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B!rle"m!" M!lletler tarafından Ocak 2016’da kabul ed!len Sürdürüleb!l!r Kalkınma Amaçları (Küresel 
Amaçlar), açlı#ı ve yoksullu#u ortadan kaldırmak, tem!z enerj! kaynakları yaratmak, e"!ts!zl!kler!n 
azaltılması, sorumlu ve tüket!m ve üret!m modeller!n!n desteklenmes!, n!tel!kl! e#!t!m!n sa#lanması, 
demokras! ve barı"ın dünyanın her noktasında sa#lanmasını g!b! sürdürüleb!l!r hedeflere 2030 
yılına kadar ula"ılmasını amaçlamaktadır. 
 
17 Sürdürüleb!l!r Kalkınma Amacı’nın önümüzdek! dönemde ba"arılı b!r "ek!lde uygulanarak tüm 
canlıların daha !y! b!r dünyada ya"ayab!lmes! !ç!n kamu kurumları, özel sektör ve s!v!l toplum 
kurulu"ları !" b!rl!#! !çer!s!nde hareket etmel!d!r. 

Türk!ye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne#! tarafından bu yıl gerçekle"t!r!len 11. KSS Z!rves! 
Sürdürüleb!l!r Kalkınma Amaçları Ödüller!, a"a#ıda B!rle"m!" M!lletler’!n kısa tanımlamalarıyla 
b!rl!kte yer alan Küresel Amaçlar’ın kısa süre !çer!s!nde hayata geç!r!lmes!ne destek olmayı 
arzulamaktadır. 

AMAÇ 1: Yoksullu"a Son
Yoksullu#un tüm b!ç!mler!n!n her yerde ortadan kaldırılması.

AMAÇ 2: Açlı"a Son
Açlı#ın sona erd!r!lmes!, gıda güvenl!#! ve daha !y! beslenme güvences!n!n sa#lanması; 
sürdürüleb!l!r tarımın desteklenmes!.

AMAÇ 3: Sa"lıklı B!reyler
Sa#lıklı ya"amların güvence altına alınması ve her ya"ta esenl!#!n desteklenmes!.

AMAÇ 4: N!tel!kl! E"!t!m
Kapsayıcı ve e"!tl!kç!, n!tel!kl! e#!t!m!n güvence altına alınması ve herkes !ç!n ya"am boyu ö#ren!m!n 
desteklenmes!.

AMAÇ 5: Toplumsal C!ns!yet E#!TL!$!
Toplumsal c!ns!yet e"!tl!#!n!n sa#lanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmes!.

AMAÇ 6: TEM!Z SU VE SIHH! KO#ULLAR
Herkes !ç!n suyun ve sıhh! ko"ulların er!"!leb!l!rl!#! ve sürdürüleb!l!r yönet!m!n güvence altına 
alınması.

AMAÇ 7: ER!#!LEB!L!R VE TEM!Z ENERJ!
Herkes!n uygun f!yatlı, güven!l!r, sürdürüleb!l!r ve modern enerj!ye er!"!m!n güvence altına alınması.

AMAÇ 8: !nsana Yakı%ır !% ve Ekonomik Büyüme
Kes!nt!s!z, kapsayıcı ve sürdürüleb!l!r ekonom!k büyümen!n, tam ve üretken !st!hdamın ve herkes 
!ç!n !nsana yakı"ır !"ler!n desteklenmes!.

B!rle%m!% M!lletler 
Sürdürüleb!l!r Kalkınma Amaçları
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AMAÇ 9: SANAY!, YEN!L!KÇ!L!K VE ALTYAPI 
Dayanıklı altyapıların !n"ası, kapsayıcı ve sürdürüleb!l!r sanay!le"men!n desteklenmes! ve 
yen!l!kç!l!#!n güçlend!r!lmes!.

AMAÇ 10: E#!TS!ZL!KLER!N AZALTILMASI
Ülkeler !ç!nde ve arasında e"!ts!zl!kler!n azaltılması.

AMAÇ 11: SÜRDÜRÜLEB!L!R #EH!R VE YA#AM ALANLARI
%eh!rler!n ve !nsan yerle"!mler!n!n kapsayıcı, güvenl!, dayanıklı ve sürdürüleb!l!r kılınması.

AMAÇ 12: SORUMLU TÜKET!M VE ÜRET!M
Sürdürüleb!l!r tüket!m ve üret!m kalıplarının güvence altına alınması.

AMAÇ 13: !KL!M EYLEM!
Ikl!m de#!"!kl!#! ve etk!ler! !le mücadele konusunda ac!len eyleme geç!lmes!.

AMAÇ 14: SUDAK! YA#AM
Sürdürüleb!l!r kalkınma !ç!n okyanuslar, den!zler ve den!z kaynaklarının korunması ve sürdürüleb!l!r 
kullanımı.

AMAÇ 15: KARASAL YA#AM
Karasal ekos!stemler!n sürdürüleb!l!r kullanımın korunması, gel!"t!r!lmes! ve desteklenmes!, 
ormanların sürdürüleb!l!r yönet!m!, çölle"me !le mücadele, karasal bozulmanın durdurulması ve 
!y!le"t!r!lmes! ve b!yoçe"!tl!l!k kaybının engellenmes!.

AMAÇ 16: BARI# VE ADALET
Sürdürüleb!l!r kalkınma !ç!n barı"çıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmes!, herkes !ç!n adalete 
er!"!m!n sa#lanması ve her düzeyde etk!l!, hesap vereb!l!r ve kapsayıcı kurumların !n"ası.

AMAÇ 17: AMAÇLAR !Ç!N ORTAKLIKLAR
Uygulama araçlarının güçlend!r!lmes! ve Sürdürüleb!l!r Kalkınma !ç!n Küresel Ortaklı#ın 
canlandırılması. 
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Türk!ye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne#! 
E-posta: kssd@kssd.org 
Yönet!m Kurulu Ba"kanı: Serdar D!nler 

Türk!ye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne#! (KSS Türk!ye), sürdürüleb!l!r kalkınma ve toplumsal 
ba"arı !ç!n çalı"malarında, sosyal sorumluluk b!l!nc!n! gel!"t!rmek, yerel ve ulusal düzeyde KSS 
b!l!nc!n! yaymak amacıyla 2005 yılında kurulmu"tur.

Türk!ye KSS Derne#!, CSR Europe, CSR M!ddle East, CSR Black Sea, EASP - European Assoc!at!on 
of Susta!nab!l!ty Profess!onals ve CECP - Ceo Force for Good - üyes!d!r.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Z!rves! 11 yıldır KSS Türk!ye tarafından düzenlenmekte ve topluma 
fayda sa#layan KSS projeler! ödüllend!r!lmekted!r. 

M!syon 
%!rketler!n sosyal, ekonom!k ve çevresel konulardak! sorumluluklarını yer!ne get!rmes!ne !mkân 
sa#layacak araç, kaynak ve yöntemler!n olu"turulmasını sa#layarak toplumun kalkınmasına 
katkıda bulunmaktır.

V!zyon 
Ulusal ve uluslararası ölçekte kurumsal sosyal sorumluluk alanında merkez b!r kurulu" olmaktır.  
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11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Z!rves!
Sürdürüleb!l!r Kalkınma Amaçlarına De#er Katan 
Ödüller!

Topluma yarar sa#layan ve de#er katan kurumsal sosyal sorumluluk çözümler!n! farklı sektörlerden 
payda"larıyla bulu"turan ve !" b!rl!kler!ne zem!n hazırlayan 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Z!rves!, 
24 Aralık’ta gerçekle"t!r!ld!. 

Z!rve kapsamında ba#ımsız jür! tarafından de#erlend!r!len ve B!rle"m!" M!lletler Sürdürüleb!l!r 
Kalkınma Amaçlarına de#er katan kurumsal sosyal sorumluluk projeler! ödüllend!r!ld!.
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Program/Uygulamanın Adı 
Mont!cola 

Ba"vurusu Yapılan Uygulamanın Özet!  
Mont!cola Projes!, Da# Okulları’nı bel!rleyerek, da# okullarındak! çocuklarımızın da#dak! ya"am 
standartlarının !y!le"t!r!lmes! amacıyla olu"turulmu"tur. 

Da# okullarının e#!t!m ve ö#ret!m olanaklarının, yapılan tüm ara"tırmalarda yeters!z oldu#u 
görülmü"tür. E#!t!m s!stem!n!n performansı tartı"ma götürmeks!z!n ger!lem!"t!r. Bu durumun 
tar!f! asla çares!zl!k olmamalıdır.  Her nefes!n gelece#e b!r yatırım oldu#u b!l!nc!nde, yeterl! ve 
güçlü farkındalık, e#!t!m ve ö#ret!m!n gere#! olmalıdır. 
Mont!cola çocuklarına, hayatı anlatmak ve onların gözünde anlamlandırmak, amacımızdır. 
Hayata kar"ı hazır olmak, ya"amaya de#er b!r gelecek !ç!n b!r adım önde ba"lamalarını sa#lamak 
amacındayız. 

Bu farkındalık ve bakı" açısından do#an Mont!cola Projes!, yardım el!n! uzattı#ı her çocukla ülken!n 
gelece#!ne, hep!m!z!n gelece#!ne poz!t!f katkıda bulundu#una !nanmaktadır.

Gelece#!n "ek!llenmes!nde b!r pay sah!b! olmak !st!yor !sek; !mkânsızlık !ç!nde kıvrananların 
e#!t!m! temel yolumuz olmalıdır. $y! b!r e#!t!m, s!h!rl! b!r de#nek g!b! çocukların hayatında yen! 
ve farklı kapıların açılmasına olanak sa#layacaktır. Sadece akadem!k de#!l, sosyal ve kültürel 
gel!"!mler! !ç!n de destek ver!lmes! gerekt!#!ne !nanıyoruz. Bu durum sosyal adaptasyon sürec!n! 
de kolayla"tıracaktır. Sosyal sorumluluk projeler! !nsanüstü !n!s!yat!flerle uzun soluklu etk!s! olan 
olumlu algılar yaratab!lmekted!r. 

Gönüllülük !lkes! !le çıkılan bu yolda, dokunulan her yürek, yarınlar !ç!n daha parlak b!r güne" 
demekt!r.

E#!t!m, hem de temel e#!t!m b!r çocu#un temel !ht!yacıdır, gerekl!l!kt!r, zarur!yett!r. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de cumhur!yet!n !lk yıllarında altını ç!zd!#! g!b! “M!ll! e#!t!m ı"ı#ının memleket!n 
en der!n kö"eler!ne kadar ula"masına, yayılmasına özell!kle d!kkat ed!yoruz.”, b!z de Mont!cola 
gönüllüler! olarak; ülkem!z!n kırsal bölgeler!nde sönük kalan m!ll! e#!t!m ı"ı#ını destekleyerek b!raz 
daha parlak ı"ıldamasını sa#lamaya çalı"maktayız. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Mont!cola Projes!, Da# Okulları’nı bel!rleyerek, çocuklarımızın da#dak! f!z!k! ya"am standartlarının 
!y!le"t!r!lmes! amacıyla olu"turulmu"tur. 

Da# okullarının e#!t!m ve ö#ret!m olanaklarının, yapılan tüm ara"tırmalarda yeters!z oldu#u 
görülmü"tür.

Çünkü, zaten !mkansızlıklarla sava"mak bu küçücük yavruların "eh!r ya"amında okuyan 
çocuklarımıza oranla daha yen!k ba"ladıkları bu yolculukta, bu h!ss! b!razcık da olsa azaltmak, 
ba"armak !sted!kler!nde el!n! tutacak !nsanların oldu#unu b!lmeler!n! sa#lamak hedef!m!zd!r.

1MBUJO�#BʰBS��½EàMà
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Bu farkındalık ve bakı" açısından do#an Mont!cola Projes!; yardım el!n! uzattı#ı her çocukla ülken!n 
gelece#!ne, hep!m!z!n gelece#!ne poz!t!f katkıda bulundu#una !nanmaktadır. 

KSS Çözümü’nün Hedefler! 
Mont!cola olu"umu, da# köyler!nde ya"ayan, b!rle"t!r!lm!" sınıflı da# okullarında okuyan ve 
!mkânsızlıklarla sava"an !lkö#ret!m ö#renc!ler!n! hedeflemekted!r.

Çocukların, f!z!k! !mkânsızlıklarını azaltarak az da olsa nefes alma alanı yaratmayı amaçlamaktayız. 
Ö#renc!ler!n sosyal yönler!n! gel!"t!rmek, onların res!m yapma, k!tap okuma g!b! akt!v!teler!n! 
desteklemektey!z. B!rl!kte yaptı#ımız res!m çalı"maları ve spor akt!v!teler! !le sosyal sorumluluk 
projem!z!, sosyal duyarlılık çerçeves!nde yer!ne get!r!yoruz.  
 
B!rle"t!r!lm!" sınıf kavramının altını ç!zmektey!z. B!rle"t!r!lm!" sınıflarda e#!t!m, b!r ö#retmen!n b!r 
ö#renc!ye ayırdı#ı vakt! ve d!kkat! azaltmaktadır. Bu nedenle Mont!cola projes!nde; b!rle"t!r!lm!" 
sınıflı okullara öncel!k vermektey!z. 

Temel olarak kırtas!ye, spor malzemeler!, çanta ve k!tap !ht!yaçlarını kar"ıladı#ımız bu ö#renc!ler!n 
!ht!yaca b!naen de kıyafet, ayakkabı vb. g!b! k!"!sel !ht!yaçlarını veya okulun günlük hayatı etk!leyen 
b!r !ht!yacı var !se (yer dö"emes!, halı, pencere, kapı, tuvalet, bedensel engell! ö#renc!ler!n tekerlekl! 
sandalye !ht!yaçları vb. g!b!) !ht!yaçlarını kar"ılamaktayız. 

KSS Çözümü !ç!n Yapılan Faal!yetler
Mont!cola projes! !ç!n ana faal!yetler; 
1. Da# okulu kr!terler!ne uygun okullarla !let!"!me geçmek, (Kaymakamlıklardan, s!v!l toplum 

kurulu"larından ve beled!yelerden destek alarak)
2. Sınıfın ö#retmenler!nden !ht!yaç l!stes! talep ed!lerek, bütçelend!r!lmes! yapılır.  (F!z!k! !ht!yaçlar; 

perde, halı, yer dö"emes!, soba, kapı, pencere, tuvalet, tem!zl!k malzemeler!, !lk yardım 
malzemeler! vb, ö#renc! e#!t!m !ht!yaçları; çanta, kırtas!ye ve spor malzemeler!, zeka oyunları, 
k!tap, Ö#renc! k!"!sel !ht!yaçları; mont, bot, sınıf !ç! ayakkabı, el krem!, d!" fırçası, d!" macunu 
kapsamındadır.)

3. Yardımın !çer!#!, ürünler!n satın alması yapılarak hazırlanır,
4. As!s çalı"anlarından olu"an gönüllü ek!b! bel!rlenerek seyahat programı çıkartılır,
5. Yardım yapılacak okula z!yaret!n gün ve saat! b!ld!r!l!r ve uygunluk alınır,
6. E#er kaymakamlık veya STÖ vasıtası !le g!d!l!yor !se g!d!len yerde bu k!"!lerle görü"ülür,
7. Bel!rlenen günde söz konusu okul z!yaret ed!lerek yardımlar da#ıtılır,
8. Ö#renc!lerle !lg!lenen Mont!cola gönüllüler! onlarla zaman geç!r!r, sohbet eder ve çe"!tl! 

akt!v!teler yapar.
9. Sınıf ö#retmen! veya müdür !le görü"ülerek ekstra durumu olmayan ö#renc!ler !le !lg!l! b!lg! 

alınır,
10. Ek deste#e !ht!yacı olan ö#renc!ler bel!rlen!r, z!yaretten sonrak! günlerde tem!n ed!lerek daha 

sonra ö#renc!ye ula"tırılır. (Kulaklık, tekerlekl! sandalye vb)

Tüm bu faal!yetler!n sonucunda Mont!cola projes!n!n ana amacı olan çocukların gelece#!ne 
poz!t!f katkı sa#laması beklen!r. Bu !nançla çocuklara sah!p çıkmak, gelece#e yatırım yapmak !le 
e"anlamlıdır. 

1 YOKSULLU$A SON
Yoksullu!un tüm b"ç"mler"n" her yerde sona erd"rmek
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KSS Çözümü’nün Payda"larla #l!"k!s! ve Payda" Katılımı 
Yardım yapılacak olan okulların bel!rlenmes! !ç!n, $l veya !lçe M!ll! e#!t!m Müdürlükler!nden, 
beled!yeler ve STÖ’den !"b!rl!#! talep ed!l!r. Bu talep do#rultusunda projeye uygun okullar bu 
payda"larla bel!rlen!r. 

Mont!cola projes!n! gerçekle"t!ren 3 k!"!den olu"an çek!rdek kadronun yanı sıra katılımcılık !lkes! 
!le devam ett!r!len Mont!cola projes!n!n her okul z!yaret!ne As!s Otomasyon A.%.  çalı"anlarından 1 
veya 2 k!"! gönüllülük çerçeves!nde katılımı !le projeye destek ver!r. 

Ek olarak da#ıtımı yapılacak olan yardım paketler! g!d!len !l sınırları !ç!nde As!s Otomasyon 
çalı"anları ve bay!ler! var !se projeye gönüllülük !lkes! !le dah!l ed!lerek lokal destek alınır.  
E#er g!d!len lokasyonlar kaymakamlık, beled!ye veya STÖ vasıtası !le tesp!t ed!lm!" !se z!yaret 
yapılmadan önce bu k!"!ler !le görü"ülerek z!yaret!n beraber yapılması sa#lanır. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk!ler!/Sonuçları (T!car! ve Sosyal Faydalar)
Proje faydaları gözleme dayalı olarak de#erlend!r!lm!"t!r. Z!yaret ed!len okullarda gözlemlere dayalı 
elde ett!#!m!z ver!lere göre b!rle"t!r!lm!" sınıflı okullar, özell!kle proje kapsamımızda olanlar, f!z!k! 
yeters!zl!kler !ç!nded!r. Okulların zaten b!rle"t!r!lm!" sınıflar olmasından dolayı e#!t!m yeters!zl!#!, 
!mkân ve materyal yeters!zl!#! !le b!rle"t!#!nde tablo negat!f yönde çıkmaktadır. E#!t!m her çocu#un 
hakkıdır. Bu nedenle proje kapsamında b!zler, b!z! sınırlayan çerçeveler dah!l!nde b!rçok çocu#a 
ula"mak ve hayatlarını daha ya"anır kılacak dokunu"lar yapmak amacındayız. Gel!"m!" bölgelerdek! 
ö#renc!ler!n sah!p oldukları konforu, bel!rlenm!" okullarda yaratmaya çalı"arak e"!t ko"ullarda 
becer!ler!n yükselt!lmes!, gel!"!mler!nde daha etk!l! b!r tutumun kazandırılması amacındayız. Bu 
amaca !st!naden de gerçekle"t!rd!#!m!z projelerde hedefler!m!ze ula"mı" bulunmaktayız. 

Sınırlı bütçeler ve kaynaklarla yapılab!lecekler! en ver!ml! "ek!lde gerçekle"t!rmek !ç!n 
çabalamaktayız. Amacımız projen!n kend! hedef k!tles! ve kr!terler! dah!l!nde dokunmadı#ımız 
çocuk kalmamasıdır. Bu ba#lamda da projen!n sürdürüleb!l!rl!k vasfını elde etmes! !ç!n çalı"maktayız.  
Kaynaklarımızı bu hedef do#rultusunda harcayarak sürekl!l!k ve devamlılık yaratma amacındayız. 
2017 yılından ber! sürdürüleb!l!rl!k !lkes! !le devam eden Mont!cola projes!nde, bugüne kadar 
kapsamı dah!l!nde 32 !lkokul z!yaret ed!lerek 864 çocu#a umut da#ıtmı"tır.

Mont!cola projes!, kurumsal !t!barın gel!"!m! açısından kr!t!k önem ta"ımaktadır. Kurumumuz 
hakkında yarattı#ı poz!t!f algının yanı sıra !"e alım kal!tes!n! de yükseltece#!ne !nanmaktayız. 
Ek olarak, "!rket !ç! katılımcılık, !ç !l!"k!ler!n gel!"mes!n! sa#layarak potans!yel kr!z olasılıklarını 
m!n!m!ze etmekted!r. 

Bu programı !y! örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Mont!cola Projes! fırsat e"!tl!#! olmayan çocuklara dokunarak onların da öneml! ve de#erl! 
olduklarını h!ssetmeler! sa#lamak !ç!n çalı"maktadır. Bu ba#lamda b!rle"t!r!lm!" sınıflı e#!t!me 
d!kkat çekmektey!z. 

Ek olarak "!rket !majına kattı#ı poz!t!f de#er, sektörde KSS projeler!n!n de azlı#ı neden! !le As!s 
Otomasyon’un ana faal!yet alanının ötes!ne çıkarak örnek te"k!l etmes!ne sebep olmu"tur. 
Akaryakıt Otomasyon sektörünün !lk projeler!nden olan Mont!cola, aynı zamanda sektörde !t!c! 
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güç olarak sektörün bu konulardak! farkındalı#ını ve duyarlılı#ını da arttıracaktır. 

As!s Otomasyon, kurumsal Sosyal Sorumluluk projes! Mont!cola !le çevreye, do#aya, !nsana ve 
gelece#e saygılı f!rmalar !çer!s!nde olmayı hedeflemekted!r.

Programın Yürütülmes! Sırasında Ö$ren!len Dersler  
Mont!cola projes!n!n ba"langıcında bel!rlenen !ht!yaç l!stem!z, zaman !ç!nde ö#retmenlerle 
yapılan görü"meler ı"ı#ında evr!lerek gel!"m!"t!r. Bu sayede gerçek !ht!yaçlar bulunmu", hedefler 
netle"t!r!lm!"t!r. 

Proje faal!yetler!m!zde, ula"tı#ımız ma#dur okullarda ö#renc!ler!n ya"amlarını ne kadar 
de#!"t!reb!lece#!m!z! gördük. Bu nedenle, davranı" b!ç!mler!m!z!n ö#renc!ler!n üzer!nde bıraktı#ı 
etk!ye daha fazla d!kkat etmektey!z.

Kurum !ç!nde çalı"anların projeye katılım sa#laması, topluma ve çevreye !l!"k!n kararlarında 
sa#lıklı ve dü"üncel! hareket etmeler!n! sa#layarak sosyal sorumluluk b!l!nc!n!n tabana yayılması 
sa#lanmı"tır. Aynı zamanda çevres!ne duyarlı ve bulundu#u toplumun !ht!yaçlarına sesleneb!len 
b!r anlayı"la çalı"ması gerekt!#! dü"ünces! yaygınla"mı"tır. As!s Otomasyon olarak, sosyal 
sorumluluklarının b!l!nc!nde olmayan ve sosyal sorumluluk anlayı"ı gel!"mem!" b!reyler!n 
örgütlerde çalı"maları çok zor oldu#una !nanmaktayız. 
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Program/Uygulamanın Adı 
1000 Ç!ftç! 1000 Bereket

Ba"vurusu Yapılan Uygulamanın Özet!  
 “1000 Ç!ftç! 1000 Bereket” programı, Carg!ll tarafından 2019 yılında ba"latılmı" b!r sosyal 
sorumluluk programı olup ülkem!z!n ç!ftç!ler!n! sürdürüleb!l!r tarım uygulamaları konusunda 
destekley!p ver!ml!l!k ve kazançlarını artırmayı hedeflemekted!r. Program Mers!n, Adana, Konya, 
Karaman, Man!sa ve $zm!r’de mısır tarımı yapan 1000 ç!ftç! !le yürütülecek "ek!lde planlanmı", 
ç!ftç!ler!n yo#un taleb! sonucunda !lk senede 1235 ç!ftç!ye ula"ılmı"tır. Program kapsamında 
alanında uzman z!raat mühend!sler! tarafından z!ra! ve tekn!k danı"manlık sa#lanırken, 
yen!l!kç! d!j!tal araçlara er!"!m sa#lanarak ç!ftç!ler!n refahını artıracak tarım uygulamalarının 
yaygınla"tırılması amaçlanmaktadır.

1000 Ç!ftç! 1000 Bereket sosyal sorumluluk programını sürdürüleb!l!r kılan temel unsur !se 
ç!ftç!ler!n sürdürüleb!l!r tarım uygulamaları ve d!j!tal araçlarla tanı"tırılarak uzun vadede de 
uygulayab!lecekler! b!r kültür de#!"!m!n!n hedeflenmes! ve ver!len e#!t!mler sayes!nde !" yapı" 
"ek!ller!nde de#!"!kl!#e ön ayak olunab!lmes!d!r.

Öte yandan bu etk!n!n sürdürüleb!l!rl!#!n! desteklemek üzere program, l!der ç!ftç! modülü 
!le desteklenm!" ve bulundukları yörelerde network!ng etk!s! olan ç!ftç!ler l!der ç!ftç! olarak 
konumlandırılmı"tır.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Carg!ll’!n sosyal sorumluluk çalı"malarının 3 temel odak noktası bulunuyor. ‘Dünyayı Beslemek’, 
‘Gezegen! Korumak’ ve ‘Toplumları Gel!"t!rmek’.

Carg!ll faal!yet gösterd!#! lokasyonlarda sürdürüleb!l!r tarım uygulamalarını desteklemek üzere 
sosyal sorumluluk programlarına !mza atıyor.  B!rle"m!" M!lletler Sürdürüleb!l!r Kalkınma Hedefler!ne 
uyumlu olarak 2030 yılına kadar Carg!ll tüm dünyada sürdürüleb!l!r tarım uygulamaları ve pazar 
er!"!m! konusunda e#!t!mler vererek 10 m!lyon ç!ftç!ye ula"mayı planlıyor. Carg!ll Türk!ye’de  “1000 
Ç!ftç! 1000 Bereket” !le tarımda sosyal ve d!j!tal dönü"üme katkı sa#lamayı, sürdürüleb!l!r tarım 
uygulamalarını yaygınla"tırmayı, ç!ftç!ler!n b!lg!ye dayalı tarım teknoloj!ler!n! ben!msemes!n! ve 
ç!ftç! refahını artırmayı hedefl!yor. 

Amaç hem mısır tarımı yapan ç!ftç!ler hem ülkem!z !ç!n ekonom!k ve sosyal de#er yaratmak. 

KSS Çözümü’nün Hedefler! 
1000 Ç!ftç! 1000 Bereket programının amacı ülkem!z!n ç!ftç!ler!n! sürdürüleb!l!r tarım 
uygulamaları konusunda destekley!p ver!ml!l!k ve kazançlarını artırmaktır. Bu çalı"ma kapsamında 
gerçekle"t!r!len faal!yetler sürdürüleb!l!rl!k alanında yarattıkları çevresel, sosyal ve ekonom!k 
etk!ler! !le tak!p ed!lm!"t!r.

1) Sosyal Etk!
• B!rçok f!nansal araca er!"!m !le ç!ftç!ler!n f!nansal okuryazarlık düzey!n!n gel!"t!r!lmes!.
• Z!ra! ürünler!n opt!mum kullanımı !ç!n ç!ftç!ler!n z!ra! b!lg! ve yetenekler!n!n gel!"t!r!lmes!.

 Büyük Ödül
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• D!j!tal tarım uygulamalarında ç!ftç!ler!n !let!"!m ve yetenekler!n!n gel!"t!r!lmes!.  

2) Çevresel Etk!
• Hammadde kullanımının daha !y! tak!b! !le kaynak ver!ml!l!#!n!n !y!le"t!r!lmes!.
• Toprak kal!te sev!yeler!n!n tak!b!.
• B!yoçe"!tl!l!#!n korunması ve !y!le"t!r!lmes!.

3) Ekonom!k Etk!
• Program kapsamında ç!ftç!ler!n ver!ml!l!#!nde %12 artı" sa#lanması 
• Mal!yet opt!m!zasyonu

KSS Çözümü !ç!n Yapılan Faal!yetler
• Programımızın ba"ında z!raat mühend!sler!m!z 1235 ç!ftç!y! ek!m önces! tarlalarında b!zzat 

z!yaret ett!. D!j!tal toprak anal!z c!hazı !le toprak anal!z! yaparak 10 dak!kadan kısa b!r sürede 
güven!l!r anal!z sonuçlarını ücrets!z olarak payla"tı,  uygun gübreleme programı önerd!. 

• Anal!z sonrasında ç!ftç!ler!m!ze SMS !le ek!mden hasada kadar; do#ru gübreleme, ver!ml! 
sulama yönet!mler! ve hastalıklarla mücadele konusunda tarlalarına özel yet!"t!r!c!l!k öner!ler! 
sunduk. 

• Ç!ftç!ler!m!ze özel 444 5 175 numaralı telefondan ula"ab!lecekler! b!r tekn!k destek hattı 
kurduk. Ç!ftç!ler yalnızca b!r telefonla uzman z!raat mühend!sler!m!ze ula"ab!l!yor, her türlü 
z!ra! problemler!n! danı"arak sorularına yanıt alab!l!yor. 

• Bel!rlenen 10 l!der ç!ftç!n!n tarlalarına kurdu#umuz sensör !stasyonları (sıcaklık, nem ve yakın 
kızılötes! spektrometre) ve uydular aracılı#ı !le toprak, hava ve b!tk! gel!"!m!n! düzenl! olarak 
tak!p ed!yoruz. Ç!ftç!lere uydu görüntüler! ve sensör ver!ler!ne dayalı karar alab!lmeler! !ç!n 
destek oluyoruz. 

• Ç!ftl!k Yönet!m S!stem! onl!ne portalını kurarak, ç!ftç!ler!n ç!ftl!k muhasebes! tutmalarına ve 
tarlalarını b!r !"letme g!b! yönetmeler!ne olanak sa#ladık (cys.1000c!ftc!1000bereket.com). 
Bu sayede ç!ftç!ler tarla bazında yaptıkları akt!v!teler! ve mal!yetler! kayıt altına alab!l!yor ve 
karlılıklarını kolaylıkla hesaplayab!l!yor. 

• F!nansal Okuryazarlık ve Er!"!m Derne#! (FODER) !"b!rl!#!yle ç!ftç!ler!m!ze ek!m önces!nde 
gerçekle"t!rd!#!m!z ç!ftç! bulu"malarında f!nansal okuryazarlık e#!t!mler! verd!k.

• Tarım sektöründe $" Sa#lı#ı ve Güvenl!#! konusunda farkındalık e#!t!m! verd!k.

• Ç!ftç!ler!n l!sanslı depoları kullanma b!l!nc!n! gel!"t!rmek amacıyla Elektron!k Ürün Sened! 
(ELÜS) b!lg!lend!rmes! yaptık. 

KSS Çözümü’nün Payda"larla #l!"k!s! ve Payda" Katılımı 
Ülkem!zde ç!ftç!n!n topra#ına b!r !"letme bakı" açısıyla bakab!lmes!n!n öneml! b!r !ht!yaç 
oldu#undan yola çıkarak, “f!nansal okur-yazarlık” konusunu programa dah!l ett!k. F!nansal 

2 AÇLI$A SON
Açlı!ın sona erd"r"lmes", gıda güvenl"!" ve daha "y" beslenme güvences"n"n 
sa!lanması; sürdürüleb"l"r tarımın desteklenmes"
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Okuryazarlık ve Er!"!m Derne#! (FODER) !le !"b!rl!#! yaparak ç!ftç!ler!m!ze f!nansal okuryazarlık 
e#!t!mler! verd!k. Ç!ftç!n!n teknoloj!y! tarım !le b!rle"t!rerek topra#ından yüksek ver!m almasının 
yanında, konuya daha bütünsel b!r bakı" açısıyla yakla"arak !" yönet!m! yapab!lmes!n! hedefled!k. 
Programın !k!nc! fazında, geleneksel çalı"ma yöntemler!n!n yaygın olarak kullanıldı#ı, korunma 
gereks!n!m!n!n yüksek, tehl!ke ve r!skler!n görülme oranının çok oldu#u tarım sektöründe $" Sa#lı#ı 
ve Güvenl!#! konusunda farkındalık e#!t!m! verd!k. E#!t!m!n !çer!#! A!le, Çalı"ma ve Sosyal H!zmetler 
Bakanlı#ının $" Sa#lı#ı ve Güvenl!#! uzmanları ve 19 Mayıs Ün!vers!tes! ö#ret!m üyeler!nden Doç. 
Dr. Y.Benal Öztek!n tarafından hazırlandı. 

Programın ekonom!k ve sosyal etk! ölçümlemes! ba#ımsız b!r kurulu" olan Ernst & Young 
tarafından raporlanmaktadır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk!ler!/Sonuçları (T!car! ve Sosyal Faydalar)
1000 Ç!ftç! 1000 Bereket programı kapsamında f!nansal okuryazarlık, tarım tekn!kler!, tarım 
teknoloj!ler! ve !let!"!m alanlarında farkındalı#ı artırmaya yönel!k çalı"malarımız sonucunda:
• F!nansal okuryazarlık e#!t!mler!nden faydalanma oranı %65, 
• Z!ra! e#!t!m ve uygulamalardan faydalanma oranı %69, 
• Toprak anal!z! ve ç!ftç! platformu g!b! d!j!tal tarım uygulamalarından faydalanma oranı %67,
• D!j!tal uygulamalarla ver!m elde eden ve tasarruf sa#layan ç!ftç! oranı %86 olarak gerçekle"t!.
• 1000 Ç!ftç! 1000 Bereket programı kapsamında 1000 ç!ftç!ye toprak anal!z! hedeflen!rken, bu 

sayı gelen talepler do#rultusunda 1235 ç!ftç!ye ula"tı.
• Mısır ek!m!nden önce gerçekle"t!r!len ç!ftç! toplantılarında toplamda 312 ç!ftç!ye f!nansal 

okuryazarlık e#!t!m! ver!ld!. 
• Hasat önces!nde gerçekle"t!r!len ç!ftç! toplantılarında 402 ç!ftç!ye $" Sa#lı#ı ve Güvenl!#! 

(!lkyardım, güvenl! traktör kullanımı ve pest!s!t kullanımı g!b! konularda) e#!t!m! ver!ld!. 
• D!j!tal uygulamayı kullanan ç!ftç!lere sunulan anlık ver!ler sayes!nde, sulama ve !laçlama 

!ht!yacını etk!n "ek!lde g!derme, daha dü"ük mal!yetle, daha ver!ml! ve kal!tel! ürünler elde 
edeb!lme !mkanı sa#landı. 

• D!j!tal araçlara er!"!m, z!ra! tekn!k destek ve danı"manlık h!zmetler! sonucunda, ç!ftç!lere do#ru 
tarım tekn!kler! uygulama b!l!nc! kazandırıldı. Ürünün !ht!yacı olan su, bes!n ve !laç m!ktarları 
opt!m!ze ed!lerek b!yok!rl!l!#!n!n ve ekos!stem üzer!ndek! olası hasarın önüne geç!ld!. 

Bu programı !y! örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
B!lg!ye dayalı !" yapma kültürünü gel!"t!rme hedef!yle, ç!ftç!ler!n b!rb!rler!yle düzenl! !let!"!m 
kuracakları, b!lg! ve deney!mler!n! payla"acakları !let!"!m kanalları kurduk. 

Ek!m ve hasat önces!nde ç!ftç! bulu"maları düzenled!k. Düzenl! SMS’lerle b!lg!lend!rmeler yaptık, 
!çer!k küratörlü#ü z!raat mühend!sler!nce yapılan, !lçe bazında WhatsApp grupları olu"turduk. 
Programın sürdürüleb!l!rl!#! ve ç!ftç!ler!n ed!nd!kler! yen! b!lg! ve becer!ler! hayatlarında tatb!k 
edeb!lmeler! !ç!n l!der ç!ftç! modülünü olu"turduk. Yen!l!#e açık, network!ng etk!s! bulunan 
ç!ftç!ler! programın öncüsü olarak konumlayarak yakın d!yalog kurduk,  ger! b!ld!r!m mekan!zması 
olu"turduk.

Ç!ftç!lere sunulan SMS b!lg!lend!rmes!yle hava ko"ulları, an! fırtına ve ya#ı"lara da!r ç!ftç!lere önden 
b!lg!lend!rme yaparak önlem alab!lmeler!ne olanak sa#ladık.
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Programın Yürütülmes! Sırasında Ö$ren!len Dersler  
Bu programla amacımız, ç!ftç!ler!n geleneksel yöntemlere kıyasla b!lg!ye dayalı üret!m yapma 
prat!#!n! gel!"t!rmekt!.  Çe"!tl! e#!t!m modüller!ne ve d!j!tal araçlara er!"!mler!n! sa#layarak, b!r!m 
alandan alacakları mısır rekoltes!n!n artmasını ve ç!ftç! refahına katkı sa#lamayı hedefled!k. 
Ç!ftç!n!n geleneksel metotlardan z!yade b!lg!ye dayalı karar alma noktasında de#!"!m yaratmanın 
ne kadar zor oldu#unu ve zaman alaca#ını ke"fett!k. Bunun zaman !ç!nde daha üst noktalara 
gelece#!n!n b!l!nc!nde olarak ç!ftç!lerle daha sık b!r araya gelmem!z gerekt!#!n! gözlemled!k. Farklı 
!ht!yaçlarına cevap vereb!lece#!m!z yen! e#!t!m modüller!yle programı zeng!nle"t!rmem!z ve daha 
çok partner! programımıza !lave ederek büyümem!z gerekt!#!n! anladık.

www.1000c!ftc!1000bereket.com



44

Program/Uygulamanın Adı 
Hayat Ba#ım

Ba"vurusu Yapılan Uygulamanın Özet!  
Erken ya da sa#lıksız do#um yapan anneler!n bebekler! yen!do#an yo#un bakım ün!tes!nde 
kalmaktadır. Bu bebekler!n anne sütünden ve sevg!s!nden mahrum kalmaması !ç!n her 2 saatte 
b!r anneler!n!n yanında olması gerekl!d!r. Ancak durumları müsa!t olmayan anneler, ya hastane 
kor!dorları ya da bahçelerde beklemek durumunda kalmaktadır. T.C. Sa#lık Bakanlı#ı tarafından 
hayata geç!r!len “Anne M!saf!rhaneler!” kapsamında bu anneler ücrets!z olarak m!saf!rhanelerde 
konaklayab!l!yor. Ancak bebe#! yo#un bakım ün!tes!nde tedav! gören anneler, b!r takım duygu 
durum bozuklukları ve travma ya"amaktadır.

Sa#lık Bakanlı#ı Kamu Hastaneler! Genel Müdürlü#ü, Bebek Ruh Sa#lı#ı Derne#! ve Molf!x !" 
b!rl!#!nde, anne m!saf!rhaneler!nde kalan anneler!n ve hastaneler!n öncel!k ve beklent! !ht!yaçları 
anal!z ed!lerek proje 3 a"amada kurgulanmı"tır: 

1. Anneler ve annelerle !lk !let!"!m! kuran sa#lıkçılar; ebe/hem"!relere yönel!k e#!t!m deste#!, 
2. Anneler!n kaldıkları yerlerde k!"!sel ve sosyal !ht!yaçlarını kar"ılayacak f!z!k! yatırımlar,
3. Yen!do#an yo#un bakım ün!teler!n!n !ht!yacı olan “!ler! ya"am destek ün!teler!” tem!n ed!lm!"t!r. 

Molf!x Hayat Ba#ım KSS Projes! kapsamında, bebekler! yen! do#an yo#un bakım ün!tes!nde 
tedav! gören anneler!n, ps!koloj!k ve sosyal ko"ullarının !y!le"mes! amaçlanmaktadır. Devlet 
hastaneler!n!n anne m!saf!rhaneler!nde kalan anneler!, 15 günde b!r ps!kologlar z!yaret ederek, 
onlara güvenl! ba#lanma üst ba"lı#ında e#!t!mler vermekted!r.

Proje kapsamında D!yarbakır, Erzurum, Isparta, Kayser!, Kocael!, Konya, %anlıurfa, S!vas, Trabzon, 
Van !ller!nde, 2019 – 2020 dönem!nde, yakla"ık 5 b!n anneye ve proje kapsamında yen!do#an 
yo#un bakım ün!tes!nde görev yapan toplam 350 ebe ve hem"!reye b!reb!r e#!t!m ver!lmes! 
hedeflenm!"t!r. Projede !ller, yatak sayısı yo#unlu#u ve ülke genel!n!n tems!l!yet! gözönüne alınarak 
bel!rlenm!"t!r.

M!saf!rhanelerde, anneler!n kend!ler!n! ev ortamında h!ssetmeler!n! sa#layacak, çay kahve 
mak!naları, dolap, oturma kö"eler! ve hastane t!p! süt sa#ma mak!naları tem!n ed!lerek anneler!n 
temel !ht!yaçları g!der!lmekted!r.

Projen!n b!r d!#er a"amasında !se 10 !lde 10 hastaneye küvöz, solunum c!hazları, sarılık c!hazları, 
mon!tor g!b! yen!do#an yo#un bakımında olması gereken hayat! c!hazlar ba#ı"lanmı"tır. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Projeyle, bebe#! yo#un bakımda kalan ve travma ya"ayan annelere ps!koloj!k ve b!l!msel e#!t!mlerle  
destek sa#lanıyor. Anneler, “Güvenl! ba#lanma” üst ba"lı#ında anne&bebek ba#ının önem!yle 
!lg!l! b!lg!lend!r!l!yor.  Suçluluk h!ss! g!b! duygu durum bozukluklarını ver!len destekle azaltmak 
hedeflen!yor. Ya"am ün!teler! ba#ı"ı !le daha çok bebe#e er!"!m !mkanı sa#lanıyor. Hayata “güvenle 
ba#lanan” b!reyler!n, gelece#!n mutlu & sa#lıklı b!reyler! olaca#ından yola çıkılarak, mutlu toplum 
amacına h!zmet ed!l!yor.  

�1MBUJO�#BʰBS��½EàMà
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Proje, Molf!x’!n faal!yet alanı !le !l!"k!l! olarak sa#lıklı b!reyler yet!"mes!ne, farklı !ller! ve bölgeler! 
kapsayarak e"!ts!zl!kler!n azaltılmasına ve kamu, akadem!, s!v!l toplum ve özel sektör !" b!rl!#! 
model! !le hedefler !ç!n ortaklıklar amaçlarına h!zmet etmekted!r. 

KSS Çözümü’nün Hedefler! 
Molf!x, Hayat Ba#ım KSS projes!yle, Bakanlık tarafından yapılan f!z!k! yatırımların, n!tel!kl! ve prat!k 
e#!t!m !çer!kler!yle desteklenmes!n!, anneler!n, güvenl! ba#lanma ba"ta olmak üzere tüm dünyada 
uygulanan Kanguru Bakımı yöntemler!, çocuk gel!"!m !zleme ve oyun e#!t!m! !çer!kler!yle bebe#!n! 
do#ru b!r "ek!lde tak!p edeb!lmes!n!, annen!n kend!n! daha !y! h!ssetmes!n!, bebek gel!"!m! 
hakkında b!l!msel b!lg!lere sah!p olmasını hedeflemekted!r. Yanı sıra proje, sa#lık personel!ne 
ver!len e#!t!mlerle bu b!lg!ler!n kalıcı olmasını ve ya"am ün!tes! ba#ı"larıyla daha çok bebe#e 
tedav! hakkının er!"!m!n! hedeflem!"t!r. 

Hayat Ba#ım projes!, ülke genel!nde uygulanırken sürdürüleb!l!r  b!r model olarak kamu payda"ları 
!le payla"ılmaktadır.  Molf!x Hayat Ba#ım projes!, 2020 yılında N!jerya ve Cezay!r g!b! Molf!x’!n 
faal!yet gösterd!#! d!#er ülkelerde de yaygınla"tırılması hedeflenmekted!r. 

Proje, Sa#lıklı B!reyler amacı !le do#rudan !l!"k!l! olup anne&bebek sa#lı#ı, tıbb! ek!pmanlara er!"!m, 
n!tel!kl! b!lg! ve !çer!klere her d!lde er!"!m ve fırsat e"!tl!#!n! sa#larken hedef !ç!n ortaklıklar !lkes! 
!le konunun tüm taraflarını b!r araya get!rerek  kalıcı çözümler!n gel!"t!r!lmes! hedeflenmekted!r.

KSS Çözümü !ç!n Yapılan Faal!yetler
Anne M!saf!rhanes! bulunan hastanelerde öncel!k/beklent!, !ht!yaç anal!zler! yapılarak 10 !l’e ön 
z!yaretler gerçekle"t!r!ld!.

Proje kapsamında annelere ve ebe/hem"!relere yönel!k hazırlanan e#!t!m !çer!kler!, Bakanlık 
Yetk!l!ler!, Bebek Ruh Sa#lı#ı Derne#! ve akadem!syenler!, Hacettepe Ün!vers!tes! Sa#lık B!l!mler! 
Fakültes! Çocuk Gel!"!m! Bölümü Prof. Dr. Pınar Bayhan  ve Molf!x yetk!l!ler!nden olu"an ek!ple, 
bebekler! erken ya da sa#lıksız do#an  anneler !ç!n özgün "ek!lde hazırlandı. 

$çer!k yakla"ımı, Güvenl! Ba#lanma, Kanguru Bakımı, Çocuk Gel!"!m! ve Do#um Sonrası Depresyon 
konularını kapsayan, e#!t!c! sunumlar, föy çalı"ması, çocuk gel!"!m! e#!t!m! ve oyun k!tapçı#ı, ölçme 
ve de#erlend!rme formları "ekl!nded!r.

Annelere yönel!k e#!t!mler, 10 !lde bulunan ün!vers!teler!n ps!koloj! ve PDR bölümler!nden mezun 
ps!kologların bel!rlenmes! !le mon!tor e#!tmen yöntem! !le gerçekle"t!r!l!yor. 

10 !lde bel!rlenen ps!kologlar, $stanbul’da düzenlenen e#!t!c! e#!t!m!ne katılarak akadem!syenler 
tarafından e#!t!lerek kend! !ller!nde e#!t!m çalı"malarına ba"ladı. E#!t!mlerle b!rl!kte, hazırlanan 
!çer!k materyaller! annelere ücrets!z olarak da#ıtılıyor.

Anne m!saf!rhaneler!nde, anneler!n kullanımına yönel!k k!"!sel h!jyen ürünler!, çay ve kahve 
mak!naları, payla"ım panosu, masa ve sandalyelerle, hastane t!p! (çoklu kullanım) süt sa#ma 
mak!neler! tem!n ed!ld!.

3 SA$LIKLI B!REYLER
Sa!lıklı ya#amların güvence altına alınması ve her ya#ta esenl"!"n desteklenmes" 
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Hastaneler!n yen!do#an yo#un bakım ün!teler!n!n !ht!yaçlarına yönel!k olarak 10 !lde 10 hastaneye 
hayat! ya"am ün!tes! ba#ı"ı yapıldı.

Proje kapsamında, 1 Kasım 2019 tar!h!nde proje lansmanı yapılarak kamuoyuna sunuldu.

KSS Çözümü’nün Payda"larla #l!"k!s! ve Payda" Katılımı 
Molf!x Hayat Ba#ım KSS projes! çoklu payda" katılımı model! !le ve Hedef $Ç!n Ortaklıklar amacına 
yönel!k olarak hazırlanmı"tır.

Kamu Payda!ları:
T.C. Sa#lık Bakanlı#ı Kamu Hastaneler! Genel Müdürlü#ü ba"kanlı#ında,

Yen"do#an yo#un bakım ün"tes" ve anne m"saf"rhanes" / 10 "l
Isparta %eh!r Hastanes!/Isparta
Dr. Al! Berv!ranlı Kadın Do#um ve Çocuk Hastanes!/Konya
D!yarbakır Kadın Do#um ve Çocuk Hastanes!/D!yarbakır
Nene Hatun Kadın Do#um Hastanes!/ Erzurum
Erc!yes Ün!ver!stes! Sa#lık Uygulama ve Ara"tırma Merkez! /Kayser!
SBÜ Al! Kahya Kadın Do#um HAstanes!/Kocael!
Numune E#!t!m Ara"tırma Hastanes!/S!vas
%anlı Urfa Eyyube E#!t!m Ara"tırma Hastanes!/ %anlı Urfa
Kanun! E#!t!m Ara"tırma Hastanes!/Trabzon
E#!t!m Ar"atırma Hastanes!/Van

Ps"kologların bel"rlend"#" Ün"vers"teler / 10 "l
Isparta Süleyman Dem!rel Ün!vers!tes!
D!yarbakır D!cle Ün!vers!tes!
Erzurum Atatürk Ün!vers!tes!
Kayser! Erc!yes Ün!vers!tes!
Kocael! Ün!vers!tes!
Konya Necmett!n Erbakan Ün!vers!tes!
Urfa Harran Ün!vers!tes!
S!vas Cumhur!yet Ün!vers!tes! E#!t!m Fakültes!
Van 100. Yıl ün!vers!tes!
Karaden!z Tekn!k Ün!vers!tes! 

Akadem"k Payda!lar:
Bebek Ruh Sa#lı#ı Derne#! 
Hacettepe Ün!vers!tes! Sa#lık B!l!mler! Fakültes! Çocuk Gel!"!m! Bölümü 

Tedar"k Z"nc"r"
Yen!do#an Yo#un Bakım Ün!teler!
Anne M!saf!rhaneler! Ek!pmanları
Hastane T!p! Süt Sa#ma Mak!neler!
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Hayat K"mya Çalı!anları ve Molf"x Ek"b"
$l bazında da#ıtılan annelere yönel!k k!"!sel ve genel h!jyen ürün da#ıtımı
Proje kapsamında dezavantajlı anne ve bebekler!n !ht!yaçlarının kar"ılanması

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk!ler!/Sonuçları (T!car! ve Sosyal Faydalar)
Proje kapsamında annelere yönel!k ver!len b!lg!ler!n b!lg! oranlarının sev!yes!n! ölçümlemek üzere 
ön-son test ve  Ed!nburgh Do#um Sonrası Depresyon ölçümlemeler! yapılmı"tır. Proje kapsamında 
ebe ve hem"!re e#!t!mler! !ç!n de ön-son test ve e#!t!m de#erlend!rme testler! yapılmaktadır. 

• Projen!n ba"lamı" oldu#u Eylül 2019’dan !t!baren 10 !lde toplam 40 E#!t!m !le 451 anneye 
 ula"ılmı"tır. Toplam 117 anne !le de e#!t!m önces!nde ve e#!t!m tamamlandıktan sonra e#!t!m 
 de#erlend!rme anket! gerçekle"t!r!lm!"t!r. 
• Annelere sorulan sorularda toplamda b!lg! oranı %37 sev!yes!nde artmı"tır.
• E#!t!m !le b!rl!kte h!çb!r "ey b!lmeyenler!n oranı %30’dan %5’e dü"mü"tür.
• Sorular bazında b!lg! oranı en çok Trabzon %67, Van %45, D!yarbakır ‘da %44 oranında 
 artmı"tır. 
• Ebe Hem"!re E#!t!mler!;
• Projen!n ba"lamı" oldu#u Eylül 2019’dan !t!baren 5 !lde toplam 5 E#!t!m !le 122 ebe ve 
 hem"!reye ula"ılmı"tır. 
• Düzenlenen e#!t!m programı !ç!n yapılan de#erlend!rmede programın genel anlamda 
 be#en!s!n!n yüksek oldu#u görülmekted!r (Ortalama 4,62/5,00). 
• Ebe ve Hem"!relere sorulan toplam soruların ortalamasına göre %21 oranında b!lg! artı"ı 
 sa#lanmı"tır.
• E#!t!mler kapsamında ebe ve hem"!reler!n b!lg! oranı en çok %37 oranında artı"la Van !l!nde 

sa#lanmı"tır.

Bu programı !y! örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Sa#lıklı B"reyler – E!"ts"zl"kler"n Azaltılması
Proje do#rudan sa#lıklı B!reyler ve kal!tel! ya"am konusunda ve ülkem!z!n her bölges!nden özell!kle 
dezavantajlı bölgeler!ndek! anneler!n b!lg! ve tıbb! ek!pmana er!"!m !ht!yacını gözetetmekted!r.

Sektörel $! Model" – Hedef  $ç"n Ortaklıklar
Proje sektörel b!r !" model! "ekl!nde tasarlanarak kamu payda"ları ba"ta olmak üzere, akadem!, 
s!v!l toplum ve özel sektörü kapsayan, toplumsal fayda odaklı yakla"ımı ben!msemekted!r.

Yerel $st"hdama Katkı
Proje kapsamında 10 !lde ün!vers!teler!n !lg!l! bölümler!nden projeye dah!l ed!len ps!kologlar !ç!n 
en az b!r yıllık !st!hdam ve vaka çalı"maları !le meslek! alanlarında gel!"!m sa#lanmı"tır. 

Akadem"k Çalı!maya Katkı
Ülkem!zde !lk kez bebe#! yen!do#an yo#un bakım ün!tes!nde kalan anneler!n ps!koloj!ler!ne 
yönel!k b!r alan çalı"ması yapılmaktadır. Ölçümlemeler akadem!k çalı"malara katkı sa#lamaktadır.
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Programın Yürütülmes! Sırasında Ö$ren!len Dersler  
Proje kapsamında kar"ıla"ılan en temel !k! sorun, mültec! anneler!n yo#un katılımı !le !lg!l! olarak 
çev!rmen !ht!yacı ve yen! do#um yapan anneler!n sa#lık sorunları neden!yle e#!t!m toplantılarında 
süre konusunun !y!le"t!r!lmes!.

Her hastanede bulunan çev!rmen sayes!nde e#!t!mler anneler!n anad!ller!ne uygun "ek!lde 
çevr!lerek devam etmekted!r.

Anneler, bebekler!n!n emz!rme saatler! ve yen! do#um yapmı" olmaları neden!yle f!z!ksel zorluklar 
ya"adıkları !ç!n e#!t!m süreler! anneler!n !ht!yaçlarına göre düzenlenmekted!r.

http://molf!x.com.tr/Molf!x_KSS_Land!ng_Page/

BUJO�#BʰBS��½EàMà
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Program/Uygulamanın Adı 
Hey Genç! Harekete Geç!

Ba"vurusu Yapılan Uygulamanın Özet!  
AstraZeneca tarafından dünya genel!nde, gençl!k ça#ındak! b!reyler!n sa#lı#ını olumlu yönde 
etk!lemeye yönel!k çalı"maları b!rle"t!ren; gençlere yönel!k b!r "ems!ye program olarak hayata 
geç!r!len Genç Sa#lı#ı Programı (Young Health Programme), bula"ıcı olmayan hastalıkların 
önlenmes!ne odaklanan b!r topluma yatırım katkısı programıdır. Bugüne kadar 6 kıtada ve 25 
ülkede bulunan gençler!n hayatlarına dokunan Genç Sa#lı#ı Programı kapsamında, T.C. M!ll! E#!t!m 
Bakanlı#ı, Türk!ye D!yabet Vakfı, Tüvana Okuma $stekl! Çocuk Vakfı (TOÇEV) ve AstraZeneca 
Türk!ye !" b!rl!#!yle Türk!ye’de hayata geç!r!len “Hey Genç! Harekete Geç!” projes!yle, gençler!n 
hayatında sa#lıklı beslenme b!l!nc!n!n yaratılması, f!z!ksel akt!v!te ve egzers!z!n önem!n!n 
vurgulanması ve yaratıcılık becer!ler!n!n ortaya çıkarılması hedeflend!. 2018 %ubat ayında ba"layan 
proje kapsamında, gençler!n sa#lıklı beslenme ve f!z!ksel akt!v!te konusunda b!l!nçlenmeler!n! 
sa#lamak amacıyla okullarda e#!t!mler ve atölyeler düzenlen!yor. Proje !le, toplamda üç yıl boyunca 
$stanbul dâh!l toplam 11 !l ve 78 farklı okulda, 9’uncu sınıf sev!yes!nde 11.000’!n üzer!nde ö#renc!ye 
ula"ılması planlanıyor. Projen!n hedef! toplum sa#lı#ının temel ve en öneml! b!le"enler!nden b!r! 
olan gençler!n sa#lıklı ya"am b!l!nc!ne odaklanmak. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
AstraZeneca, ya"ama de#er katan !laçları ke"fetmek !ç!n b!l!m!n sınırlarını zorlarken faal!yette 
oldu#u tüm co#rafyalarda topluma de#er katma arzusuyla çalı"ıyor ve bu projeyle de toplum 
sa#lı#ının temel ve en öneml! b!le"enler!nden b!r! olan gençler!n sa#lıklı ya"am b!l!nc!ne odaklanıyor. 
Dünyadak! d!yabetl! b!rey sayısının 2045 yılında %48 oranında artarak 629 m!lyona ula"aca#ı 
öngörülüyor. Bu artı"ın ba"lıca nedenler! nüfus artı"ı, ya"lanma ve kentle"men!n get!rd!#! ya"am 
tarzı de#!"!m! sonucu obez!te ve f!z!ksel !nakt!v!ten!n artması "ekl!nde açıklanıyor. Son yıllarda 
ya"am ve günlük akt!v!telerdek! de#!"!kl!kler ve artan obez!te sıklı#ı neden!yle çocuk ve adolesan 
ya"larında t!p 2 d!yabet sıklı#ı artıyor. “Hey Genç! Harekete Geç!” projes!yle gençler!n hayatında 
sa#lıklı beslenme b!l!nc! yaratarak, f!z!ksel akt!v!te ve egzers!z!n önem!n! vurgulayarak ve yaratıcılık 
becer!ler!n! ortaya çıkartarak projeye dâh!l olan okullar arasında payla"ım sa#lamak amaçlanıyor. 

KSS Çözümü’nün Hedefler! 
Bu projeyle üç yıl boyunca, $stanbul dâh!l toplam 11 !l ve 78 farklı okulda, 14-18 ya" aralı#ında 
11.000’!n üzer!nde ö#renc!ye ula"ılması hedeflen!yor. Projen!n tamamlanmasıyla gençlere do#ru 
beslenme ve egzers!z alı"kanlıkları kazandırılması ve böylel!kle genç nüfusta g!tt!kçe daha fazla 
görülen obez!ten!n azaltılması amaçlanıyor. Projedek! e#!t!mlerle d!yabete zem!n hazırlayan yanlı" 
beslenme, harekets!zl!k ve obez!te g!b! sorunlara kar"ı gençler! erken ya"ta b!lg!lend!r!p saha 
çalı"malarıyla da onları harekete geç!rerek, daha sa#lıklı b!r gelece#e sah!p olmaları hedeflen!yor.

KSS Çözümü !ç!n Yapılan Faal!yetler
Proje kapsamında gençler!n sa#lıklı beslenme ve f!z!ksel akt!v!te konusunda b!l!nçlenmeler!n! 
sa#lamak amacıyla okullarda e#!t!m ve atölyeler düzenlen!yor. Uzman d!yet!syenler, beden e#!t!m! 
ve spor yüksekokulu mezunu sporcular tarafından aktarılan !nterakt!f !çer!kler ve d!#er e#!t!m 
faal!yetler!n!n yarattı#ı farkındalık sev!yes!, e#!t!m önces! ve sonrasında yapılan de#erlend!rmelerle 
ölçülüyor. Proje kapsamında b!r de v!deo yarı"ması düzenlen!yor. E#!t!m sürec!ne katılan 
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ö#renc!ler kend! takımlarını olu"turarak beden e#!t!m! ö#retmenler!n!n rehberl!#!nde çekt!kler! 
v!deolarla yarı"maya katılab!l!yorlar. V!deolar, proje jür!s! tarafından “en çok tıklanan v!deo”, “en 
çok v!deo yükleyen okul”, “en sport!f v!deo”, “en be#en!len v!deo” g!b! kategor!ler kapsamında 
de#erlend!r!l!yor.

KSS Çözümü’nün Payda"larla #l!"k!s! ve Payda" Katılımı 
TURDEP-II çalı"masında ülkem!zde obez!te prevalansı %31,2 olarak bel!rlenm!"t!r. M!ll! 
E#!t!m Bakanlı#ımız ve Sa#lık Bakanlı#ımız bu konuya önem vererek bu alandak! projeler! 
öncel!klend!rm!"t!r. “Hey Genç! Harekete Geç!” gençler!n hayatında sa#lıklı beslenme b!l!nc! 
yaratarak, f!z!ksel akt!v!te ve egzers!z!n önem!n! vurgulamak ve yaratıcılık becer!ler!n! ortaya 
çıkartarak projeye dâh!l olan okullar arasında payla"ım sa#lamak amacıyla T.C. M!ll! E#!t!m 
Bakanlı#ı, Türk!ye D!yabet Vakfı, Tüvana Okuma $stekl! Çocuk Vakfı (TOÇEV) ve AstraZeneca 
Türk!ye !" b!rl!#!yle hayata geç!r!len b!r projed!r. 
Aynı zamanda, AstraZeneca Türk!ye “Daha $y! B!r Ya"am $ç!n Gönüllüyüz” Gönüllülük Takımı 
üyeler!nden 43 gönüllü, 7 "eh!rde yapılan saha çalı"malarına katılarak toplam 414 saat gönüllülük 
çalı"masıyla projeye katkı sa#lamı"lardır. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk!ler!/Sonuçları (T!car! ve Sosyal Faydalar)
Proje, sa#lıklı beslenme b!l!nc! yaratırken d!#er taraftan günlük okul rut!n! !ç!nde ve sosyal ya"amda 
hareket etmen!n faydalarını uygulamalı olarak gençlere anlatmaktadır. Beslenme alı"kanlıkları 
konusunda, okul ortamında bulab!lecekler! sa#lıklı y!yecek ve atı"tırmalık alternat!fler!ne 
yönlend!rerek okul hayatlarında sa#lıklı adımlar atab!lecekler!ne da!r farkındalık yaratmaktadır. 
Projen!n ba"langıcından bu yana 7 "eh!rdek! 43 okulda toplam 6927 ö#renc!ye ula"ıldı. Projen!n 
tamamlanaca#ı tar!h olan 2021’de !se 11 !l ve 78 farklı okulda 11 b!n!n üzer!nde ö#renc!ye ula"ılması 
hedeflen!yor. Proje kapsamında z!yaret ed!len ve ed!lecek okullar T.C M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı 
tarafından bel!rlen!yor. Uzman d!yet!syen tarafından ö#renc!lere sa#lıklı beslenme e#!t!m! ver!l!yor. 
E#!t!m !çer!kler!nde, proje ortaklarından olan Türk!ye D!yabet Vakfı’nın obez!te hakkında yaptıkları 
ara"tırma ve çalı"malarla gel!"t!rd!kler! e#!t!m !çer!kler!nden faydalanılıyor. Vakıf ayrıca projede 
görev yapan d!yet!syen! proje fonundan !st!hdam ed!yor. Projen!n f!z!ksel akt!v!te e#!t!mler! 
beden e#!t!m! ö#retmenl!#!nden mezun ve aynı zamanda “çocukların okullarda yapab!lecekler! 
akt!v!teler” üzer!ne doktora tez! hazırlayan b!r e#!tmen tarafından ver!l!yor. Beden e#!t!m! uzmanı 
da proje fonundan !st!hdam ed!l!yor. 

Bugüne kadar gerçekle"t!r!len !let!"!m çalı"maları sonucunda proje toplamda 20 m!lyondan fazla 
k!"!ye ula"tı. Projen!n üç yıl sürmes!n!n planlanması, tüm payda"lar açısından da kararlılık ve 
sürdürüleb!l!rl!k anlamına geld!#!nden projen!n !majını güçlend!r!yor. 

Bu programı !y! örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
B!rçok farklı payda"ın !" b!rl!#!yle ortaya çıkan proje, kamu kurulu"u, STK ve özel sektörün b!lg! 
ve deney!mler!n! b!rle"t!rmeler!ne güzel b!r örnek te"k!l ed!yor. Farklı alanlarda uzmanla"mı" 
kurulu"lar !" b!rl!#! yaparak kend! tecrübeler!n! projeye aktarıyor. T.C M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı !se 
projen!n gençlere ula"masını sa#layacak okulları bel!rl!yor. AstraZeneca Türk!ye’de çalı"an 
gönüllüler!n deste#!yle saha çalı"malarının daha etk!n b!r "ek!lde gerçekle"t!r!lmes! sa#lanıyor. 
Ayrıca, proje kapsamında d!yet!syen, ps!kolog ve profesyonel sporcu olarak 3 farklı rol model!n 
gençlerle bulu"ması, gençler!n sa#lıklı beslenme ve hareket alı"kanlı#ı kazanıp, bu yönde 

3 SA$LIKLI B!REYLER
Sa!lıklı ya#amların güvence altına alınması ve her ya#ta esenl"!"n desteklenmes" 
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aldıkları kararları uygulamaları konusunda mot!vasyonlarını yükselt!yor ve bu da projen!n saha 
çalı"malarının sonuçlarına olumlu yansıyor.

Programın Yürütülmes! Sırasında Ö$ren!len Dersler  

Sa#lıklı Beslenme E#"t"m"
Türk!ye D!yabet Vakfı d!yet!syenler! tarafından olu"turulan ve ver!len e#!t!mde d!yabet ve 
obez!teden bahsed!lmekte, sa#lıklı b!r ö#ünün nasıl olaca#ı ve ö#renc!lerde ba"arıyı artırmaya 
yardımcı bes!nler anlatılmaktadır. 

Hareket E#"t"m"
Ko"u, zıplama, hızlı yön de#!"!m!n! !çeren r!tm!k ısınma hareketler!yle ba"lar, germe egzers!zler!yle 
devam eder. Bu evrede boyun, omuz, kol, bel, kalça, bacak kaslarında esnekl!#! artırıcı germe 
egzers!zler! yaptırılır. Isınma evres!n!n ardından p!lates topu e"l!#!nde tüm karın, kalça, sırt ve 
omuz ku"a#ındak! kasları güçlend!rmeye yönel!k p!lates egzers!zler! uygulanır. Daha sonra b!rkaç 
spor bran"ı, !sabet oyunları, engel atlama ve koord!nasyon !çeren, temel motor becer!ler!n! 
yansıtab!lecekler! b!r parkur hazırlanıp, gençlerden bu parkuru uygulamaları !sten!r.       

http://heygenchareketegec.com 
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Program/Uygulamanın Adı 
Gelece!e De!er Kat

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
21. yüzyılın en öneml" becer"ler" arasında göster"len yen"l"kç" dü#ünmey" genç ku#aklarda z"h"nsel 
b"r kültür olarak yerle#t"rmek amacıyla hazırlanan Gelece!e De!er Kat Projes" "le; fırsatlara er"#"m 
noktasında dezavantajlı durumda olan Türk"ye’n"n farklı #eh"rler"ndek" ö!renc"lere ula#ılmı#tır. 
“Güçlü Hafıza Güçlü Gelecek” ve “Akıllı Gelecek” ba#lıklarıyla 2 döneme ayrılan Gelece!e De!er 
Kat Projes"’yle zekânın etk"n kullanımı, kolay ve hızlı ö!renme yöntemler", hızla gel"#en ve de!"#en 
dünyada yen"l"kç" f"k"rler"n önem"n"n vurgulandı!ı e!"t"m programlarında; n"tel"kl" e!"t"m"n temel 
ta#larından olan yaratıcılık ve özgünlük kavramlarının önem"ne de!"n"lm"# ve bu becer"ler"n nasıl 
kazanılaca!ı yapılan atölye çalı#malarıyla desteklenm"#t"r. Bununla b"rl"kte, ö!renc"ler"n z"h"nsel 
gel"#"mler"ne ve akadem"k "lerley"#ler"ne katkısı b"l"msel olarak kanıtlanmı# akıl ve zekâ oyunlarının 
okullarda akt"f b"r #ek"lde oynanması konusunda hem loj"st"k hem de tekn"k destek sa!lanmı#tır.
ABD Berkeley Ün"vers"tes" ö!ret"m görevl"s" s"n"rb"l"mc" Dr. S"lv"a Bunge’ın, ba#arı sıralamasında 
ger"lerde yer alan Oklahoma eyalet"ndek" devlet okullarında gerçekle#t"rd"!" ara#tırma sonuçlarına 
göre; haftada "k" kez yalnızca 1,5 saat akıl ve zekâ oyunları oynayan çocukların IQ puanlarında 8 
hafta g"b" kısa b"r sürede 13 puanlık artı# tesp"t ed"lm"#t"r. Tüm e!"t"m-ö!ret"m yılında b"r ö!renc"n"n 
göstereb"lece!" maks"mum potans"yel IQ artı#ının 12 puan oldu!u dü#ünüldü!ünde, akıl ve zekâ 
oyunlarının algılama, sorgulama, stratej" gel"#t"rme, d"kkat, farkındalık g"b" temel z"h"nsel becer"lere 
katkıları net b"r #ek"lde gözlemlenm"#t"r.

Bu ba!lamda, M"llî E!"t"m Bakanlı!ı tarafından 2012-2013 e!"t"m-ö!ret"m dönem"nde yayınlanan 
genelge "le müfredat dâh"l"nde seçmel" ders olarak sunulan Akıl ve Zekâ Oyunları’nın gerek 
loj"st"k gerekse müfredat b"lg"s"ndek" eks"kl"kler"nden dolayı tüm okullarda uygulanamamasını 
göz önünde bulundurarak ba#lattı!ımız Proje "le hedef"m"z yukarıda bel"rt"len b"l"#sel kazanımlara 
katkı sa!lamak olmu#tur.

Özell"kle fırsatlara er"#"m konusunda güçlük ya#ayan bölge okullarında Albaraka Türk tarafından 
hayata geç"r"len Gelece!e De!er Kat Projes" "le zekâ, "novasyon ve etk"l" ö!renme bulu#maları 
tasarlanmı#tır. Ayrıca projen"n sürdürüleb"l"r b"r k"ml"!e sah"p olması adına bel"rlenen her okulda 
105 parçadan olu#an akıl ve zekâ oyunları laboratuvarı kurulmu#, danı#man ö!retmenlere Proje ve 
oyunlar hakkında b"lg" ver"lerek ba#langıç e!"t"mler" gerçekle#t"r"lm"# ve ö!retmenler"n "lg"l" e!"t"m-
ö!ret"m yılı boyunca yararlanab"lece!" b"r kılavuz payla#ılmı#tır. Bunların yanı sıra Albaraka Türk 
YouTube kanalı "le oyunların kuralları ve oynanı#ı v"deolarla anlatılarak ö!renc" ve ö!retmenlere 
d"j"tal rehberl"k sa!lanmı#tır.

Gelece!e De!er Kat Projes" M"llî E!"t"m Bakanlı!ı koord"nasyonuyla Karaden"z, $ç Anadolu, Do!u 
Anadolu ve Güney Do!u Anadolu Bölges"’ndek" 46 #eh"rde, 65 okuldan yakla#ık 15.000 "lkö!ret"m 
ve l"se ö!renc"s"ne yönel"k olarak gerçekle#t"r"lm"#t"r. E!"t"mler"n ö!retmenler tarafından devam 
ett"r"lece!" öngörüsüyle, projeden her yıl faydalanacak ö!renc" sayısının katlanarak artaca!ı 
dü#ünülmekted"r.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Türk"ye’n"n gelecek nes"ller"ne akadem"k, kültürel ve z"h"nsel destek sa!lamak konusundak" 

1MBUJO�#BʰBS��½EàMà
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mot"vasyon göz önünde bulunduruldu!unda; sürdürüleb"l"r, ölçüleb"l"r ve kalıcı kazanımlar sunan 
b"r projen"n hayata geç"r"lmes" Gelece!e De!er Kat Projes"’n"n ana amacı olarak bel"rt"leb"l"r. 
Özell"kle “e!"t"mde fırsat e#"tl"!"” ve “n"tel"kl" e!"t"m” mottosuyla yola çıkılarak toplumun bel"rl" 
kes"mler"nde bulunan, ula#ılması zor bölgelerdek" ö!renc"lere ula#ılması ve farklı bakı# açıları 
kazandırılması amaçlanmı#tır.

KSS Çözümü’nün Hedefler" 
Gelece!e De!er Kat Projes"’yle;
• Zekânın etk"n kullanımı, kolay ve hızlı ö!renme yöntemler", yen"l"kç" f"k"rler"n önem" konularında 

uygulamalı e!"t"m programları gerçekle#t"rerek bu becer"ler"n ö!renc"lere kazandırılması,
• Ö!renc"ler"n z"h"nsel gel"#"mler"ne ve akadem"k "lerley"#ler"ne katkısı b"l"msel olarak kanıtlanmı# 

akıl ve zekâ oyunlarının okullarda akt"f b"r #ek"lde oynanması,
• E!"tmen e!"t"mler", YouTube kanalı ve kılavuz müfredat "le projeye sürdürüleb"l"r b"r boyut 

kazandırılması,
• Proje boyunca söz konusu ba#lıklarda gerçekle#t"r"lecek uygulamalar "ç"n loj"st"k ve tekn"k 

destek sa!lanması,
• N"tel"kl" e!"t"me er"#"m"n toplumun her kes"m" "ç"n e#"t #artlarda sa!lanması hedeflenm"#t"r.

KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
Zekâ, "novasyon ve etk"l" ö!renme ba#lıklarıyla gerçekle#t"r"len Gelece!e De!er Kat Projes"’n"n 
konu ba#lıkları:
• Beyn"n $#ley"#" ve Hafızaya Genel Bakı#
• Sol – Sa! Bey"n ve Fonks"yonları
• Hayal Gücü ve Sa! Beyn"n Önem"
• Temel Hafıza Tekn"kler" (Örnek Uygulama)
• Kalıcı Ö!renmen"n Temel D"nam"kler"
• $novasyon Kültürü Ne Demekt"r?
• Üretken Bey"nler Nasıl Gel"#"r?
• Dü#ünce Kalıplarımızın Farkında Mıyız?
• $novasyon-Sa! Bey"n $l"#k"s"
• B"lg" Ça!ında Mıyız?
• Ezber Bozan B"r Yakla#ım
• Üretken Dü#ünce Becer"s"n"n Ya# "le Orantısı Ned"r?
• Stres, $novat"f Dü#üncey" Nasıl Etk"ler?
• Hayal Gücü – $novasyon $l"#k"s"
• $novat"f B"r Not Alma Metodu: Z"h"n Har"taları
• Akıl ve Zekâ Oyunları

Proje kapsamında, haftada "k" ders saat" olacak #ek"lde, b"r e!"t"m ö!ret"m yılına yayılacak 32 
haftalık kılavuz ö!retmenler "le payla#ılmı#tır. Bu kılavuz hem laboratuvardak" mangala, m"kado, 
hano" kules", ne kadar zek"s"n, 7’l" tangram ve t-tangram oyunlarını nasıl oynanaca!ını "çermekte, 
hem de sözel/mantık problemler" üzer"ne etk"nl"kler" kapsamaktadır. Ayrıca Albaraka Türk 
YouTube kanalı "le oyunların kuralları ve oynanı#ı v"deolarla anlatılarak ö!renc" ve ö!retmenlere 
d"j"tal rehberl"k sa!lanmı#tır.

4 N!TEL!KL! E"!T!M
Kapsayıcı ve e!"tl"kç", n"tel"kl" e#"t"m"n güvence altına alınması ve herkes "ç"n 
ya!am boyu ö#ren"m"n desteklenmes"
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Projen!n uygulandı"ı #eh!rler:
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antakya, Artv"n, Bartın, Batman, Bayburt, Bolu, Çankırı, 
Çorum, D"yarbakır, Düzce, Elazı!, Erz"ncan, Erzurum, Esk"#eh"r, Gaz"antep, G"resun, Gümü#hane, 
Kahramanmara#, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayser", Kırıkkale, Kır#eh"r, Konya, Mard"n, 
Mu#, Nev#eh"r, N"!de, Ordu, R"ze, Samsun, S""rt, S"nop, S"vas, %anlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, 
Yozgat, Zonguldak

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
Gelece!e De!er Kat Projes" "ç"n M"llî E!"t"m Bakanlı!ı, $l M"ll" E!"t"m Müdürlükler" ve Projen"n 
uygulandı!ı okul müdürlükler" "le koord"nel" çalı#ılmı#tır. Proje, M"ll" E!"t"m Bakanı Sn. Z"ya Selçuk 
"le b"zzat görü#ülerek de!erlend"r"lm"#t"r.

Ayrıca projen"n uygulandı!ı #eh"rler"nden bazılarında #ube çalı#anlarımız loj"st"k konusunda 
destek sa!lamı#tır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
Gelece!e De!er Kat Projes" M"llî E!"t"m Bakanlı!ı koord"nasyonuyla Karaden"z, $ç Anadolu, Do!u 
Anadolu ve Güney Do!u Anadolu Bölges"’ndek" 46 #eh"rde, 65 okulda yakla#ık 15.000 "lkö!ret"m 
ve l"se ö!renc"s"ne yönel"k olarak gerçekle#t"r"lm"#t"r. E!"t"mler"n ö!retmenler tarafından devam 
ett"r"lece!" öngörüsüyle, projeden her yıl faydalanacak ö!renc" sayısının katlanarak artaca!ı 
dü#ünülmekted"r.

Bununla b"rl"kte Projen"n uygulandı!ı okullardak" e!"tmenlere de "lg"l" konularda e!"t"mler ver"lm"#t"r. 
Toplamda 250 ö!retmene do!rudan ula#ılmı#tır. Ayrıca Projen"n okullarda uygulanaca!ını çe#"tl" 
kanallardan ö!renen ö!retmenler dı# kaynaklardan e!"t"mler almı# ve gerekl" materyaller" y"ne dı# 
kaynaklardan tem"n ederek e!"t"mlere ba#lamı#lardır.

Seçmel" ders olarak müfredatta yer alan fakat tekn"k ve loj"st"k "mkânın yeterl" olmaması 
neden"yle uygulamaya alınamayan Akıl ve Zekâ Oyunları ders", Gelece!e De!er Kat Projes" 
sayes"nde ö!renc"ler tarafından seç"leb"lecek ve e!"t"m alan ö!retmenler tarafından ders olarak 
"#leneb"lecekt"r.

Proje "le z"yaret ed"len "llerdek" ö!renc"ler"n fırsatlara er"#"mde ya#adı!ı zorluklar göz önünde 
bulunduruldu!unda e!"t"mlerde anlatılan b"lg"lere ve payla#ılan metotlara olan "ht"yacı, ö!renme 
"ste!" ve merakı açık #ek"lde gözlemlenm"#t"r. Ö!renc"ler"n fırsatlara er"#"m zorlu!u neden"yle 
pas"f ve "ç"ne kapanık b"r tutum "ç"nde bulunma e!"l"m" gösterd"kler"; ancak e!"t"mlerde ortak d"l 
olu#turulduktan sonra akt"f #ek"lde programa katıldıkları ve sosyalle#t"kler" gözlemlenm"#t"r.

Ayrıca b"l"#sel kazanım hedefler" göz önünde bulunduruldu!unda, yen"l"kç" ö!renme metotları 
ve key"fl" ö!renme ortamı "le ö!renc"ler"n d"!er bran# dersler"ne olan "lg"s"n"n anlamlı b"r ölçüde 
arttı!ı "lg"l" okul ö!retmenler"nce b"ld"r"lm"#t"r.

Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Ekonom"k Kalkınma ve $#b"rl"!" Örgütü (OECD) bünyes"nde her üç yılda b"r gerçekle#t"r"len ve 
üye ülkeler"n e!"t"m s"stemler"n" anal"z eden Uluslararası Ö!renc" De!erlend"rme Programı (PISA) 



11

test"n"n 2015 raporu sonuçlarında d"kkat çeken b"r detay olarak kar#ımıza çıkan a#a!ıdak" graf"k, 
Projen"n teor"k dayana!ı olmu#tur.

Bu ara#tırmaya göre; ö!renc"ler"n ya#amdan genel anlamda aldıkları mutluluk h"ss" "le b"l"msel 
alanlarda gösterd"kler" performans arasındak" korelasyona d"kkat çek"l"yor.

Gerçekle#t"r"len testlerde, Türk"ye’n"n de "ç"nde bulundu!u ülkeler"n yer aldı!ı grup; hem b"l"msel 
performansta yeters"z hem de mutsuz oldu!unu "fade eden ö!renc"lerden olu#uyor.

Bu ara#tırma sonucunda, ülkem"zdek" ö!renc"ler"n öncel"kl" "ht"yacının ders çalı#maktan 
key"f almasını sa!lamak, bunu gerçekle#t"r"rken de elle tutulur b"r b"l"msel ba#arı gel"#"m" 
gözlemlenmes"n" sa!lamak olmalıdır. Gelece!e De!er Kat Projes" "le “Ö!renmek daha e!lencel" 
hale get"r"leb"l"r m"?” “Kalıcı ö!renme mümkün müdür? Nasıl gerçekle#"r?” sorularına b"l"msel 
olarak "spatlanmı# ve dünyanın b"rçok ülkes"nde kullanılan temel hafıza tekn"kler" ve akıl ve zekâ 
oyunları "le çözüm öner"s" sunulmu#tur. Klas"k ezberleme metoduyla hafızaya kayded"lmes" 
mümkün olmayacak m"ktarda b"lg"y" çok kısa süre "çer"s"nde anlamlı b"r örgü "le z"hne yerle#t"rme 
ve uzun sürel" olarak muhafaza edeb"lme becer"s"n" sunan metotlar "le dokunarak, dü#ünerek ve 
grup hal"nde oynanan ah#ap akıl ve zekâ oyunlarının okul ve ö!renme süreçler"nde son derece 
ver"ml" b"r #ek"lde kullanılab"lece!" ortaya konulmu#tur.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
Gelece!e De!er Kat Projes"n"n uygulandı!ı bölgelerde yalnızca ö!renc"lere de!"l, aynı zamanda 
ö!retmenlere de ula#ılarak Projen"n "ler"k" dönemlerde de uygulanab"l"r olması sa!lanmı#tır. 
Bu nedenle, gerçekle#t"r"len Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeler"n"n yapı ta#larından b"r"n"n 
sürdürüleb"l"rl"k ba#lı!ı oldu!u açık b"r b"ç"mde gözlemlenm"#t"r.
Ancak, Projen"n yalnızca bel"rlenen okullarda uygulanmı# olması, ula#ılab"len ö!retmen sayısını 
do!al olarak kısıtlı kılmı#tır. Z"yaret ed"len "llerde M"ll" E!"t"m Müdürlükler"nce organ"ze ed"leb"lecek 
ö!retmen e!"t"mler"; projen"n sa!layab"lece!" katma de!er" arttırab"lecek ve etk" alanının 
gen"#lemes"n" sa!layacaktır.

https://www.youtube.com/watch?v="xLBA4cPZvw&l"st=PLYuWKGJYWVQlCj_Ksp7JEWQ2-
_B_7s1tk&"ndex=8&t=0s
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Program/Uygulamanın Adı 
Ke#"f Dünyası Merkez"

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
Ülkem"z ve gelece!"m"z "ç"n n"tel"kl" e!"t"m"n ve sürdürüleb"l"rl"!"n önem" çok büyük. Bu yüzden 
Henkel olarak, çocuklara b"l"m" sevd"rmek ve e!len"rken ö!renmeler"n" sa!lamak üzere çok özel 
b"r sosyal sorumluluk projes" gerçekle#t"r"yoruz. Proje ‘Ke#"f Dünyası’ adı altında Yaratıcı Çocuklar 
Derne!" "# b"rl"!"nde yürütülüyor. Ke#"f Dünyası projes" kapsamında Yaratıcı Çocuklar Derne!"’n"n 
uzman e!"t"mc"ler", devlet okullarına g"derek ö!renc"lere ücrets"z b"l"m atölyeler" gerçekle#t"r"yor 
ve sürdürüleb"l"rl"k e!"t"m" ver"yor.

Atölye çalı#malarına 8-10 ya# arasındak" çocuklar katılıyor. Küçükler, okullarda ücrets"z Ke#"f 
Dünyası b"l"m atölyeler"nde yapı#tırma, yıkama, tem"zleme ve sürdürüleb"l"rl"k dah"l olmak üzere 
çe#"tl" konularda deneyler yapıyorlar. E!"t"m materyaller" "ç"nde ç"zg" f"lmler, çocuklara özel 
boyama sayfaları, deney malzemeler" vb. pek çok materyal bulunuyor. Çocuklar uzman e!"tmenler 
e#l"!"ndek" deneylerde ara#tırmalarını su, l"mon, yumurta kabu!u g"b" do!al malzemeler üzer"nde 
gerçekle#t"r"yorlar. “Ke#"f Dünyası” projes"nde, yarınlara ya#anab"l"r b"r dünya bırakab"lmek "ç"n 
çocuklara özell"kle do!a sevg"s" ve sürdürüleb"l"rl"k b"l"nc" kazandırılmaya da büyük önem ver"l"yor. 
Her atölye çalı#ması yakla#ık 1.5 saat sürüyor. Atölye çalı#ması sonunda tüm katılımcı çocuklara 
‘M"n"k Ka#"f’ sert"f"kaları ver"l"yor.  

Ke#"f Dünyası, devlet okullarındak" b"l"m atölyeler" "le yılda 5.000 ö!renc"ye ula#ıyordu. E!"t"mde 
fırsat e#"tl"!" yararına projey" gel"#t"rmek üzere 2018 yılında yen" b"r stratej" olu#turuldu. Bu amaçla 
ülkem"z"n e!"t"mdek" en saygın ve en köklü kurumlarından Darü##afaka Cem"yet" "le "let"#"me 
geç"ld". Görü#meler sonucunda Ke#"f Dünyası’nın ülkem"zdek" "lk merkez"n"n Darü##afaka Maslak 
kampüsünde açılması "ç"n çalı#malara ba#landı. Darü##afaka ö!renc"ler"n"n hem Ke#"f Dünyası 
programına katılab"lecekler" hem de k"mya laboratuvarı olarak kend" dersler"nde kullanab"lecekler", 
aynı zamanda tüm okulların ve ö!renc"ler"n"n randevu alarak projeden yararlanab"lecekler" Ke#"f 
Dünyası merkez" Darü##afaka bünyes"nde 11 Aralık 2018 tar"h"nde açıldı. Ke#"f Dünyası merkez"nde 
#u anda gerçekle#t"r"len b"l"m atölyeler"ne y"ne randevu alınarak b"reysel katılım da sa!lanab"l"yor. 
Merkez, Ke#"f Dünyası projes"n"n ula#tı!ı yıllık ö!renc" sayısını 3.500 artırarak yılda 8.500 ö!renc"ye 
ula#ılmasının kapılarını araladı. Böylece e!"t"mde fırsat e#"tl"!" sa!lamak ve ülkem"zdek" e!"t"m"n 
n"tel"!"n" güçlend"rmek adına öneml" b"r çalı#ma hayata geç"r"ld".  

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Ke#"f Dünyası projes"n"n temel amacı, çocukların erken ya#ta b"l"m "le "lg"lenmeye te#v"k ed"lmes".  
Atölye çalı#malarında çocuklara b"r #ey anlatmak yer"ne, uygulamalı b"l"m atölyeler" "le onların 
deneyerek ke#fetmeler" sa!lanıyor. Ke#"f Dünyası’nda çocuklar b"rer ara#tırmacı g"b" çalı#ıyorlar. 
Programın sonunda da sert"f"kalarını alıyorlar. Ke#"f Dünyası’nın, yarı#maya ba#vurumuzun 
kayna!ı olan, Darü##afaka Maslak kampüsünde açılan laboratuvarının öncel"kl" amacı "se projen"n 
"lk kalıcı merkez" olarak, tüm okullar ve b"reysel katılımlar "ç"n ula#ılab"l"r olmak. Ke#"f Dünyası 
projes"n" yeterl" "mkânı olmayan, daha çok sayıda yetenekl" ö!renc"ye ula#tırab"lmek… Aynı 
zamanda Darü##afaka ö!renc"ler"ne fen ve k"mya dersler"nde kullanab"lecekler" b"r laboratuvar 
kazandırmak.

�"MU�O�#BʰBS��½EàMà
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KSS Çözümü’nün Hedefler" 
Ke#"f Dünyası projes"n"n ve Darü##afaka’da açılan merkez"n b"rkaç öneml" amacı bulunuyor: 
Bunların "lk", herkes "ç"n kapsayıcı ve n"tel"kl" e!"t"m" sa!lamaya katkı sunmak ve küçüklere “b"l"msel 
bakı# açısı” kazandırarak ya#am boyu ö!ren"m" desteklenmek. Bunu yaparken de hem e!"t"mde 
fırsat e#"tl"!" yaratmak hem de kız çocuklarının en az erkek çocuklar kadar e!"t"m olanaklarından 
yararlanmasını sa!layarak toplumsal c"ns"yet e#"tl"!"ne katkıda bulunmak. Program süres"nce 
ver"len e!"t"mlerle sürdürüleb"l"r çevre "ç"n küçüklerde erken ya#larda b"l"nç olu#masını sa!lamak. 
Çocukları daha az tüketerek "sraftan kaçınmak, kullandıkları e#yaları tekrar kullanmak ve ger" 
dönü#türmek g"b" b"lg"lerle tanı#tırarak onlara #"md"den do!ru üret"m ve tüket"m alı#kanlıkları 
kazandırmak. Bu yolla, "nsan faal"yetler"nden kaynaklanan "kl"m de!"#"kl"!" "le mücadele edecek 
nes"ller yet"#t"rmek. Tüm bu amaçlar ve ülkem"z"n sürdürüleb"l"r kalkınma planları "ç"n özel sektör, 
dernek, devlet ve e!"t"m kurumları "# b"rl"!"nde ortak çalı#malar gerçekle#t"rmek ve bu ortaklıkların 
gel"#erek sürmes" "ç"n ba#arılı b"r örnek olu#turarak es"n kayna!ı olmak.

KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
Ke#"f Dünyası projem"z" yeterl" "mkânı olmayan, daha çok sayıda yetenekl" ö!renc"ye ula#tırab"lmek 
adına neler yapab"lece!"m"z" dü#ünerek yola çıktık. Sonunda, e!"t"mde fırsat e#"tl"!"n"n sönmeyen 
me#ales" Darü##afaka E!"t"m Kurumları bünyes"nde kalıcı b"r merkez olu#turma f"kr"n" gel"#t"rd"k. 
“Ke#"f Dünyası” projes"n"n ülkem"zdek" "lk merkez"n"n yapımı "ç"n Darü##afaka’da çalı#malara 
ba#landı. Yapım faal"yetler" 6 ay sürdü. Darü##afaka ö!renc"ler"n"n Ke#"f Dünyası b"l"m atölyeler" 
dı#ında, k"mya laboratuvarı olarak da kullanab"lecekler", tüm okulların yararlanab"lece!" eks"ks"z 
b"r sınıf olu#turuldu. 11 Aralık 2018 tar"h"nde düzenlenen açılı# organ"zasyonuna Türk Henkel 
Yürütme Kurulu Ba#kanı Hasan Alemdar, Ke#"f Dünyası projes"n"n yaratıcısı Dr. Ute Krupp, 
Darü##afaka Cem"yet" Yönet"m Kurulu Ba#kanı M. Talha Çama#, Yaratıcı Çocuklar Derne!" Yönet"m 
Kurulu Ba#kanı D"dem Çapa, Yaratıcı Çocuklar Derne!" Yürütme Kurulu Ba#kanı Demet Sabancı 
Çet"ndo!an, ö!retmen ve ö!renc"ler katıldı.  Açılı#ta ayrıca çok sayıda basın mensubu da hazır 
bulundu. Açılı#ın ardından yapılan yo!un halkla "l"#k"ler faal"yetler" "le b"rçok mecrada haber 
çalı#maları gerçekle#t"r"lerek okulların ve vel"ler"n merkez"m"zden haberdar olmaları sa!landı. 12 
Ek"m 2019 tar"h"nde basın mensupları Ke#"f Dünyası’nın Darü##afaka Cem"yet"’ndek" merkez"nde 
çocuklarıyla b"rl"kte a!ırlandı. Basın mensuplarının çocuklarıyla b"rl"kte merkezde atölye çalı#masını 
b"re b"r deney"mlemeler", Ke#"f Dünyası "le "lg"l" hazırlayacakları haber ve röportajlarda "lk elden 
b"lg"lenmeler" mümkün oldu.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
Ke#"f Dünyası g"r"#"m"nde Türk"ye’de Yaratıcı Çocuklar Derne!" "le "# b"rl"!" gerçekle#t"r"l"yor. 
Okullarda ve çe#"tl" etk"nl"klerde ücrets"z olarak gerçekle#t"r"len b"l"m atölyeler", Yaratıcı Çocuklar 
Derne!" bünyes"nde bulunan profesyonel e!"t"mc"ler ve uzmanlar tarafından ver"l"yor. Öte yandan 
Ke#"f Dünyası’nın ülkem"zdek" "lk merkez" Darü##afaka Cem"yet" bünyes"nde açıldı. Dolayısı 
"le Darü##afaka Cem"yet" de #u an projen"n payda#larından b"r" durumunda. 2018-2019 e!"t"m 
sezonunda kes"fdunyas"@dek.k12.tr adres"nden randevu alan b"rçok okul, pazartes" ve salı günler" 
10.00 – 12.00 saatler" arasında gerçekle#en Ke#"f Dünyası b"l"m atölyes"ne katılım sa!ladı. 2019-
2020 e!"t"m ö!ret"m yılında "se Ke#"f Dünyası laboratuvarımızda haftada 3 gün b"l"m atölyes" 
gerçekle#t"r"lecek. Y"ne aynı ma"l adres"nden randevu alacak okullar; pazartes" ve çar#amba 
günler" sabah 11.00-12.30 arası; salı günler" "se hem sabah 11.00-12.30 arasında hem de ö!leden 
sonra 13.00-14.30 saatler" arasında yapılacak b"l"m atölyeler"ne ö!renc"ler" "le katılab"lecek. 

4 N!TEL!KL! E"!T!M
Kapsayıcı ve e!"tl"kç", n"tel"kl" e#"t"m"n güvence altına alınması ve herkes "ç"n 
ya!am boyu ö#ren"m"n desteklenmes"
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Merkezde hem Darü##afaka Cem"yet"’n"n kend" ö!retmenler" hem de Yaratıcı Çocuklar Derne!"’n"n 
e!"t"mc"ler" görev yapıyor.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
Ke#"f Dünyası uygulamalı, b"l"msel ve n"tel"kl" e!"t"mle, çocuklarda kalıcı ö!renmey" sa!ladı. 
B"lg"y" vermen"n yanı sıra ö!renmey", ara#tırmayı sevd"rd". Ayrıca Ke#"f Dünyası’nda çocuklar 
sürdürüleb"l"rl"k kavramı "le de tanı#tıkları "ç"n kes"nl"kle çevreye kar#ı b"r farkındalık yaratıldı. 
Küçükler, sürdürüleb"l"rl"kle "lg"l" “"sraftan kaçınmak”, “yen"den dönü#türmek” ve “tekrar 
kullanmak” g"b" sürdürüleb"l"r üret"m ve tüket"m alı#kanlıkları "le tanı#tı. $kl"m de!"#"kl"!" "le 
mücadele "ç"n yapmaları gerekenler" e!lencel" ç"zg" f"lmler, boyama malzemeler" vb. e!lencel" 
materyallerle ö!rend". Toplumsal c"ns"yet e#"tl"!" "lkes" "le hareket ed"lerek, kız ö!renc"ler"n de tıpkı 
erkek ö!renc"ler g"b" gelece!"n b"l"m "nsanı olma hayaller" desteklend". Henkel, Yaratıcı Çocuklar 
Derne!" ve Darü##afaka Cem"yet" bu projede ortaklık gerçekle#t"rerek uyum "ç"nde çalı#tı. 
Atölyeler"n sonunda yapılan ölçümler, katılan ö!renc"ler"n çok büyük b"r kısmının atölyelere tekrar 
katılmayı "sted"!"n" göster"yor. Ayrıca Darü##afaka ö!renc"ler" Ke#"f Dünyası merkez"m"zden kend" 
dersler"nde de k"mya atölyes" olarak yararlanıyor. Sayısal ver"lere bakıldı!ında "se Ke#"f Dünyası’nın 
Darü##afaka’dak" merkez" ve laboratuvarının açılması "le projen"n yıllık 5.000 ö!renc"ye ula#ma 
amacı; kurumdak" ö!renc"ler, d"!er okullar ve b"reysel katılımlarla b"rl"kte yılda 8.500’e yükseld". 
%u anda Ke#"f Dünyası’nın e!"t"me n"tel"k katarak, c"ns"yet ve e!"t"mde fırsat e#"tl"!" çerçeves"nde; 
kalb"nde b"l"m tutkusunu uyandırdı!ı, sürdürüleb"l"rl"k ve "kl"m de!"#"kl"!" "le mücadele b"l"nc", 
do!ru üret"m ve tüket"m alı#kanlı!ı kazandırdı!ı çocuk sayısı 20.000’"n üzer"nde.

Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
B"lg", "nsanlı!ın var olu#undan bu yana, ona yen" kapıları açan anahtar olmu#tur. Bugün b"l"msel 
gel"#"me yatırım yapan, teknoloj" gel"#t"rerek üreten toplumların öne çıktıklarını gözleml"yoruz. 
Toplumların, b"l"m ve teknoloj" ça!ının gereks"n"m" olan bu de!"#"me, aynı hızla ayak uydurmaları 
bugün neredeyse b"r zorunluluk… Bu nedenle toplumu olu#turacak olan gelecek nes"ller"n 
ya#adıkları çevrey", b"l"msel ve teknoloj"k olayları anlayab"lecek, yorumlayab"lecek ve çıkarımlarda 
bulunarak harekete geçeb"lecek kapas"te ve algılama yetene!"ne sah"p olmaları ve “b"l"msel bakı# 
açısı” kazanmaları çok öneml". Ke#"f Dünyası’nın Darü##afaka’dak" merkez", projen"n çok daha 
fazla sayıda çocu!a ula#masını sa!layarak ba#lı ba#ına öneml" b"r ba#arı faktörü oldu.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
Ke#"f Dünyası projes" ve dolayısıyla Darü##afaka Cem"yet" bünyes"nde açılan Ke#"f Dünyası merkez", 
çocuklarımıza nasıl olanaklar hazırlarsak onların da o kadar fazlasını hayal edeb"lecekler"n" b"zlere 
gösterd". Özel sektör, dernek, devlet ve e!"t"m kurumları "# b"rl"!"nde yapılan ortak çalı#maların 
ne kadar güçlü sonuçlar yaratab"lece!"n" ortaya koydu. Ülkem"zdek" çocukların "ç"nde bulunan 
küçük dah"y" ortaya çıkarmak, b"l"m" sevd"rmek ve e!lencel" deneyler "le ö!ren"rken e!lenmeler"n" 
sa!lamak "sted"k. Çünkü b"l"yoruz k" bu dünyada ke#fedecek çok #ey var. Merak ve ke#fetme 
duygusu b"rçok d"!er ba#arının temel"n" olu#turuyor. Bu kapsamda b"l"m"n ı#ı!ında yürüyen yen" 
nes"ller yet"#t"rmen"n ülkem"z "ç"n ne kadar öneml" oldu!unu da b"r kez daha görmü# olduk.
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Program/Uygulamanın Adı 
Next Coders

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
Neta#, 52 yıldan bu yana Türk"ye’n"n "let"#"m ve teknoloj" altyapısını ören b"r “mühend"sl"k 
#"rket"”d"r. $stanbul Haval"manı, 50’den fazla statın “akıllı” altyapıya kavu#turulması, Fat"h projes" 
g"b" Türk"ye’n"n d"j"tal dönü#ümdek" referans projeler"nde "mzası olan b"r #"rket olarak amacımız 
yen" nes"l mühend"sler yet"#t"rmek. 

Sürdürüleb"l"r kalkınma "ç"n teknoloj"s"n" üreteb"len ülke olmanın gerekl"l"!"ne olan "nancımızla 
“Türk"ye’n"n mühend"s okulu” olarak hayata geç"rd"!"m"z Next Coders programı "le çocuklarımızı 
“mühend"sl"k”le tanı#tırıyor, onlara "lham ver"yor, hayaller"n" teknoloj"yle gerçekle#t"reb"lecekler"n" 
göstermek "st"yoruz. 

45 yıllık ArGe’m"z ve mühend"sler"m"zle yen" nes"l teknoloj"ler gel"#t"r"yorken, yen" nes"ller" de bu 
v"zyon, farkındalık ve donanımla yet"#t"r"yoruz.

Projem"z"n "k" baca!ı bulunuyor: Next Coders ve Kodlama E!"t"mler"
Jr. Robot"cs ve Oyunlarla Matemat"k Atölyes" "# b"rl"!"yle hayata geç"rd"!"m"z Next Coders "le 
çalı#anlarımızın çocuklarına odaklanıyoruz. 

E!"t"mler 12 hafta robot"k kodlama ve 16 hafta matemat"k atölyes"nden olu#uyor. Ek"m ayı "t"barıyla 
e!"t"m"n "k"nc" dönem"ne ba#ladık.

Next Coders Gönüllük Programı "le de talep eden okullara g"d"yoruz. 2018-2019’da 61 gönüllü 
mühend"s"m"zle  çe#"tl" okullarda kodlama e!"t"m" verd"k.  

Projen"n her "k" aya!ında da ArGe laboratuarımızı çocuklarımıza açıyoruz, deney"mle fırsatı 
sunuyoruz.  

Y"ne çocuklarımızı uluslararası robot"k platformlara hazırlıyoruz. Onlara gel"#t"rd"kler"yle global 
dünyanın penceres"n" açıyoruz.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
En temelde toplumların sürdürüleb"l"r olması, rekabette ayakta kalab"lmes" "ç"n  geleneksell"kten 
d"j"talle#meye hızla evr"lmes" gerek"yor. Bu da yen" nes"l donanımlara sah"p b"reyler"n yet"#mes"yle 
mümkün.  TÜSIAD’a göre 2023’te STEM "st"hdam gereks"n"m" 1 m"lyona yakla#acak ve bunun sadece 
%31’" de kar#ılanab"lecek. Türk"ye’n"n d"j"tal dönü#üm m"marı Neta# olarak sorumluluklarımızdan 
b"r" d"jtal dönü#ümle #ek"llenen gelece!e "# gücünü hazırlamak,d"j"tal Türk"ye’y" kuracak nes"ller 
yet"#t"rmek. Bu nedenle BM Sürdürüleb"l"r Kalkınma Hedefler"’nde yer alan n"tel"kl" e!"t"m, 
e#"ts"zl"kler"n azaltılması konuları stratej"m"z"n temel"n" olu#turmaktadır.

KSS Çözümü’nün Hedefler" 
D"j"tal ça!ın gerekl"l"!"ne ba!lı olarak projeyle hedef"m"z; sorgulayan, anal"t"k bakab"len, farklı 
bakı# açıları gel"#t"reb"len, problem çözeb"lme kab"l"yet" yüksek b"reyler yet"#t"rmek. Bu do!rultuda 

(àNàʰ�#BʰBS��½EàMà
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Next Coders "le b"l"#sel yetenekler"n" gel"#t"rerek erken ya#ta çocukların anlayı# ve z"h"n yapısı 
güçlend"rmek öncel"!"m"z.

Uzun vadede "se kazandıkları yetk"nl"klerle çocuklarımızın dünya çapında projelere "mza atarak 
d"!er çocuklara "lham vermes", hayaller"n" teknoloj"yle gerçe!e dönü#türeb"lecekler"n" göstermeler". 

Hedefler"m"z arasında ula#ab"ld"!"m"z kadar çok okula g"tmek ve projen"n "çer"!"n" çocukların 
"ht"yacına göre gel"#t"r"p der"nle#t"rmek var. Bu yıl, kodlama e!"t"mler"ne matemet"k atölyes" 
e!"t"mler"n" ekled"k. 

Projen"n b"r sonrak" adımında "se çocukların hayal kurmalarını te#v"k etmek, hayaller"n" b"l"m ve 
teknoloj"yle gerçekle#t"reb"lecekler"n" anlatmak, onları cesaretlend"rmek amacıyla Yaratıcı H"kaye 
Yazım Atölyes" gerçekle#t"rmek "st"yoruz. 

Bu sayede STEM’"n "k" temel" olan “hayal kurmak ve bu hayaller" teknoloj"yle gerçekle#t"rmek” 
m"syonuna desteklem"# olaca!ız.
  
KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
• Ö!renc"ler"m"z"n, mühend"sl"!" ne kadar "çselle#t"rd"kler"n" anlamak, kodlama e!"t"m"n"n 

kend"ler"nde ne g"b" "zler bıraktı!ını anlayab"lmek "ç"n sanat yolunu seçt"k. Ö!renc"ler"m"zden 
bu konuda kend"ler"n" res"m ya da yazı "le "fade etmeler"n" "sted"k.  Çocuklarımızdan gelen res"m 
ve yazıları Kurtköy Genel Müdürlü!ü’müzde serg"led"k.

• Çocuklarımız N"san 2019’da Dünya Robot Yarı#masının (WRO) Türk"ye baca!ına katılarak kend" 
ürett"kler" projey" jür" üyeler"ne sundular. 

• 23 N"san Çocuk %enl"kler" "le çocuklarımıza; ArGe laboratuarımızı açıyoruz, laboratuvarları 
deney"mle fırsatı sunuyoruz. Mühend"sler"m"zle çocukları b"r araya get"r"yor, b"r mühend"s"n ne 
yaptı!ını, dünyayı "y"ye do!ru nasıl de!"#t"reb"lece!"n" b"r"nc" a!ızdan anlatıyoruz.  

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
Tedar"kç"ler"m"z; Robot"k ve Kodlama E!"t"m"; Jr. Robot"cs ve Can Gürses’"n kurmu# oldu!u 
Çocuklar "ç"n Oyunlarla Matemat"k Atölyes" 

Kodlama e!"t"mler"nde "se en büyük destekç"ler"m"z, Neta#lı Gönüllüler"m"z ve 2019-2020 e!"t"m 
ö!ret"m dönem"n de Türk E!"t"m Vakfı olacak.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
Bugüne kadar 61 gönüllümüzle devlet okullarında 1700 saat"n üzer"nde kodlama e!"t"m" verd"k.
Next Coders "le ula#tı!ımız çocuk sayısı: 310.

Sosyal medya a!ırlıklı dı# "let"#"m stratej"s" "zled"k.1 Mayıs 2018–30 Mayıs 2019 arasında;
*Etk"le#"m:7970
*Er"#"m:153.400 
*V"deomuz 3.900 görüntülenme almı#tır.

Kodlama e!"t"m"ne katılan ö!renc"lere, ö!retmenlere, gönüllü olarak e!"t"m verenlere, çocu!u 

4 N!TEL!KL! E"!T!M
Kapsayıcı ve e!"tl"kç", n"tel"kl" e#"t"m"n güvence altına alınması ve herkes "ç"n 
ya!am boyu ö#ren"m"n desteklenmes"
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e!"t"m alan çalı#anlarımıza e!"t"m sonrasında anket yaptık. E!"t"me katılan ö!renc"ler"n;
• %88’" daha önce kodlama e!"t"m" almadı!ını 
• %94’ü aldıkları e!"t"m" be!end"!"n"
• %85’" "se kodlama e!"t"m"ne devam etmek "sted"!"n" 
• Ö!renc"ler"n %49’u "se e!"t"m sonrasında f"k"r"n"n de!"#t"!"n" ve mühend"s olmayı "sted"!"n" 

b"ld"rd".

Kodlama e!"t"m" verd"!"m"z ve ankete katılan ö!retmenler "le özell"kle kız çocuklarının mühend"sl"k 
mesle!"ne yönlend"r"lmes" "ç"n neler yapılab"lece!" konusunda f"k"r alı#ver"#"nde bulunduk. 

Ö!retmenler; e!"t"mler sırasında her çocu!un b"r b"lg"sayar "le çalı#masının faydalı oldu!unu, b"r 
çok çocu!un b"lg"sayara "lk kez dokundu!unu bel"rtt".

Ayrıca b"r ö!retmen"m"zden gelen mesajı ekte s"zlere "let"yoruz.

Kodlama e!"t"m" veren gönüllüler"m"z"n;
• %87’s" e!"t"mler"n faydalı oldu!unu, 
• %82’s" "se; e!"t"m önces" ve sonrası çocuklardak" özgüven artı#ı, mutlu ve heyecanlı "fade 

b"ç"mler" ve çocuklardak" olumlu katkısı ve farkındalık sebeb"yle, e!"t"m vermeye devam etmek 
"sted"!"n" b"ld"rd". 

Çocu!u, Next Coders’a katılan çalı#anlarımızdan anket" yanıtlayanların;
• %100’ü 12 hafta süren e!"t"m"n "çer"!"n" be!end"!"n", %71’" "se e!"t"me devam etmek "sted"!"n" 

bel"rtt".

Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
52 yıllık Türk"ye’n"n teknoloj" tar"h"ne damgasını vurmu#, b"nlerce mühend"s yet"#t"rm"#, Türk"ye’ye 
yazılım "hraç eden ülke unvanını kazandıran, yakın co!rafyanın d"j"tal dönü#ümünde etk"n yol 
oynayan, ülkem"zde “mühend"sl"k ekolünün” temeller"n" atan b"r #"rket olarak,  Türk"ye’de kodlama 
e!"t"m" vereb"lecek, mühend"sl"!" sevd"reb"lecek çok az sayıda #"rketten b"r"y"z.  Bu nedenle 
projem"z"n amaçları, #"rket"m"z"n v"zyon ve m"syonu "le b"reb"r örtü#üyor. 

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
Bugüne kadar 61 gönüllümüzle devlet okullarında 1700 saat"n üzer"nde kodlama e!"t"m" verd"k. Bu 
zamanı Ar-Ge merkez"m"z"n çalı#ma süres"nden aldık. Gönüllüler"m"z hem projeler"n" yet"#t"rmek 
hem çocuklara e!"t"m vermek "ç"n ek b"r çaba sarf ett". B"rço!u projeler"n"n aksamaması "ç"n bu 
sürey" mesa"ye kalarak telaf" etmeye çalı#tı.

• G"d"len okullarda, Türkçe b"lmeyen mültec" çocuklarla "let"#"m kurmakta güçlük çek"ld". Ancak 
beden d"l"n" kullanarak ve gönüllüler"m"z"n ek çabaları "le dezavantajlı olan bu çocuklarımıza 
kodlama e!"t"m" ver"lmes"n" sa!ladık.

• Kar#ıla#tı!ımız zorluk ve projen"n gelece!"n" engelleyen r"sk faktörü olarak "se prosedürel "z"nler 
konusunda süreçler"n yava# "lerlemes"n" söyleyeb"l"r"z.
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Program/Uygulamanın Adı 
Kadın Gücü 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
OPET’"n sosyal sorumluluk projeler"n"n herb"r"n"n oda!ı toplumun öncel"kl" "ht"yaçları olmu#tur. 
Tüm faal"yetler"nde "nsanı merkez"ne almı# ve toplumdak" sorunları tesp"t ed"p ona yönel"k 
çözümler bulmayı amaçlamaktadır. Türk"ye’n"n gündem"ndek" en öneml" konulardan b"r" olan ‘kadın 
"st"hdamı”na yönel"k ba#latılan ‘Kadın Gücü Projes"” de bu odakla hem akaryakıt "stasyonların 
çehres"n" hem de toplumun önyargılarını de!"#t"r"yor.

Kadın Gücü Projes", kültürel ve toplumsal b"r dönü#üm "ç"n farkındalık yaratma projes"d"r. C"ns"yet 
gözetmeks"z"n her mesle!"n "cra ed"leb"lece!"; kadınların kalıpla#mı# önyargıların aks"ne her 
meslekte var olab"lece!"n" ve erkek egemen b"r alanda fırsat ver"ld"!"nde ba#arıyla yer alab"lece!"n" 
göstermey" amaçlayan b"r projed"r. aynı zamanda ekonom"k b"r kalkınma hareket" olma özell"!" 
de ta#ımaktadır.  Proje öneml" "#b"rl"kler" "le gel"#t"r"lmekte ve gönüllülük de "çermekted"r. Proje 
çerçeves"nde Enerj" ve Tab"" Kaynaklar Bakanlı!ı, Çalı#ma ve Sosyal Güvenl"k Bakanlı!ı ve Türk"ye 
$# Kurumu "#b"rl"!" "le Mayıs 2018 tar"h"nde Protokol "mzalanmı#; OPET bay"ler", özel "st"hdam 
bürosu GI Grup, kadın dernekler", $SMEK ve kar"yer s"teler" "le "#b"rl"!"ne g"d"lm"#t"r.

Her akaryakıt "stasyonunda en az "k" kadın çalı#an olmasını hedefleyen proje, akaryakıt satı# 
yetk"l"s", market satı# yetk"l"s", "stasyon yönet"c"s", vard"ya am"r", muhasebe elemanı g"b" farklı 
poz"syonlarda kadınlara çalı#ma olana!ı sunulmasını amaçlamı#tır.  

Toplumsal algıyı de!"#t"rmek ve kadınlara çalı#ma hayatında fırsat e#"tl"!" sunmak amacıyla 
ba#latılan Kadın Gücü Projes", OPET bay"ler"n"n ve çalı#anlarının yo!un destek ve çabalarıyla b"r 
buçuk yıl "ç"nde büyük b"r "vme kazanmı#tır. 

Kadın Gücü Projes", ayn" zamanda "# arayan kadınlar "ç"n de farklı b"r kapı açmı#, ‘"stasyon "#" erkek 
"#"d"r’ kl"#es"n" yıkmı#tır. Kadın Gücü kapsamında OPET’te "#e ba#layan her ya#tan kadın, hayata 
çok daha güvenle ve umutla bakıyor, ekonom"k özgürlü!ü sa!lamanın özgüven"n" ta#ımakla 
kalmayıp önyargıları kırmanın da gururunu ya#ıyorlar. Önler"ne çıkan çalı#ma saatler", ya# sınırı 
g"b" engellerden kurtulduklarının altını ç"z"yorlar.  Proje ba#langıcında kadın çalı#anların varlı!ını 
yadırgayan erkek mü#ter"ler, sonrasında durumu ben"mseyerek onlardan h"zmet almayı terc"h 
eder hale geld". Kadınlar "se hemc"nsler"n" "stasyonlarda görmekten büyük mutluluk ve gurur 
durduklarını bel"rt"yor.  

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Kadın Gücü Projes", mesle!"n c"ns"yet" olmadı!ı algısının toplumsal düzeyde ben"msenmes", 
kadınların çalı#ma hayatının her alanında fırsat e#"tl"!" "lkes" çerçeves"nde ba#arıyla var olab"lece!"n" 
göstermek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacındadır. Projen"n b"r d"!er amacı "se, kadın 
"st"hdamı artı#ına katkıda bulunmaktır.

KSS Çözümü’nün Hedefler" 
•  Kadın Gücü Projes" "le 2020 yılına kadar toplam 3500 kadın çalı#anın OPET "stasyonlarında 

görevlend"r"lmes"

�1MBUJO�#BʰBS��½EàMà
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• Her OPET "stasyonunda en az "k" kadın çalı#an olması
• Erkek egemen sektör olarak görülen akaryakıt sektöründek" kalıp dü#ünceler" yıkmak
• Kadınların "# gücüne katılımı, ekonom"k ve sosyal gel"#"m"n" sa!lamak .
• Ülkem"zde daha b"l"nçl", daha e#"tl"kç" b"r toplum olu#masına katkıda bulunmak

KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
OPET "ç"nde farklı departmanlardan proje ek"pler" ve proje gönüllüler" üst yönet"m"n de tam 
deste!"n" alarak saha z"yaretler"n", projen"n kurgulanmasını, "let"#"m"n" ve sürdürüleb"l"rl"!"n" 
yönetmekted"r.  

Projey" sahada görmek, "stasyon çalı#anları ve bu konuda duyarlı bay"lerle görü#mek adına 
"stasyon z"yaretler" ba#latılmı#. Bugüne kadar yakla#ık 60 "stasyona z"yaret gerçekle#t"r"lm"#t"r.

“Özgür "radeyle ve dayanı#ma ruhu "ç"nde, herhang" b"r madd" kar#ılık beklemeks"z"n kamu 
yararına katkıda bulunma arzusu” olarak tanımlanan gönüllülük kavramına yakından bakmak 
ve “Kadın Gücü” projes" hakkında #"rket "çer"s"ndek" gönüllü çalı#anları b"lg"lend"rmek amacıyla 
toplantı gerçekle#t"r"ld". Gönüllüler"n görü# ve öner"ler" çalı#tay yapılarak toplandı.

8 Mart Dünya Kadınlar gününde gönüllü çalı#anlar sahaya çıktılar. Sahada kadın güçler"ne destek 
olarak kadın gücü kolyes" hed"ye ett"ler. Sahaya çıkan gönüllüler Yönet"m Kurulu ve Kadın Gücü 
proje ek"b"n"n de oldu!u b"r toplantıda sahada ya#adıkları deney"mler" aktardılar. 

$#kur tarafından gerçekle#t"r"len 6 kar"yer fuarına katılım sa!landı ($stanbul, Bursa, Ankara, 
Esk"#eh"r, Samsun, Gaz"antep).

$#kur "#b"rl"!" "le 15, $SMEK "#b"rl"!" "le 2 toplu mülakat düzenlend".

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve haftasında ulusal TV kanallarında yayınlanan “Kadınım” reklamı ve 
sosyal medya reklamlarıyla farkındalık sa!landı.

3 ayda b"r OPET K"lometre Kadın Gücü derg"s" yayınlanıyor. 

OPET’"n ana sponsor oldu!u Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı #amp"yon l"g" maçlarına sahadak" 
kadın gücü ek"b" katılarak destek verd". 

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
Proje çerçeves"nde Enerj" ve Tab"" Kaynaklar Bakanlı!ı, Çalı#ma ve Sosyal Güvenl"k Bakanlı!ı ve 
Türk"ye $# Kurumu "le  protokol "mzalanmı#, OPET bay"ler" özel "st"hdam bürosu GI Grup, kadın 
dernekler", $SMEK ve kar"yer s"teler"yle "#b"rl"!"ne g"d"ld".

Bay" yönet"m", saha ek"b" ve satı#a etk" yönet"m", kadın çalı#anın bulunması-tutundurulması 
konularında Satı# Genel Müdür Yardımcılı!ı, Bay" $let"#"m Müdürlü!ü, projen"n tanıtımı, "stasyon 
personel" yönet"m süreçler" konularında Pazarlama Genel Müdür Yardımcılı!ı; Marka Müdürlü!ü 
ve Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk E!"t"mler" Müdürlü!ü rol alıyor.

5 TOPLUMSAL C!NS!YET E#!TL!"!
Toplumsal c"ns"yet e!"tl"#"n"n sa#lanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmes" 
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$st"hdama yönel"k "#b"rl"!" yapılan f"rmalarla "lg"l" süreçler"n yönet"m"ne $nsan Kaynakları Grup 
Müdürlü!ü l"derl"k etmekte.

Projen"n marka, kurum "t"barına katkı sa!laması amacıyla, etk"l" ve sürekl"l"k "çeren "let"#"m 
çalı#malarının yapılması, payda#lar nezd"nde etk" sa!laması, sürdürüleb"l"r ve sonuç odaklı 
uygulanması, kurumsal "let"#"m sürec"n"n yönet"m" ve gel"#t"r"lmes"ne Kurumsal $let"#"m Müdürlü!ü 
l"derl"k ed"yor. Proje sürec"n"n yönet"m" konularına Performans Denet"m Müdürlü!ü destek 
vermekted"r.

Ayrıca PR ajansı, d"j"tal ajans, medya Planlama ve satın alma ajansı, reklam ajansı "#b"rl"!" bütünsel 
b"r çalı#ma gerçekle#t"r"ld".

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
Kadın Gücü Projes"n"n mü#ter" #"kayetler" ve memnun"yet"ne etk"s" de anal"z ed"lm"#t"r. H"zmet ve 
davranı#lar hakkındak" mü#ter" #"kayetler"nde 2018 yılına oranla % 9’lük b"r dü#ü# ya#anmı#tır. Bu 
dü#ü#e ek olarak da mü#ter" memnun"yet"nde de % 951’l"k b"r artı# gerçekle#m"#t"r. 

Projen"n toplam "stasyon satı#larına etk"s" "ncelend"!"nde; kadın "st"hdam eden bay"ler"m"z"n 
satı#larının arttı!ı görülmü#tür. $lg"l" bay"ler üzer"nde yapılan pompa ucu satı#larının anal"z"nde, 
2018 yılının satı#larına oranla %3’lük b"r satı# artı#ı yarattı!ı görülmü#tür.

Sosyal medyada yayınlanan reklam f"lm"m"z Mayıs ayında ülkem"z"n en öneml" pazarlama "let"#"m 
etk"nl"!" ödülü olan E&"e Ödüller" Toplumsal C"ns"yet kategor"s"nde Altın ödül kazanmı#tır.

En Ba#arılı Koçlular yarı#masında Kadın Gücü Projes", Çevreye ve Topluma De!er Katanlar 
Kategor"s" 2’nc"l"k ödülü almı#tır. 

Mayıs 2018-Kasım 2019 haber çıkı# sayısı: 192 
Haberler"n er"#"m toplamı: 13.8341.310

Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
• Toplumsal katkı: Meslekler"n c"ns"yetler"n"n olmadı!ını gösteren proje, hem toplumsal ön 

yargıları kırmak "ç"n farkındalık yaratmaktadır. 
• Memnun"yet"ne Katkı: Kadın çalı#anların bulundu!u "stasyonlarda "# d"s"pl"n", güler yüz ve 

h"jyene ver"len önem"n arttı!ı ve y"ne bu "stasyonlarda görev alan kadın çalı#anların proakt"f 
ve mü#ter" odaklı yakla#ımda oldu!u görülmekted"r. Bu özell"kler"n get"r"s" olarak da kadın 
akaryakıt görevl"s" ve kadın market görevl"s"n"n fazla oldu!u "stasyonlarda mü#ter" #"kayetler"n"n 
dü#tü!ü gözlemlenm"#t"r. 

• Marka $majına Katkı: Böyle b"r kültürel ve toplumsal dönü#üm projes" "le marka "majına oldukça 
büyük b"r katkı sa!lamaktadır. 

• Ekonom"k katkı: Kadın Gücü projes", kadınların "# hayatına katılımlarını destekleyerek ülkem"z"n 
ekonom"s"ne katkıda bulunmaktadır.
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Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
Proje sürec!nce ya#anan zorluklar tecrübe ed!lerek proje gel!#t!r!ld! ve güçlend!r!ld!. 

Bu zorluklar nelerd!? 

• Projen!n önündek! en büyük zorluk enerj! sektörünün erkek egemen olması sebeb!yle toplumsal 
önyargıların kırılarak akaryakıt !stasyonunda çalı#maları konusunda !kna ed!lmes!d!r. 

• A!lev! sebepler,çevre baskısı,hava #artları, vard!ya s!stem!, d!"er erkek personellerle ya#anan 
sıkıntılar g!b! sebeplerle !st!hdam ed!len kadın çalı#anların !#ten ayrıldı"ı görülmü#tür. Bu 
zorluklarla ba#a çıkmak !ç!n proje ek!b!, gönüllüler ve yönet!m kurulu !le bay!ler z!yaret ed!d!, 
kadınlar mot!ve ed!ld!. 

• $stasyon ön sahasında çalı#mak özell!kle kı# aylarında zorlayıcı olup kadın çalı#anlar so"uktan 
etk!lenmekted!r. Bu sebeple kadın akaryakıt görevl!ler!n!n kı#lık kıyafetler! ısıyı !zole edecek 
ve so"uktan koruyacak #ek!lde tasarlandı.

www.opet.com.tr / Sosyal sorumluluk projeler" 
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Program/Uygulamanın Adı 
Türk"ye’n"n Mühend"s Kızları 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
Kadınların, "# gücüne katılımlarının dü#ük oldu!u profesyonel alanlardan b"r" olan mühend"sl"k 
alanında daha fazla yer almalarını sa!layarak, ekonom"k ve sosyal güçlenmeye katkıda bulunmak 
amacıyla L"mak Vakfı, T.C. A"le, Çalı#ma ve Sosyal H"zmetler Bakanlı!ı, T.C. M"llî E!"t"m Bakanlı!ı 
ve B"rle#m"# M"lletler Kalkınma Programı’nın proje ortaklı!ında 2015 yılında Türk"ye’n"n Mühend"s 
Kızları projes" hayata geç"r"ld".

Bütüncül b"r yakla#ımla tasarlanan projeyle l"se ve ün"vers"te ö!renc"ler"ne yönel"k programların 
yanı sıra kurumsal hayatta kapsayıcı b"r model ortaya koymanın hedeflend"!" E#"tl"k Mührü 
Programı da Türk"ye’de "lk kez L"mak Yatırım’da ba#latıldı. 

Ün"vers"te programında; devlet ün"vers"teler"n"n b"lg"sayar, çevre, elektr"k-elektron"k, endüstr", 
"n#aat ve mak"ne mühend"sl"!" bölümler"ndek" kız ö!renc"lere burs, mühend"sl"k fakültes"ndek" 
e!"t"mler" boyunca k"#"sel ve meslek" gel"#"mler"ne katkıda bulunacak 21. yüzyıl yetk"nl"kler" 
oda!ında tasarlanan “Mühend"sl"kte L"derl"k Sert"f"ka Programı”, onl"ne $ng"l"zce d"l e!"t"m", 
mentorluk deste!", staj ve "st"hdam "mkânı ve farklı platform ve organ"zasyonlarda sosyal a! 
fırsatları sunuluyor. Ün"vers"te programına dah"l olan ö!renc"ler dayanı#ma ve güçlenme b"l"nc"yle 
hem meslek" hem de k"#"sel ya#amlarına hazırlanıyor. Ö!renc"lerden program kapsamında 
gönüllülük çalı#malarında bulunmaları talep ed"l"yor ve bu süreçte de destek ver"l"yor. 

L"se programında; toplumun daha gen"# kes"mler"nde meslekler"n c"ns"yet" olmadı!ı konusunda 
farkındalık, meslek" terc"hlere yönel"k b"lg"lend"rme faal"yetler" yürütülüyor. Bu kapsamda l"se 
ö!renc"ler", ö!retmenler ve vel"ler "ç"n mühend"sl"!" tanıtıcı, kadınların da bu meslekte erkeklerle 
e#"t b"ç"mde yer alab"lecekler" mesajını veren e!"t"m programları, oyunlar, rol model bulu#maları 
g"b" faal"yetler gerçekle#t"r"l"yor. Bu faal"yetler sonunda kalıp yargılar neden"yle kend" yetenek ve 
"lg"ler"ne uygun meslekler yer"ne kend"ler"nden beklenen mesleklere yönelen kız ö!renc"ler"n, onları 
bu mesleklere yönlend"ren ö!retmenler"n ve vel"ler"n bu sınırlılıklardan kurtulmaları amaçlanıyor.

Projen"n üçüncü programında kamu ve özel sektör kurulu#larına yönel"k B"rle#m"# M"lletler 
Kalkınma Programı sah"pl"!"nde yürütülen küresel toplumsal c"ns"yet e#"tl"!" sert"f"ka programı 
“E#"tl"k Mührü” "le çalı#ma ya#amında c"ns"yetler arasında olu#ab"lecek farklılıkların kapatılması 
ve buna "l"#k"n standartlar olu#turulması hedeflen"yor. Program, #"rketler"n kend" bünyeler"nde 
ve "# "l"#k"ler"nde kadın-erkek fırsat e#"tl"!"n" sürekl" olarak "zled"kler" ve "y"le#t"rd"kler" "ç-yönet"m 
s"stem"n"n kurulmasını öngörüyor.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Türk"ye’n"n Mühend"s Kızları (TMK) projes"n"n genel hedef", n"tel"kl" kadın "st"hdamının arttırılmasına 
yönel"k model gel"#t"r"lmes" yoluyla kapsayıcı ve sürdürüleb"l"r büyümeye katkı sa!lamaktır. Proje, 
toplumun tüm "#gücü potans"yel"n"n, çalı#ma hayatında e#"t fırsatlar ve ko#ullar "le yer almaları 
konusunda özel sektör l"derl"!"ndek" örnek model", bütüncül b"r perspekt"f ve farklı müdahale 
b"ç"mler"n" "çeren b"r yapı "le gel"#t"rmey" amaçlamaktadır. 

�"MU�O�#BʰBS��½EàMà
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Bu yakla#ımla projede, "#gücüne katılımın e#"ts"z oldu!u alanlardan mühend"sl"kte, kız ö!renc"ler"n 
mühend"sl"k mesle!"ne katılımını te#v"k etmek ve mühend"sl"k okuyan kız ö!renc"ler" güçlend"rmek, 
kapsayıcı b"r "# model" ortaya koymak yoluyla çalı#ma hayatında kadın tems"l"yet"n" artırmaya 
yönel"k destek programları gel"#t"r"lm"#t"r.    

KSS Çözümü’nün Hedefler" 
TMK Projes", B"rle#m"# M"lletler Sürdürüleb"l"r Kalkınma Amaçlarından 5 farklı hedefe kapsamlı 
faal"yetler" "le d"rekt olarak katkı sa!lamaktadır. Bunlar; 

4 N!tel!kl! E"!t!m
“2030’a kadar e!"t"m alanındak" toplumsal c"ns"yet e#"ts"zl"kler"n"n ortadan kaldırılması ve kırılgan 
"nsanların her düzeyde e!"t"m ve meslek" e!"t"me e#"t b"ç"mde er"#"mler"n"n sa!lanması” (4.5.)

5 Toplumsal C!ns!yet E#!tl!"!
“Kadınlara ve kız çocuklarına yönel"k her türlü ayrımcılı!ın her yerde sona erd"r"lmes"” (5.1.)
“Kadınların güçlenmeler"n"n "lerlet"lmes" "ç"n özell"kle b"lg" ve "let"#"m teknoloj"ler" olmak üzere 
etk"nle#t"rme teknoloj"s"n"n kullanımının gel"#t"r"lmes"” (5.b.) 

8 $nsana Yakı#ır $# ve Ekonom!k Büyüme 
“2030’a kadar gençler ve engell"ler de dâh"l bütün kadın ve erkekler"n tam ve üretken "st"hdama 
ve "nsana yakı#ır "#lere er"#"mler"n"n sa!lanması ve e#"t "#e e#"t ücret "lkes"n"n tam olarak 
ben"msenmes"” (8.5.)

10 E#!ts!zl!kler!n Azaltılması
“2030’a kadar ya#a, c"ns"yete, engell"l"!e, ırka, etn"k kökene, d"ne, ekonom"k ya da ba#ka b"r 
statüye bakılmaksızın herkes"n güçlend"r"lmes" ve sosyal, ekonom"k ve s"yas" olarak kapsanmasının 
desteklenmes"” (10.2.)

17 Hedefler !ç!n Ortaklıklar  

KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
Ün!vers!te Programı Faal!yetler!: 
• Onl"ne ve "nterakt"f Mühend"sl"kte L"derl"k Sert"f"ka Programı "le ö!renc"ler, 21.yy. becer"ler"ne 

sah"p b"reyler olarak profesyonel hayata hazırlanıyor. 
• 150’ye yakın mentor ve koçtan olu#an gönüllü profesyoneller, b"reb"r mentorluk ve koçluk 

deste!" ver"yor. 
• Ö!renc"ler, onl"ne $ng"l"zce e!"t"m"nden faydalanıyor.
• Sosyal sorumluluk b"l"nc"n"n kazandırılması "ç"n ö!renc"ler gönüllülük faal"yetler"nde bulunuyor. 
• Türk"ye’n"n dört b"r yanından ö!renc"ler, mentorlar, rol modeller her yıl $stanbul Bulu#ması’nda 

kolekt"f güçlenme "ç"n b"r araya gel"yor. 
• $lham ver"c" ba#arıları "le rol modeller, TMK sosyal medya kanallarından yayınlanan TMK Talks’ta 

konuk ed"l"yor. 
• Kongre, konferans, bulu#ma g"b" etk"nl"klerde ö!renc"ler"n network kazanmaları sa!lanıyor. 
• L"mak Grubu ve sektördek" d"!er kurumlarda staj ve "st"hdam deste!" sa!lanıyor.
• 9 ay süre "le aylık 600 TL burs deste!" ver"l"yor.

5 TOPLUMSAL C!NS!YET E#!TL!"!
Toplumsal c"ns"yet e!"tl"#"n"n sa#lanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmes" 
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L!se Programı Faal!yetler!: 
• Erken ya#larda olu#an meslek" terc"hlere yönel"k kalıp yargıları dönü#türmek, toplumda 

mühend"sl"k mesle!" konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, program kapsamındak" 
ö!retmenler "ç"n E!"t"mc"n"n E!"t"m" etk"nl"!" yapılıyor. 

• Tasarım odaklı dü#ünme metodu "le projeye özel olarak tasarlanan, oyuncuların farklı 
mühend"sl"kler" canlandırdı!ı “Karar Sen"n” kutu oyunu, projeye özel sanal gerçekl"k uygulaması, 
okullardak" rol model bulu#maları yıl boyunca sürüyor.

E#!tl!k Mührü Programı Faal!yetler!:
• L"mak Yatırım’ın tüm departmanlarından kadın ve erkek çalı#anların katılımıyla “E#"tl"k Kom"tes"” 

olu#turuldu.
• %"rket"n “E#"tl"k ve Kapsayıcılık De!erlend"rmes"” kapsamında öz de!erlend"rme, çalı#an 

anketler", b"reysel görü#meler gerçekle#t"r"ld" ve eylem planı hazırlandı. 

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
Proje Payda#ları: 
1- T.C. A"le, Çalı#ma ve Sosyal H"zmetler Bakanlı!ı: Projede "çer"k ve faal"yetler"n olu#turulmasının 

yanı sıra, ba#arılı proje çıktılarının pol"t"kalara yansıması konusunda kr"t"k role sah"p payda#lardan 
b"r"d"r.

2- UNDP Türk"ye: 2016-2020 dönem"nde Türk"ye ekonom"s"n"n sürdürüleb"l"r ve kapsayıcı 
büyümes"ne yönel"k çalı#an UNDP Türk"ye, bu do!rultuda ulusal ve uluslararası boyutta sosyal 
sorumluluk projeler"ndek" tecrübeler"yle yol göster"c" olarak, tüm programlarda payda# olarak 
yer alıyor.

3- T.C. M"llî E!"t"m Bakanlı!ı: L"se programına yönel"k "çer"k ve araç gel"#t"rmeye katkı, uygulama 
dönem" kapsamındak" okulların seç"m" ve "let"#"mler"n"n yürütülmes" konularında ortaklık söz 
konusudur.

$# B!rl!"! Yürütülen Kurumlar: 
1- PERYÖN Akadem": PERYÖN Akadem" "# b"rl"!"nde TMK Ün"vers"te Programı’na özel 

“Mühend"sl"kte L"derl"k Sert"f"ka Programı” olu#turulmu#tur. 
2- Bo!az"ç" Ün"vers"tes" Ya#amboyu E!"t"m Merkez" (BÜYEM): TMK ö!renc"ler", BÜYEM Onl"ne 

$ng"l"zce D"l Okulu’nda ver"len $ng"l"zce e!"t"m"nden faydalanmaktadır. 
3- Ö!retmen Akadem"s" Vakfı (ÖRAV): TMK L"se Programı e!"t"m faal"yetler"n"n "çer"!"n"n 

hazırlanması ve uygulanması konularında destek vermekted"r. 
4- Gönüllü kadın mühend"sler ve d"!er kurumlar

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
• TMK Ün"vers"te Programı’nın "lk yılından "t"baren sırasıyla; 40, 54, 106 ve 110 olmak üzere 

mühend"sl"k bölümler"nde e!"t"m alan 4 yılda toplam 310 kız ö!renc" burs ve çok yönlü 
desteklerden faydalandı. 2019-2020 dönem"nde 120 ö!renc" program kapsamında sunulan 
"mkanlardan yararlanacaktır.

• 25 farklı "ldek", 35 farklı ün"vers"teden; yerle#"m yerler"ne göre da!ılımda "se 47 farklı "lden 
ö!renc"ye yer veren TMK Ün"vers"te Programı bölgesel olarak kapsayıcılı!ıyla d"kkat 
çekmekted"r.

• Temel program kr"terler"n" kar#ılayan “Devlet Koruması Altındak"”, “Geç"c" Koruma Statüsündek" 
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Sur"yel"”, “Do!u $ller"nden (S""rt, B"tl"s)”, “Engell"”, “Darü##afaka Mezunu”, “%eh"t ya da Gaz" 
Yakını” ve “Çalı#an Yakını” ö!renc"ler "ç"n özel kontenjanlar bulunmaktadır. 

• TMK Ün"vers"te Programı’ndan mezun olan 66 ö!renc"n"n 43’ü sektörün önde gelen #"rketler"nde 
ve öneml" projelerde çalı#maktadır.

• Programa dah"l olan, mesle!"n farklı a#amalarındak" (mentor, ö!renc", yen" mezun) kadınlar 
arasında gel"#en ve güçlenen dayanı#ma "le kadınların alandak" tems"l"yet"n"n ve güçlenmes"n"n 
sürdürüleb"l"r, do!al b"r artı# göstermes" beklenmekted"r.

• Projede gel"#t"r"len örnek uygulamalar ve deney"mler, Türk"ye sınırlarını a#mı#, Kuveyt’te aynı 
odak ve temayla #"md"den "k" uygulama dönem" tamamlanmı#, b"rçok Kuveytl" genç kadın 
mühend"s sektörde yer"n" almı#tır. 

• TMK L"se Programı’nın p"lot uygulamaları 2017’de Hatay’da ba#lamı#, yen"lenen metodoloj"s" "le 
2018 yılında 7 bölgeden 10 "lde, 50 l"sede 20.000 ö!renc"ye; 2019-2020 dönem"ndeyse y"ne 7 
bölgeden 10 farklı "lden 25 l"sede 10.000 ö!renc"ye ula#ılmı#tır.  

Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Bütüncül yakla#ımla l"se, ün"vers"te ve kapsayıcı "# model" perspekt"fler"ne sah"p proje, Türk"ye’de 
ve dünyada STEM alanındak" "y" uygulama örnekler"ndend"r: 
• Özgün metodoloj"k araçlarla meslek seç"m"nde c"ns"yete dayalı kalıp yargıların terk ed"lmes" 

konusunda 4 yılda 21 "lde 30.000 ö!renc"y" kapsayan farkındalık faal"yetler" gerçekle#t"r"lm"#t"r.
• Kadın mühend"sl"k ö!renc"ler"ne gel"#"m fırsatlarını yen"l"kç" ö!renme metodlarıyla sunarak, 

daha fazla kadının l"derl"k hedef"yle mühend"sl"k alanında yer alması sa!lanmı#tır.
• Kamu, özel sektör, STK’lar, gönüllü b"reyler g"b" farklı aktörler"n "# b"rl"!" ve üst düzey sah"pl"!" 

mevcuttur.
• $k"nc" b"r ülkede ba#arılı sonuçlarla uygulanmı#tır.
• Sadece kadınların güçlenmes" "ç"n de!"l mevcut s"stemlerde e#"tl"!"n yerle#mes" "ç"n ana-

akımla#tırma çalı#maları yürütülmü#tür. 

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
• Farklı payda#lıkları ve modüller" "çeren projede; modüller"n detaylı ve sürekl" güncellenerek 

yönet"lmes" gerekl"l"!"n"n kısmen zaman/payda# yönet"m" zorlu!una sebep oldu!u; fakat 
bütüncül yakla#ımın projen"n etk"s"n" güçlend"rd"!";

• $stanbul bulu#ması g"b" yüz yüze etk"nl"kler"n, mentor-ment"/koç-danı#an "let"#"m"n"n, akadem"k 
e!"t"m" tamamlayan sert"f"ka programının ve gönüllülük faal"yetler"n"n mühend"s adaylarının 
k"#"sel-profesyonel gel"#"m"ndek" yüksek etk"s"n" korumak "ç"n yo!un talebe ra!men ö!renc" 
sayısının sınırlanması gerekl"l"!";

• Rol modellerle ö!renc", ö!retmen ve vel" bulu#masının; yen"l"kç" yöntemlerle deney"m 
kazandırmanın hedef k"tle üzer"ndek" dönü#türücü etk"s";

• “E!"t"mc"n"n E!"t"m"”ne gönüllü ö!retmenler"n katılımının etk"y" ve sah"plenmey" artırdı!ı 
gözlemlenm"#, 

• Tüm proje a#amalarının yapılan düzenl" de!erlend"rmeler "le b"r sonrak" a#amanın planlanması 
ve metodoloj"y" gel"#t"rmek "ç"n etk"l" oldu!u ö!ren"lm"#t"r.

https://www.turk"yen"nmuhend"sk"zlar".com
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Program/Uygulamanın Adı 
Ders"m"z G"r"#"mc"l"k 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
Proje, $zm"r "l"nde ve özell"kle de Al"a!a $lçe M"llî E!"t"m Müdürlü!ü faal"yet alanı "ç"nde kalkınmayı 
hızlandırmak ve bölge "ç" gel"#m"#l"k farklarını azaltmak amacıyla, e!"t"m ö!ret"m hayatına devam 
eden ba#ta meslek l"ses" ö!renc"ler" olmak üzere l"se ö!renc"ler"ne yönel"k uygulanmakta olan 
g"r"#"mc"l"k projes"d"r. 

Günümüzün ekonom"k ko#ullarında ve g"derek daha rekabetç" b"r duruma gelen "#gücü 
p"yasalarında b"reyler, çalı#ma hayatları boyunca "sted"kler"nde ya da gerekt"!"nde meslekler"n" ve 
becer"ler"n" sürekl" yen"lemek ve gel"#t"rmek durumundadır. 

Yapılan ara#tırmalar "#gücü p"yasasında talep ed"len becer"ler"n ortaö!ret"m düzey"nde yeter" 
kadar aktarılamadı!ını vurgulamaktadır. Bu durum ö!renc"ler"n meslek" becer"ler"n"n yanı sıra 21. 
yüzyıl becer"ler" olarak da görülen "let"#"m, l"derl"k, problem çözeb"lme, üst düzey dü#ünme, takım 
çalı#ması ve b"lg" "let"#"m teknoloj"ler" g"b" becer"ler" etk"n b"r b"ç"mde kullanab"lme g"b" b"rçok 
noktada eks"k kaldı!ını göstermekted"r. 

Proje hedefler"ne ula#mak "ç"n ö!renc"lere yönel"k hazırlanmı# atölye çalı#maları, 21. yüzyıl 
becer"ler" kazandıracak g"r"#"mc"l"k e!"t"mler" ve "# f"kr" yarı#malarından olu#turmaktadır. 

Proje hedefler":
• Ö!renc"ler"n 21. yüzyıl "# becer"ler" hakkında b"lg" sah"b" olmalarını sa!lamak
• Ö!renc"ler"n g"r"#"mc"l"k konusunda farkındalıklarını arttırmak
• Ö!renc"ler"n g"r"#"mc"l"!"n ana adımları g"b" temel konularda erken ya#ta b"lg" sah"b" olmalarını 

sa!lamak
• Tecrübel" genç g"r"#"mc"lerle ö!renc"ler" tanı#tırarak tecrübe aktarımından faydalanmaları 

sa!lamak
• Teknoloj"n"n "# dünyasında f"rmalara katkıları hakkında b"lg" aktarmak
• Ö!renc"ler" g"r"#"mc"l"k konusuna "lg" duyan ya#ıtları "le tanı#tırmak

2018 – 2019 e!"t"m ö!ret"m yılında proje kapsamında, Al"a!a ve Bornova "lçeler"nden seç"lm"# 
10 l"sede ö!renc"ler"n g"r"#"mc"l"k konusundak" hazır bulunu#luklarını ve bu konuya "lg"ler"n" 
ölçümlemek adına anket uygulanmı#tır. Toplamda 3.573 ö!renc"ye anket uygulanmı# ve 2.648 
ö!renc"den yanıt alınmı#tır. Ö!renc"ler"n g"r"#"mc"l"k konusundak" farkındalı!ını, 21. yüzyıl becer"ler" 
noktasındak" kab"l"yetler"n" ölçümleyeb"lmek amacıyla yapılan anket sonuçlarına göre etk"nl"!e 
katılacak ö!renc"ler bel"rlenm"#t"r. Bunun sonucunda 10 okulda toplamda 800 ö!renc" bu e!"t"m" 
almak "ç"n seç"lm"# ve sürece dah"l ed"lm"#t"r. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Projen"n ana hedef", ö!renc"ler"n g"r"#"mc"l"k teması altında "# dünyasıyla erken ya#ta tanı#malarını 
sa!lamak ve 21. yüzyılda gerekl" olan "# becer"ler"n" ed"nmeler"ne katkıda bulunmaktır. Projen"n 
öncel"!", ö!renc"ler"n sadece g"r"#"mc"l"k hakkında b"lg" ed"nmeler" ve g"r"#"mc"l"!e özend"r"lmeler" 
de!"l, aynı zamanda özgüven sah"b" b"reyler olarak "let"#"m, l"derl"k, problem çözeb"lme, üst düzey 
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dü#ünme, takım çalı#ması ve b"lg" "let"#"m teknoloj"ler" g"b" becer"lere de sah"p olab"lmeler"ne katkı 
sa!lamaktır. 

KSS Çözümü’nün Hedefler" 
Ders"m"z G"r"#"mc"l"k projes"yle, $zm"r $l" Al"a!a ve Bornova "lçeler"nden seç"len 10 l"sede "k" yıl 
"ç"nde toplamda 1.600 ö!renc"n"n proje hedefler" do!rultusunda gerekl" e!"t"mler" alması ve 
bu süre "ç"nde 21. yüzyıl becer"ler"n" gel"#t"rmes" hedeflenmekted"r. Aynı zamanda, ö!renc"ler"n 
gözünden Al"a!a ve Bornova "lçeler"ndek" bölgesel sorunların anal"z ed"lmes" ve bu sorunlara 
ö!renc" gözüyle "novat"f ve teknoloj" destekl" çözüm öner"ler" üret"lmes" amaçlanmaktadır. 

KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
Ders"m"z G"r"#"mc"l"k projes" kapsamında yer alan Al"a!a ve Bornova "lçeler"ndek" toplam  10 okulda 
ö!renc"ler"n hazır bulunu#luklarının ölçümlend"!" b"r anket düzenlenerek, ö!renc" seç"m", bu anket 
sonuçlarına dayanarak gerçekle#t"r"ld". Seç"len ö!renc"lerle yaparak/ya#ayarak ö!renme, "#b"rl"kç" 
ö!renme kuramlarına uygun olarak hazırlanmı# etk"nl"k temell" 2’#er günlük atölye çalı#maları yapıldı.  

Atölyelerde, ö!renc"ler gruplar hal"nde çalı#arak ya#adıkları "lçelerdek" sorunları bel"rled". Atölye 
çalı#maları sonrasında "se ö!renc"ler, bel"rled"kler" sorunlara yönel"k gel"#t"rd"kler" çözüm öner"ler" 
ve "# f"k"rler" "le b"r yarı#maya katıldılar. Bu yarı#mada yarı f"nale kalan ö!renc"lere, projeler"n" 
gel"#t"rmek üzere “$# Kampı E!"t"mler"” (tasarım odaklı dü#ünme, pazarlama, teknoloj" destekl" 
g"r"#"mc"l"k, f"nans tabloları, "let"#"m ve sunu# tekn"kler" e!"t"mler") ver"ld". Yarı#manın f"nal"nde 
dereceye g"ren "lk üç proje bel"rlenerek harmanlanmı# ö!renme model"yle hızlandırıcı programa 
dah"l ed"ld". Hızlandırıcı programda, bu projeler"n hayata geç"r"leb"lmes" "ç"n mentörlük deste!" 
ver"lerek f"k"rler"n gel"#t"r"lmes" sa!landı.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
Proje kapsamında $zm"r $l M"ll" E!"t"m Müdürlü!ü, Al"a!a ve Bornova $lçe M"ll" E!"t"m Müdürlükler", 
Ege Ün"vers"tes" Kuluçka Merkez", Anadolu Ün"vers"tes" ve LearnERA E!"t"m Danı#manlık ve Ltd. 
%t". "le "#b"rl"!" yapılmı#tır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
• Projeye 650 ö!renc" katıldı. 
• Proje kapsamında atölye çalı#maları ve $# Kampı E!"t"mler" "le ö!renc"lere toplam 210 saatl"k 

e!"t"m ver"ld".  
• 650 ö!renc" tarafından 100 "# f"kr" olu#turuldu ve bu ö!renc"ler e!"t"mler sonrasında düzenlenen 

$# F"kr" Yarı#ması’na 33 proje "le ba#vurdu. 
• Proje sonrasında yapılan de!erlend"rme anket" ve raporuna göre;
• Atölye e!"t"m"nde ö!ren"len b"lg" ve becer"ler"n ö!renc"ler tarafından $# Kampı E!"t"m" sürec"nde 

davranı#a dönü#mü#tür. 
• $# Kampı E!"t"mler"’nde, ö!renc"ler"n aldıkları dört e!"t"m"n sonucunda "y" düzeyde ö!renme 

gerçekle#m"#t"r. 
• Ö!renc"ler projelend"rme, proje yönet"m" ve bütçe olu#turma konusunda en "y" düzeyde 

"lerleme gösterm"#t"r. 
• Ö!renc"ler tasarım odaklı dü#ünme ve protot"pleme konusunda b"raz daha "y" düzeyde "lerleme 

gösterm"#t"r.  

8 !NSANA YAKI#IR !# VE EKONOM!K BÜYÜME
Kes"nt"s"z, kapsayıcı ve sürdürüleb"l"r ekonom"k büyümen"n, tam ve üretken 
"st"hdamın ve herkes "ç"n "nsana yakı!ır "!ler"n desteklenmes"
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• Ö!renc"ler"n b"lg" ve becer" düzey", e!"t"m önces" dü#ük sev"yedeyken, e!"t"m sonrası yüksek 
sev"yeye çıktı!ı ve e!"t"mden kaynaklanan etk" düzey"n"n "stat"st"ksel olarak “yüksek” oldu!u 
bel"rlenm"#t"r. 

• Projen"n Planlanmamı# Olumlu Çıktıları
• Proje etk"nl"kler"nde yer alan özel gereks"n"ml" ö!renc"ler"n, takım "ç"nde çalı#arak, kend"ler"n" 

"fade edeb"lmeler" ve d"!er ö!renc"lerle kayna#masına katkı sa!lanmı# ve böylece kend"ler"n" 
de!erl" h"ssett"kler" gözlemlenm"#t"r.  

• G"r"#"mc"l"k e!"t"mler"n" tamamlamı# ö!renc"ler d"!er okullardak" e!"t"mlerde e!"t"mc" olarak rol 
almı#lardır. 

• Ö!renc"ler"n e!"t"me gösterd"!" tepk" düzey" yüksek olarak gözlemlenm"#, olumlu duygu ve 
dü#üncelere sah"p oldukları ve e!"t"mlerden memnun"yetler"n"n yüksek oldu!u saptanmı#tır. 

• Okul yönet"c"ler"yle yapılan görü#melerde yönet"c"ler"n e!"t"mden memnun kaldıkları, 
ö!renc"ler"nde olumlu gel"#meler gözlemled"kler", benzer e!"t"mler"n devamını d"led"kler" 
bel"rlenm"#t"r. 

Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
E!"t"m materyaller"n"n ve etk"nl"kler"n"n projen"n hedef ve alt amaçlarının yer"ne get"r"lmes"nde 
uygun oldu!u gözlenm"#t"r. Tasarlanan e!"t"m etk"nl"kler"n"n, özell"kle ö!renc"ler"n 21. yüzyıl 
becer"ler"n"n gel"#t"r"lmes"ne olumlu katkılar sa!ladı!ı görülmü#tür. Ö!renc"lere uygulanan 
anketler, ö!renc"lerle ve yönet"c"lerle yapılan görü#meler ve e!"t"mc" gözlem raporlarına ek olarak 
yapılan saha z"yaretler"nde alınan gözlem notlarından elde ed"len ver"ler, projen"n bel"rlenen 
“hedef ve amaçları” yer"ne get"rmekte ba#arılı oldu!unu gösterm"#t"r.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
Ö!renc" gruplarının daha yo!un b"r "#b"rl"!" "ç"nde bulunmaları, daha ver"ml" ve konsantre 
çalı#ab"lmeler" adına proje ba#langıcında, proje adımları ve süreçler hakkında daha detaylı 
b"lg"lend"r"lmeler"n"n proje sonuçları üzer"ndek" poz"t"f etk"ler" artıraca!ı gözlemlenm"#t"r. Buna ek 
olarak, ö!renc"ler"n ço!unun teknoloj"ye er"#"m"n"n olmaması da proje süreçler"n" olumsuz yönde 
etk"lem"#t"r. Bu olumsuz etk"ler"n bertaraf ed"lmes" amacıyla ö!renc"ler"n e!"t"mlerde kullanımı 
"ç"n d"züstü b"lg"sayarlar tem"n ed"lm"#t"r. 

https://"zm"r.meb.gov.tr/www/"zm"r-"l-m"ll"-eg"t"m-mudurlugu-"le-socar-aras"nda-turk"yede-"lk-
kez-uygulanacak-olan-"novat"f-dusunme-ve-g"r"s"mc"l"k-projes"-protokolu-"mzaland"/"cer"k/1610

https://"zm"r.meb.gov.tr/www/ders"m"z-g"r"s"mc"l"k"n-f"nal"-yap"ld"/"cer"k/1750
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Program/Uygulamanın Adı 
Koruyucusuz $çecek Üret"m"

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
Uluda! $çecek Türk A.%., cam, PET ve kutu ambalajlı ürünler"nde koruyucu kullanmadan, sa!lıklı, 
güvenl" ve do!al ürünler elde etmek amacı "le “Tünel Pastör"zasyon ve Asept"k Dolum Teknoloj"s"” 
"le “Koruyucusuz $çecek Üret"m"” Ar-Ge projes"n" 2017 yılı "t"bar" "le uygulamaya koymu#tur. $# 
model" f"kr" 2014 yılında ortaya atılmı# olup 2015 yılında Uluda! ve Krones "# b"rl"!" "le teknoloj" Ar-
Ge çalı#maları ba#latılmı# ve 2017 yılı "t"bar" "le fabr"ka bünyes"nde gel"#t"r"len yen" s"stem devreye 
alınmı#tır. Kurulum sonrasında tüm ürün grupları "ç"n deneme üret"mler" kademel" olarak yapılmı#, 
proses, ürün-hammadde reçeteler" "ç"n "y"le#t"rmeler ve rev"zyonlar bel"rlenm"#, rev"zyonlar 
gerçekle#t"r"lm"#, proses "# akı# #emaları olu#turulmu#tur. “Frutt"”, “Frutt" Extra”, “L"monata”, 
“Meyvel"m” ürün gruplarında ba#arılı sonuçlar elde ed"lm"# ve ser" üret"m ba#latılmı#tır. 2018 
yılı "t"bar" "le me#rubat, 2019 yılı "t"bar" "le de #ekers"z me#rubat ürünler"m"z "ç"n bu teknoloj"n"n 
uygulanab"lmes" sa!lanmı#tır. 

S"stem sayes"nde cam ve kutu ürünlerde koruyucusuz ürün üret"m" mümkün kılınmı#, ambalajın 
kend"s" de m"krob"yoloj"k etk"lerden arındırılmı# ve ham maddelerden de koruyucunun tamamen 
çıkarılması sa!lanmı#tır. “Koruyucu "laves"z” deklarasyonu yer"ne sektörde b"r "lk olarak 
“Koruyucusuz” deklarasyonu yapmak mümkün olmu#tur. 

Mevcut durumda tüm ürün gruplarımızda koruyucusuz üret"m "le ürünler"m"z"n üret"m" 
gerçekle#t"r"lmekted"r. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Uluda! $çecek Türk A.%. olarak en öneml" m"syonumuz, kal"teden ödün vermeden tüket"c"n"n 
damak zevk"ne uygun, do!al, "novat"f yakla#ımlar ve Ar-Ge çalı#maları "le sektöre yön veren 
ürünler gel"#t"rmek, üretmek; bunları ülkem"z ve dünya pazarında sürdürüleb"l"r b"r #ek"lde 
tüket"c"n"n be!en"s"ne sunmaktır. Bunların yanı sıra, gerçekle#t"rd"!"m"z "lkler"n "novat"f etk"s" "le 
sektöre öncü olmak, yapılan "novasyonların sürdürüleb"l"r kılınması ve yaygınla#tırılması "le ulusal 
ve uluslararası kural koyucuların bu konu üzer"nde odaklanmasını sa!layarak sa!lıklı ürünler"n 
gel"#t"r"lmes", obez"ten"n azaltılması, do!al kaynakların etk"n kullanımı konusundak" çalı#malarda 
otor"telerden b"r" olmaktır.

KSS Çözümü’nün Hedefler" 
Uluda! $çecek Türk A.%. 2018 yılı sonu "t"bar" "le sektörde ülkem"zde b"r "lk olarak 140 m"lyon 
l"tre koruyucusuz me#rubat "le yurt "ç" pazarına dah"l olmu#tur. 4 m"lyon l"tre koruyucusuz ürün 
aynı yıl "t"bar" "le "hraç ed"lm"#t"r. Her yıl üret"mde %10 büyüme hedef" "le koruyucusuz ürün 
pazarının büyütülmes", bu amaçla, koruyucusuz üret"m yapılan ürün gamının gel"#t"r"lmes", raf 
ömrünün artırılarak "hracat hacm"n"n %20’den %35’e çıkarılması "le mevcut durumda 40 ülkeye 
yapılan "hracatın artırılarak 45 ülkeye ula#ılması hedeflenm"#t"r. Bu sayede dünyada "lk ve tek, 
#"rket"m"z tarafından gerçekle#t"r"leb"len koruyucusuz üret"m "le üret"lm"# gazlı me#rubatlarımızın 
dünyanın dört b"r yanında bulunan tüket"c"ler"m"zle bulu#turulması amaçlanmı#tır. Bunların yanı 
sıra, pastör"zasyon parametreler"m"z"n opt"m"zasyon çalı#maları kademel" olarak devam etmekte, 
bu sayede enerj" tüket"m"m"z"n yıllara göre hedefled"!"m"z oranlarda azaltılması, bu sayede sera 

1MBUJO�#BʰBS��½EàMà
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9 SANAY!, YEN!L!KÇ!L!K VE ALTYAPI
Dayanıklı altyapıların "n!ası, kapsayıcı ve sürdürüleb"l"r sanay"le!men"n 
desteklenmes" ve yen"l"kç"l"#"n güçlend"r"lmes"

gazı em"syonu ve karbon ayak "z"m"z"n azaltılması #u an önemle üzer"nde durdu!umuz konuların 
ba#ında gelmekted"r.  

KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
Koruyucusuz üret"m yapılab"lmes" "ç"n gerekl" ko#ulların ve teknoloj"n"n bel"rlenmes"ndek" en 
öneml" faktörler ürünler"n "çerd"!" meyve, gaz oranı, %100 pancar #eker" kullanılması, sah"p 
oldukları v"skoz"te, yo!unluk g"b" f"z"kok"myasal özell"kler" "le kullanılan ambalaj türüdür. Bu 
özell"kler d"kkate alınarak her ürün grubuna göre opt"mum proses ko#ullarının bel"rlenmes" 
amacıyla denemeler gerçekle#t"r"lm"#, denemeler"n sonunda ortaya çıkan ürünler "le stab"l"te 
çalı#maları yapılmı# ve ürünlerde duyusal stab"l"ten"n sa!lanması, kal"te parametreler"nden ve raf 
ömründen ödün ver"lmeden tüm reçeteler"n rev"zyonu ve proses parametreler"n"n opt"m"zasyonu 
gerçekle#t"r"lm"#t". Bununla beraber, kullanılan tüm do!al hammaddeler"n tedar"k noktasından 
"t"baren tüm kontam"nasyon r"skler"nden arındırılmı# b"r #ek"lde, herhang" b"r koruyucu "laves" 
olmadan tes"s"m"ze ula#ması, koruyucusuz üret"m"n temel #artlarından b"r" olan tem"z oda 
ko#ullarına dah"l ed"lmes" "ç"n tüm tedar"kç"ler"n "ht"yaç noktasında gerekl" yatırımları yapmaları 
talep ed"lm"#t"r. Örne!"n, l"monata ürününde kullanılan b"tk"sel kaynaklı renklend"r"c" asp"r 
ç"çe!" konsantres"n"n "ç"nde yer alan koruyucunun kaldırılması "ç"n tedar"kç"m"z asept"k dolum 
yatımı yapmı# ve aynı zamanda asept"k ambalaj kullanımına ba#lamı#tır. Y"ne aynı tedar"kç"m"z, 
ürünler"n"n b"ze ula#tırılmasındak" loj"st"k faal"yetler"n" so!uk z"nc"r #ekl"nde uygulamaya ba#lamı#, 
ürünün b"ze "lett"!" palet"n dah" yarataca!ı r"sk" m"n"m"ze edeb"lmek adına dezenfekte ed"leb"l"r 
plast"k palet kullanımına ba#lamı#tır.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
Koruyucusuz üret"me geçmek amacıyla ürünlere ve ham maddelere eklenen koruyucuların 
çıkarılması, tedar"kç"ler de dah"l olmak üzere çok katılımlı b"r Ar-Ge çalı#masını gerekl" kılmı#tır. 
2016 yılı Mayıs ayı "t"bar" "le ba#latılan “Mü#ter" Gel"#t"rme Programı” çerçeves"nde, koruyucusuz 
"çecek üret"m"ne yönel"k f"rmamızın "ç payda#larına, üret"m teknoloj"s"n"n sürdürüleb"l"r çevresel, 
sosyal, sa!lık ve "novat"f faktörler", koruyucusuz ürünün önem" ve f"rmamızın bu ürünler "le 
pazardak" konumlanma stratej"ler" hakkında e!"t"mler ver"lm"#t"r. 1420 k"#" e!"t"m"n" tamamlamı#tır. 
Depolar ve bay"ler dah"l olmak üzere 379 nokta z"yaret ed"lerek b"lg"lend"rme yapılmı#tır. E!"t"mler 
ve b"lg"lend"rme z"yaretler" dönemsel olarak planlı b"ç"mde devam etmekted"r. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
Son 10 yılın ortalamasına göre dünya meyve suyu pazarı yılda %1’l"k b"r büyüme "le 2018 
yılında 38,9 m"lyar l"treye ula#mı#tır. Avrupa pazarı bunun %2’s"n" olu#turmaktadır. Türk"ye’de 
"se son 10 yıllık dönemde üret"m %7,7’l"k b"r büyüme gösterm"#, 2018 yılı "t"bar" "le 800 m"lyon 
l"treye ula#mı#tır. Bu m"ktar dünya toplam meyve suyu üret"m"n"n %2’s"ne tekabül etmekted"r. 
Türk"ye’de k"#" ba#ı yıllık me#rubat tüket"m" ortalama 10 l"tre c"varındadır. Avrupa’da "se bu oran 
%22 dolayındadır. Türk"ye’de bu oranın Avrupa’ya göre dü#ük olmasının neden", tüket"c"n"n 
"çecek tüket"m"ne yönel"k sah"p oldu!u algıdır. Ancak hayata geç"rd"!"m"z Koruyucusuz $çecek 
Üret"m" Projem"z ve bu kapsamda yaptı!ımız b"l"nçlend"rme çalı#maları "le tüket"c"ler"m"z, gazlı/
gazsız "çecekler"n lezzetl" oldu!u kadar sa!lıklı olab"lece!"n"n farkına varmı# ve beklent"ler"n" bu 
yönde artırmı#tır. Mü#ter" ger" b"ld"r"m "stat"st"kler"m"z "ncelend"!"nde, hem raf ömrü stab"l"tes" 
ve çapraz kontam"nasyon kaynaklı #"kayet sayımızın azaldı!ı hem de sa!lıklı ürünlere yönel"m"n 
arttı!ı görülmü#tür. Bu durum, tüket"c"ler"m"ze sa!lıklı ürünler sunarak algılarını olumlu yönde 
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de!"#t"rmem"z"n yanı sıra tüket"c"ler"m"z"n sa!lıklı ürünler konusunda b"zlerden beklent"ler"n"n 
artması Ar-Ge çalı#malarımızı daha sa!lık, fonks"yonel ve vegan ürünler gel"#t"rmeye yönel"k 
hızlandırmı#tır. Bu kapsamda, koruyucusuz üret"me geç"# a#amasında tüm tedar"kç"ler"m"z"n 
gerekl" yatırım yapmalarını sa!ladı!ımız g"b" "çecekler"m"z"n ve kozmet"k çalı#larımızın da vegan 
özell"kte olması "ç"n gerekl" aks"yonları almaları sa!lanmı#tır. Bunların yanı sıra, ürün gamımızın 
sürdürüleb"l"r #ek"lde gen"#lemes" hem "novat"f Ar-Ge çalı#malarımız "ç"n ulusal ve uluslararası 
"# b"rl"kler"m"z"n artmasını sa!layarak f"rmamızın ve ülkem"z"n en "y" #ek"lde tems"l ed"lmes" 
fırsatını verm"# hem de üret"m a#amasında ve dünyanın pek çok ülkes"ne yaptı!ımız "hracat "le 
ürünler"m"z"n da!ıtımı a#amasında artan "# gücü "ht"yacımız, "st"hdam sa!ladı!ımız personel 
sayısını her yıl artırmaktadır.

Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
B"r sosyal sorumluluk projes"n"n sürdürüleb"l"r olmasının en büyük etken" ortak de!er yakla#ımı 
üretmekt"r. Sosyal sorumluluk projeler"n"n "# süreçler"ne entegre ed"lmes" zorunludur; "#e entegre 
ed"lmeyen b"r sosyal sorumluluk projes"n"n varlı!ı uzun olmamaktadır. Toplumun sorunlarına 
dokunan, yen"l"kler"n oldu!u projeler Kurumsal Sosyal Sorumluluk "#ler"n"n sürdürüleb"l"rl"!" "ç"n 
önem arz etmekted"r.

Uluda! $çecek tarafından gerçekle#t"r"len Koruyucusuz üret"m Projes", proje f"kr"n"n olu#tu!u 2014 
yılından, payda#larının da kend" "novat"f yakla#ımlarını tamamlayarak tüm fazların tamamlandı!ı 
2019 yılına kadar "çecek sektörünün ulusal ve uluslararası mecralarında "y" örnek uygulaması olarak 
yer"n" almı#tır. Hem üret"m kapas"tem"z"n oldukça yüksek hem ürün çe#"tl"l"!"m"z"n fazla hem de 
koruyucusuz üret"m proses"n"n zor olması m"nerall" su sektöründe koruyucusuz "çecek üret"m"nde 
ülkem"zde "lk ve tek, dünyada "se gazlı "çecekte yüksek kapas"tede koruyucusuz üret"mde tek 
olmamızı sa!lamaktadır.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
Türk"ye’de meyve suyu üret"m" dünya toplam meyve suyu üret"m"n"n %2’s"ne tekabül etmekted"r. 
Türk"ye’de k"#" ba#ı yıllık me#rubat tüket"m" ortalama 10 l"tre c"varındadır. Avrupa’da "se bu oran 
%22 dolayındadır. Türk"ye’de bu oranın Avrupa’ya göre dü#ük olmasının neden" tüket"c"n"n 
"çecek tüket"m"ne yönel"k sah"p oldu!u algıdır. Proje sayes"nde koruyucusuz "çecek ürünler" "le 
tüket"c"dek" algının olumlu yönde de!"#t"r"lmes" ve sa!lıklı beslenmeye katkı sa!lanması "ç"n 
süreç "ç"nde etk"n b"lg"lend"rme yapılması gerekt"!" görülmü#tür. Bu nedenle daha çok payda# 
katılımı "le gerek koruyucusuz "çecek üret"m"ne gerekse sa!lıklı "çecek tüket"m"ne daha akt"f 
katkı sa!lanması "ç"n yen" modeller"n gel"#t"r"lmes" gerekt"!" deney"mler "le görülmü#tür. Bununla 
beraber, tüket"c"ler"m"z"n ürün özell"kler", ürünler"n "nsan sa!lı!ı üzer"ne etk"ler"n"n b"l"nc"n"n yeterl" 
olmadı!ı ve bunun "sten"len sev"yeye gelmes" ve tüket"c" terc"hler"n"n bu yönde de!"#t"r"lmes" 
adına üzer"m"ze daha çok "# dü#tü!ünün farkına varılmı#tır. Ve bu anlamda b"l"nçlenme çalı#maları 
planlanmı#tır. 

www.uludag"cecek.com.tr
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Program/Uygulamanın Adı 
Sesl" Soru Bankası

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
Ün"vers"te sınavlarına hazırlanan görme engell" ö!renc"ler, sınavlara hazırlık sürec"nde sadece 
çevreler"n"n deste!" "le sürekl" yen"lenen sınav s"stem"ne uyumlu güncel kaynaklara er"#eb"l"yor. 
Bu deste!" alanlar, d"!er görme engell"lere n"speten daha #anslı konumda olsalar da onlar dah" 
d"led"kler" zaman, d"led"kler" kayna!a ula#amadıkları "ç"n e!"t"mde fırsat e#"tl"!" noktasında 
dezavantajlı kes"mde yer alıyor.

Sesl" Soru Bankası projes" kapsamında ün"vers"te sınavlarına hazırlanan görme engell"ler"n daha 
fazla soru çözmeler"ne yardımcı olmak ve kurumsal sosyal sorumluluk b"l"nc"n" çalı#anların 
genel"ne yaymak adına Kred" Kayıt Bürosu’nun gönüllü çalı#anlarından b"r topluluk olu#turularak, 
bu gönüllülere proje payda#larından b"r" olan E!"t"mde Görme Engell"ler Derne!" tarafından 
seslend"rme e!"t"m" ver"lm"#, soru bankası ve çözümler"n"n seslend"r"lmes" sa!lanmı#tır. Gönüllüler 
tarafından seslend"r"len soru bankaları görme engell" ö!renc"ler"n er"#"m sa!layab"lece!" tüm 
kütüphanelere d"!er proje payda#ı olan $stanbul Ün"vers"tes"’nce da!ıtılmı#tır. Projen"n hayata 
geç"r"ld"!" b"r yıl "ç"nde seslend"r"len soru sayısı "se 15 b"n" a#tı ve 2018 yılından bu yana her 3 
görme engell" gençten 1’" ün"vers"teye Sesl" Soru Bankası "le hazırlandı. Projen"n 6. fazı "se halen 
devam etmekted"r.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Görme engell"ler"n ün"vers"te hazırlık sürec"nde çalı#ab"lecekler" kabartma ya da sesl" b"r k"tabın 
olmaması onları rak"pler"ne göre dezavantajlı b"r konuma "tmekted"r. Sınavlara hazırlanan görme 
engell"ler bunu sadece yakın çevreler"n"n deste!" "le sa!layab"lmekte, çevres"nden yeterl" deste!" 
alamayanlar maalesef sınavlarda "sted"kler" ba#arıyı elde edememekted"r. Öte yandan çevreler"nden 
destek alanlar ba#arı elde etseler de b"reysel olarak hareket edememekte ve hazırlık sürec"nde 
b"r ba#kasına ba!ımlı olarak hareket etmekted"r. Bu nedenle görme engell"lere e!"t"mde fırsat 
e#"tl"!" yaratmak ve güncel sınav kaynaklarına er"#"m"n" sa!lamak "ç"n soru bankalarının okuma 
tekn"kler"ne uygun b"ç"mde seslend"r"lmes" ve görme engell"lere h"zmet veren kütüphanelere 
gönder"lerek bu kaynaklara "ht"yaç duyan tüm adaylara ula#tırılması amaçlamaktadır.

KSS Çözümü’nün Hedefler" 
• Ün"vers"te sınavına hazırlanan görme engell"ler "ç"n e!"t"mde fırsat e#"tl"!" olu#turarak onların 

b"r"ne ba!ımlı olmaksızın ün"vers"te sınavlarına hazırlanab"lmes"n" sa!lamak.
• Görme engell"ler"n, tıpkı d"!er ün"vers"te hazırlık ö!renc"ler" g"b" güncel kaynaklara er"#eb"lece!" 

b"r platform olu#turmak.
• Ün"vers"te sınavına yakınlarının deste!" "le hazırlanab"len görme engell"ler "le h"çb"r destek 

alamayan görme engell"ler"n arasındak" e#"ts"zl"!" azaltmak.
• Görme engell"ler"n de ün"vers"te e!"t"m" alarak "st"hdam ed"leb"lmes" ve bu sayede ülke 

ekonom"s"ne do!rudan katkı sa!lanması
• Görme engell"ler"n e!"t"m sürec"nde ya#adıkları zorluklar "le "lg"l" farkındalı!ı artırmak

 Büyük Ödül
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KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
• Ülkem"zde sesl" k"taplar sadece roman, h"kâye g"b" k"tap türler" "ç"n olu#turulmaktadır. Ancak 

Ün"vers"teye hazırlık k"tapları "ç"n b"r sesl" b"r h"tap havuzu bulunmamakta, güncel soru 
bankalarına er"#"m sa!lanamamaktadır. Öte yandan tüm k"tapların KKB çalı#anlarının gönüllü 
olarak seslend"rmes" "le sesl" hale get"r"lmekted"r. Bu nedenle proje do!ası gere!" yen"l"kç" b"r 
yapıya sah"pt"r.

• Proje kapsamında sadece met"nler"n seslend"r"lmes" sa!lanmamakta aynı zamanda 
k"taplar ekran okuyucularında seslend"reb"lece!" özel dosya formuna gönüllüler tarafından 
dönü#türülmekte, bu sayede ö!renc"ler"n "sted"kler" anahtar kel"meye kolayca ula#ıp ger" 
dönmeler" mümkün hale gelmekted"r.

• Projede, gönüllüler"n farklı c"hazlar üzer"nden ses kaydı sa!layarak herhang" b"r f"z"ksel ortama 
ya da c"haza ba!lı kalmadan gönüllü olarak katılab"lmes" sa!lanmı#tır.

• Proje kapsamında gönüllüler"n görme engell"ler"n anlayab"lece!" b"r #ek"lde seslend"rme 
yapab"lmes" "ç"n EGED tarafından gönüllüler"n tamamına proje ba#langıcında ve ara fazlarda 
seslend"rme e!"t"m" ver"lm"#t"r.

• Proje "le "lg"l" farkındalı!ı artırmak adına $stanbul Ün"vers"tes" Rektörü, görme engell" ö!renc"ler 
ve basının da katılımı "le özel b"r lansman gerçekle#t"r"lm"#, projen"n "lerleyen fazlarında da 
basın bültenler" "le farkındalı!ın pek"#mes" sa!lanmı#tır.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
Proje, KKB çalı#anlarının gönüllü katılımı ve onlara destek veren "k" ayrı payda#ın "# b"rl"!" "le 
yürütülmekted"r. Payda#lardan b"r" olan E!"t"mde Görme Engell"ler Derne!", seslend"r"lecek soru 
bankalarının görme engell"ler"n e!"t"m standartlarına uygun b"r #ek"lde seslend"r"lmes"n" sa!lamak 
adına, tüm KKB gönüllüler"ne ba#langıç ve ara e!"t"mler vermekted"r. Bu sayede seslend"r"len 
k"tapların çok daha n"tel"kl" b"r #ek"lde seslend"r"lmes"n" sa!lamaktadır.

B"r d"!er payda# olan $stanbul Ün"vers"tes" Kütüphane ve Dokümantasyon Da"re Ba#kanlı!ı, 
Engels"z B"lg" Merkez" "se seslend"r"lmes" gereken k"tapların seç"m"n" sa!layarak, bu k"tapların 
seslend"rme sonrasında derleme ve engell"ler"n er"#"m sa!ladı!ı tüm kütüphanelere da!ıtımını 
sa!lamaktadır. Tüm payda#lar arasındak" koord"nasyonu "se KKB üstlenmekted"r.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
Toplumsal Kalkınma Açısından;
E!"t"mde fırsat e#"tl"!" sa!layan Sesl" Soru Bankası projes" sosyal ve ekonom"k anlamda öneml" 
katkılar sunmaktadır. Engeller" neden" "le ün"vers"teye hazırlanamayarak "#s"zl"k ve buna paralel 
olarak hayatlarını ba#kalarının bakımına muhtaç b"r #ek"lde sürdürmeye "t"len görme engell"ler, proje 
sayes"nde kend" ba#larına ba#arma duygusu "le kend" "st"hdamlarını daha kolay sa!layab"lmekte, 
ülke ekonom"s"ne de do!rudan katkıda bulunab"lmekted"r.

Çevresel Açıdan;
Proje, KKB çalı#anlarının sosyal sorumluluk b"l"nc" kazanarak toplumsal sorumluluk noktasında 
duyarlı b"reyler hal"ne gelmes" ve bu b"l"nc" yakın çevreler"yle payla#arak daha fazla k"#"n"n 
toplumsal sorumlu b"rey olab"lmes" noktasında katkı sa!lamaktadır. Bununla b"rl"kte projen"n 
Hayal Ed"n Gerçekle#t"rel"m yarı#ması E!"t"m kategor"s"ne ba#vuran b"r görme engell" ö!renc"ye 
a"t olması, toplumsal sorunlara kar#ı duyarsız kalmayan akt"f b"r ö!renc" k"tles"n"n olmasına da 
katkıda bulunmaktadır.

$eh"rler"n ve "nsan yerle!"mler"n"n kapsayıcı, güvenl", 
dayanıklı ve sürdürüleb"l"r kılınması

10 E#!TS!ZL!KLER!N AZALTILMASI
Ülkeler "ç"nde ve arasında e!"ts"zl"kler"n azaltılması
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Projen!n Ölçüleb!l!r Çıktıları Açısından;
ÖSYM ver"ler"ne göre 2018’de 1.881 görme engell" ö!renc" YGS’ye ba#vurmu#, projede üret"len 
kaynaklara tek"l er"#"m "se 600’e ula#mı#tır. Ver"ler her 3 görme engell" gençten 1’"n"n ün"vers"teye 
Sesl" Soru Bankası "le hazırlandı!ını ortaya koymaktadır. KKB Gönüllüler" toplam 98.015 dak"ka 
ayırarak 15 b"n" a#kın soruyu seslend"rd". Proje yazılı basında 30’un üzer"nde yansıma aldı.

Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
ÖSYM ver"ler"ne göre 2018’de 1.881 görme engell" ö!renc" YGS’ye ba#vurmu#, projede üret"len 
kaynaklara tek"l er"#"m "se 600’e ula#mı#tır. Ver"ler her 3 görme engell" gençten 1’"n"n ün"vers"teye 
Sesl" Soru Bankası "le hazırlandı!ını ortaya koymaktadır. 2018 yılından bu yana her üç görme 
engell"den b"r"n"n ün"vers"te sınavlarına KKB gönüllüler"n"n hazırladı!ı Sesl" Soru Bankası "le 
hazırlanması; projen"n kısa sürede hedef k"tles"ne gerçekten dokundu!unu ve onların "ht"yacına 
çözüm ürett"!"n" gözler önüne sermekted"r. Proje "le daha çok görme engell"ye daha çok sesl" soru 
bankası kanalı "le ula#mak hedeflenmekted"r. 

Proje kapsamında seslend"r"len k"tapların sadece met"n "çermemes", geometr", f"z"k g"b" alanlardak" 
k"tapların seslend"r"lmes" sürec"nde gönüllüler"n bet"mleme yolu "le graf"k ve #ek"ller" görme 
engell"lere anlatması oldukça özver"l" b"r çalı#ma gerekt"rm"#t"r.  Aynı zamanda seslend"rme 
sürec"nde de!"#en e!"t"m ve sınav s"stem" "le yen" sürece uygun k"tapların basımının gec"kmes", 
mevcut k"tapların yen" s"steme entegre ed"lmes" g"b" nedenler proje kapsamında üstes"nden 
gel"nen zorluklar arasındadır.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
E!"t"mde fırsat e#"tl"!"n"n sa!lanması hal"nde aslında b"reyler"n engel"n"n b"r engel te#k"l etmed"!", 
e#"t #artlar sunulması hal"nde ba#arının kaçınılmaz oldu!u proje "le görülmü#tür. Çünkü görme 
engell" b"reyler" aslen engell" kılan onların görme yet"ler"n"n olmaması de!"l, onlara görmeden de 
hayatlarını görüyor g"b" sürdüreb"lecekler" uygun ortamın sunulmamasıdır.

https://www.hayaled"ngerceklest"rel"m.com/kazananlar
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Program/Uygulamanın Adı 
Ot"zml" B"reyler Eker’le $# gücünde  

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
Eker a"les" olarak ot"zml" b"reyler"n topluma kazandırılması ve a"leler"n"n gelece!e yönel"k 
kaygılarının g"der"lmes"ne ön ayak olmak adına, Tohum Ot"zm Vakfı’nın da destekler"yle tüm "# 
dünyasına kılavuz olab"lecek b"r "st"hdam projes"n" hayata geç"rd"k. Projen"n temel amacı, ot"zml" 
yet"#k"nler"n b"r fabr"ka ortamında uygun ko#ullar sa!landı!ında ve etk"l"l"!" kanıtlanmı# b"l"msel 
yöntemlerle desteklend"!"nde "# koçlarının deste!" "le çalı#ab"lecekler"n" göstermek. Bu amaca 
ula#mak "ç"n b"r "# model" olu#turuldu. Olu#turulan "# model"nde projen"n ana yürütücüsü olarak, 
uzman ps"kolog olan b"r süperv"zör ve ot"zml" b"reylere hem "# hem de sosyal alanlarda koçluk 
yapması "ç"n "# koçları "st"hdam ed"ld". Her üç ot"zml" b"rey "ç"n b"r "# koçu çalı#tırılmakta. %u anda 
5 ot"zml" b"rey fabr"kada "st"hdam ed"lmekted"r. Ot"zml" b"reyler, özell"kle ebeveynler" ya#landıktan 
sonra çok çares"z , e!er çalı#amıyorlarsa ve b"r gel"rler" yoksa devlet"n bakımına muhtaç kalıyorlar.  
Bu "# model" "le hayata gerçek anlamda kazandırılan b"reyler kend" ba#larına hayatlarını devam 
ett"reb"lme, düzenl" gel"r elde etme ve sosyal hayata karı#ab"lme "mkânına sah"p oluyorlar. Bu 
model örnek b"r model olarak kurgulandı ve her sektörden kurumun rahatlıkla kend" "# dünyasına 
uyarlayab"lece!" #ek"lde tasalandı. Hem kamu hem de özel sektör "le payla#ılarak sadece kurum 
"ç" de!"l tüm sektörler "ç"n sürdürüleb"l"r b"r "# model" hal"ne dönü#türülmes" hedeflenmekted"r.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
‘’Ot"zml" B"reyler Eker’le $# Gücünde’’ "# koçu destekl" "st"hdam projem"z"n amacı dı#lanan, ayrımcılı!a 
maruz kalan ve "# gücü p"yasasına dâh"l ed"lmeyen ot"zml" b"reyler"n gerekl" düzenlemeler yapılarak 
ve "# koçu deste!"yle "st"hdam ed"leb"lece!"n", "# gücüne dah"l ed"leb"lece!"n" göstermekt"r. 

KSS Çözümü’nün Hedefler" 
b"rey’"n "st"hdamı "le ba#layan projem"zde #u an 5 ot"zml" b"rey ve 2 "# koçu "le devam ed"lmekted"r. 
Planımız Eker’de toplam 12 ot"zml" b"rey"n "st"hdam ed"lerek "# hayatına katılmasını sa!lamaktır. 
Sadece "# hayatına katılmalarını de!"l aynı zamanda "#ten sonra y"ne koçlarının deste!"yle hayatlarını 
sürdüreb"lecekler" b"r ya#am ev"n" hayata geç"rmey" planlıyoruz. Bu ya#am ev"nde yemek yapma, 
alı#ver"#e g"tme, günlük rut"n tem"zl"k, öz bakım g"b" sorumluluklarını yer"ne get"rerek toplumsal 
ya#am becer"ler"n" gel"#t"recekler. Projen"n "k"nc" hedef" kamu "le b"rl"kte çalı#arak bu projen"n 
yaygınla#masına destek olmak "ç"n devlet deste!"n" hayata geç"rmek. $# koçlarının ücretler"n"n 
devlet tarafından kar#ılanmasını sa!layacak te#v"k programları olu#turmak adına kamu "le b"rl"kte 
çalı#mak. Son ve en öneml" gelecek hedef" de hem kamu hem de özel sektörde tüm kurumlarda 
kılavuz olab"lecek b"r model olmasını sa!lamak.

KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
Proje kapsamında uzman b"r ps"kolog olan süperv"zör ve "k" "# koçu sadece ot"zml" b"reylere 
destek sa!laması "ç"n "st"hdam ed"ld". $st"hdam ed"len ot"zml" personeller "ç"n detaylı olarak 
1 aylık oryantasyon ve sonrasında 5 aylık adaptasyon süreçler" planlandı. Ot"zml" personeller"n 
yapacakları "#" ve toplumsal ya#am becer"ler"n" ö!reneb"lecekler" b"r çalı#ma odası hazırlandı. 
Duyusal olarak yalıtılmı# ve ot"zml" b"reyler"n "ht"yaçlarını kar#ılayan b"r d"nlenme odası hazırlandı. 
Ot"zml" b"reyler"n "#e ve "# yer"ne uyumlarını hızlandırmak ve ba!ımsız olarak çalı#ab"lmeler"n" 
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desteklemek adına $%KUR h"be deste!"yle özel b"r "# alanı ve ‘’Eker’le $# Gücünde’’ tablet uygulaması 
hazırlandı. TBMM bünyes"nde kurulan ‘’Ot"zm, Down Sendromu ve D"!er Gel"#"msel Bozukluklar 
Ara#tırma Kom"syonu’’ üyes" m"lletvek"ller"ne ot"zml" b"reyler"n "st"hdamının yaygınla#tırılması "ç"n 
çözüm öner"ler" aktarıldı, mecl"ste savunuculuk faal"yetler" gerçekle#t"r"ld".  

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
Proje uygulamasından önce Tohum Ot"zm Derne!" "le b"r "# b"rl"!" protokolü gerçekle#t"r"ld". 
Bu protokol kapsamında "st"hdam ed"len süperv"zör 3 ay boyunca vakfın özel e!"t"m okulunda 
‘’Uygulamalı Davranı# Anal"z"’’ e!"t"m" almı#tır. Vakıftan görevlend"r"len b"r uzman her ay 2 gün 
fabr"kamıza gelerek danı#manlık deste!" sa!lamaktadır. Süperv"zör aylık raporlamalarla Tohum 
Ot"zm Vakfı’nı b"lg"lend"rmekted"r. Aynı zamanda projen"n gelecek hedefler"nden "k"nc"s"n" hayata 
geç"rmek adına TBMM’de Ot"zm ve Down Sendromu Ara#tırma Kom"syonu’na projey" anlatan 
sunum yapıldı, sonrasında da bu kom"syon üyeler" olan M"lletvek"ller" "le b"reb"r görü#me sa!landı. 
Bu görü#melerde projen"n "# model"nden bahsed"lerek, devlet deste!" sa!lanması "le bu projen"n 
d"!er kamu ve özel sektör kurulu#larında da uygulanmasının sa!lanab"lece!" anlatıldı. Ayrıca 
proje $%KUR tarafından, ‘’Engell" destek teknoloj"ler"’’ projeler" "ç"n ayrılan fonla desteklenmeye 
uygun bulundu. $%KUR’un 383,666 TL tutarındak" bütçe deste!", Eker fabr"kası "ç"nde Ot"zml" 
çalı#anlara ayrılmı# alanlardak" teknoloj"k materyal "ht"yaçlarını kar#ılayacak. Adana B"l"m ve 
Teknoloj" Ün"vers"tes" "#b"rl"!"yle ‘’Ot"zml" B"reyler"n $st"hdamına Yönel"k B"r Örnek Olay Çalı#ması’’ 
b"l"msel yayını hazırlanmaktadır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
Proje kapsamında 1 süperv"zör,2 "# koçu,5 ot"zml" b"rey "st"hdam ed"lm"#t"r. Proje, e!"t"m hayatları 
b"tt"kten sonra evde oturup, hayattan uzakla#mak zorunda kalan ot"zml" b"reyler"n hayata 
katılmasına, sosyal ve ekonom"k özgürlükler"n" kazanmalarına olanak sa!lamaktadır. Proje "le 
a"leler"n ‘’benden sonra çocu!uma ne olacak’’ kaygısı g"der"lmekted"r. Ebeveynler çocuklarının 
hayata karı#tı!ını d"!er "nsanlarla kayna#tıklarını, b"rl"kte çalı#tıklarını gördüler. Bu de!"#"m 
a"leler"n"n ya#am kal"teler"n"n yükselmes"ne ve özgüvenler"n"n artmasını sa!ladı. Ot"zm spektrum 
bozuklu!una ba!lı olarak b"rey"n sah"p oldu!u stereot"p (tekrarlayan) hareketler, yüksek kaygı 
düzey", problem davranı#lar, ot"zml" b"reyler"n ba!ımsızla#amamasından ve arkada#lık "l"#k"ler" 
gel"#t"rememes"nden kaynaklı olarak ya#adıkları depres"f durum ve dü#ük öz güvenl"l"k hal", "# 
hayatına katılım gösterd"kten sonra oldukça azalmı#tır. %55-225 oranlarında seyreden problem 
davranı#lar, "# hayatına dâh"l olmaları "le b"rl"kte %0-12 oranlarına dü#mü#tür.

$# hayatına katılım gösteren ot"zml" b"rey, toplumsal üret"me katılmanın yanında, "# arkada#lıkları 
gel"#t"rmekte ve sosyal "let"#"mdek" dezavantajını ortadan kaldırmaktadır. Proje ba#langıcından 
bugüne ot"zml" b"reyler"n "# yapı#larında %191’l"k b"r "y"le#me gerçekle#t". Düzenl" olarak gel"#"m & 
de!"#"m raporları tutularak, çalı#an ot"zml" b"reyler"m"z"n gerçek ölçülmü# "# performans rakamları 
el"m"zde bulunmaktadır. Ot"zml" b"reyler #u "ç"n fabr"kamızda paketleme "stasyonunda d"!er 
çalı#anlarımız "le b"rl"kte çalı#maktadırlar. Ot"zml" "#ç"ler"m"z d"!er "#ç"lerle e#"t, hatta daha hızlı 
paketleme yapmaktadır.  Bulundukları "stasyonda sadece kend" performanslarını de!"l b"rl"kte 
çalı#tıkları "# arkada#larının da performanslarını artırmaya katkı sa!lamı#lardır.

$eh"rler"n ve "nsan yerle!"mler"n"n kapsayıcı, güvenl", 
dayanıklı ve sürdürüleb"l"r kılınması

10 E#!TS!ZL!KLER!N AZALTILMASI
Ülkeler "ç"nde ve arasında e!"ts"zl"kler"n azaltılması
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Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
‘’Ot"zml" B"reyler Eker’le $# Gücünde’’ projes" Türk"ye’de ot"zml" b"reyler"n sürdürüleb"l"r #ek"lde 
"st"hdamını sa!layan "lk "# koçu destekl" "st"hdam uygulamasıdır. Yapmı# oldu!umuz bu proje "le "# 
dünyasında ‘’"y" uygulama’’ örne!" olarak yaygınla#tırma çalı#malarını sürdürmektey"z. 

Fabr"kamızda ot"zm" h"ç duymamı# ve yeterl" b"lg"s" olmayan 650’den fazla personel"m"ze ‘’Ot"zm 
Farkındalık ‘’ ve ‘’Ot"zml" B"reylere Yakla#ım’’ e!"t"mler" düzenlend", e!"tsel bro#ürler da!ıtıldı. 
Süperv"zör ve "# koçlarımız tarafından hazırlanan ‘’B"reyselle#t"r"lm"# Ö!ret"m Programları’’ "le her 
ot"zml" b"reye "ht"yaç duydukları becer"ler ö!ret"ld". Kullandıkları alanlarda r"sk anal"z" yapılarak "# 
sa!lı!ı ve güvenl"!" önlemler" alındı. Ses, ı#ık ve kalabalıktan rahatsız olan ot"zml" personeller"m"z 
"ç"n çalı#tıkları alan ve d"nlenme odaları duyusal olarak yalıtıldı.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
Ot"zml" b"reyler"n "#e ve "# yer"ne alı#ab"lmeler" "ç"n 2-6 ay arası b"r zamana "ht"yaçları bulunmaktadır. 
Ot"zml" b"reyler"n "#e ve "# yer"ne uyumlarını sa!lamak ve "# rut"n" olu#turmak "ç"n yapılan 
düzenlemeler d"!er "#ç"ler"n performanslarını olumlu b"r #ek"lde etk"lemekted"r. Farklılıkları "# 
hayatına dâh"l etmek d"!er çalı#anların kurumsal a"d"yet, örgüte ba!lılık ve personel"n "y" olu# 
haller"n" olumlu olarak etk"lemekte, örgütsel s"n"zm" azaltmaktadır. Personeller"m"z almı# oldukları 
e!"t"mlerle b"rl"kte kend"ler", çocukları ve/veya çevres"ndek"ler"n gösterm"# oldukları ot"zm 
bel"rt"ler"n" fark etm"# ve erken müdahale "ç"n yönlend"rm"#t"r.

https://www.youtube.com/watch?v=Fac-lLErov4&t=101s
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Program/Uygulamanın Adı 
Aynı D"l" Konu#uyoruz… 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
Av"s  "le Türk"ye’de yakla#ık nüfusları üç m"lyonun üzer"nde olan "#"tme engell" b"reylere yönel"k 
ba#latılmı#  ‘’Aynı D"l" Konu#uyoruz’’ projes" "le araç k"ralama noktalarında bu b"reyler"n "let"#"m 
yoksunlu!u neden" "le ya#anılan problemler"n" asgar" sev"yeye çekmek, alınan ve ver"len h"zmet 
kal"tes"n" artırmak esası amaçlanmı#tır. Bu noktadan hareket "le saha çalı#anlarının Türk $#aret D"l" 
(T$D) e!"t"m"ne tab" tutulması "le ya#anılan sorunlar m"n"mum sev"yeye "nd"rgenm"#t"r. Projede 
ana esas H sınıfı ehl"yet alma hakkı olan ve araç k"ralamaya "ht"yaç duyan "#"tme engell" b"reyler"n 
h"zmet er"#"m"n" kolayla#tırmak k"ralama noktalarında "let"#"m yoksunlu!unu ortadan kaldırmak 
ve sa!lıklı b"reylerle e#"t #artlarda h"zmet alımı zem"n"n" oturtmak dolayısıyla e#"t #artlarda tüket"c" 
haklarına sah"p olunması "le toplumsal ya#ama katkı, engell"l"k b"l"nc"ne vurgu, Türk $#aret D"l" 
(T$D)’e farkındalık esasları hedeflenm"# ve sürdürüleb"l"r b"r projeye dönü#türülmü#tür.

2019 yılı ba#ı "t"bar"yle proje k"ralama noktalarından araç ed"nen b"reyler"n k"ralama sonrası 
ya#ayab"lecekler" problemler" de ortadan kaldırmak üzere $#"tme Engell"ler E!"t"m Faal"yetler" 
Derne!" Görüntülü Destek H"zmet" Merkez" "le desteklenm"# ve herhang" b"r sorunla kar#ıla#an 
"#"tme engell" b"rey"n merkeze ba!lanması "le kend" d"l"nde h"zmet alımına er"#"m" sa!lanmı#tır.

Otokoç Otomot"v A.%. bünyes"nde yer alan Av"s ‘’AYNI D$L$ KONU%UYORUZ’’ projes" "le ülkem"zde 
ya#ayan tüm "#"tme engell" b"reylere kapılarını aralamı# ve proje bünyes"nde "#"tme engell" 
oldu!unu belgeleyen tüm dostlarına % 40 "nd"r"m "le h"zmet vermeye ba#lamı#tır.  

Y"ne proje kapsamında $lk Yardım Hayat Kurtarır mottusu "le $#"tme Engell"ler E!"t"m Faal"yetler" 
Derne!"  tarafından  Türk $#aret D"l"ndende hafzırlanan $lk Yardım k"tapları Av"s bünyes"nde 
k"ralama yapılan araçlara konulmu# böylece b"r s"v"l toplum örgütü desteklenn"# aynı zamanda 
$lk Yardıma d"kkat çek"lm"#t"r. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Toplumsal ya#ama katılımın artırılması,  e#"t #artlarda h"zmet alımı ve h"zmet sunumu, engeller"n 
ortadan kaldırılması, h"zmet kal"tes"n"n artırımı, h"zmet alımında ve ver"m"nde ya#anan sorunların 
m"n"mum sev"yeye "nd"rgenmes", Türk $#aret D"l"’nde ver"len e!"t"mler "le d"rek "let"#"m, h"zmet 
er"#"m"n"n kolayla#tırılması, bu b"reyler"n kend" d"ller"nde h"zmet alımının sa!lanması ve sosyal 
sorumluluk projeler"ne d"kkat çekerek engell"l"k b"l"nc"ne katkı sunulması.

KSS Çözümü’nün Hedefler" 
Av"s a"les" olarak sürdürüleb"l"r b"r proje kapsamında olmasına ve "#"tme engell" b"reyler"n yasal 
hakkı olan H sınıfı ehl"yet alma ancak engell" olma sebepler" "le araç k"ralama f"rmalarında 
ya#adıkları sorunları ortadan kaldırmak, amacı "le proje hayata geç"r"lm"#t"r. Proje sadece 
k"ralamada ya#anılan sorunları ortadan kaldırmakla kalmamı# k"ralama sonrası kend" d"ller"nde 
h"zmet alımına devam ed"leb"lmes" "ç"n $#"tme Engell"ler E!"t"m Faal"yetler" Derne!" ortaklı!ında 
Görüntülü Destek H"zmet" "le beslenm"#t"r. Av"s olarak proje "le Türk $#aret D"l" (T$D)’ne d"kkat 
çekmek, yaygınla#tırmak "le "lg"l" çalı#malarımızı sürdürmektey"z.

�"MU�O�#BʰBS��½EàMà
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Ülkem"zde ya#ayan "#"tme engell" dostlarımız "ç"n h"zmet kal"tes"n"n artırılması dolayısıyla total 
memnun"yet" artırmak, toplumda var olmanın ana "lkes" "let"#"m yoksunlu!unu asgar" sev"yeye 
çekmek proje esasımız olmakla b"rl"kte her türlü engell" b"l"nc"ne katkı sunma çabası "çer"s"ndey"z. 

KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
Türk"ye’de "lk kez araç k"ralama sektöründe hayata geç"r"len bu proje "le f"rmamız "#"tme engell"lere 
kapılarını aralamı# ve onların da toplumun b"r parçası oldu!unun yanı sıra engell"l"k b"l"nc"ne 
farkındalık yaratarak bu cam"aya er"#"m"n tek yolu olan Türk $#aret D"l" (T$D)’n"n yaygınla#tırılmasına 
katkı sunmu#tur. 

Proje kapsamında Görüntülü Destek H"zmet" ve Türk $#aret D"l" (T$D) $lk Yardım K"tabı markamızın 
AYNI D$L$ KONU%UYORUZ kapsamında vazgeç"lmez yükümlülükler" arasındadır.
 
Proje çerçeves"nde d"!er markalarımız ve sponsorlu!unu sürdürdü!ümüz FENERBAHÇE SPOR 
KULÜBÜ "le "#"tme engell" dostlarımızın dünyasına g"rmekten, onlarla b"rl"kte geç"rd"!"m"z key"fl" 
saatlerden de ayrı kalmamaya özen göster"yoruz. Bu ba!lamda 2019 yılı Anneler Gününe özel 
"#"tme engell" anneler"m"ze b"r sürpr"z hazırlayarak AVIS-FENERBAHÇE b"rl"ktel"!"nde bu 
özel günü onlarla geç"rmek adına b"r program hazırladık. Programda müze gez"s" "le ba#layan 
etk"nl"!"m"z FB – Akh"sar maçında futbolcularımızın sahaya AYNI D$L$ KONU%UYORUZ pankartı 
"le çıkmaları ve y"ne futbolcularımızın tüm katılımcı anneler"m"ze ç"çek takd"m" "le devam etm"# 
ve $st"klal Mar#ımız keza stat "çer"s"nde yapılan b"lg"lend"rme anonsları da "#aret d"l"ne çevr"lerek 
tüm maç boyunca ekranlarda döndürülmü#tür. Marka olarak bulundu!umuz her platforma "#"tme 
engell" dostlarımızı ta#ımaktan onlara kend"ler"n" özel h"ssett"rmekten duydu!umuz enerj" "le proje 
büyüyerek ve yaygınla#arak devam edecekt"r. 2020 yılı "ç"n AVIS-FENERBAHÇE b"rl"ktel"!"nde 
etk"nl"kler"m"z özel dostlarımız "ç"n devam edecekt"r. 

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
$#"tme Engell"ler E!"t"m Faal"yetler" Derne!" proje orta!ımızdır. Projede tüm Av"s çalı#anları Türk 
$#aret D"l" (T$D) e!"t"m"ne tab" tutulmu#tur. Ayrıca partner"m"z"n ula#ım sponsorlu!u üstlen"lerek 
destek olunmu# ve her türlü "ht"yaçlarına "mkânlar ölçüsünde cevap ver"lmeye çalı#ılmı#tır. 

Fenerbahçe Spor Kulübü ev sah"pl"!"nde AVIS katkılarıyla devam edecek faal"yetler "le "#"tme 
engell" dostlarımızın toplumun "çer"s"nde daha etk"n rol almalarına destek olacak ve onların 
"ht"yaçlarına cevap vermeye çalı#aca!ız. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
Otokoç Otomot"v a"les" olarak tüm engell" grupları "ç"n "st"hdam sa!lıyoruz ancak bu proje "le 
sess"z hayatların "çer"s"ne g"rerek onların "ç dünyalarına dokunmayı ba#ardık. Günlük ya#amda 
kar#ıla#tıkları sorunlar "le yüzle#t"k. Yaptı!ımız etk"nl"kler "le beraber zaman geç"rerek onlarla bu 
dünyayı payla#tık. Her #eyden önces" eller"m"z" konu#turarak s"zlerle ‘’AYNI D$L$ KONU%UYORUZ’’ 
ve ‘’KONU%ACA'IZ’’ ded"k. Verd"!"m"z h"zmetler "le b"zden talepte bulunan tüm "#"tme engell" 
dostlarımızı memnun etmek çabası ve projen"n yaygınla#tırılması "le "lg"l" çalı#malarımız 2020 ve 
sonrak" yıllarda devam edecek aynı zamanda uluslararası çalı#malarımızı planlamaya ba#layaca!ız.
Projen"n b"r parçası hal"ne get"rd"!"m"z Fenerbahçe Spor Kulübü "le daha gen"# b"r taraftar k"tles"ne 
"#"tme engell" b"l"nc"n" vurgulayacak ve $#aret D"l"ne farkındalı!ımızı sürdürece!"z.

$eh"rler"n ve "nsan yerle!"mler"n"n kapsayıcı, güvenl", 
dayanıklı ve sürdürüleb"l"r kılınması

10 E#!TS!ZL!KLER!N AZALTILMASI
Ülkeler "ç"nde ve arasında e!"ts"zl"kler"n azaltılması
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Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Araç k"ralama ve sonrasında ya#anan sorunlar markamız "le çözüme ula#tırılmı# kend" d"ller"nde 
h"zmet ver"m" sa!lanmı# durumda.  

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
Türk $#aret D"l" (T$D)
Engell"ye Yakla#ım ve Farkındalık

https://www.facebook.com/"eefder/v"deos/1016194311916578/?v=1016194311916578

https://www."nstagram.com/p/Bq7B3zjhfL_/?"gsh"d=145r6b7dnztl5

https://www.facebook.com/av"sturk"ye/photos/a.210546898977960/2444355395597088?type
=3&sfns=mo

https://www.facebook.com/av"sturk"ye/photos/a.210546898977960/2444355148930446?type
=3&sfns=mo

https://www."nstagram.com/p/BxmmdXHFZeS/?"gsh"d=gusk45jzwbqw

https://www."nstagram.com/p/BxSrBV5lFJP/?"gsh"d=bvczmfqmv6ys

https://www."nstagram.com/p/BsDRmtmh8V9/?"gsh"d=1vebevyptlabm

https://www."nstagram.com/p/BxXcGfPD2c-/?"gsh"d=tkowe0v79k1g

https://www.facebook.com/"eefder/photos/rpp.1882135735392963/2288434511429748/?type=3
&theater

https://www.facebook.com/"eefder/photos/rpp.1882135735392963/2288433484763184/?type=
3&theater

https://www.facebook.com/search/top/?q="%C5%9F"tme%20engell"ler%20e%C4%9F"t"m%20
faal"yetler"%20derne%C4%9F"&epa=SEARCH_BOX
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Program/Uygulamanın Adı 
Arkeo-köy Tevf"k"ye Projes" 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
OPET’"n Çanakkale Gel"bolu Yarımadası’nda 2006 yılından bu yana yürüttü!ü “Tar"he Saygı 
Projes"” kapsamında  “2018 Troya Yılı”nda; Troya ören yer"ne en yakın yerle#"m yer" olan Tevf"k"ye 
Köyü’nün f"z"ksel ve sosyal de!"#"m" sa!landı. Çanakkale Val"l"!" "le "mzalanan protokol "le Tevf"k"ye 
Köyü, Troya dönem"n" ya#atan atmosfer", b"naları, f"gürler", tar"h" ve m"toloj"k de!erler" "le açık 
hava müzes" n"tel"!"nde “arkeo- köy” hal"ne get"r"ld". 

Hatırı sayılır b"r tur"zm potans"yel"n"n mevcud"yet"ne ra!men Troya ant"k kent" "le hemen 
yakınındak" Tevf"k"ye köyü arasında ba!lantı olmadı!ını gören OPET; tar"h", m"toloj"k, kültürel ve 
do!al güzell"kler"yle öne çıkan Troya ören yer"ne en yakın yerle#"m yer" olan bu köyde f"z"ksel 
ve toplumsal "y"le#t"rmeler gerçekle#t"rmek "ç"n harekete geçerek b"r proje hazırladı ve uyguladı. 
Tevf"k"ye Köyü’nün Troya Ant"k Kent"’ne yapılan z"yaretler sırasında mola ver"len, gez"len, hed"yel"k 
e#ya alı#ver"#"n"n yapılab"lece!" ve Troya tar"h"nden "zler ta#ıyan b"r köy hal"ne get"r"lmes" amaçlandı. 

Proje "le bölgede tur"zm potans"yel"n"n canlandırılması,  köydek" yapıların Troya konsept"ne göre 
yen"lenmes", yol yapımı ve altyapı çalı#malarına destek ver"lmes" çalı#maları yapılırken b"r yandan 
Çanakkale Halk E!"t"m" Merkez" Müdürlü!ü "#b"rl"!"yle farklı ba#lıklarda kurslar ba#latıldı ve bölgede 
sosyal ya#am kal"tes" yükselt"ld". Sadece tarımla geç"m"n" sa!layan b"r köydek" kadınlar aldıkları 
e!"t"mlerde kend" el emekler"yle olu#turdukları ürünlerle ekonom"k özgürlükler"n" de kazandı
Tevf"k"ye bölgeye gelen yerl" ve yabancı z"yaretç"lere en "y" h"zmet" vereb"lecek duruma get"r"ld". 
Z"yaretç" sayısında artı# sa!landı. 

Tevf"k"ye; bugün evler", meydan düzenlenmes", Troya kahramanlarının büstler" ve duvar res"mler", 
pans"yonları, Troya ev", tamamı Troya ta#larından olu#an cam"s", satı# standları, peyzaj uygulamaları, 
kafeler" "le Troya ruhunu ya#atan ve gün geçt"kçe z"yaretç" sayısının artı!ı b"r köye dönü#tü. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
OPET,“ 2018 Uluslararası Troya Yılı” neden"yle ana "let"#"m hedef"n" Troya’n"n öyküsünü canlandırma 
temel" üzer"ne "n#a ett". 

Çanakkale’n"n ve yöre halkının tar"h, kültür, tur"zm açısından kalkınma ve ekonom"k gel"#"m"n"n 
her öges"n" "çer"s"nde barındıran Troya’nın ve Tevf"k"ye’n"n var olan tur"zm potans"yel"n"n artı#ını 
sa!layarak yerel ekonom"k kalkınmayı, "st"hdam yaratarak ya#am kal"tes"n"n daha da artırılması 
hedeflend". Troya ören yer" ve yen" açılacak Troya Müzes"’ne en yakın konumdak" Tevf"k"ye 
Köyü’nden "#e ba#lanılmasına karar ver"ld". Bölgen"n yerel ve tar"h" özell"kler"n" de kullanarak 
kültürel, sosyal ve tar"h" tur"zme hazırlamak ve açmak suret"yle yen"den canlandırılması amaçlandı. 
Bu nedenle Tevf"k"ye köyünün b"r açık hava müzes" olması "ç"n çalı#malara ba#landı. 

KSS Çözümü’nün Hedefler" 
• Tevf"k"ye’n"n  bölgeye gelen yerl" ve yabancı z"yaretç"lere en "y" h"zmet" vereb"lecek duruma 

get"r"lmes" 
• Troya’nın dünyaya tanıtılması "ç"n uluslararası ölçekte ba#latılan kültür ve tur"zm hamles"ne 

 Büyük Ödül
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destek vermek
• Troya bölges"ndek" Tevf"k"ye Köyü’nü açık hava müzes" k"ml"!"nde b"r köye dönü#türmek.
• Tevf"k"ye’y" yören"n Troyalı geçm"#"nden kalma mot"fler arasında tur"stler"n mola vereb"lece!", 

çevredek" görülecek yerler" gezeb"lece!", yerel sebze, meyve ve hed"yel"k e#ya alı#ver"#" 
yapab"lece!" b"r yer yapmak, 2019’a kadar bölgey" daha da büyük b"r çek"m merkez" hal"ne 
get"rmek.

• Köyün ve köy halkının Sosyal ve ekonom"k dönü#ümü sa!lamak.

KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
Köy halkıyla anketler gerçekle#t"r"ld". Köyün sosyo-ekonom"k, demograf"k b"lg"ler" derlend", 
Troya’ya ve köyler"ne "l"#k"n görü# ve beklent"ler" alındı. 

Köy kom"tes" kuruldu. 13 k"#"l"k kom"te haftalık toplantılar gerçekle#t"rd". 

Köyün m"mar" çalı#maları "ç"n Çanakkale 18 Mart Ün"vers"tes"n’den ve Troya Kazı Ba#kanı Prof. Dr. 
Rüstem Aslan’dan danı#manlık alınarak Troya 6 dönem"ne göre köyün çehres" de!"#t"r"ld". 

UNESCO’dan alınan davetle 15 Mart 2019’da UNESCO’nun Par"s’tek" merkez"nde Tevf"k"ye Arkeo-
köy Projes" akadem"syenlere, tar"hç"lere, arkeologlara ve UNESCO tems"lc"ler"ne anlatıldı. 

Çanakkale Halk E!"t"m Merkez" "le b"rl"kte köy halkına 1000 saat" a#kın pans"yonculuk, $ng"l"zce, 
h"jyen, takı, el sanatları, "#letmec"l"k vb. b"r çok e!"t"m ver"ld". 

Troya dönem" y"yecekler ara#tırılarak Çanakkale Troya Tatlısı ve Troya menüsü yaratıldı.  Troya 
Tatlısı Çanakkale’dek" restoran #efler"ne ö!ret"ld". Tatlı Çanakkale’dek" pek çok restoranda serv"s 
ed"l"yor. 

6. Çanakkale B"enal"’n"n b"r kolu Tevf"k"ye Arkeo-köy’de gerçekle#t"r"ld".  Ayrıca Çanakkale 18 Mart 
Ün"vers"tes" Güzel Sanatlar Fakültes" "#b"rl"!" "le Tevf"k"ye’de düzenl" olarak sanat günler" ve serg" 
açılı#ları gerçekle#t"r"lmeye devam ed"l"yor.

2019 Çanakkale B"s"klet Fest"val"’nde Türk"ye ve yurt dı#ından 2500 b"s"kletl" Arkeo-köy’de bulu#tu.
Çanakkale Sürdürüleb"l"r Akıllı %eh"rler Konferans’ı katılımcıları Arkeo-köy Tevf"k"ye’de a!ırlandı. 
Köy katılımcılara tanıtıldı ve gün batımı ya#atıldı.  

Projey" anlatan Troya A#kına "s"ml" k"tap hazırlandı. 

Troya destanı, Tevf"k"ye köyünün esk" ve dönü#ümden sonrak" hal"n"n anlatıldı!ı, köy halkının ve 
projede yetk"l" k"#"ler"n de röportajlarıyla süslend"!" “Anlat Troya”  belgesel$ hazırlandı. 

Projeyle b"rl"kte Tevf"k"ye Köyü’nde köy halkı çok sayıda pans"yon, café ve el eme!" dükkanı açtı.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
Projede ana payda# Çanakkale Val"l"!" olmakla b"rl"kte val"l"k çatısı altında  “2018 Troya $cra Kom"tes"” 
kuruldu. Kom"tedek" Çanakkale $l Kültür Müdürlü!ü, Çanakkale $l Özel $dares", Çanakkale T"caret 

11 SÜRDÜRÜLEB!L!R #EH!R VE YA#AM 
ALANLARI $eh"rler"n ve "nsan yerle!"mler"n"n kapsayıcı, güvenl", 

dayanıklı ve sürdürüleb"l"r kılınması
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ve Sanay" Odası, Çanakkale Tur"st"k Otelc"ler Derne!", Çanakkale 18 Mart Ün"vers"tes", Türk"ye 
Seyahat Acenteler" B"rl"!", Güney Marmara Kalkınma Ajansı "le ba#arılı "#b"rl"kler" gerçekle#t"r"ld". 

Tevf"k"ye, bölges"n"n sah"p oldu!u de!erl" kültür m"rasına ra!men m"mar", kültürel ve tur"st"k açıdan 
k"ml"ks"z b"r köydü. Bu noktada köyü ba#tan ele alıp yen" b"r konsept yaratmak "ç"n Çanakkale 18 
Mart Ün"vers"tes"’nden Troya Kazı Ba#kanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve ö!ret"m görevl"s" Seyhan 
Boztepe’n"n m"mar" konsept ve tasarım danı#manlı!ına ba#vuruldu. Destanlarda sava#ların geçt"!" 
Troya 6 dönem"ne göre köyün f"z"ksel de!"#"m"ne karar ver"ld" ve böylece Tevf"k"ye "ç"n Türk"ye’de 
b"r "lk olan Arkeo-köy kavramı ortaya çıktı.

Ayrıca PR ajansı, d"j"tal ajans, medya Planlama ve satın alma ajansı, reklam ajansı "#b"rl"!" bütünsel 
b"r çalı#ma gerçekle#t"r"ld".

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
Cap"tal Derg"s"’n"n GFK ara#tırma #"rket" "le gerçekle#t"rd"!" ara#tırmada KSS’de en ba#arılı 
#"rketler ara#tırmasında 2018 yılında Opet 10. sıradayken 2019’da Opet 2. sıraya yükselm"#t"r. Aynı 
ara#tırmada en ba#arılı bulunan sosyal sorumluluk projeler" ba#lı!ı altında 2018’de Opet Tar"he 
Saygı Projes" 15. sıradayken 2019’da 5. sıraya yükselm"#t"r. 

Troya Ören Yer"’n"n 2017 yılındak" z"yaretç" sayısı 330.359’du, Troya Projes"’nden sonra "se ören 
yer" 2018’de  531 b"n 530 k"#", 2019’da 541.540 k"#"  tarafından z"yaret ed"ld". 2018 Ek"m’de açılı#ı 
yapılan Troya Müzes"’n"n 2018 yılı z"yaretç" sayısı 11.074 k"#", 2019 yılında "se 87.533 k"#" olmu#tur. 
Tevf"k"ye Köyü Arkeo-köye dönü#tükten haftalık yakla#ık 250 k"#" z"yaretç" almakta, bu rakam her 
geçen gün artmaktadır.

Harcanan $# Gücü: 20.000 Adam\Gün 
Kasım 2017- Kasım2019 haber sayısı: 1696
Haberler"n er"#"m": 66.869.001
Influencerlarla yapılan "let"#"m sonucunda 1,182,339 post ve h"kaye er"#"m"; 1,389,529 post ve h"kaye 
göster"m".

Anlat Troya belgesel"n"n $z TV ve www.anlattroya.com üzer"nden "zlenme sayısı yakla#ık 10 m"lyon. 
Halkın sosyal ve ekonom"k dönü#ümünü sa!layan bu e!"t"mler sonunda Tevf"k"ye’de pans"yon, 
boncukçu, seram"k,  ant"kacı atölyeler", restoran ve kafeler açıldı.

Projen!n aldı"ı ödüller: 
ABD Commun"tas Awards’ta Sosyal Sorumluluk Projeler" Mükemmell"k Ödülü 
IPRA Golden World Awards organ"zasyonunda $t"bar ve Marka Yönet"m" dalında altın ödül PR 
bölümü Ülke,  Anlat Troya belgesel" "le  %eh"r, Bölge $let"#"m" kategor"s"nde Fel"s Ödülü 

Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Katkılar: 
• Kültürel m"ras bölges"n"n korunmasına katkı
• Türk"ye’n"n kültür tur"zm anlamında gel"#"m"ne katkı 
• Köyün ekonom"k ve sosyal açıdan kalkındırılması 
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• Tevfk"ye ve çevres"ne gelen z"yaretç" sayısının artması 
• B"r "lk olarak Arkeo-köy kavramının gel"#t"r"lmes"   
• Projen"n ve Türk"ye’n"n uluslararası platformda yurtdı#ında duyurulması 

Zorluklar: 
• Tevf"k"ye’n"n b"r tarım köyü olması, tur"st"k ve kültürel b"r köy hal"ne get"r"l"rken  bu yen"lenmen"n 

köylüler"n ya#ayı# tarzlarına hızla adapte olamayı#ı  
• Tevf"k"y’n"n  m"mar" anlamda k"ml"ks"z b"r köy olması. Troya konsept"n"n ve Arkeo-köy kavramının 

kurularak köyün tamamının yen" ba#tan ve çok farklı #ek"lde de!"#"me u!raması 
• Projen"n çok payda#lı olması ve köyün alt yapı ve yol çalı#malarının devlet kurumları tarafından 

yapılması neden"yle ya#anan gec"kmeler

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
Arkeo-köy Tevf"k"ye Projes" Troya M"ll" Parkı’nın "ç"nde ama Troya es"nt"s" olmayan b"r  köydü. 
K"ml"ks"z b"r köyün Troya’yı ya#atan b"r açıkhava müzes"ne dönü#türülmes" OPET’"n en kapsamlı 
köy rehab"l"tasyon projes"yd". 

Çanakkale 18 Mart ün"vers"tes"yle gerçekle#t"r"len danı#manlık ve etk"nl"kler "le b"r köyde kültür ve 
tur"zm nasıl canlandırılır ve sürdürüleb"l"r kılınır daha "y" deney"mleme fırsatımız oldu. 

2006 yılından bu yana Gel"bolu Yarımadası’nda yürütülen OPET Tar"he Saygı Projes", bu bölgey"  
"y" tanıyor olmamız Troya bölges"ndek" çalı#malarımıza da ı#ık tutmu# oldu. 

5000 yıllık b"r tar"h"n "zler"n" ya#atmak "ç"n yapılan heykeller, kurslar, m"mar" çalı#malar ve Troya 
menüsü çalı#maları b"r kültür m"rasını ya#atmak açısından bütünsel b"r deney"m ya#attı. 

www.anlattroya.com
www.opet.com.tr
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Program/Uygulamanın Adı 
Çocuklarımız $ç"n Güvenl" Ürün, Güvenl" Üret"m

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
P"yasadak" 14 ya#ından küçük çocukların oynarken, yalnızken veya yalnız de!"lken, kullanmaları 
"ç"n tasarlanan tekst"l, oyuncak, kırtas"ye, oyuncak kapsamındak" kırtas"ye, çocuk bakım ürünler" 
ve deterjan, çakmak g"b" r"skl" ürünler "ç"n yasaklı/kısıtlı k"myasal maddeler ve f"z"ksel güvenl"k 
denet"m s"stem"d"r.

Yukarıda adı geçen ürünler p"yasadak" yetk"l" k"#"ler tarafından toplanır. Ekoteks Laboratuvarı 
tarafından yönetmel"kler  ve uluslarası standartlarda r"sk anal"zler" yapılarak k"myasal ve f"z"ksel 
testlerle kontroller" sa!lanır.

Ürünlerde ba#ta f"talat, PAH, ar"lam"nler, uçucu b"le#enler, kalaylı organ"k b"le#"kler ve a!ır metaller 
olmak üzere b"rçok k"myasalın kontrolü "ç"n anal"zler yapılmaktadır.

Ayrıca Tüket"c" açısından büyük önem arz eden ürün et"ket"nde olması gereken b"lg"ler de kontrol 
ed"lmekted"r. 

Beyan ed"len ya# grubuna göre tem"zleme veya saklama #artları g"b" b"lg"ler"n uygunlu!u test 
ed"l"r. Y"ne ürünün kullanım alanına göre r"sk de!erlend"rmes" yapılırken, test ed"lecek ürüne 
ba!lı olarak ürünün “esnekl"!", kesk"n kenarlı olması, cam parça "çermes", b"rle#t"rme parçalarının 
boyutları, su oyunca!ı, elektr"kl" olması, y"yeceklerle temas edeb"lecek olması, mıknatıs "çermes", 
0-3 ya# uygunlu!u, malzeme "çer"!"” g"b" güvenl"k açısından c"dd" sorunlara yol açab"lecek 
her türlü parametren"n kontrolü sa!lanır. Çocuk bakım, oyuncak ve kırtas"ye ürünler"nde “CE” 
et"ket"n"n sorgulanması yapılır. 

Çocukların merakını uyandıracak veya tüket"c"ler" yanlı# yönlend"recek #ek"lde deterjanın sunu# 
ve tasarım özell"kler"yle karı#ıklı!a yol açarak,  tüket"c"ler" yanlı# yönlend"reb"lecek #ek"lde olan 
ürünler"n r"sk anal"z" yapılır. Örne!"n; Bula#ık deterjanlarındak" l"mon, elma vb. meyveler. 

Kurul kararı "le varılan karar da!ıtıcı/üret"c" f"rmaya b"ld"r"l"r.

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Yukarıda adı geçen ürün grupları "ç"n denet"m ve gözet"m s"stem" "le b"r otor"te olu#turmak, 
tak"b"n" sa!lamak, e!"t"m çalı#maları "le hem üret"c"y" hem de tüket"c"y" b"l"nçlend"rmek. 

KSS Çözümü’nün Hedefler" 
• Yasaklı maddeler"n kullanıldı!ı ürünler"n ve f"z"ksel güvens"zl"!"n"n tesp"t ed"ld"!" ürünler"n 

tesp"t"n" sa!lamak ve hem üret"c"y" hem de tüket"c"y" b"l"nçlend"rmek. 
• R"skl" ürünler üzer"ne ver" anal"z" ve "ler"ye dönük projeler"n ön çalı#masını hazırlamak.
• Tüket"c"n"n ekonom"k çıkarlarının, sa!lı!ının ve güvenl"!"n"n korunmasıdır.

1MBUJO�#BʰBS��½EàMà



33

KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
Ekoteks bünyes"ndek" tam teçh"zatlı laboratuvarlarda, e!"t"ml" ve deney"ml" personel tarafından 
yürütülen k"myasal ve f"z"ksel anal"zler, büyük b"r hassas"yetle, gelen numunelerde aranılan 
kullanımı yasaklı k"myasalların tesp"t"n" sa!lar ve f"z"ksel r"sk anal"z" yapar.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
• Tekst"l/kırtas"ye/oyuncak sektörü

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
Yapılan anal"zler sonucu 2016 yılında ürünler"n %35’" güvens"z "ken, artan b"l"nç "le 2018 yılında 
güvens"z ürün %20 "n altına dü#mü#tür. (yıllık ortalama 1000 ürün "ncelenm"#t"r).

Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Sektörlerdek" üret"m ve pazarlama b"r"mler" "le b"r araya gelerek e!"t"m ve b"l"nçlend"rme yapılır. 
Üret"c"ler tarafından e!"t"m taleb" artmaktadır, Sektördek" en büyük üret"m ve da!ıtım yapan 
yakla#ık 25 f"rmaya gel"#melerden haberdar ed"p ve e!"t"mler"m"z sürekl"l"!"n" sa!lamaktayız.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
Toplumun en hassas grubu olan çocuklar "ç"n daha sa!lıklı ve r"sks"z ürünler"n p"yasaya arzı 
sa!landı.

12 SORUMLU TÜKET!M VE ÜRET!M
Sürdürüleb"l"r tüket"m ve üret"m kalıplarının güvence altına alınması
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Program/Uygulamanın Adı 
Accelerate2030

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet"  
Accelerate2030, Sürdürüleb"l"r Kalkınma Hedefler"’ne katkıda bulunan g"r"#"mler"n "ht"yaçlarını 
kar#ılayıp onların büyümes"n" destekleme m"syonuyla çalı#malarını yürüten küresel ve çok 
payda#lı b"r program. 2016’dan bu yana Afr"ka, Asya, Lat"n Amer"ka ve Türk"ye dah"l 16 ülkeye 
ula#an program, bu yıl 20’den fazla ülkede gerçekle#t"r"l"yor. Program, uzman e!"t"mler", kl"n"kler, 
stratej"k e#le#t"rme ve koçluk destekler"ne er"#"m" "çeren özel hazırlık programından olu#uyor. 

Program kapsamında en yen"l"kç" ve gerçekle#t"r"leb"l"r çözümler tesp"t ed"l"yor ve uzman 
e!"t"mler", "# kl"n"kler", stratej"k e#le#t"rme ve koçluk destekler"ne er"#"m" "çeren 6 aylık yo!un 
b"r hazırlık programına er"#"m olana!ı sunuluyor. Accelerate2030 Türk"ye Programı,  sosyal 
g"r"#"mc"l"k kavramının toplum nezd"nde b"l"n"rl"!"n"n artması, sosyal g"r"#"mc"l"k alanında yapılan 
çalı#maların sayısının "lerleyen yıllarda artması ve Türk g"r"#"mc"ler"n dünya çapındak" etk"ler"n"n 
ölçeklenmes"ne katkı sa!lıyor. 

Anadolu Efes olarak gençlere ve gelece!e "nanıyor bu do!rultuda genç g"r"#"mc"lere ve g"r"#"mc"l"k 
ekos"stem"ne büyük önem ver"yoruz. Kuruldu!umuz günden bugüne "lkler"n ve yen"l"kler"n 
öncüsü olarak, ülkem"zde g"r"#"mc"l"!"n artması, gençlere g"r"#"mc"l"k konusunda "lham verecek 
yen" h"kayeler"n olu#ması amacıyla yürüttü!ümüz tüm g"r"#"mc"l"k programlarımızı “Gelecek 
G"r"#"mc"l"kte” çatısı altında topladık. Uluslararası ve çok payda#lı "# b"rl"kler"n" gel"#t"rmeye önem 
ver"yor ve etk" alanımız kapsamında B"rle#m"# M"lletler’"n bel"rled"!" 17 sürdürüleb"l"r kalkınma 
hedef"ne katkı sa!lamayı da öncel"kler"m"z arasında görüyoruz.  G"r"#"mc"ler, günümüzde artık daha 
ya#anab"l"r b"r dünya "n#a etmede ve sorunlara yen"l"kç" çözümler get"rmede kr"t"k öneme sah"p. 
Gençlere g"r"#"mc"l"k konusunda "lham verecek h"kayeler" ço!altmak amacıyla farklı g"r"#"mc"l"k 
projeler"n" destekl"yoruz. G"r"#"mc"l"k alanında yürüttü!ümüz çalı#maları; sektörü "ler"ye götürecek 
teknoloj"k ve toplumumuza katkı sa!layacak sosyal fayda odaklı g"r"#"mler olmak üzere "k" ayrı 
alanda ele alıyoruz. Accelerate 2030’da bu kapsamda gençlerle b"r araya gel"yoruz. Program "le 
toplumda yaygın olarak b"l"nmeyen Sosyal G"r"#"mc"l"k kavramının b"l"n"rl"!"n"n ve bu konudak" 
çalı#maların "lerleyen yıllarda artmasını ve Türk g"r"#"mc"ler"n dünyada etk"ler"n" ölçeklemeler"n" 
hedefl"yoruz. 

KSS Çözümü’nün Ana Amacı
Accelerate2030 Türk"ye Programı; daha ya#anab"l"r b"r dünya "n#a etme ve sorunlara yen"l"kç" 
çözümler get"rmede kr"t"k öneme sah"p olan g"r"#"mc"lere akıllı, yen"l"kç" ve sürdürüleb"l"r çö-zümler 
gel"#t"reb"lmeler" ve uygulayab"lmeler" "ç"n tüm sektörler" kapsayan global b"r çerçeve sunuyor.
• Türk"ye’de Sürdürüleb"l"r Kalkınma Amaçları’na somut katkı sa!layacak yaratıcı "# modeller" 

konusunda g"r"#"mc"l"k kültürünün gel"#mes"ne katkıda bulunmayı,
• Gençler" g"r"#"mc"l"!e te#v"k etmey" amaçlıyor.

KSS Çözümü’nün Hedefler" 
Accelerate2030, Türk"ye’de Sürdürüleb"l"r Kalkınma Hedefler"’ne somut katkı sa!layan, yaratıcı "# 
modeller" konusunda Türk"ye’de g"r"#"mc"l"k kültürünün gel"#mes"ne katkıda bulunması ve gençler" 
g"r"#"mc"l"!e te#v"k etmes" bakımından kr"t"k b"r öneme sah"p.  Accelerate2030 Türk"ye Programı’na 
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seç"len sosyal etk" odaklı g"r"#"mler"n; ölçeklenmeler" "ç"n gerekl" olan desteklere, kaynaklara ve "# 
a!larına hem yerel hem de global anlamda er"#me #ansı elde etmeler" hedeflen"yor.  

KSS Çözümü "ç"n Yapılan Faal"yetler
Program kapsamında en yen"l"kç" ve gerçekle#t"r"leb"l"r çözümler tesp"t ed"ld" ve bu g"r"#"mlere 
altı aylık yo!un b"r hazırlık programına er"#"m olana!ı sunuldu. Mart ayında gerçekle#t"r"len jür" 
de!erlend"rmeler"n"n ardından seç"len JOON, TOLKIDO, BIOLIVE ve NATURANSA adlı g"r"#"mler, 
etk"ler"n" "ler"ye ta#ımak "ç"n b"reb"r koçluk deste!" aldı. Uzman e!"t"mler"ne katıldı, Boston 
Consult"ng Group danı#manları "le stratej"k planları üzer"ne çalı#tı ve çe#"tl" sektörlerden kurum ve 
yatırımcılarla bulu#tu. G"r"#"mler aynı zamanda Anadolu Efes çalı#anlarından mentorluk, Impact 
Hub Global Network’ten çe#"tl" ölçeklenme e!"t"mler" ve UNDP Bus"ness Call to Act"on’dan etk" 
ölçümü deste!" aldı. 

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" ve Payda! Katılımı 
2030 sürdürüleb"l"r kalkınma hedefler"ne ula#mak "ç"n çok payda#lı "#b"rl"kler"ne önem ver"yoruz. 
Accelerate2030 Türk"ye Programı, bu noktada küresel hedefler"n gerçekle#mes" "ç"n çözüm 
ortaklı!ına da olanak sa!lıyor. Accelerate2030 Programı’nı, Impact Hub Istanbul ve UNDP Türk"ye 
"#b"rl"!"nde hayata geç"rd"k. Özel sektör, uluslararası organ"zasyon ve g"r"#"mc"ler" b"r araya get"ren 
program aynı zamanda sektörler arası "#b"rl"kler"n"n güçlend"r"lmes"nde rol oynuyor. G"r"#"m 
programımız kapsamında g"r"#"mc"lere projeler"n" nasıl gel"#t"reb"lecekler" konusunda mentor 
ve e!"t"m deste!" ver"yoruz. Accelerate2030 programında Anadolu Efes çalı#anlarından olu#an 
mentorlarımız, f"nal"stlere kend" uzmanlık alanlarında destek oldular. Mentorluk programında yer 
alan çalı#anlarımız g"r"#"mc" ruhun kurum "ç"ndek" elç"ler" olarak konumlanırken, hem kend"ler"ne 
hem kurumumuza büyük katkı sa!lıyorlar. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları (T"car" ve Sosyal Faydalar)
Programın en öneml" farkı; küresel amaçlara ula#ma yolunda olu#turdu!u çok payda#lı yakla#ım. 
Program kapsamındak" mentor oturumları sayes"nde Joon, B"ol"ve, Naturansa ve Tolk"do 
g"r"#"mler", farklı sektör ve d"s"pl"nlerden gelen 30’dan fazla mentordan destek aldılar, sayısız "# 
ba!lantısına er"#"m sa!ladılar. (Her b"r" m"n"mum 3 "# fırsatı elde ett".) 

Dünya genel"nde 16 ülkede 150 g"r"#"mc"y" destekleyen programın global etabına seç"len 10 
f"nal"stten b"r" Türk"ye’den B"ol"ve oldu. B"ol"ve Türk"ye’y" Cenevre’de düzenlenen B"rle#m"# M"lletler 
Z"rves"’nde (UNDP SDG F"nance) tems"l ett". Sayısız yatırımcı ve potans"yel mü#ter" "le ba!lantı 
kurdu ve l"derl"k, dı# t"caret, etk" ölçümü e!"t"mler" aldı. 

Türk"ye’de düzenlenen Sosyal Fayda Z"rves"’nde, Accelerate2030 Küresel Amaçlar $ç"n Sosyal 
G"r"#"mc"l"k Panel" yapıldı. Panalde sosyal g"r"#"mc"l"k konusunda çok payda#lı yakla#ımın ve 
"#b"rl"kler"-n"n güçlend"r"lmes"n"n küresel amaçlara ula#ma yolundak" önem" vurgulandı.

Bu programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 
Accelerate2030 Türk"ye Programı, Türk"ye’de görece yen" olan sosyal g"r"#"mc"l"k kavramının 
anla#ılması ve sosyal g"r"#"mc"l"k ekos"stem"n"n güçlend"r"lmes" "ç"n gerçekle#t"r"len "#b"rl"kler"n"n 
"y" örnek uygulamasıdır. 

17 HEDEFLER !Ç!N ORTAKLIKLAR
Uygulama araçlarının güçlend"r"lmes" ve Sürdürüleb"l"r Kalkınma "ç"n 
Küresel Ortaklı#ın canlandırılması
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Program Türk"ye’de sosyal g"r"#"mc"l"k ekos"stem"n"n beslenmes" ve sosyal g"r"#"mc"ler"n 
faal"yetler"n"n farklı k"tlelere ula#ması konusunda etk"l" oldu. Türk"ye’de sosyal g"r"#"mc"l"!", 
sürdürüleb"l"r kalkınma amaçlarına katkıyı ve etk"n"n farklı co!rafyalarda ölçeklenmes"n" hedef"ne 
alan tek program olması açısından öneml" b"r örnekt"r. 

Program, özel sektör (Anadolu Efes), sosyal g"r"#"mc"l"k (Impact Hub Istanbul) ve uluslararası 
organ"zasyon (UNDP Türk"ye) "#b"rl"!" "le sektörler arası "l"#k"ler açısından da  ba#arılı b"r olarak 
konumlanmaktadır.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler  
Ülkem"zde sosyal g"r"#"mc"l"!"n ve etk" yatırımcılı!ının yaygın olarak b"l"nmed"!" fark ed"ld". Bu 
konuda farkındalı!ın artması ve g"r"#"mler"n etk"ler"n" farklı co!rafyalara ta#ımalarına yardımcı 
olmak "ç"n çalı#anlarımızdan olu#an mentor ek"b"m"z yol göster"c" oldu.

B!ol!ve-Duygu Yılmaz
“Programın en büyük farkı yarı#ma de!"l, b"r e!"t"m sürec" olması. %"rket olarak 2030 hedefler" "ç"n 
daha planlı çalı#mayı ö!rend"k. Globalde b"rçok f"rmayla tanı#ma ve "# f"kr"m"z" duyurma fırsatı 
yakaladık.”

Tolk!do-Can Yıldız
“Programın verd"!" e!"t"mler b"ze takım olmayı, b"rb"r"m"z" daha "y" anlamayı ö!rett".” 

Joon- Duygu Vatan
“Yen" kararlar alma a#amasında oldu!umuz b"r dönemde farklı uzmanlarla görü#mek çok faydalı 
oldu. Program sayes"nde Türk"ye "ç"nde kred"b"l"tem"z" artıracak #ek"lde görünürlük sa!ladık.”

 https://turkey.accelerate2030.net/
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