmuştur. Bu sayede Kız Kardeşim Projesi’ne yönelik farkındalık
artırılarak, projenin toplum tarafından sahiplenilmesi hedeﬂenmiştir. Yerel otoriteler, yerel sivil
toplum örgütleri, üniversiteler, bölge politikacıları, kadın kooperatiﬂeri, belediyeler gibi kilit
paydaşlar projenin her aşamasında faaliyetlere dâhil olmuştur.
Ayrıca projede gönüllü olmak isteyen Coca-Cola çalışanları gönüllü eğitmen olmuşlardır. Yerel
düzeyde çalışmaları desteklemek için Coca-Cola bayileri sürece dâhil edilmiştir.
KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Katılımcı kadınların, Kız Kardeşim Projesi eğitimleri ile kazandıkları bilgi, beceri ve sosyal çevre
edinimlerinin hayatlarında yaptığı değişim, etki değerlendirme anketleri ile sorgulanmıştır.
Kadınlar eğitimlerle hedeﬂerini belirlediklerini ve ev hanımlığından iş kadınlığına giden yolda emin
adımlarla yürümek istediklerini belirtmiştir. Sürdürülebilirliğin göstergesi olarak kadınların %98’i
Kız Kardeşim eğitimlerinin daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğini ve çevresini bu eğitimlere
teşvik edeceğini ifade etmiştir. Kadınların %99’u projeye minnettar olduklarını ve bundan sonraki
hayatlarını toplumun bir parçası olarak sürdüreceklerini belirtirken %55’i geleceğe daha umutla
bakarak kendi işini kurmak istediğini belirtmiştir. Katılımcılar girişimci ruhu, kendilerinde olup
olmadığını, iş kurmak istediklerinde nasıl başlanılması gerektiğini öğrendiklerini söylemiştir.
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Üniversite öğrencisi katılımcılar eğitimlerin başında gelecek kaygısı taşıdıklarını ve üniversitedeki
teorik derslerin kendilerini tanımaya katkı sağlamadığına değinerek eğitimlerin onlara gelecekle
ilgili iyi bir yol gösterici olduğunu söylemiştir.
Bilgi Yönetimi ve Stratejik Araştırmalar Şirketi (BYSA) tarafından yürütülen sosyal etki araştırmasına
göre Proje katılımcılarının %66’sı Kişisel Gelişim Eğitimleri Desteği nedeniyle, %30’u ise İş Fikrini
Desteklemesi sebebiyle projeye önem atfetmektedir.
Katılımcıların %80’inin girişimci olma planı olmakla beraber; %20’si bu konuda eyleme geçmiş
durumdadır. Araştırmanın gösterdiği üzere, proje ile genç, eğitimli kadınların girişimcilik
potansiyeli artırılmış ve ekonomik hayata katılımın önündeki en büyük engellerden biri olan eğitim
konusundaki dezavantajın ortadan kaldırılması hedeﬂenmiştir.
Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Kız Kardeşim Projesi yenilikçi vizyonu, çözüm önerileri ve sürdürülebilir eğitim sistemi açısından
Türkiye’deki önemli bir soruna dikkat çekmiştir. Kadınların ekonomik hayata aktif katılımına fırsat
sunmakta ve ülkenin ekonomik kalkınmasını artırmayı amaçlamaktadır.
Özellikle genç kadın katılımcılar, tüm proje illerinde eğitimlere yoğun ilgi göstermiş ve kadınların
“yapabilirlik” duygusu, hayata bakış açıları, farkındalıkları ve kendilik algıları süreç boyunca gelişim
göstermiştir.
Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Kız Kardeşim Projesi vizyon ve misyonu doğrultusunda yerelde kadınlara destek mekanizması
olmuştur. Bu doğrultuda proje sayesinde kadınların kendi benliklerinin farkına varması,
bilinçlenmesi ve geleceğe dair umutla bakması gerekliliğinin önemi bir kez daha fark edilmiştir.
Türkiye’nin 7 bölgesinden 30 ilinde görüldüğü gibi kadınların bir arada olması, birbirlerine
destek mekanizması yaratmasının önemi çok açıkça ortaya çıkmıştır. Ekonomik özgürlüğü
için bir araya gelen kadınların maddi manevi şekilde destek bulması kendilerine güvenlerini
arttırılmıştır. Ayrıca kadınların bir arada olmalarının ekonomik gelir kazandırmasının yani sıra
kendilerine olan özgüvenlerinin artmasına, aile ve sosyal ilişkilerinin de olumlu yönde etkileşim
sağladığı görülmüştür.
Yerelde birbirinden habersiz pek çok kadın örgütlenmesi olduğu görülmüştür. Kız Kardeşim
Projesi yereldeki bu örgütlenmelerin iletişimini sağlayarak, köprü görevi görecek ve birleştirici
güç olacaktır.

http://kizkardesim.net/
http://habitatdernegi.org/projelerimiz/kiz-kardesim/
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10 EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI
Ülkeler içinde ve arasında
eşitsizliklerin
azaltılması
Şehirlerin
ve insan yerleşimlerinin
kapsayıcı, güvenli,
dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması

Program/Uygulamanın Adı
Hayat ve Biz – Hayvanlar ve Biz

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
İZEV’li gençlerin her aşamasında aktif olduğu, “Hayvanlar ve Biz” başlıklı fotoğraf sergisi projesinde;
down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan 14 genç görev aldı.

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Türkiye’nin ilk “Engelsiz Havalimanı” unvanına sahip İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı (İSG) 10. yılında, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın (İZEV)
toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan Down Sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan
bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Hayat ve Biz’ projesinin ikinci
etabı olan ‘Hayvanlar ve Biz’ sergisine sponsor oldu.

14 eserin yer aldığı sergide, insani duyguları tanımlayan kavramlar, doğada bu duyguları temsil
eden hayvanlarla eşleştirildi ve gençlerler hayvanlar bu duyguları ifade eden aynı karelerde
fotoğraﬂandı.
Projenin amacı Down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin yaşam hakkının
desteklenmesi ve dünya çapında etki uyandıracak bir engelli manifestosu yaratmaktı.

Projenin etkisini daha geniş kitlelere yaymak ve uluslararası platforma taşımak için yapılan bu
işbirliğinde hem sergi yurtdışına açıldı hem de bu “farklı” bireylerin yaşam hakkını dünya çapında
savunmak için gereken destek bulundu.

Bu “farklı” bireyler hakkında toplumun geri kalanında oluşan önyargı, kalıp ve klişleri yıkmak için
aranan ilham Pink Floyd’un “Another Brick in the Wall” eserinde bulundu.

Hayvanlar ve Biz fotoğraf sergisi ABD’ye uçarken Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters’ın
“Another Brick in the Wall” şarkısının kullanım haklarını 2 yıllığına İZEV’e bağışlamasıyla da bir klip
ve uluslararası bir manifesto ortaya çıkmış oldu.

Toplumdaki kalıpları yıkmak için kendi kalıplarını zorlamaya hazır olan gençler, eseri kendi
davalarında kullanmak için grubun solisti Roger Waters’a bir ay uğraşarak bizzat hazırladıkları bir
video ile ulaştılar ve özel, el yapımı seramik bir davetiye ile kendisini Türkiye’ye davet ettiler.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Projenin ve sponsorluğun ana amacı, engellilerin farkındalığına yönelik yapılan çalışmalardan
farklı bir çalışmaya imza atarak, bu çalışmaların genelde erişemediği hedef kitlelere erişmekti.

Hayvanlar ve Biz sergisi için hazırlıklar sürerken beklenen yanıt geldi ve Waters, “Another Brick In
The Wall” şarkısının kullanım haklarını 2 yıl süreyle İZEV’e bağışladı.

Bunu yaparken bu farklı bireylerin zayıf yönlerini ön plana çıkarmadan, aksine onların hayatın her
alanında var olabileceğini göstererek “normal” bireylerle aynı haklara sahip olduklarını kendilerine
ve hedef kitleye hissettirecek, bu bireylerin önce bireyselleşmesini ardından sosyalleşmesini ve
sonunda özgürleşmesini sağlamaya yardımcı olmaktı.
KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
KSS çözümünün nihai hedefi, yurtiçinde veya dışında insanların zihnindeki negatif algıyı
pozitife dönüştürmekti. Bu sebeple proje uluslararası platforma taşınmalı ve dünya çapında etki
uyandıracak bir engelli manifestosu yaratılmalıydı.
Bunu başarabilmek adına evrensel bir tema olan sanat üzerinden ilerlendi. Bu serginin yurtiçi ve
dışında mümkün olduğunca çok insana ulaşabilmesi bir diğer hedefti.
Öte yandan uluslararası ortamda ses getirmek ve hazırlanacak manifestonun kabul görmesi
projenin ilerlemesi açısından elzemdi.

Fotoğraf çekimlerini bitiren gençler, Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat, Koray Avcı gibi sanatçıların
desteğiyle zihinlerdeki duvarı yıkmak için klip çekimine başladı.
Nisan ayında gerçekleşen lansmanla hem sergi hem de klip tüm paydaşlar nezdinde ilk kez
görücüye çıktı.
KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
Projenin gerek sergilenmesi gerekse duyurulması noktasında destek sağlayan paydaşlar şöyle:
• İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
• İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı,
• Lobby İletişim ve Etkinlik Danışmanlığı,
• Mavi Zebra – Social Brand,
• Sarıyer Belediyesi,
• Işık Üniversitesi,
• Mimar Sinan Üniversitesi,
• Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi,
• Karşıyaka Spor Kulübü.

Bu amaçla, “hayvanlar ve biz” temasıyla çarpıcı fotoğraﬂar, evrensel bir manifesto ve bu
manifestonun uluslararası platforma taşınması, bunların mümkün olduğunca fazla insana erişmesi
ve tüm bunların sayesinde bu farklı bireyler hakkındaki negatif algının pozitife doğru kayması
hedeﬂendi.
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Medya ilişkilerinde 1398 yansıma (yazılı basın, tv, internet) ile toplam 23.000.000 erişim sağlandı.
Haberler ATV, CNN Türk, NTV, Kanal 24, FOX TV, Halk TV, Kanal B, Kanal D, Show TV, Ulusal Kanal,
DRT TV ve Ülke TV gibi ulusal kanallarda yer almıştır. Sosyal Medya’da 13.000.000 erişim ve
6.500.000 etkileşim, video klip yaklaşık 3.400.000 izlenme, 332.000 beğeni, 10.000 yorum aldı.
4 sergi 1.010.750 ziyaretçi ile buluştu. Miami ayağı ile yurtdışına taşınan serginin önümüzdeki
dönemde New York ve Los Angeles ayakları planlanıyor.
Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Proje, toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan down sendromlu, mental, otistik ve bedensel
engeliyle yaşamda var olmaya çalışan bireylerin ötekileştirilmesi zihniyetini dönüştürmeyi
amaçlıyor.
Bu bireylerin yaşamın her alanında var olabileceğini akıl ve bedenleriyle toplum beğenisine yönelik
sanatsal bir çalışmada bile milyonlarca insana ulaşabileceğini ifade ediyor.
Bir sanat eserinin ana öğesi olabileceklerini, toplumun alkışlayacağı bir çalışmanın her etabında
projeyi temsil edebileceklerini hem topluma hem ailelerine ve hem de kendilerine kanıtlıyorlar.
Öte yandan farklı bireylere yaşam hakkı için maddi destek yapmak yerine ürünleriyle gelir elde
edebilecekleri, özgüven sağlayan bir çalışmayla zihinlerdeki duvarı yıkma yolunda uluslararası
platformda ilerliyorlar.

https://www.izev.org.tr/sosyal-farkindalik/hayat-ve-biz/hayvanlar-ve-biz/
https://www.youtube.com/watch?v=3dnzLM_N-2Q&t=80s
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10 EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI
Ülkeler içinde ve arasında
eşitsizliklerin
azaltılması
Şehirlerin
ve insan yerleşimlerinin
kapsayıcı, güvenli,
dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması

Program/Uygulamanın Adı
Aynı Dili Konuşuyoruz
Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Avis’le Aynı dili konuşuyoruz projesi H sınıfı ehliyet alma hakkı olan işitme engelli bireylerin araç
kiralamada yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılması, sağlıklı bireylerle eşit şartlarda tüketici
haklarına sahip olunması, toplumsal yaşama katkı, engellilik bilincine katkı, Türk İşaret Dili (TİD)’e
farkındalık ve İlk Yardım hayat kurtarır mantalitesi ile Türk İşaret Dili (TİD)’e hazırlanmış İlk Yardım
El Kitabına öncülük etme hedeﬂerini gütmektedir.
KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Hizmet alımında ve veriminde total memnuniyeti artırmak, sağlıklı bireyler ve diğer engelli grupları
ile eşit şartlarda tüketim hakkı.
KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
İşitme engelli bireylerin yasal hakkı olan H sınıfı ehliyet alma ancak engelli olma sebebi ile araç
kiralama firmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak, Avis tarafından işitme engelli
dostlarımıza mevcut fiyatlar üzerinden indirim yaparak bütçelerine katkı sunmak, müşteri
memnuniyeti esasına dayalı hizmet sunumu ve işitme engelli bireylerin günlük yaşamına katkı
sunmak, Görüntülü Çağrı Merkezi hizmeti ile araç kiralama sonrası yaşanılan problem ve şikâyet
noktasında kendi dillerinde hizmet alımını sağlamak, İlk Yardıma ihtiyacı olan acil müdahale
gerektiren durumlarda işitme engelli bireylere sağlıklı insanların erişimini kolaylaştırmak aynı
zamanda işitme engelli bireylerin İlk Yardım noktasındaki eksikliklerinin giderilmesine destek
olmak.
KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Türkiye’de ilk defa bir otomobil firması tarafından hayata geçirilen bu proje ile firmamız işitme
engellilere kapılarını aralamış ve onlarında toplumun bir parçası olduğunun yanı sıra engellilik
bilincine farkındalık yaratmak ve bu camiaya erişimin tek yolu olan Türk İşaret Dili (TİD)’nin
yaygınlaştırılmasına katkı sunmak hedeﬂenmiştir.
KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği proje partnerimizdir. Projede tüm Avis çalışanları
Türk İşaret Dili (TİD) eğitimine tabi tutulmuştur.
KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
İstihdam proje öncesi yaratılır iken projenin startı ile artırılmıştır. Avis’den proje kapsamında işitme
engelli dostlarımıza özel sunulan indirim ve sosyal medya hesaplarımızdan Türk İşaret Dili (TİD)’de
yaptığımız paylaşımlar son derece ilgi görmektedir.
Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Araç kiralamada yaşanan sorunlar kendi dillerinde hizmet verimi ile asgari seviye indirgenmiş ve
araç kiralama sonrası görüntülü çağrı merkezi ile desteklenmiştir.

20

21

12 SORUMLU TÜKETİM VE ÜRETİM
Sürdürülebilir tüketim
ve üretimvekalıplarının
güvence altına
alınması
Şehirlerin
insan yerleşimlerinin
kapsayıcı,
güvenli,
dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması

ISG5 – Karbon ayak izimizi azaltmak
ISG6 – Kapalı devre sistemler yaratmak
ISG7 – Tesislerimizde dolum/ton başına elektrik kullanımını azaltmak

Program/Uygulamanın Adı
Isı Geri Kazanım Projesi
Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Genel Vizyonumuz
Küresel ısınma, tüm ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri ile yüzyılın en büyük tehditlerindendir. 57
yıldır var olan bir kurum olarak İpragaz’ın 2030 Sürdürülebilirlik Vizyonu “dünyanın, toplumların
ve işimizin sürdürülebilirliği için, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki enerji ihtiyaçlarına
odaklanarak ve tüm paydaşlarımız için sorumluluk alarak, düşük karbonlaşmaya dönüşüm” olarak
tanımlanmıştır.
“İpragaz 2030 Sürdürülebilirlik Gündemi” Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri
doğrultusunda ekonomik refah, çevrenin sürdürülebilirliği ve sosyal etki yaratmaya odaklıdır ve 17
hedefini beş ana çalışma alanında gerçekleştirmeye yöneliktir:
İş Yapış Şekillerimizde Sürdürülebilirlik
Döngüsel Ekonomi
Çalışanlarımızda Sürdürülebilirlik
Kültürümüzde Sürdürülebilirlik
İnovasyon Gündemi
Isı Geri Kazanım Projesi
Proje döngüsel ekonomi prensipleri ile tasarlanmıştır. Tesis içerisinde faaliyetlerden kaynaklanan
atık ısıyı geri kazanarak idari bina ve kullanım suyunun ısıtılmasına yönlendirilmiştir. Bu sayede
hem LPG ve elektrik tüketiminde tasarruf sağlanmış hem de karbon ayak izi azaltılmıştır.
Teknik olarak
Tesisimizin basınçlı hava ihtiyacı hava kompresörü kullanarak sağlanmaktadır. Vidalı tip olan bu
hava kompresörleri basınçlı havayı üretme esnasında ısınmakta ve oluşan ısı vida grubu içerisinde
yer alan yağ tarafından emilerek radyatör ve fandan oluşan yağ soğutma grubunda atmosfere
atılmaktaydı. Yeniden tasarım ile atık ısı enerji eşanjör kullanılarak geri kazanılmış ve idari bina ve
kullanım suyunun ısıtılması sağlanmıştır.
KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Projenin amacı kaynakların atığa dönüşmeden yeniden kullanımını sağlamaktır.
Atık ısı geri kazanarak idari bina ve kullanım suyunun ısıtılmasına yönlendirilmiştir. Bu sayede hem
LPG ve elektrik tüketiminde tasarruf sağlanmış hem de karbon ayak izi azaltılmıştır.

KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
Projenin hedeﬂeri, İpragaz’ın 2030 Sürdürülebilirlik Gündeminde tanımlanan “Operasyon
Emisyonlarımızı 2025’e kadar dağıtılan enerji başına (kw) %25 azaltma” hedefi ile birebir
uyumludur.
• LPG tüketiminden en az 2.552 kg/yıl tasarruf sağlanması
• Karbon salımında en az 7.508 kg CO2/yıl azalma sağlanması
İlerleyen zamanda proje kazanımlarının artması hedeﬂenmektedir.
KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ortaya konulabilmesi için; sosyal ve açık bir iletişim ortamına, yetkin,
tecrübeli, araştıran ve meraklı çalışanlara, delegasyon ve yetkilendirmenin etkin bir şekilde
yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu bilerek bunları sağlamak ve sürdürmek için çeşitli yaklaşımları
uygulamaktayız.
İpragaz Sürdürülebilirlik Komitesi farklı iş birimlerimizden oluşan, her açıdan çeşitlilik gözetilerek
oluşturulmuş bireylerden oluşmaktadır. Bu sayede farklı fikirlerin ve bakış açılarının gelişmesine
fırsat tanınmaktadır.
Ötesinde bu proje ile tesislerimizde olan ekiplerle sürdürülebilirlik kültürümüzü yaygınlaştırma
fırsatımız olmuştur. Kalite Takımımızın yenilikçi fikirleri ile aşağıdaki kazanımları elde ettik:
- Mevsimsel kazanımlar: Kışın soğutma için kullanılan sistemlerin yazın da sıcak su kullanımında
kullanılabileceğini gördük.
- Atık ısı ile başlanılan bu projeyle diğer kapalı sistem fikirleri yarattık (örneğin boiler kazanı ile
yeni bir projenin yaratılması).
- Ölçümleme gerekliliği: Ölçüm takip sıklığını 08:00-18:00 olarak değiştirerek, sağladığımız
faydayı güncel ve sürekli takip etmeye başladık.
- Kapalı devreler yaratma bilinci ile sıcak su hattı ve kalorifer tesisatında izoleli PVC borularının
kullanımına geçerek açık ortamlarda enerji kaybının nasıl iyileştirilebileceğine odaklandık.
KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
İlgili projemiz, hem İpragaz Sürdürülebilirlik Gündemi’nin iç ve dış paydaşlarımız için görünür
olmasına destek vermiş hem de hedeﬂerimize (ekonomik, sosyal, çevresel) önemli katkılarda
bulunmuştur.

Böylelikle hem yaşadığımız yerel çevrede hem de paydaşlarımıza karşı operasyonlarımızdan
kaynaklanan ayak izimizi azaltarak, çevrenin sürdürülebilirliğini ve sosyal etkimizi arttırmış
bulunuyoruz.

Bu sonuçlar İpragaz Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu’nda detayları ve kazanımları ile paylaşılmıştır.
http://www.ipragaz.com.tr/ekatalog/ipragaz-surdurulebilirlik-ilerleme-raporu/#book/23

Çözümün ana amacı İpragaz Sürdürülebilirlik Gündemi (ISG) 17 Hedeﬂeri’ne şu alt başlıklarda
katkıda bulunmaktır:

Başarı kalite takımı çalışanları için, rotasyon programı ile kuruluş içi, rakip firma, tedarikçi veya
diğer firma ziyaretleri ile kuruluş dışı karşılaştırma yapma imkânı sunulmuştur.
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Projenin Ankara dolum tesisinde denenmesi ve uygulanması aşamalarında, tesis teknik
çalışanlarına yönelik olarak uygulamalı bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmiştir.
Yerel paydaşlarımızla proje kazanımlarımızın paylaşılması planlanmıştır.
KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
İlgili projemiz ile aşağıdaki kazanımlara sahip olduk:
Ekonomik ve çevresel:
- LPG tüketiminden en az 2.552 kg/yıl tasarruf sağlanması
- Karbon salımında en az 7508 kg CO2/yıl azalma sağlanması (Karbon ayak izindeki azalmalar,
LPG ve elektrik tasarrufundan elde edilmiştir)
Kültürel kazanımlar:
- Çalışanlarımızın yüksek tasarruf kültüründen gelmelerinin yanı sıra, proje kapsamında iklim
değişikliği ve karbon ayak izinin azaltılması bilincinin oluşturulması
Yapısal kazanımlar:
- Isı geri kazanımı projesi performansının uygunluğunun değerlendirmesini takiben İyileştirme
Projesi Performans Raporu hazırlanmış ve Tesis İşletme-Risk Müdürü’ne raporlanmıştır.
- Başarı kalite takımının projesi, Tesis İşletme ve Risk Müdürü tarafından değerlendirilerek diğer
tesislere yaygınlaştırılması kararı verilmiştir.
Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Proje diğer tesislere yaygınlaştırılarak sürdürülebilirlik ve kapalı devre sistemler yaratılarak enerji
kaybının engellenmesi bilincinin geliştirilmesi; bunun iş süreçlerine adaptasyonunun sağlaması
açısından elle tutulur bir başarı sağlamıştır.
Çalışan katılımı ve takım çalışmasını sağlayarak Ankara Tesis özelinde sağlanmış başarı önemli
bir örnek oluşturmuştur. Bu motivasyon sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin gelişerek devam etmesi
adına çok önemlidir.
Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Proje aşağıdaki konulardaki farkındalığımızı arttırmıştır:
• İyi bir planlama ve bunları hayata geçirirken uzun dönemli hedeﬂerimizin olması bizim için
önemli bir itici güçtür.
• Sürdürülebilirlik bakış açısı, geleneksel iş yapış yöntemlerimizin beklenenden öte
geliştirilmesini gerektirmektedir. Sadece ekonomik verimlilikler tarafından bakmak, yeterli
değildir. Kaldı ki, çevresel ve sosyal bakış açımız olmadan, ekonomik verimliliklerimizi de
ilerletmemizin bir sınırı var.
• En faydalı fikirler, bakış açılarımızı geliştirdiğimizde ve takım olarak çalıştığımızda ortaya
çıkar.
• Hedeﬂer ve bunları nasıl ölçtüğümüz, nasıl planladığımız ve uyguladığımız önemlidir.
• Tüm paydaşlarımız ile iç ve dış iletişimimiz yaptıklarımıza nihai değeri verendir.

http://www.ipragaz.com.tr/ekatalog/ipragaz-surdurulebilirlik-ilerleme-raporu/#book/23
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13 İKLİM EYLEMİ
İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi

Program/Uygulamanın Adı
Geleceğin Tarımı
Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Konya Kapalı Havzası, dünyanın geleceği için çok büyük bir risk olan iklim değişikliği ve
beraberindeki kuraklıktan en çok etkilenecek bölgelerin başında gelmekle beraber, ülkemizin
tarımsal açıdan en değerli havzası konumundadır. Konya, Türkiye’de tarım yapılabilir arazi
varlığının %8,1’ini (1.9 milyon hektar) barındırmasına karşın; ülkemizdeki kullanılabilir su kaynakları
potansiyelinin sadece %3’üne sahiptir.
Geleceğin Tarımı Projesi, tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas
alarak, çiftçilerin iklim değişikliğiyle mücadele etmesini kolaylaştıracak geniş kapsamlı bir model
oluşturmaktadır. Geleceğin Tarımı Projesi, koruyucu, önleyici ve mücadele edici, yenilikçi, modern
bir tarım uygulama sistemi olarak tanımlanabilir. Projede uygulanan doğrudan ekim ve rüzgar
perdesi gibi koruyucu tarım teknikleri ile tarımın en önemli girdileri olan toprak ve suyun korunması
sağlanmaktadır. Güçlenen toprak yapısı ile tarım ürünleri zor iklim koşullarına karşı daha korunaklı
hale gelirken hem verim ve hem de çiftçinin refahı artmaktadır.
Yapılan koruyucu tarım uygulamalarının biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri değerlendirilerek
hem bu konudaki bilgileri güncellemekte, hem de tarımsal üretimin daha doğa dostu olması
için bölge için yeni teknikler uygulanmaktadır. Şu ana kadar bölgede uygulanan geleneksel tarım
yöntemleri ise, toprağın üst katmanı ve toprakta bulunan nemi güçlü rüzgârlar ve aşırı sıcaklar
gibi iklim olaylarına karşı kırılgan hale getirmektedir.
Geleceğin Tarımı Projesi’nde, tarımın faydalandığı ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi için
sağlanan hizmetler ve maruz kalınan riskler haritalanmaktadır. Haritalama ve analiz sonuçlarına
göre geliştirilen politika önerileri proje uygulamalarına entegre edilerek, tarımın iklim değişikliğine
uyumu konusunda örnek pilot uygulamalar geliştirilmektedir.
KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Geleceğin Tarımı projesi Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri’nden çoğunu
doğrudan ve dolaylı olarak desteklemektedir: “Yoksulluğa Son”, “Açlığa Son”, “İklim Eylemi”,
“Temiz Su ve Sıhhi Koşullar”, “İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme” ,“Sanayi, Yenilikçilik ve
Altyapı”, “Eşitsizliklerin azaltılması”, “Sorumlu tüketim ve üretim” ve “Karasal Yaşam”.
Geleceğin Tarımı Projesi kapsamında tarım sektöründe yeni uygulamalar ve koruyucu yaklaşımların
benimsenmesi yoluyla su ve toprak kaynaklarının korunması ve daha etkin kullanılması
amaçlanmaktadır.
KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
Projenin hedeﬂeri:
• Sürdürülebilir arazi yönetimi ilkeleri doğrultusunda toprağın yapısının iyileştirilmesi ve su
tutma kapasitesinin arttırılması
• Tarımın faydalandığı ekosistem hizmetlerinin korunması ve iyileştirilmesi
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• Tarımsal üretimde ekosistem hizmetlerinden faydalanma ve iklim değişikliğine uyum
kapasitesinin arttırılması
• Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması
• Tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile çiftçilerin gelirlerinin arttırılmasıdır.
KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Proje kapsamında gerçekleştirilen yenilikçi faaliyetler:
• Doğrudan Ekim: Proje alanlarında toprağın yapısını bozmayan, aşırı iklim olaylarına karşı
direncini arttıran, su tutma kapasitesini arttıran ve aynı zamanda işçilik, zaman ve yakıttan
tasarruf sağlayan doğrudan ekim yöntemi uygulanmaktadır.
• Rüzgâr Perdesi: Geleceğin Tarımı Projesi, toprağı beslemenin yanı sıra, tarım arazilerinin
en büyük tehditlerinden biri olan rüzgâr erozyonuna karşı da rüzgâr perdesi yöntemini
uygulamaktadır.
• Eğitimler: Proje kapsamında işbirliği kurulan çiftçilerle bilfiil toplantılar gerçekleştirilerek
sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılmış; çiftçilerden geri
bildirim alınmıştır. Ayrıca proje kapsamında basılan doğrudan ekim, rüzgâr perdesi ve iklim
dostu tarım kılavuzları ile de çiftçilere bu uygulamalar konusunda bilgiler verilmiştir.
• Biyolojik çeşitliliğin izlenmesi: Rüzgâr perdeleri ve kuş türleri arasındaki ilişkinin izlenmesi
sonucu özellikle böcekçil türlerin rüzgâr perdelerini kullandığı ve tarımsal üretimde biyolojik
mücadele açısından fayda sağladıkları tespit edilmiştir.
• Ekosistem hizmetlerinin haritalanması: Proje, Türkiye’de ilk defa bu yaklaşımı tarım sektörüne
entegre ederek hem sosyal hem de çevresel açıdan iklim değişikliğine karşı uyum kapasitesinin
arttırılmasını hedeﬂemektedir. Çalışmalar sonucunda kuraklık ve erozyon riski haritaları ve
tarım arazilerinin faydalandığı ekosistemlerin haritaları üretilmiş, iklimsel risklerden en çok
etkilenecek ekosistemler belirlenmiş ve bu ekosistemlerin güçlendirilmesine yönelik politika
önerileri geliştirilmiştir.
• Zararlılarla biyolojik mücadele: Geleceğin Tarımı Projesi kapsamında elde edilen deneyimler
sonucunda Konya çiftçisinin en büyük sorunlarından birinin tarım zararlısı kemirgenler olduğu
ve çiftçilerin bu zararlılarla mücadele için oldukça fazla ve kontrolsüzce zehir kullandıkları
görülmüştür. Tarım zararlısı kemirgenlerle doğa-dostu mücadele yöntemi olarak baykuş ve
kerkenezlerin kullanılması dünyada oldukça yaygın bir yöntemdir. Bunun için tarım arazilerinin
kenarlarına kuşların yavrulayabileceği yuvalar yerleştirilmektedir. Baykuş ve kerkenez gibi avcı
türler alanda doğal olarak bulunmaktadır ancak yuvalar sayesinde sayıları ve tarım arazilerinde
avlanma oranları artmaktadır.
KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Merkezi ve CocaCola Hayata Artı Vakfı projenin uygulayıcı ortaklarıdır. Yerel otoriteler, çiftçiler, ziraat odaları gibi
yerel sivil üretici örgütleri, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya Toprak
Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü gibi kilit paydaşlar projenin her
aşamasında faaliyetlere dâhil olmuştur.
KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
2013 yılında başlatılan Geleceğin Tarımı Projesi kapsamında hibe edilen 14 mibzer ile şimdiye
kadar, 15.000 dekar arazide doğrudan ekim yapılmıştır. Karapınar ve Sarayönü ilçelerine 200.000
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fidan dikilerek, doğal rüzgâr perdeleri yerleştirilmiştir. Bu da 300 km’lik rüzgâr perdesi uygulaması
anlamına gelmektedir. Proje uygulamalarının biyolojik çeşitlilik üzerine etkilerini incelemek için
yapılan saha çalışmalarında 43 kuş, 18 bitki, 15 kelebek türü gözlemlenmiştir.
Çalışmalar sonucunda kuraklık ve erozyon riski haritaları ve tarım arazilerinin faydalandığı
ekosistemlerin haritaları üretilmiş, iklimsel risklerden en çok etkilenecek ekosistemler belirlenmiş
ve bu ekosistemlerin güçlendirilmesine yönelik politika önerileri geliştirilmiştir.
37 eğitim ve çalıştay 1.500 çiftçi, kamu, sivil toplum ve üniversite temsilcisine ulaşmıştır. Konya’da
toprağı koruyucu uygulamalar ile toprağın su tutuma kapasitesi arttırılmış, böylelikle sulamaya
olan ihtiyaç azaltılarak 27.000 kişinin yıllık tüketimine eşit su tasarruf edilmiştir.

eğitim seviyesi, demografik özellikler, coğrafi koşullar ve benzeri birçok durum bir uygulamanın
benimsenmesi ve yaygınlaşması açısından farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu açıdan yerel
koşullar iyi anlaşılmalı ve çözüm önerileri buna göre şekillendirilmelidir. Uygulamaların başarısının
takip edilmesi ve oluşacak sorunlara çözüm bulunması da sürdürülebilirlik açısından önem
taşımaktadır.

http://www.hayataarti.org/gelecegin_tarimi.html
http://dkm.org.tr/Projeler/26/gelecegin-tarimi

Proje kapsamında desteklenen tarımsal uygulamalar çevresel faydalarının yanısıra üretim
maliyetlerini de düşürerek ekonomik fayda sağlamakta ve refahı arttırmaktadır. Geleneksel tarım
uygulamalarında arazi çeşitli sebeplerle birkaç kez işlenirken, doğrudan ekimde tek seferde
ekim ve gübreleme yapılabilmektedir. Bu şekilde %70’lere varan yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.
Proje kapsamında şu ana kadar 100.000 litre yakıt tasarrufu sağlanmış, dolayısıyla 280 ton
CO2 emisyonunun oluşumu engellenmiş, dikilen fidanlar ile yılda 500 ton CO2 atmosferden
çekilmektedir. Yakıt tasarrufuna ek olarak uzun dönemde ilaçlama ve gübreleme ihtiyacı
azalacağından karlılık artacaktır.
Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Proje, kapsamı ve faaliyetleri açısından dünyada bir ilk teşkil ediyor. İklim değişikliğine uyumda
kısıtlı kaynakların en uygun şekilde kullanılması için tarımsal üretimin en hassas olduğu alanların
belirlenmesi ve uygulamaların önceliklendirilmesi oldukça önemli. Geleceğin Tarımı projesi
yapılacak uygulamaların bilimsel ve sosyolojik olarak önceden değerlendirildiği, uygulamaların
başarılarının takip edildiği ve oluşan sorunlara doğa tabanlı çözümlerin bulunduğu yenilikçi ve
kapsayıcı bir proje.
Proje kapsamında koruyucu tarımın yaygınlaştırılması açısından gerek projenin tasarlanması
sırasında oluşturulan kamu-özel sektör- sivil ortaklığı, gerekse gerçekleştirilmesi sırasında yerelde
araştırma enstitüleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, ziraat odaları, sulama birlikleri ve
çiftçiler ile oluşturulan işbirliği modeli de ülke için öncü oldu.
Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Proje kapsamında farklı uygulamalarda iklim değişikliğne uyum açısından yerel çözümler
üretmenin önemi anlaşılmıştır. Örneğin bölgede yaygın olarak yapılan küçükbaş hayvancılık
sebebiyle sürülerin ulaşamayacağı ve arazi toplulaştırmasının tamamlandığı alanlarda rüzgar
perdesi uygulaması yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, dikilen fidanların korunması için
İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Ziraat Odalarının yanında Kaymakamlık, Çiftçi Malları Koruma
Başkanlığı gibi kurumlar ile işbirliği yapılmalıdır.
Yeni tarım uygulamalarının yaygınlaştırılabilmesi için konunun sadece tarımsal üretim açısından
değil sosyolojik, ekonomik ve ekolojik açılardan da ele alınması gerekmektedir. İklim değişikliğine
uyum açısından her türlü sorunu çözen tek bir uygulama bulunmamaktadır. Kültürel yapı,
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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
Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi
Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
“Hayatı Aydınlatıyoruz” sloganıyla yola çıkan Limak Uludağ Elektrik, Limak Holding kuruluşudur.
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan bölgenin görevli elektrik tedarik şirketi
olarak, 3 milyon abone ve 5 milyon kişiye hizmet vermektedir.
Yeşil Dönüşüm Ormanları Projemiz 2 aşamadan oluşmakta. İlk aşamada yer alan e-Arşiv
uygulaması aracılığı ile müşterilerimize kağıt fatura yerine dijital ortamda faturalarını
iletebiliyoruz. Müşterilerimizi kağıt tüketimi konusunda bilinçlendirerek, teşvik ettiğimiz e-Arşiv
fatura uygulamasında, kağıt israfını en aza indirgeyecek bir yapıyı benimsiyoruz. Böylece e-Arşiv
faturaya geçen müşterilerimizi sosyal sorumluluk projemizin bir parçası haline getiriyoruz.
e-Arşiv fatura çalışmalarının başladığı tarihten bugüne kadar, 265 bin müşterimizin elektronik
faturaya geçmesini sağlayarak yılda 3,7 ton kağıt israfına engel olduk. Şirketimizin e-Arşiv faturaya
2016 yılında geçmesi ile başlayan ‘Yeşil Dönüşüm Hareketi’mizi, 2018 yılında ‘Yeşil Dönüşüm
Ormanları’ Projemiz ile daha görünür bir hale getirdik.
Limak Uludağ Elektrik olarak bizler, faturalarda ve abonelik işlemlerinde kullandığımız kağıtları
doğaya yeniden kazandırmak amacıyla başlattığımız “Yeşil Dönüşüm Ormanları” Projesi ile
hizmet verdiğimiz bölgede yer alan; Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde fidan dikimi
gerçekleştirerek, ormanlar oluşturuyoruz. Bu kapsamda şirketimizde her yıl ne kadar kağıt
tüketimi yapıldığını hesapladık. Yılda 30 milyon fatura ve 400 bin sözleşme kaynaklı kağıt
kullanıldığını ve toplam kağıt miktarının 50 tona tekabül ettiğini tespit ettik. Böylece 4 ilde 4
orman oluşturacak şekilde planlanan ağaçlandırma çalışmamız ile 4 bin ağacı ve 200 ton kağıdı
doğaya geri kazandırmış olacağız.
Projemizin ilk fidelerinin, Çanakkale’de dikimi gerçekleşti. Şirket çalışanları ve Çanakkale Orman
Bölge Müdürlüğü ekibi ile gerçekleştirilen dikim çalışmasıyla, Çanakkale’nin yeşil alan miktarının
artmasına katkı sağlandı.
KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi’nin ana amacı; faturalar ve abonelik işlemleri sırasında
harcadığımız kağıt miktarına eş olan ağacı, doğaya geri kazandırmaktır. Doğadaki kağıt ayak
izimizi yok ederek bu projenin kapsamında olan e-Arşiv faturaya müşterilerimizi yönlendirerek,
kağıt tüketimini azaltıp; 4 yıllık proje dönemi sonunda abonelik ve fatura için kullanılan tüm kağıt
tüketimini sıfırlamış olarak tamamıyla dijitalleşmektir.
KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
Hedefimiz, görevli elektrik tedarik şirketi olduğumuz 4 şehirde; her yıl bir şehirde 1000 ağaç
olmak üzere toplamda 4.000 ağaç dikerek kağıt fatura tüketimi bitene kadar, çevreye verilen
zararı bertaraf etmek.
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KSS Projemizin Diğer Hedeﬂeri
• Dikim yapılan 4 ilin yeşil alan miktarının artmasına katkı sağlamak,
• Kağıt fatura çıktı oranını azaltmak,
• Doğaya verilen tahribatın azaltılması,
• Doğadaki kağıt ayak izini azaltmak,
• Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin, konu üzerinde düşünmelerine olanak sağlamak ve
çevreye duyarlı projeleri arttırmaya yönelik çalışmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak,
• Paydaşlarımız ile birlikte yaptığımız dikim çalışmalarında çevre bilincinin geliştirilmesi
konusunda rol model olmak,
• Projemizin tanıtım çalışmaları sayesinde hedef kitlemiz olan müşterilerimiz ve ailelerinde bilinç
oluşturmak,
• Dünyanın önemli problemlerinden biri olan küresel ısınma sorununun çözümüne katkıda
bulunmak,
• Müşterilerimizin e-Arşiv fatura konusunda bilinçlendirilmesini sağlayarak, her bir müşterimizin
e-Arşiv faturaya geçmesini teşvik etmek,
• Kurum içi kağıt kullanım oranını minimize etmek.
RAKAMSAL HEDEFLER
4 yılın sonunda;
• 200 ton kağıt tasarrufu yapmak,
• 4 bin ağacı doğaya geri kazandırmak,
• 19 bin 200 kg atık, 5 milyon 340 litre su ve 272 ton CO2 salınımını önlemek,
• 3 milyon aboneye ulaşılarak, bu müşterilerin tamamının e-Arşiv faturaya geçmesini sağlamak.
KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Projemiz, sektörünün öncü projelerinden birisi olarak dikkat çekmektedir.
2018 yılı için proje bölgesi olarak Çanakkale ili seçilmiştir. Çanakkale ilinin seçilme sebebi, 2018
yılının ‘Troya Yılı’ olarak ilan edilmesidir. Çanakkale ilinin bilinirlik ve kültürel değerlerini dünyaya
taşıyacak bu yıl içerisinde Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile geniş kitlelere çevre duyarlılığının
önemini göstermeyi planladık.
Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi iki ana aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar altında, bugüne
kadar gerçekleştirilen faaliyetler ise şunlardır:
1- “e-Arşiv fatura” konusunda farkındalık yaratmak
a. Müşterilerimiz, e-Arşiv faturaya geçmeleri konusunda teşvik edilerek, faturaları e-posta
gönderisinin yanı sıra SMS olarak da gönderilmeye başlandı.
b. www.limakuludag.com.tr adlı web sitemiz üzerinde görsel paylaşımlar yapıldı. “limakuludag”
isimli Facebook, Instagram, Twitter ve Linkedin hesaplarımız üzerinde paylaşımlar yapılarak,
projeye dair erişimler alındı.
c. Yeşil Dönüşüm Ormanlarını anlatan ve e-Arşiv faturanın önemine değinen 2 basın bülteni servis
edilerek, toplumda konuya yönelik farkındalık oluşması sağlandı.
d. “Doğa için e-Arşiv fatura” tanıtıcı videosu hazırlandı ve sosyal medya kanallarında yayınlandı.
e. e- Arşiv faturaya geçmek isteyen müşterilerimize, 444 6 646 numaralı çağrı merkezimiz ve
online işlem merkezimiz üzerinden destek verildi.
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2- ‘Yeşil Dönüşüm Ormanları’ oluşturmak
a. Fatura ve abonelik işlemlerinde tüketilen kağıt miktarı hesaplandı. Tüketim miktarının yıl
içerisinde 1000 ağaca denk geldiği tespit edildi. 4 şehirde hizmet verildiği için her yıl başka bir
ilde olmak üzere, dikimlerin gerçekleştirilmesine karar verildi.
b. Çanakkale ilinde Orman Bölge Müdürlüğü ile görüşme sağlanarak, proje hakkında bilgiler
aktarıldı.
c. Çanakkale ilinde daha önce yangın tehlikesi geçiren Çınarlı köyü dikim alanı olarak belirlenerek,
fidanların buraya dikilmesine karar verildi.
d. Orman Bölge Müdürlüğü ile Ağustos ayında protokol imzalanarak, projenin gerçekleştirileceği
alan olan Çanakkale ilinin Çınarlı köyündeki fidanlık alana fıstıkçamı, servi ve kızılçam fidanlarının
dikimi yapıldı.
e. Dikim için doğru zaman beklenerek, Ekim ayının fiziki olarak uygun olduğuna karar verildi ve
çalışma bu dönemde gerçekleşti.
f. Program hakkında detaylı içerik sunan bir web sayfası hazırlandı.

etkileri hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
• Şirket çalışanlarının projeye aktif katılım sağlaması ile kurum içi çalışan bilinci de gerçekleşmiş,
şirketin toplum nezdinde sosyal sorumlu yapısı ortaya konulmuş, ayrıca kağıt tüketiminin
doğaya verdiği zarar rakamlarla ortaya konmuştur.
• Şirketimizin dijitalleşme çalışmaları kapsamında, Elektronik Belge Yönetimi konusunda 18
elektrik şirketi arasında yapılan değerlendirmede Şirketimiz birinci seçilerek, ‘En Yeşil Ofis’
Ödülü’ne layık görülmüş ve bugüne kadar 7.118 ağaç, 2.009 CO2, 35.449 litre su, 142 ton atık
önlenerek, doğanın korunmasına katkı sağlanmıştır.

www.limakuludag.com.tr/yesil-donusum-ormanlari

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
• Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Yalova Orman Bölge Müdürlükleri,
• Limak Uludağ Elektrik Müşterileri
• Limak Uludağ Elektrik Çalışanları
KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
1 yıllık proje sürecinde projenin ilk etabı, Çanakkale’de hayata geçirilmiş olup;
• Herkese açık olacak şekilde basılı ve online içerik ve kaynaklar hazırlandı ve farklı platformlarda
paylaşıldı.
• 2018 yılında gerçekleştirilen medya iletişim çalışmaları kapsamında yazılı basında 58, online’da
286 olmak üzere toplamda 344 haber çıktısı elde edilerek; 2 milyon 41 bin kişiye erişim sağlandı.
• Sosyal medya aracılığıyla 2018 yılında 105 bin kişiye erişim sağlandı.
• Hedef kitlemizde çevrenin korunmasına dair bilinç yaygınlaştırılarak, e-Arşiv faturaya geçmeleri
konusunda yapılan çalışmalar sonucu bugüne kadar 265 bin kişinin e-Arşiv faturaya geçmesi
sağlandı.
• Proje kapsamında ulaşılan kişi sayısı ve ayrılan finansal kaynakla, 3 ilde daha dikim faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.
Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Karasal Yaşamın sürdürülebilirliği kapsamında planlanan çalışmalara destek veren projemiz,
sektörde öncü olma konumunda.
Projemizin müşterilerimiz, toplumun geri kalan kesimi ve kamu kuruluşları üzerinde oluşturacağı
etki ile kağıt tüketiminin azaltılması ve benzer projelerin hayata geçirilmesi noktasında sektörde
yer alan diğer elektrik, gaz ve su şirketleri için de farkındalık oluşturacağını düşünüyor, böylelikle
çevre dostu şirket sayısının her geçen gün artacağını ümit ediyoruz.
Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
• Ağaçlandırma işlemleri sırasında toplum bilinci gözetilerek, bir ağacın yaşam döngüsü, ne
kadar sürede olgunlaştığı, çevreye sağladığı yararlar ve çevre halkının sağlığı üzerindeki olumlu
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17 HEDEFLER İÇİN ORTAKLIKLAR
Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için
Küresel Ortaklığın canlandırılması

Program/Uygulamanın Adı
Yarınlara Uçuyoruz

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Eylül 2018’de başlayan Yarınlara Uçuyoruz Projesi, Haziran 2019’da tamamlanacaktır. İlk başvuru
süreci henüz bitmiş olup, seçilen 10 fikir hayata geçirilecektir.

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Yarınlara Uçuyoruz Projesi, Pegasus Hava Yolları’nın Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda
ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlattığı bir hibe programıdır.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
Yarınlara Uçuyoruz Projesi, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri
Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılmıştır.

Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek
amacıyla geliştirilen projeyle gençlerin kişisel gelişimlerine ve enerjilerini toplumsal faydaya
dönüştürmelerine katkıda bulunmak hedeﬂeniyor.

Proje kapsamında Eylül 2018 – Haziran 2019 arası dönemlerde desteklenecek 20 projeye, Pegasus
Hava Yolları’ndan gönüllü çalışanlar da eşlik ederek fayda yaratmak adına katkı sağlayacak.

Proje kapsamında iki başvuru döneminde alınan başvurular çerçevesinde, Eylül 2018 – Haziran
2019 arası dönemlerde 20 proje desteklenecek. Fon kapsamında başvuru sahipleri 4.000 TL,
5.000 ve 6.000 TL’lik desteklerden yararlanabilecek.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Eylül 2018’de başlayan Yarınlara Uçuyoruz Projesi, Haziran 2019’da tamamlanacaktır. İlk başvuru
süreci henüz bitmiş olup, seçilen 10 fikir hayata geçirilecektir.

Projenin ilk başvuru dönemi 21 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Yarınlara Uçuyoruz
Projesi’nin ilk başvuru süreci kapsamında; 45’i sivil toplum kuruluşları ve 225’i gençlik gruplarından
olmak üzere toplam 270 proje başvurusu alındı. Başvurular İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bitlis,
Trabzon olmak üzere 41 farklı ilden gerçekleştirildi. 394 kadın, 344 erkek olmak üzere toplamda
738 genç; fikirleriyle projeye başvuru yaptı.

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nin iyi örnek uygulaması olduğuna inanıyoruz. Çünkü aslında bu projede
2 aşamalı fayda var. Gençler aracılığıyla eğitim, çevre kirliliği, sağlık, kültürel miras, engelli hakları,
hayvan hakları, toplumsal cinsiyet gibi birçok konuda çözüm üretilmesinin yanı sıra gençlerin
kişisel gelişimlerine ve enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmak da
hedeﬂeniyor.

İzmir, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Antalya olmak üzere 46 farklı ilde proje
fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençler; ağırlıklı olarak eğitim, çevre kirliliği, ayni yardım, kültürsanat, sağlık, kültürel miras, engelli hakları, hayvan hakları ve toplumsal cinsiyet konularında
fikirlerle başvurdu. Yapılan başvuruların hedef kitleleriyse çocuklar, gençler, kadınlar, engelli
bireyler, yaşlılar ve mülteciler oldu.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Eylül 2018’de başlayan Yarınlara Uçuyoruz Projesi, Haziran 2019’da tamamlanacaktır.

www.yarinlaraucuyoruz.com
Proje Değerlendirme Kurulu, ilk başvuru sürecinin bitiminde Türkiye’nin dört bir yanından 270
başvuru arasından desteklenecek 10 fikri seçti. Kalan 10 fikirse ikinci başvuru dönemi bitiminde
seçilecek. Projenin ikinci başvuru dönemi 2019 yılının Ocak ayında başlayacak.
KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Yarınlara Uçuyoruz Projesi, gençlerimizin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini hayata
geçirilebilmeleri için destek gerekliliği içgörüsüyle geliştirildi. Proje, 18-29 yaş arası gençlerin
Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacını taşıyor.
KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
Yarınlara Uçuyoruz Projesi ile hedeﬂenenler:
• Gençlerin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerine kulak vererek onlara bir değişim
yaratma fırsatı sunmak
• Gençlere “gelecek sizsiniz” demek yerine, onları geleceği birlikte şekillendirmek için bugün
desteklemek
• Desteklenecek fikirlerle, ilgili hedef kitlelerin sorunlarına etkin çözümler yaratmak
• Sorunlara yaratılacak etkin çözümlerle hedef kitlelerin hayatlarında olumlu değişim oluşturmak
• Gençlerin kişisel gelişimlerine ve enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine de katkıda
bulunmak.
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4 NİTELİKLİ EĞİTİM
Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için
yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi

Program/Uygulamanın Adı
ENKA Okulları Sürdürülebilir Kampüs Programı
Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
ENKA Okulları Sürdürülebilir Kampüs Programı, ENKA Grup Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında
sorumlu dünya vatandaşı bireylerin gelişimine destek olmak, çevresel etkiyi azaltmak ve toplumsal
kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla Eylül 2017 itibariyle başlatıldı.
İstanbul, Adapazarı ve Kocaeli’de bulunan ENKA Okulları’nın tümünü kapsayan Sürdürülebilir
Kampüs Programı dahilinde ortak bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturuldu. Her okula ait alt
komitelerde Öğrenci Birliği, Kulüpler, İdari İşler ve Okul Aile Birliği üyeleri yer almakta. Her ay
üç okulun sürdürülebilirlik temsilcileri bir araya gelerek paylaşımda bulunmakta ve ayrıca çeşitli
eğitimler ve çalıştaylarla öğretmenler, öğrenciler ve kampüs çalışanlarında sürdürülebilirlik
bilincinin oluşması sağlanmaktadır. Bir yanda okullar müfredatlarına BM Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeﬂerini entegre ederken, diğer yandan kampüslerde atıklardan enerjiye, su kullanımından
kendi gıdalarını yetiştirmeye, birçok sürdürülebilirlik uygulaması devam etmektedir.
İlk kez Mayıs 2018’de gerçekleşen ve üç ENKA Okulu’nun öğrenci temsilcilerinin katıldığı
Sürdürülebilirlik Buluşması’nda, öğrenciler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri ile bağlantılı olarak
seçtikleri konularda çalışma grupları oluşturdular, STK temsilcilerinin moderatörlüğünde kampüs
uygulamalarına yönelik önerileri tartıştılar. Sürdürülebilir Kampüs programı kapsamında 3 ENKA
Okulu somut hedeﬂer belirleyerek bunlara yönelik projeler oluşturmaktadırlar.
KSS Çözümü’nün Ana Amacı
ENKA Okulları Sürdürülebilir Kampüs Programı’nın ana amacı, sorumlu dünya vatandaşı bireylerin
gelişimine destek olmak, çevresel etkiyi azaltmak ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
• Sürdürülebilirlik çalışmalarının ortak bir komite liderliğinde ve her 3 okulda koordineli bir
şekilde gerçekleştirilmesi
• Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri’nin okul müfredatına entegre edilmesi
• Yapılan tüm sosyal sorumluluk çalışmalarının sürdürülebilir kampüs programı altında toplanması
• Paydaş katılımını artırarak, yapılan sürdürülebilirlik çalışmalarına öğrenci, öğretmen, kampüs
çalışanları, veliler ve yerel toplumun katılımını sağlanması
• ENKA Okulları Sürdürülebilirlik Buluşması’nı geleneksel hale getirerek çevre okulların katılımına
açılması
• Program kapsamında gerçekleşen çalışmaların ENKA okulları içinde ve dışında paylaşılması,
duyurulması ve farklı eğitim kurumlarına örnek olacak bir uygulama ortaya konması
KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Program kapsamında yapılan faaliyetler:
• Ortak bir Sürdürülebilirlik Komitesi ve okullarda alt komiteler kuruldu. Sürdürülebilirlik komitesi
düzenli toplantılarla biraraya geldi.
• Öğretmenler, idari personel ve kampüs işletme birimi çalışanlarına sürdürülebilirlik eğitimi
verildi.
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• Her 3 okulda da SKH ile bağlantılı kampüs hedeﬂeri belirlenerek projeler geliştirildi ve
geliştirilmektedir.
• Öğrenci liderliğinde ortak bir “Sürdürülebilirlik Buluşması” düzenlenerek ve buluşmada SKH
ile ilgili bağlantılı çalıştaylar düzenlendi.
• Belirlenen sürdürülebilirlik konularında öğretmen, öğrenci ve veliler eğitimler aldılar.
• Öğrenciler için Sürdürülebilirlik Film Gösterimleri ve gösterimler arkasından konuyla ilgili
tartışma seansları, anketler düzenlendi.
KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
Sosyal ve çevresel tüm etkinlik ve projelerimizde onlarca STK ve kamu kuruluşu ile işbirliği
yapılmıştır. Sosyal Ben Vakfı, ÇEKÜL, TEMA, AIESEC, Hayata Destek Derneği, Sakarya İl Sağlık
Müdürlüğü, AFAD, İTÜ Bilim Merkezi, TÜBİTAK, ODTÜ işbirliği yapılan kurumlara örnek olarak
verilebilir.
Ayrıca, ENKA Okulları
• Turçev’in Eko-Okullar Programı’na üye
• Ashoka Fark Yaratan Okullar Ağı’nın Türkiye’deki üç üye okulundan biri
• UN World’s Largest Lesson uygulayıcısıdır
Program kapsamında iyi uygulamalardan biri de:
• Gaziantep Şehitkamil İlçesinde deavantajlı bir bölgede bulunan ‘’Galip Deniz Ortaokulu’’nda
‘’YAZ OKULU’’ sosyal-sportif prgramı yapılmış olmasıdır. Bu yaz okulunda 5-6-7. Sınıf
öğrencilerine yetenek alanları ile ilgili çeşitli sportif ve sosyal atölyeler düzenlenmiştir.
19-20 Mayıs 2018’de gerçekleşen “ENKA Okulları Sürdürülebilirlik Buluşması”nda, gönüllü
katılımcı olan öğrenciler tarafından “Aşırı Tüketimin Önlenmesi ve Tüketim Alışkanlıklarımız”,”
Atık Yönetimi” ile “ İnsan Hakları ve Ayrımcılığın Önlenmesi” olarak 3 tema belirlendi. Bu üç ayrı
tema için çalışma grupları belirlendi ve konular ile ilgili STK temsilcileri gönüllü olarak çalışma
gruplarında mentörlük yaptılar. Çalıştayda sürdürülebilir kampüs uygulamalarına katkı sağlayacak
somut çıktılar elde edildi.
KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Sürdürülebilir Kampüs Programı kapsamında yapılan birçok çalışma, etkinlik ve eğitim sonucu
somut çıktılara ulaşılmıştır. Bu çıktılardan örnek olarak seçilenleri aşağıda verilmiştir:
• Program kapsamında düzenlenmiş olan 19-20 Mayıs 2018 Enka Okulları 1.Sürdürülebilirlik
Buluşmasında, 3 ENKA Okulun’dan 80 ortaokul ve lise öğrencisi çalışataylara moderatörlük
yapan ve ayrıca stand açan STK’larla bir araya gelerek etkileşimde bulundu. Daha sonra bu
STKların bir kısmı ile ortak projeler yürütmeye başladılar (Ahtapot Gönüllüleri, Kocaeli AHBAP
ve Patidaş işbirlikleri)
• Adapazarı ENKA Lisesi ve AIESEC Sakarya (Türkiye İktisadi, Ticari İlimler Talebeleri Staj
Komitesi Derneği) 4 haftalık “Küresel Hedeﬂer” odaklı “Dünyam ile Tanış” proje süreci 19
Şubat-16 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu süreçte 6 farklı ülkeden gelen
ziyaretçiler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri doğrultusunda tüm sınıf düzeylerinde interaktif
sunumlar gerçekleştirerek tüm okulda Küresel Hedeﬂerle ilgili ciddi bir farkındalık oluşturuldu.
Oluşturulan bu farkındalık hali hazırda devam eden Sürdürülebilirlik çalışmalarında öğrencilerin
aktif rol aldığı proje adımlarını sıklaştırdı.
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• Özelllike Kocaeli ENKA okullarında kampüs yardımcı personeli çevre köylerde yaşayanlar
arasından seçilmektedir. Bu personele okul içerisindeki görevlerini gerçekleştirirken
sürdürülebilirlik esaslarına uymalarını sağlayacak eğitim, bilgilendirme ve yönlendirmelerin
yapılmaktadır (İSG eğitimleri vs.).
• ENKA Okulları Sosyal Ben Akademi Kulübü öğrencileri, Nurettin Tepe İlkokulu ve Aykut Yiğit
Ortaokulunda dezavantajlı bölgelerde 450 öğrenciyle buluşarak etkinlikler gerçekleştirdi.
Ayrıca Özel Sevgi Çiçeği Rehabilitasyon Merkezinde bulunan öğrencilerle buluşarak atölye
çalışmaları yaptılar. Bu etkinlikte iletişim,duyarlılık, yaratıcılık, işbirliği gibi konularda beceri
düzeylerini arttırdılar.
• ÇOÇA destekli ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ Toplumsal Cinsiyet Atölyesinde 234 öğrenci eşitlik ve
adalet kavramları doğrultusunda toplumsal duyarlılık becerilerini geliştirdiler .
• Sürdürülebilirlik Komitesinde bulunan öğretmenler, ÇOÇA’nın düzenlemiş olduğu ‘Akran
Zorbalığı’ kapsamında İsveç Konsolosluğunda düzenlediği seminere katıldılar. Seminer sonrası
Rehberlik biriminin desteğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine ayrıca 4. sınıf, 5. sınıf ve
Hazırlık sınıfı öğrencilerine ‘Akran Zorbalığı’ çalıştayı düzenlediler.
• Sakarya Üniversitesi Eğitim&Araştıma hastanesi yoğun bakım ünitesi bekleme salonuna
okumanın paylaşmak olduğu ilkesinden hareketle, gönüllü öğrencilerin okul toplumu ve
dolayısıyla yerel çevrede yarattıkları farkındalık sayesinde 340 kitaplı koridor kütüphanesi
kuruldu.
• Lise Arama-Kurtarma Kulübü öğrencileri AFAD öncülüğünde 9.sınıf düzeyindeki öğrenci
topluluğuna (42 öğrenci) Eşitsizliklerin Azaltılması/Barış&Adalet hedeﬂerine hizmet eden
Demokrasi ve İnsan Hakları atölyelerini gerçekleştirdi.
• Erişilebilir ve Temiz Enerjiye hizmet etmek adına dış cephe boyalarının sıcaklığa bağlı renk
değiştirmesi sağlanarak, 30 derece ve üzeri sıcaklıklarda enerji tasarrufunda kullanılması ile
ilgili proje ile TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye 3. sü oldu. Bu vasıtayla bu fikir 5000 kişilik
bir toplulukla paylaşılmış oldu. Aynı çalışma ODTÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal
Kimya Kongresine davet edilerek katılımcılarla paylaşıldı.
• ENKA Okulları FRC Robot kulübü öğrencileri, sürdürülebilirlik buluşmasında yer aldıktan sonra
hayat_tamircisi takma adıyla tanınan, engelli hayvanlar için hurdalardan yürüteçler yapan
Hasan Kızıl ile iletişime geçip ortak bir proje yürütmek konusunda ilk adımı attılar.

yaşam alanları aramaktansa çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları ile tüm dünyayı tehdit eden
sorunların çözümünde yer alınabileceğini somut olarak göstermiştir.
Program etkinlikleri sayesinde;
öğrencilerin; araştırma, sorgulama, dönüşümlü düşünme, risk alma, iletişim kurma becerilerinin
daha da geliştiği gözlemlenirken, kültürel değerler, paylaşım, saygı, proje oluşturma ve yönetme,
grup normlarına uyma arkadaşlık, dostluk gibi değerlerin kazanıldığı gözlemlendi.
Ve ayrıca;
• Sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütülmesi için sağlam bir kurum içi organizasyon gerektirdiği,
• Öğrenci katılımının ve sürdürülebilirlik konusunu içselleştirmiş olmalarının çok önemli olduğu,
• Öğrencilerin sürdürülebilirlikle ilgili konularda çok duyarlı, istekli ve lider oldukları,
• Küresel hedeﬂer için çalışarak bir bütünün parçası olduklarını hissetikleri tespit edilmiştir.

https://www.enka.com/sustainability/tr

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyoruz. Öncelikle Sürdürülebilir Kampüs Programı
sayesinde, ENKA Okullarında gerçekleştirilen toplum hizmeti çalışmalarının, üretilen projelerin
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri kazanımlarını tanımlamak ve bunları tüm okul paydaşlarıyla
paylaşmak mümkün oldu. Toplum Hizmeti çalışmaları ve öğrenci kulüplerinin STK’lar ya da diğer
kişi ya da kurumlarla ortak projeler yürütmesi öğrencilerin küresel hedeﬂerle ilgili farkındalığının
artmasına sebep olmuştur. Ayrıca müfredat içerisine yerleştirilen tüm etkinlikler küresel hedeﬂerle
ilişkilendirilmeye başlamıştır.
Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Çevresine duyarlı, farkındalığı yüksek, karşılaştığı problemlerle mücadele edebilen nesiller
yetiştirmeyi hedeﬂeyen bir eğitim kurumu olarak ENKA Okullarında yürütülen Sürdürülebilirlik
Kampüs Programı kapsamındaki çalışmalar, tüm paydaşlara özellikle öğrencilere, sosyal açıdan
adil ve ekonomik açıdan yaşanabilir bir dünya için az kaynakla çok iş yapılabileceğini, alternatif
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5 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi

Program/Uygulamanın Adı
Women in Power
Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
İstanbul Gedik Üniversitesi ve AIESEC Turkey ile ortaklaşa yapılan Women in Power Projesi 23
farklı ülkeden yaklaşık 60 üniversite öğrencisinin katılımıyla 19 Temmuz-17 Ağustos 2018 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Proje, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri arasında
yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” hedefinin farkındalığının çok kültürlü olarak ele alınması ve
toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünün toplumumuzda yaygınlaştırılması amacıyla yapılmıştır.
İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Kampüsü’nde gerçekleştirilen projenin sabah oturumlarında
katılımcı her ülke kendi ülkesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili durumu ve bu alandaki
politikaları veriler eşliğinde sunmuştur. Bu toplantılara Üniversitemizden, Gedik Holding’den ve
STK’lardan akademisyenler, profesyoneller, uzmanlar ve ilgililer katılım sağlamış, son derece
aktif, canlı ve motivasyonu yüksek, öğretici toplantılar gerçekleştirilmiştir. Öğleden sonraki
oturumlarda Get To Know: What is the equality?, Child Marriage, Women-Men Job Differences,
ve What is the Feminism? gibi bir çok başlık tartışılmıştır.
Katılımcı öğrenciler hazırladıkları anket çalışmasını İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik
Holding’deki kadın çalışanlar ile İstanbul’un birçok yerinde uygulama imkanı bulmuşlar, bu anketler
sırasında karşılıklı fikir alışverişi ve tartışma ortamı sağlanmış, son derece besleyici çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla öğrenciler Türkiye’de kadın sorunlarını doğrudan gözlemleme
olanağı bulmuşlar, gerek yuvarlak masa etrafında ve gerekse sahada beyin fırtınaları, tartışma
ortamları ve fikir alışverişleri ile konunun detayına inme fırsatı yakalamışlar, öğrenciler için çok
öğretici bir süreç olmuştur.

yaşanan jeostratejik sorunlar, küreselleşme konusuna yeni bir bakış açısıyla bakmamızı zorunlu
hale getirmiştir. Küreselleşme, sadece ekonomik bir entegrasyondan öte çok kültürlülük ve
çeşitlilik (diversity) anlamına da gelmektedir. Buradan yola çıkarak toplumsal cinsiyet eşitliliği
temelinde bu proje kapsamında yaptığımız çalışmalar, aynı zamanda farklı kültürlerin birbiriyle
kaynaşmasını ve bu kaynaşmadan da toplumsal cinsiyet eşitliğinin başarılması gerekliliğini de
beraberinde getirmektedir. Projemiz bu anlamda amaca fazlasıyla hzmet etmiş bulunmaktadır.
KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
• Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin farkındalığını çok kültürlü ortamda artırmak,
• Gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi kapsamında bilinçlendirilmesini sağlamak,
• Üniversite, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası arasında işbirliğini sağlayarak toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda daha geniş kapsamlı çalışmalara öncülük etmek,
• Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında itibarını artırmak,
• Proje için yapılan afiş, t-shirt, bileklik, bandana gibi materyallerle toplum genelinde cinsiyet
eşitliği konusuna dikkat çekmek,
• Proje dahilinde yapılan faaliyetlerle katılımcı öğrencilerin akademik becerilerini artırmak,
• Kültürler arası etkileşim sağlamak.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂerinden beşincisi olan Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin farkındalığını çok kültürlü ortamda artırmak, gençlerin bu konudaki bilincini
kültürlerarası etkileşim yoluyla yükseltmek ve bu hedef doğrultusunda cinsiyet eşitliğini temel alan
konu ve kavramları proje paydaşlarına aktarmak KSS çözümünün ana amacını oluşturmaktadır.
Günümüzde küreselleşmenin çok boyutlu olarak ele alınması ihtiyacı her zamankinden daha
fazla bir şekilde karşımızda durmaktadır. Çünkü, hem dünyada ve içinde bulunduğumuz bölgede

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Proje kapsamında yapılan faaliyetler bir ajanda dahilinde katılımcılara sunulmuştur (EK 1). Yapılan
çalışmalar şu şekilde özetlenebilir:
• Anket çalışması
• Katılımcı ülkelerin tanıtımları ve ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki durumu ve
uyguladıkları politikalara ilişkin sunumlar,
• Tartışma konuları
• Get To Know: What is the Equality?
• Child Marriage
• What Is The Diffrence between Equality-Equity
• Why Entrepreneurial Women Are Succesfull?
• Leave No One Behind
• Gender Equality In The Pass
• Abuse-Rape
• Clothing Freedom
• Women-Men Job Differences
• What is the Feminism?
• Forum Günü
• Women in Corporate Life-Analysis and Insights, Duygu Yılmam, Sectorial Specialist Amgen
Pharmaceuticals
• How does the EU Promote Gender Equality?, Asst. Prof. Dr. Rahime Süleymanoğlu Kürüm
İstanbul Gedik University
• Gender Discrimination in Everyday Life, Asst. Prof. Dr. Ayşegül Akdemir İstanbul Gedik
University
• Global Village Etkinliği, Kokteyl ve Konser: İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Kampüsü’de
Katılımcı 23 ülkenin standı açıldı, ülkelerin yemekleri ve gelenekleri tanıtıldı. Ayrıca Türk
yemeklerinin tanıtıldığı bir kokteyl ve iki konser etkinliği düzenlendi.
• Proje açılış toplantısı ve açılış kokteyli düzenlendi.
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Proje kapsamında Gedik Holding’e bağlı Pendik Kaynak Üretim Tesisleri ile Sakarya 2. OSB’de yer
alan Gedik Döküm ve Vana Üretim Tesisleri ziyaret edilmiştir. Öğrenciler her iki üretim tesisindeki
mavi yaka kadın çalışanların başarı hikayelerini dinlemişler, kadının sanayideki rolü konusunda ilk
elden bilgi sahibi olmuşlardır.
Projenin forum gününde ise üç konuşmacı davet edilmiş; Women in Corporate Life-Analysis and
Insights, How does the EU promote gender equality? ve Gender Discrimination in Everyday Life
başlıkları altında seminerler düzenlenmiştir.
Projede ayrıca kültürlerin kaynaşması amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmiş, hem
öğrenciler ve hem de diğer katılımcılar, çeşitli kültürler ve geleneklerle ilgili bilgi sahibi olmuşlar,
çok kültürlülük ve çeşitlilik bilincinin geliştirilmesi konusunda katkı sağlanmıştır.
(Projenin ajandası EK 1’de yer almaktadır)

• Gala yemeği: İstanbul Gedik Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü’nde bulunan Healin Restaurant’ta
Mütevelli Heyeti Üyeleri’nin katılımıyla gala yemeği düzenlendi.
• Kültür gezisi: Tarihi yarım ada rehber eşiliğinde gezildi. Ardından gemiyle boğaz turu
gerçekleştirildi.
• Gedik Holding’e bağlı Pendik Kaynak Üretim Tesisleri ile Sakarya 2. OSB’de yer alan Gedik
Döküm ve Vana Üretim Tesisleri ziyaret edildi. Öğrenciler her iki üretim tesisindeki mavi yaka
kadın çalışanların başarı hikayelerini dinlediler.
• Sertifika töreni yapıldı.
KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
Üniversitelerin en önemli görevlerinden biri toplumsal konularda farkındalık yaratmak ve bu
konularda topluma çözüm önerileri sunmaktır. Bu çerçevede Women in Power Projesi; İstanbul
Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
ve dünyanın en önemli öğrenci organizasyonlarından biri olan AIESEC Turkey ortaklığıyla
yapılmıştır. Projeye 23 ülkeden yaklaşık 60 üniversite öğrencisi katılmıştır. Türkiye’den ise 7 farklı
üniversiteden katılım sağlanmıştır.
Projenin akademik ve sosyal faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Gedik Holding, Gedik Eğitim
Vakfı, özel sektör temsilcileri ve akademisyenler destek vermiştir.
Projenin anket kısmında İstanbul Gedik Üniversitesi çalışanlarıyla görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca
Gedik Holding’in iki fabrikasına yapılan gezide sanayide istihdam edilen mavi yaka kadın çalışanlarla
röportaj gerçekleştirilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin genç kesimde farkındalığının
artırılması için üç sosyal medya fenomeni ile proje faaliyetleri sırasında canlı bağlantıya geçilmiştir.
Proje, ulusal ve uluslararası basında ve çeşitli kuruluşların web haberlerinde yer almıştır.
KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Kadın-erkek ayrımcılığını önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ön plana çıkarmak için
gerçekleştirilen bu projede, 23 ülkeden katılımcı öğrenciler başta olmak üzere Türkiye’nin
farklı bölgelerinden akademisyen ve öğrenciler birlik içinde çalışarak kültürler arası iletişimde
bulunmuşlardır.
Projenin hedef kitlesi gençler olmuştur. Yapılan anket çalışmasıyla toplumun diğer yaş gruplarına
da ulaşılmıştır. Proje kapsamında katılımcılar Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu
daha iyi incelemek adına bir anket hazırlamışlardır. İstanbul Gedik Üniversitesi çalışanları,
akademisyenleri, öğrencileri ve halkın içinden rastgele seçilmiş bireylere yapılan anket çalışması,
Türk halkının kadın erkek eşitliğine dair yaklaşımını gözler önüne sermiştir.
Ankete dair bazı önemli genel çıktılar şunlardır:
• Katılımcıların 44%’ü erkek, 56%’sı kadındır.
• Ankete katılanların neredeyse yarısı (48%) 18-25 yaş arasında olan gençlerden oluşmaktadır.
• Katılımcıların 96%’sı kız ve erkeklerin eşit derece eğitim alması gerektiğini düşünmektedir.
• Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliğinden memnun olanların oranı sadece 20%’dir.
• Kadınların erkeklerden daha fazla ev işi yapması gerektiğine katılmayanların oranı 73%’tür.
Fakat buna rağmen katılımcıların 56%’sı, evlerinde kadınların erkeklerden daha fazla iş yaptığını
belirtmiştir.
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• Olası bir durumda, kızının evlilik öncesinde partneriyle yaşamasına izin verenlerin oranı 37%’dir.
• Bir taciz durumunda partnerini veya aile üyelerini polise ihbar edeceklerin oranı 78%’dir.
• Katılımcıların 60%’ı, kadınların anne olacakları için iş görüşmelerinde elenme ihtimallerinin
olduğunu düşünmektedir.
Proje sonunda katılımcılar projenin devamlılığını sağlamak için sosyal medyada ortak bir hesap
açmışlardır.
Paydaşlarla yapılan çalışmalar sonucunda projenin önümüzdeki yıllarda kapsamının genişletilerek
sürdürülmesine karar verilmiştir.
Projenin en önemli çıktılarından biri farklı kültürlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna bakış
açılarının kavranması olmuştur.
Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Women in Power projesi kapsamında, farklı kültürlere mensup genç bireylerin akademi çatısı
altında bir araya gelerek, Proje hedeﬂeri doğrultusunda kolektif çalışmalar yürütmesine imkan
sağlanmış, bu yolla genç katılımcıların akademik gelişimlerine ve kültürlerarası etkileşimlerine
katkıda bulunulmuştur. İyi bir örnek uygulama olarak değerlendirilebilecek olan Proje sayesinde
toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlerin gözünden değerlendirilmiş, yapılan faaliyetler sonucunda
çeşitli çözümler üretilmiş ve bu çözümler paydaşlarla paylaşılmıştır. Bu yolla Türkiye de dahil olmak
üzere farklı ülkelerden katılımcı genç üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin
farkındalığı arttırılmış ve gençlerin konuya kendi çözümlerini sunmalarına zemin hazırlanmıştır.
Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Beş haftalık süre boyunca öğrencilerin tartışması ve üzerinde değerlendirmeler yapması için
çeşitli konu başlıkları belirlenmiştir. Bu çalışmayla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda genel
konular ve kavramlar öğrenilmiştir.
Öğrenciler bu konu başlıkları altında fikir alışverişi yapmanın yanı sıra her gün hazırlayıp sundukları
ülke sunumları sayesinde, farklı ülkelerin cinsiyet eşitliğine dair tutumları hakkında bilgi sahibi
olmuşlardır. Bu çalışmayla farklı kültürlerin kadın sorunlarına bakışı kavranmış ve ortak politika
geliştirmenin önemi ortaya çıkmıştır.
Projenin son haftasında ise düzenlenen forum gününde akademisyenler ve sektör uzmanları,
kadınların iş hayatındaki rolü, AB’nin cinsiyet eşitliğini nasıl desteklediği ve günlük hayatta
cinsiyet ayrımcılığı konularında sunumlar yapmıştır. Bu çalışma sonunda gerçekleştirilen tartışma
bölümlerinde katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında akademik bilgileri artırılmıştır.
Proje kapsamında yapılan anket çalışması katılımcıların Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği
alanındaki konumunu belirlemelerini sağlamıştır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin anket yapma ve
analiz etme becerilerinin gelişmesi sağlamıştır.

www.gedik.edu.tr
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10 EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI
Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması

Program/Uygulamanın Adı
Anadolu Bursiyerleri Programı
Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği misyonuyla 2011 yılında hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri
Programı, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite adaylarını Koç Üniversitesi çatısı altında hak ettiği
eğitim imkanları ile buluşturuyor.
İlk yılında 6 kurumsal bağışçının katkılarıyla 14 öğrenciye destek vererek başlayan programdan
yararlanan bursiyerlerin sayısı bugün 500’e ulaştı. 220’den fazla bağışçı kurum ve 1000’e yakın
şahsi bağışçının destekleriyle her geçen yıl büyüyen Anadolu Bursiyerleri Programı, geniş bir
paydaş kitlesini bir araya getirerek üniversite-sanayi ve yüksek öğrenim-orta öğrenim işbirliklerini
yeni bir boyuta taşıdı.
Ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde, kısıtlı eğitim imkanlarıyla üniversiteye hazırlanarak,
yerleştirme sınavında en üst yüzde birlik dilim içinde olduğu halde burs hakkı elde demeyen
bursiyer adaylarına ikinci bir fırsat sunan Anadolu Bursiyerleri Programı, bugün diğer yüksek
öğrenim kurumlarında da benzer uygulamaların başlamasına öncülük etti. Üniversiteler tarafından
verilen bursların dağıtılmasında yenilikçi bir mekanizma sunan Program alanında bir ilke imza attı.
Anadolu Bursiyerleri Programı, 2015 yılında dünyanın en saygın eğitim birliklerinden biri olan The
Council for Advancement and Support of Education (CASE) tarafından Altın Ödül alırken, aynı yıl
Koç Topluluğu’nun “En Başarılı Koçlular” ödülüne de layık görüldü.
KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın amacı, Koç Üniversitesi’ne tam burslu yerleşemeyen, ancak
üniversite giriş sınavında üstün başarı göstererek (en üst %1) ülkemizin en iyi eğitim kurumlarının
çeşitli bölümlerine burssuz yerleşmeye hak kazanan öğrencilere, Koç Üniversitesi’nde tam burslu
eğitim görme imkanı sağlayarak, nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği sunmaktır.
Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak Koç Üniveresitesi’nden mezun olan öğrencilerin,
nitelikli eğitime erişim için hayırseverliğin önemini bizzat deneyimlemiş bursiyerler olarak topluma
fayda sağlayan ve gelecekte başka öğrencilere de aynı imkanları sunmayı amaçlayan bireyler
olarak yetişmeleri hedeﬂenmektedir.

KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
• Yurtiçinde ve yurtdışında potansiyel bağışçıların belirlenerek ziyaret edilmesi ve program
hakkında bilgilendirilmesi
• Mevcut bağışçılarla ilşkilerin geliştirilerek programa katkılarınının devamlılığının sağlanması
• Koç Üniversitesi Mezunları’nın programın misyonuna dahil edilerek, programa katkılarının
artması için çeşitli sosyal faaliyetler düzenlenmesi
• Ülkemizin tüm illerinde programın tanıtımının yapılarak aday bursiyerlere ulaşılması
• Bursiyerlerin belirenmesi için çok kapsamlı bir değerlendirme mekanizması uygulanması
(Başvuru formu, kompozisyon, sosyal faaliyetler, gelir durumu, mal varlığı, referans mektupları,
mülakatlar vs.)
KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
Destek veren kuruluş ve şahısları Koç Üniversitesi ile ortak bir toplumsal paydada buluşturan
Anadolu Bursiyerleri Programı, üniversite ve sanayi arasındaki diyaloğun artmasına katkıda
bulunmakta, çeşitli alanlarda yeni işbirliklerinin oluşmasına imkan sağlamaktadır.
Yerel bağışçıların belirlenmesinde Sanayi Odaları ve yerel iş topluluklarının desteğine
başvurulmakta ve yerel buluşmalar düzenlenmektedir.
Her kurum bağışçısı olduğu bursiyer ile eğitim hayatı süresince yakın temasını sürdürmekte,
bursiyerlerin gelişimini takip ederek, onların topluma yarar sağlayacak bireyler olarak yetişmelerine
katkı sağlamaktadır.
Koç Üniversitesi çalışanları ve mezunları da programın toplumsal misyonuna dahil olmakta,
bireysel bağışlardan oluşan kitlesel fonlama yöntemi ile 18 öğrenciyi Anadolu Bursiyeri olarak
okutmaktadır. Bu bağlamda Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği programın en önemli paydaşları
arasındadır.
Bursiyerlerin belirlenmesinde orta öğrenim kurumları ile yakın ilişki içinde olunması önem
taşımaktadır. Özellikle rehber öğretmenler, branş öğretmenleri ve okul müdürleri aday
bursiyerlerin programa yönlendirilmesi ve ilgi alanları doğrultusunda tercihler yapmalarında
kritik rol oynamaktadır. Üniversitemiz sürdürdüğü temaslar, gerçekleştirdiği etkinlikler ve yaptığı
ziyaretlerle liselerle olan temasını güncel ve canlı tutmatadır.

KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
• Türkiye’nin gelişmekte olan bölgelerindeki genç yeteneklere kaliteli eğitime erişim fırsatı
sunarak ülke potansiyelinin yüksek seviyelere erişmesine katkıda bulunmak
• Düşük gelirli ailelerden gelen başarılı ve yetenekli öğrencilerin kaliteli eğitime erişimlerini
sağlamak
• Bağışçılık ve hayırseverlik kültürünün önemi hakkında toplum içinde farkındalık yaratmak,
eğitimde fırsat eşitliği konusuna ve önemine dikkat çekmek
• Sadece sınava dayalı öğrenci yerleştirme sistemine alternatif olarak sınavın yanı sıra üniversite
adaylarının çok yönlü değerlendirildiği bir mekanizma sunmak
• Eğitimde bağışçılığın sınırlarını başarılı ortaklıklar kurarak genişletmek ve bu bağlamda diğer
eğitim kuruluşlarına ve kurumlara örnek model olmak

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
2011 yılında 6 kurumsal bağışçının katkılarıyla 14 öğrenciye destek vererek başlayan programdan
yararlanan bursiyerlerin sayısı bugün 500’e ulaştı, 220’den fazla kurum ve 1000’e yakın şahsi
destekçi programımızın bağışçıları arasında yer alıyor.
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Programımız her yıl önemli çapta büyüme gösterirken, programa duyulan ilgi de aynı oranda artış
kaydediyor. 2018 yılında ülkemizin tüm illerinden toplam 4200 başvuru alan program, bugüne
kadar toplam 70 mezun verdi.
Mezunlarımızın çoğu kariyerlerine ülkemizin önde gelen uluslararası ve ulusal firmalarında
başlarken, bazıları ise dünyanın en iyi üniversitelerinde akademik kariyerlerine devam ediyorlar.

Bursiyerlerimiz başarılarıyla geldikleri illerde de birer rol model olmaya devam ediyorlar.
Programımızın toplumsal faydasının yaşayan birer örneği olarak ailelerine ve çevrelerine eğitimde
fırsat eşitliğinin ne denli büyük önem taşıdığını vurguluyorlar.
Bugün Anadolu Bursiyerleri Programı ülkemizin dört bir köşesinde bilinirliği olan, kurumların
öncelikli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan ve mezun verdiği bursiyerler tarafından da
bağış alan bir oluşum haline gelmiştir.

• Programa yapılan başvurular için kurgulanan başvuru süreci her yıl adaylardan alınan geri
bildirimlerle yeniden gözden geçirilmekte ve iyileştirilmektedir.
• Sosyal medya genç kitle tarafından yaygınca kullanıldığından programın iletişiminde sosyal
medyaya daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

https://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr/

Programın Ölçülebilir Çıktıları:
Bursiyer Sayısı: 2011’de 14; 2018’de 500
Bağışçı Kurum Sayısı: 2011’de 6; 2018’de 220+
Mezunlar tarafından Desteklenen Bursiyer Sayısı: 2011’de 0; 2013’te 1; 2018’de 18
Geliştirilen Kaynaklar: 2011’de 3.5 Milyon TL; 2018’de 150 Milyon TL
Yıllık Başvuru Sayısı: 2011’de 53; 2018’de 4200
Ulaşılan Lise Sayısı: 2011’de 125; 2018’de 400
Bursiyerlerin Eğitimlerini Tamamlam Oranı: %99
Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Anadolu Bursiyerleri Programı nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla
kurgulanmış ilk uygulamadır. Hayırsever kişi ve kurumları Koç Üniversitesi ile bu toplumsal
paydada birleştiren program hayata geçtiği ilk yıldan bugüne başarıyla gelişmiş, 500 öğrencinin
hak ettiği eğitim imkanlarıyla buluşmasını sağlamıştır.
Eğitimde fırsat eşitliği konusunda üniversite – iş dünyası birlikteliğinin öncü örneği olan Anadolu
Bursiyerleri Programı diğer vakıf üniversitelerinde uygulanan benzer programlara ilham kaynağı
olmuştur.
Programın “ilk” olması, bilinirliğininin hedef bursiyer kitlesi nezdinde yaygınlaşması açısından
beraberinde bazı zorluklar da getirmiştir. Ancak yoğun çalışan ekibimiz ve program elçiliği görevi
üstlenen bursiyerlerimiz sayesinde kısa sürede programımız ülkemizin dört bir köşesindeki
üniversite adayları tarafından benimsenmiş, onların geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamıştır.
Ülkemizin yaşadığı ekonomik belirsizlikler bağışçılar nezdinde de bazı riskler teşkil etmektedir.
Ancak yapılan sözleşmelerle bağışların bursiyerlerin eğitim hayatları süresince sürekliliği taahhüt
altına alınmıştır.
Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
• Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanan öğrencilerin özel ihtiyaçlarına yönelik
programlar geliştirilmesi ve mevcut uygulamalarımızın yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı
doğmuştur. Örnek: Mentorluk, Danışmanlık, Tutoring vs. Program geliştikçe bu uygulamalara
üniversitemizin mevcut yapısına entegre edilmiştir.
• Bağışçılarımızla kurulan ilişkiler özel takip gerektirmekte, özel etkinlikler ve iletişim çalışmaları
bu ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Zaman içinde uygulamaya
alınan Bağışçı Buluşmaları, Bağışçı Bültenleri ve Teşekkür Gecesi bu etkinliklerden bazılarıdır.
• Bireysel bağışçıların takibi düzenli bir veritabanı gerektirmektedir. Zaman içinde gerekli
yazılımlar temin edilmiş, veritabanı takibi kurumsal bir sisteme alınmıştır.
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5 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi

Program/Uygulamanın Adı
Çok Geç Olmadan Dur De!
Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De!
Gerekçe: Nirengi Derneği ekibi olarak, istismara uğramış çocuklara ne kadar erken yardım edilirse,
kendilerini onarmak ve şiddet döngüsünü kırmak için o kadar yüksek şansları olacağını inanıyoruz.
Her üç çocuktan birinin istismar mağduru olduğu ülkemizde, erken müdahale ile şiddetin kendini
tekrar eden yapısının önlenebileceği gerçeğine odaklanıyoruz. Çocuk istismarının genel işaretlerini
ve müdahale etmek için neler yapılması gerektiği konularında toplumsal farkındalık oluşturarak,
bir çocuğun hayatında çok büyük bir fark yaratabiliriz inancı ile yola çıktık.
Ek olarak, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi ve sonuçlarıyla baş edilmesi için sistematik,
çoklu disiplinlerin yer aldığı bütüncül ve birleştirici bir anlayışa ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bu
nedenle çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine destek vermek amacıyla stratejik savunuculuk
ve SMART iletişim çalışmalarını düzenli şekilde sürdürüyoruz.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
İnsan hakkı ihlali kapsamında çocuk-ergen ihmal ve istismarının önlenmesi, çocuğun-ergenin
yüksek yararı bağlamında müdahalenin sağlanması, çocuğun-ergenin toparlanma-sağaltım
aşamalarında desteklenmesi için vaka yönetimi yaklaşımı ile toplum- paydaş katılımın sağlandığı
sürdürülebilir bir yapı oluşturmak.
KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
3 temel hedef belirlenmiştir:
• Bilgi ve Farkındalık Arttırmak: Koruyucu önleyici olarak, ilgili bütün paydaş kurum ve kuruluş
çalışanlarının, İhmal, istismar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi düzeyleri ve
farkındalıklarını arttırmak. İhmal ve istismara uğrayan çocukla karşılaştıklarında ne yapmaları,
nereye başvurmaları konusunda bilgilendirmek. İstismara uğrayan çocukla iletişim becerisi
geliştirmeleri konusunda desteklemek.
• Müdahalenin desteklenmesi: Çocuk ihmal, istismarının yaşanması durumunda gerekli sürecin
nasıl başlatılacağı ile ilgili bilgilendirmek, yasal zorunluluklar, uzman ekip ile çalışan merkezlerin
nereler olduğu konularında bilgi düzeyleri ve farkındalıklarını arttırmak. Bu
• Baş etmenin Desteklenmesi: İstismar edilen çocukla kurulması gereken iletişim yöntemi ve
hakkında bilgilendirmek.

Tamamlanan aktiviteler
• Paydaş Analizi ve Durum Analizi Raporu hazırladık: Alandaki kurum ve kuruluşların rol ve
fonksiyonlarını a. İstismar bildirimi; b. Müdahale; c. Toparlanma- sağaltım(iyileştirme) başlıkları
altında haritaladık. Politika Raporu yayınladık:
http://www.nirengidernegi.org/tr/yayinlarimiz/
• Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De Mersin Çalıştayı düzenledik. Bütün paydaşların
katıldığı çalıştayda, bilgi ve farkındalık arttırmak, müdahale ve baş etme stratejilerinin
desteklenmesi konuları üzerinde duruldu.
• Eğitim modülü ve eğitimler: Okul Temelli Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme eğitim modülü
katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla geliştirildi. Modüle İstismara karşı Standart Operasyon
Prosedürü (SoP) da dahil edildi. Okul Temelli Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme eğitimleri
ile okul idarecileri, 1-5. sınıf öğretmenleri, veliler ve destek personelinden oluşan 3042 kişiye
ulaşıldı.
Coğrafi alan: Mersin ve ilçeleri.
• İletişim çalışmaları:
- Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla “Dilimizdeki Şiddet” “Doğru Bilinen Yanlışlar” “
Toplumsal Algılar” vb. başlıklarda iletişim mesajları geliştirerek yaygınlaştırma çalışmaları
yürüttük.
- Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De özelinde Nirengi Derneği web sitesinde
oluşturulan web sayfası ile tüm iletişim çalışmalarımızı tek bir kaynakta ulaşılabilir yaptık.
Bu sayede bireylerin, STK’ların ve özel sektörün oluşturulan mesajları kendi mecralarında
özgürce yaygınlaştırmasını sağladık.
- Instagram: www.instagram.com/nirengidernegi
Facebook: www.facebook.com/nirengidernegi
Youtube: Nirengi Dernegi
• Etki Değerlendirme:
İzleme ve değerlendirme raporları (paydaşlar ile görüşmelere dayalı)
Eğitim Etki Değerlendirme (ön-son test ve sonra okulda kullanımına ilişkin eğitimciler ile odak
grup çalışmaları).

Bu bağlamda yenilikçi ve farklı olarak.
• Triyaj matrisi: PGG Risklerine karşı okul temelli aktiviteler için bir triyaj (sınıﬂandırma) matrisi
geliştirdik. Matriste, çocuk- ergen istismarı
(öncesi- sırası/ şüphesi- sonrası) ile
(koruyucu – izleme/değerlendirme- müdahale aktiviteleri) birlikte sunulmaktadır.
• Standart Operasyon Prosedürü (SOP): Çocuk-ergen ihmal ve istismarını tanıma, değerlendirme
ve yönlendirme konusunda her kurumda mağdur çocukla/gençle karşılaşıldığı andan itibaren
‘yapılması gerekenlerin’ yapılması için bütün paydaşların katılımı ile İstismara Karşı Okul Temelli
SOP ve ekinde İstismar Bildirim Tutanağı geliştirdik.
• Video: Çok Geç Olmadan Dur De! Bilgilendirme videosu hazırladık. Geniş kitlelere ulaşarak
toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla çocuk ihmal ve istismarı işaretlerini, istismar mağduru
bir çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini ve cinsel istismar durumunda adli süreci özetleyen
yetişkinlere yönelik bir bilgilendirme videosu hazırlandı. Video sosyal medya aracılığı ile sadece
Nirengi hesaplarındaki ölçümler dikkate alındığında en az 150.000 kişiye ulaştı. Link:https://
www.youtube.com/watch?v=DFkS0zCUu1c&t=3s
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Bütün paydaşların ortak amaç, tutum ve dil birliği halinde çalışabilecekleri bir yapı oluşturmak için
bir arata gelmesine katkıda bulunmak.
KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Yapılan faaliyetler ayrıntılı şekilde yukarıda Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti bölümünde
açıklanmıştır.
Yenikçi ve farklı olan tarafımız:
Konuyu, sistem yaklaşımı ile ele aldık.
Çocuk- ergen istismarı konusunu Pozitif Gençlik Gelişimi (PGG) Riskleri kapsamında ve Sosyoekoloji modeli yaklaşımı ile ele aldık. Bu modeli PGG Riskleri (istismar- zorbalık-ﬂört şiddeti) ve
Önleme – Müdahale ve Destek Mekanizmaları konusuna uyarladık.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
Nirengi Derneği olarak uygulamaya koyduğumuz tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızla yakın
ilişki içinde olmayı önemsiyoruz.
Kamu kurum ve kuruluşları
2016-2017 yıllarında Mersin’de yürüttüğümüz Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De Mersin
projemizde Mersin Valiliği ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü imzalanan protokol ile ana paydaşımız
oldu. Projemiz süresince 3 adet geniş katılımlı Paydaş Toplantısı düzenledik. Katılımcılarımızdan
bazıları; İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin
Adliyesi, Baro, Mersin Üniversitesi.
Özel sektör
Aynı proje çerçevesinde Arbella Makarna sponsorluğunda yukarıda adı geçen kuruluşların
katılımı ile bir çalıştay organize ettik. Çalıştay raporu linki; http://www.nirengidernegi.org/wpcontent/uploads/2016/07/NI%CC%87RENGI%CC%87-DERNEGI%CC%87-MERSI%CC%87NC%CC%A7ALIS%CC%A7TAY-KI%CC%87TAP-FORMATI.pdf
Konuyla ilgili diğer yayınlarımız;
Durum Analizi Raporu
h t t p : // w w w . n i r e n g i d e r n e g i . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 6 / 1 1 / D U R U M ANALI%CC%87ZI%CC%87-MERSI%CC%87N-2016.pdf
Paydaş Analizi ve Politika Raporu
http://www.nirengidernegi.org/wp-content/uploads/2018/03/Cocuk-Ihmal-ve-IstismariPaydas-Analizi-ve-Politika-Raporu-Nirengi-2018.pdf
Özel sektör
Sabancı Vakfı tarafından desteklenen 2018 yılında başladığımız Çok Geç Olmadan İstanbul
projemizi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında
sürdürüyoruz. Mersin projemizde olduğu gibi, İstanbul’da da İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü,
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa ve Çağlayan Adliyeleri, Baro ile paydaş
toplantıları ile bir araya geliyoruz.
Uluslararası ve UN kuruluşları
Avusturalya Elçiliği tarafından 2017 yılından beri desteklenen Sağlıklı Bir Gelecek için İlk 1000 Gün
Erken Çocukluk Gelişimi projemizde UNHCR başta olmak üzere ilgili STK’larla yakın çalışıyoruz.
2018 yılında, Alliance for Child Protection, UNICEF ve UNHCR ile birlikte Çocuk Koruma
Standartlarının revizyonu çalışmasını gerçekleştirdik.
KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De Mersin projemizde okul idarecisi, öğretmen, veli ve
destek personelinden oluşan 3042 kişiye çocuk ihmal ve istismarını önleme eğitimleri gerçekleştirdik.
Eğitimlerin etkinliğinin ölçümlenmesi amacıyla ön-son test uygulaması gerçekleştirdik. Bu
çerçevede eğitim öncesi ve sonrası konuya ilişkin bilgi durumu karşılaştırıldığında %80’lik bir
gelişim olduğu gözlendi.

Prosedürünü geliştirerek Mersin genelinde tüm okullarda uygulamaya konulmasını sağladık.
Okul Temelli Standart Operasyon Prosedürü, okul personelinin bir istismar olayı veya şüphesi
durumunda çocuğun yüksek yararını koruyarak adım adım neler yapması gerektiğini ortaya
koymaktadır.
SOP: Çok Geç Olmadan, Çocuk İstismarına Dur De Mersin projemiz çerçevesinde paydaşlarımızla
yaptığımız görüşmeler sonucu 2017 yılında Okul Temelli Standart Operasyon Prosedürünü
geliştirerek Mersin genelinde tüm okullarda uygulamaya konulmasını sağladık. Okul Temelli
Standart Operasyon Prosedürü, okul personelinin bir istismar olayı veya şüphesi durumunda
çocuğun yüksek yararını koruyarak (mükerrer sorgulamalardan kaçınmak, çocuğun en kısa sürede
koruma altına alınmasını sağlamak vb.) adım adım neler yapması gerektiğini ortaya koymaktadır.
2018 yılı Mart ayına kadar 47 istismar vakasının proje okullarından ÇİM’e (çocuk izlem merkezi) bu
proje kapsamında geliştirilen SOP ve İstismar Bildirim Tutanağı ile gönderildiği rapor edilmiştir.
Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
• Çocuk-ergen ihmal ve istismarı gibi kritik bir konuda, ilgili bütün kamu kuruluşları ile sadece
bilgi gücü ve savunuculuk becerisine dayalı olarak çalışıyoruz. Arkamızda bizi destekleyen
hiçbir siyasi güç ve bağlantı bulunmamaktadır.
• Çocuk-ergen ihmal ve istismarı konusunda kamu ve STK boyutunda yapılan çalışmalardan
farklı olarak bireysel uzmanlıklar yerine mevcut sosyal ve idari kamu kurum ve kuruluşları (aile,
okul, sosyal hizmetler, emniyet ve güvenlik, adli, vb. gibi) ile iş birliği yapmaya odaklandık.
• Stratejik Savunuculuk yaptık: Sosyo-ekolojik modeli anlatmak için kamu kurum ve kuruluşlarını
paydaş analizi (ilgileri, kuvvetli ve zayıf yönleri ile değerlendirdik) çerçevesinde haritaladık.
İlgili bütün kamu kuruluş temsilcileri ile birebir bağlantı kurduk; ziyaret ettik.
• Bu nedenle, kamu kuruluşları ile güven ve bilgi gücüne dayalı eşit ilişki kurabiliyoruz. 14 Kasım
2018’de, Çok Geç Olmadan İstanbul’ çalıştayına davet ettiğimiz bütün kamu kuruluşları ‘tam
gün’ katılım sağladı.
Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
• İstikrarlı ve sabırlı olmanın önemi: Çok Geç Olmadan Dur De Mersin Projesi için Mersin
Valiliği’nden 17 Temmuz için randevu almıştık. 15 Temmuz olayı yaşandı. Kamu kuruluşlarının
bütün öncelikleri değişti. Mersin’deki bütün paydaşlara ve Valiliğe bir süre ulaşamadık. Ama vaz
geçmedik. Telefon, bilgi notu gönderme, randevu talep etme çabalarımızı ısrarla sürdürdük. 45
gün sonra randevu aldık. Valilik ve diğer kurum ve kuruluşlar ile düşük profilde de olsa Paydaş
Analizi için görüşmelere başladık.
• Çok Geç Olmadan Dur De İstanbul! Projemize fon desteği için Sabancı Vakfı’nın açtığı fona
başvurmak üzere Kadıköy Kaymakamı ile görüştük. Kaymakam proje ile çok ilgilendi ve
bizi Kadıköy ilçe MEM ile ilişkilendirdi. Ön görüşmelere dayanarak projemiz için Sabancı
Vakfı’na ön başvurduk. 4 ay kadar sonra ilk elemeyi geçerek asıl başvuruda bulunmak için
davet aldık. Bu aşamada Kaymakamlık ile bir protokol formu da vermek gerekiyordu. Ancak,
Kadıköy Kaymakamı bu süre içinde değiştiği için ve elimizde önceki Kaymakam’ın projeyi
destekleyeceğine ilişkin bir belge olmadığı için vekaleten görevde bulunan Kaymakam’ı da
proje için ikna edemedik ve başvuruda bulunamadık. Oysa, ilk görüşmede Kaymakam’dan bir
destek mektubu – protokol formu alabilirdik.

www.nirengidernegi.org
Paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu 2017 yılında Okul Temelli Standart Operasyon
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10 EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI
Ülkeler içinde ve arasında
eşitsizliklerin
azaltılması
Şehirlerin
ve insan yerleşimlerinin
kapsayıcı, güvenli,
dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması

Program/Uygulamanın Adı
İşitme Engellilerde İletişim Eşitsizliğinin Çözümü
Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Hayata geçirdiğimiz projelerle, İşitme engelli bireylerin hizmete erişiminin kolaylaştırılması alınan ve
verilen hizmet kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyeti baz alınarak bu bilince katkı sunulması,
sağlıklı insanlar ve diğer engelli grupları ile eşit şartlarda toplumsal yaşama katılımın artırılması,
işitme engelli bireylerin sosyokültürel ihtiyaçlarının giderilmesi, günlük yaşamlarını kolaylaştıracak
projelerin geliştirilmesi ve engelli bilincine katkı sunulması ana hedeﬂerimizdendir. Aynı zamanda
Türk İşaret Dili (TİD)’in geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sunulması keza doğru şekilde
öğretiliyor ve kullanılıyor olmasına destek verilmesi projelerimizde ön plana çıkmaktadır.

Bu programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Kesinlikle Türk İşaret Dili (TİD)’in yaygınlaştırılması noktasında hayata geçirilen projelerin büyük
katkısı oldu.
Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Türk İşaret Dili (TİD)

www.ieef.org.tr

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
İşitme Engellilerin hizmete erişiminin arttırılması amacıyla, kamu ve özel sektör kuruluş
çalışanlarına Türk İşaret Dili (TİD) eğitimlerinin verilmesi, sektörel eğitim programları ile İşitme
Engellilerle temas halinde bulunan görevlilerin işitme engellilerle direk iletişime geçmelerini
sağlamak, sağlıklı iletişim ile total memnuniyetin arttırılması katkı sunmak, İşitme Engellilerin
sosyokültürel ihtiyaçlarının giderilmesi ve toplumsal paylaşımlarının arttırılması destek olmak,
tüm projelerimizde ve yayımlarımızda ana hedefimizdir.
KSS Çözümü’nün Hedeﬂeri
İşaret Dilinin yaygınlaştırılması, kısır olan dilin geliştirilmesi, öğretme tekniklerine destek olunması,
özel sektör ve kamu çalışanları ile direk iletişime geçirilebilecek projelerin geliştirilmesi, işitme
engelli bireylerin aldıkları hizmet kalitesinin artırılması, engellilik bilincine vurgu, sosyal sorumluluk
projelerine teşvik ve engelliler için farkındalık programlarının geliştirilmesi.
KSS Çözümü için Yapılan Faaliyetler
Türk İşaret Dili Eğitimleri, Türk İşaret Dili (TİD) sektörel eğitim programları, Türk İşaret Dili (TİD) ile
kitap çalışmaları ( İlk Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel Kavramlar, Sağlık, Bankacılık)
KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi ve Paydaş Katılımı
AVİS—OTOKOÇ OTOMOTİV
STARBUCKS
TOTAL OİL
BSH
TURKCELL
KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları (Ticari ve Sosyal Faydalar)
Evet hayata geçirilen projeler sonucunda partnerlerimiz işitme engelli çalışanlara daha fazla önem
vermeye başladı.
Yine projeler ile işitme engelli bireyler için sorun teşkil eden pek çok problemin çözüldüğü
gözlemlendi.
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DETAYLI BİLGİ İÇİN:
kssd@kssd.org
www.kssd.org / www.csrturkey.org
www.facebook.com/TKSSD

www.twitter.com/csr_turkey

