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B"rle#m"# M"lletler Sürdürüleb"l"r Kalkınma Amaçları 

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 12. 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"LIKLI VE KAL#TEL# YA$AM
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: Temiz Su ve San#tasyon
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!.
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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#RLER VE TOPLULUKLAR
%eh!rler!n ve !nsan yerle"!mler!n!n kapsayıcı, güvenl!, dayanıklı ve sürdürüleb!l!r kılınması.

AMAÇ  12: SORUMLU ÜRET#M VE TÜKET#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
Genel D!rektör:   Hüsey!n Yılmaz

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! 12 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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12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Z"rves" 
Sürdürüleb!l!r Kalkınma Amaçlarına 
De"er Katan Ödüller! 
Türk!ye’de topluma de#er katan ve yen!l!kç! çözümler gel!"t!ren sosyal sorumluluk uygulamalarını 
farklı sektörlerden payda"larla bulu"turan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Z!rves! on !k!nc! yılında 
“De!"#"m" Yönetmek: Bel"rs"zl"k Dönemler"nde L"derl"k” temasıyla Valör Kongre organ!zasyonunda 
9 Aralık’ta çevr!m!ç! düzenlend!. 

Türk!ye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne#!’n!n 2009 yılından ber! her yıl düzenled!#! Z!rve’ye !" 
dünyasının seçk!n !s!mler!, KSS alanında çalı"an "!rketler!n yönet!c!ler!, uzmanlar, akadem!syenler 
ve uluslararası kurulu" tems!lc!ler! katıldı. Konu"ma ve sunumların gerçekle"t!r!ld!#! etk!nl!kte 
katılımcılar d!j!tal KSS Pazaryer!nde serg!lenen projeler! yakında !nceleme fırsatı buldular. 

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

Fıstı#ımız Bol Olsun 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

Nestlé Türk!ye olarak, sosyal sorumluluk anlayı"ımızın temel! olan Ortak De#er Yaratma 
yakla"ımımız kapsamında, !"!m!z gere#! etk! ett!#!m!z üç alanı beslenme, kırsal kalkınma ve çevrey! 
koruma olarak bel!rled!k. Bu alanlarda faal!yet gösterd!#!m!z ülkelerde topluma de#er katmak üzere 
çalı"ıyor ve de#er z!nc!r!m!z boyunca bu yakla"ım do#rultusunda hareket ed!yoruz. Toplumda etk! 
yaratmayı hedefleyen projeler!n do#ru sorunlara odaklanması çok öneml!. Amacımız, b!reyler!n 
ve a!leler!n, toplumların ya"am kal!tes!n! artırmak ve gezegen!m!z! koruyarak daha !y! b!r gelece#e 
katkıda bulunmak. Bu yüzden taahhüt ve hedefler!m!z! ortaya koyarken, B!rle"m!" M!lletler Küresel 
Sözle"me (UN Global Compact) çerçeves!nde bel!rlenen 17 sürdürüleb!l!r kalkınma hedef!n! temel 
aldık. Nestlé’n!n Ortak De#er Yaratma yakla"ımının ve sorumlu tedar!k oda#ının Türk!ye’dek! 
uygulaması Fıstı#ımız Bol Olsun projes! oldu.

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Dünya Antep fıstı#ı bahçeler!n!n %35’!ne sah!p olan Türk!ye, dünyada !k!nc! sırada yer alıyor. 
Buna kar"ılık üret!mdek! payı yalnızca %12. Bu durum, ver!m dü"üklü#ünden kaynaklanıyor. 
Dü"ük ver!m!n en öneml! neden! b!l!msel b!lg! !le üret!c!n!n kavu"amamasıdır. Fıstı#ımız Bol Olsun 
projes!n!, uygulanan geleneksel yöntemler yer!ne do#ru tarım uygulamalarına yönel!k farkındalı#ı 
artırmak ve bu uygulamaların üret!c!ye ben!mset!lmes!, böylel!kle alınan ver!m!n artırılması 
amacıyla; Nestlé DAMAK olarak TEMA Vakfı !" b!rl!#!yle Antep fıstı#ı özel!nde 2011 yılında hayata 
geç!rd!k. Proje, yakla"ık 210.000 k!"!n!n geç!m kayna#ı olan Antep fıstı#ında sürdürüleb!l!r tarım 
uygulamalarıyla ver!m ve kal!ten!n yükselt!lmes!n!, bu yolla üret!c!lerde gel!r artı"ı sa#layarak kırsal 
kalkınmaya da katkıda bulunmayı amaçlıyor.

KSS Çözümünün Hedefler" 

Projen!n 2023 yılına dek bel!rled!#! hedefler!: 

• Fıstı#ımız Bol Olsun !le hayata geç!r!len modern ve sürdürüleb!l!r tarım uygulamalarının 
yaygınla"ması ve uygulamalarda b!rl!#!n sa#lanması !ç!n yerelde h!zmet veren tekn!k 
elemanlara e#!t!m ver!lmes! 

• Projen!n 8 yıllık geçm!"!ne dayalı olu"an b!lg! b!r!k!m!n!n kalıcılı#ını sa#lamak üzere üret!c!lere 
yönel!k el k!tapları, bro"ürler, tarım takv!mler! olu"turulması

• Hal!hazırda !y! tarım uygulamalarına yönelen üret!c! sayısının artırılması

• Tekn!k b!lg! gerekt!ren ve bölgede eks!kl!#! devam eden sert!f!kalı a"ıcı ve budamacı 
yet!"t!r!lmes! aracılı#ı !le hem daha fazla k!"!ye !" fırsatı yaratılması hem de üret!c!ler!n bu 
anlamdak! !ht!yacının kar"ılanması

• Henüz ula"ılamayan köyler ve projen!n yaygınla"tırılması !ç!n köy sohbetler! düzenlenmes!

• Üret!c!ler arası b!lg! ve deney!m payla"ımının te"v!k ed!lmes!

PLAT#N

CSR TR 
Platin Ödül
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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!

• $lkokula g!den 4.500 çocu#a Gaz!antep, Türk!ye ve dünya !ç!n fıstı#ın önem! ve fıstık tarımı 
konularında farkındalık yaratmak, fıstık tarımı !le u#ra"an a!leler!n!n/tarım !"ç!ler!n!n emek ve 
çabalarına d!kkat çekmek amacı !le e#!t!m ver!lmes!

• Ver!m anal!zler! gerçekle"t!r!lmes!

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

Proje 3 fazdan olu#maktadır.

1. Fazda (2011 – 2013) akt!v!te ba"lıkları; 

• E#!t!mler

• Uzmanlık Deste#!

• Örnek Uygulamalar

• G!rd! Deste#!

• Ver!m Anal!zler!

Bu ba"lıklar altında gerçekle"en e#!t!m konuları: 

• Toprak Anal!z! - Gübreleme

• Toprak $"leme 

• Sulama

• Budama

• A"ılama

• Bahçe Kurulu"u – Bahçe Yönet!m!

• Hastalık ve Zararlılar !le Mücadele

• Toprak Koruma Tedb!rler!

• Meyve Kal!tes! ve Hasat

• Organ!k Tarım

• Örgütlenme

2. Fazda (2014 – 2018) gerçekle"en etk!nl!kler;

• Mentorluk ve Danı"manlık

• Antepfıstı#ı Yet!"t!r!c!l!#! E#!t!mler!

• B!lg!lend!rme Toplantıları 

• Sert!f!kalı A"ıcı ve Budamacı E#!t!mler!

• Erkek F!dan Da#ıtımı

• Organ!k ve $y! Tarımın Yaygınla"tırılması

• Anıtsal N!tel!ktek! A#açların Korunması

• Ver!m Anal!zler!
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3. Fazda (2019 – 2023) gerçekle"en ve hedeflenen etk!nl!kler;

• Danı"manlık - Üret!c!ler!n B!lg! $ht!yaçlarının Kar"ılanması

• Yerel Mühend!slere E#!t!m Ver!lmes!

• Sert!f!kalı A"ıcı ve Budamacı E#!t!mler!

• Köy Sohbetler!

• $y! Tarım Uygulama E#!t!mler!

• Bahçe Günü Etk!nl!kler!

• Tepe Tacı Gençle"t!rme Örnek Uygulamaları

• Çocuklara Yönel!k E#!t!m Etk!nl!kler!

• Ver!m Anal!zler!

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı 

Nestlé DAMAK olarak, TEMA Vakfı ve Antepfıstı#ı Ara"tırma Enst!tüsü Müdürlü#ü !" b!rl!#!yle 
gerçekle"t!rd!#!m!z Antep fıstı#ı üret!m! özel!ndek! bu çalı"mayla, Nestlé DAMAK ç!kolatalarımızın 
!ç!nde kullanılan fıstıkların üret!c!ler!ne, yan! tedar!k z!nc!r!m!z!n en temel unsurlarından b!r!ne 
ula"ıyoruz. Bu ba#lamda, tedar!k z!nc!r!m!z!n b!r aya#ı, projem!z!n hedef k!tles!n! olu"turuyor.

Ayrıca proje kapsamında, TEMA Vakfı ve M!llî E#!t!m Bakanlı#ı !" b!rl!#! !le proje bölges!ndek! 
okullarda !lkokul sev!yes!ndek! çocuklara, Gaz!antep, Türk!ye ve dünya !ç!n fıstı#ın önem! ve fıstık 
tarımı konularında farkındalık yaratmak, fıstık tarımı !le u#ra"an a!leler!n!n/tarım !"ç!ler!n!n emek 
ve çabalarına d!kkat çekmek amacı !le e#!t!m ver!yoruz.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları 

Ver"ml"l"k ve sürdürüleb"l"rl"k: 

• 2018 ver!ler!ne göre, projen!n !lk fazında olu"turulan örnek bahçelerde FBO-1 bahçeler!nde 
kom"u bahçelere kıyasla %113, FBO-2 bahçeler!nde %103 ver!m artı"ı sa#landı. 

• 2019 ver!ler!ne göre kom"u bahçelere kıyasla FBO-1 bahçeler!nde %87, FBO-2 bahçeler!nde 
%81 ver!m artı"ı sa#landı. 

• Sert!f!kalı a"ıcı ve budamacı e#!t!mler!yle bölgeye 56 a"ıcı, 77 budamacı !st!hdamı sa#landı.

• Entegre mücadele tekn!kler!yle hastalık ve zararlı popülasyonları %80 oranında azaltıldı.

• 9 yılda Antepfıstı#ı üret!c!l!#!nde kom"u bahçelere oranla %149 ver!m artı"ı sa#landı.

Er"#"m: 

• Projen!n !lk !k! fazı kapsamında 92 köyde yer alan 177 bahçede çalı"ma yürütüldü. 

• 2011-2018 yıllarında 1.243 üret!c!yle 34 Antepfıstı#ı yet!"t!r!c!l!#! e#!t!m! ver!ld!. 

• 2014-2018 yıllarında 5 a"ıcı ve budamacı e#!t!m!yle 133 üret!c!ye ula"ıldı.

• 2014-2018 yıllarında 229 üret!c! !le 7 proje b!lg!lend!rme toplantısı yapıldı.

• 2019 yılında;

• Köy sohbetler!yle 6 köyde 100 üret!c!ye ula"ıldı.

• $TU e#!t!mler!yle 5 köyde 90 üret!c!ye ula"ıldı.

• Yakla"ık 550 çocu#a e#!t!m ver!ld!. 

• Üçüncü fazda 4.500 çocu#a e#!t!m ver!lmes! hedeflen!yor.
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• Proje süres!nce üret!c!lere 441 mentorluk, 1.452 danı"manlık h!zmet! ver!ld!. 

• Uzun dönem ölçme de#erlend!rme sonuçlarına göre;

• A!le !" gücü arttı: 1.Grup: %59, 2.Grup: %26

• Antepfıstı#ı ver!m! oldukça yükseld!: 1.Grup: %86, 2.Grup: %42

• A!le gel!r! arttı: 1.Grup: %86, 2.Grup: %36

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

Projen!n ölçülen sonuçları göstermekted!r k! a"a#ıda !let!len !y! tarım uygulamalarının ve e#!t!mler!n 
get!rd!#! üret!m ver!ml!l!#!, üret!c!n!n b!l!nçlenmes! ve desteklenmes! hedeflere ula"makta öneml! 
fark yaratmı"tır. 

Geleneksel uygulamaları ve yerel dü"ünce yapısını proje felsefem!ze uygulayab!lmek adına ‘’Yerel 
Proje Sorumlusu ve Fıstık Dede’’ poz!syonları yaratarak ortak b!r çalı"ma gerçekle"t!rd!k.

Ver!len danı"manlık ve uzmanlık destekler!nde üret!c!ler, uygulamaları uzmanlar e"l!#!nde 
bahçeler!nde kend!ler! yaparak deney!mled!ler. Yapılan ankette 53 üret!c!den 30’u çevre üret!c!ler 
!ç!n önder ç!ftç! durumuna geld!kler!n! payla"tı. Bu da projen!n en öneml! sürdürüleb!l!rl!k ve 
çarpan etk!ler!nden b!r!d!r.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

Bölgede “Fıstık a#acını sen d!kers!n, fıstı#ını çocukların yer” anlayı"ı hak!md!. Ver!ms!z geçen 
süren!n azaltılması, üret!c!ler!n erken ya"larda a"ılamayla ver!m almalarının sa#lanması !ç!n 
çalı"malar yapıldı. Bu sayede daha erken ya"ta ver!m alınmaya ba"landı ve bu uygulamalar proje 
sayes!nde üret!c!ler arasında yaygınla"maya ba"ladı. 

Fıstı#ımız Bol Olsun projes!n!n b!r öneml! aya#ı da ya"lı Antep fıstı#ı a#açlarının korunmasıydı. Bu 
kapsamda Gaz!antep’te tesp!t ed!len 12 ya"lı Antep fıstı#ı a#acının “anıt a#aç” statüsüne alınması 
!ç!n TEMA Vakfı tarafından Gaz!antep Val!l!#! Çevre ve %eh!rc!l!k $l Müdürlü#üne ba"vuru yapıldı. 

Ba"vuru yapılan 12 a#açtan 2’s!n!n anıt a#aç statüsünde bulundu#u ö#ren!ld!. D!#er a#açların 
koruma statüsü kazanması !ç!n çalı"malar devam etmekted!r.

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

• Yazılı ve onl!ne basında; 2020 yılı !lk altı ayında proje 22 adet haber !çer!#!nde yer alarak 
770.914 k!"!ye ula"mı"tır.

• 2020 yılı !lk altı ayında TEMA Vakfı sosyal medya hesaplarından yapılan 11 payla"ım !le 430.434 
görüntülenme, 33.251 be#en! elde ed!ld!.

• ‘’Fıstı#ınız Bol Olsun TBT’’ etk!nl!#!, projen!n ba"langıcından !t!baren yarattı#ı katkıları ve 
ver!m artı"ını vurgulamak amacıyla gerçekle"t!r!ld!. D!j!tal olarak kurgulanan etk!nl!kte, 2019’da 
Gaz!antep’te düzenlenen ‘’Hasat Gez!s!’’ne katılan !nfluencer’lar ve gazetec!ler payla"ımda 
bulundu. Projen!n d!j!talle"mes! !le gerçekle"t!r!len sosyal medya çalı"maları !le 1,7 M!lyon 
er!"!m ve 3.6 M!lyon etk!le"!m elde ed!ld!.

https://www.nestle.com.tr/csv/f!st!g!m!zbololsun

https://www.tema.org.tr/cal!smalar!m!z/k!rsalkalk!nma/f!st!g!m!z-bol-olsun
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Program / Uygulamanın Adı

Abd! $brah!m COVID-19 $le Mücadeleye Katkı Kampanyası 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

Tüm dünyayı etk!s! altına alan koronav!rüs pandem!s!n!n görülmeye ba"landı#ı !lk günden !t!baren 
toplum sa#lı#ı ve !nsanlık !ç!n çalı"an b!r "!rket olarak sorumluluk almaktan kaçınmadık. Öncel!kle 
tüm tedav! alanlarında hastalarımızın !laca er!"!m!n! kes!nt!s!z olarak sa#lamak adına tes!sler!m!zde 
üret!me ara vermeden devam ett!k. Sürec!n ba"ından ber! üret!m gücümüzü ve b!lg! b!r!k!m!m!z! 
pandem! !le mücadelede seferber etmek üzere ara"tırmalarımızı sürdürdük. 

Dünyadak! ara"tırmaların ve yapılan kl!n!k çalı"maların akab!nde Sa#lık Bakanlı#ımızın COVID-19’un 
tedav! protokolüne b!r!nc!l tedav! olarak dah!l ett!#! klorok!n fosfat etken maddel! !lacın ülkem!zde 
üret!lme! !ç!n harekete geçerek, hammaddes!n! H!nd!stan ve Ç!n’den ola#anüstü "artlarda 
tem!n ett!k ve !lacın üret!m!n! gerçekle"t!rd!k. Ürett!#!m!z 1.6 m!lyon tablet! Sa#lık Bakanlı#ımıza 
ba#ı"ladık. Yılsonuna kadar da !ht!yaca göre gereken m!ktarda ba#ı"ı Bakanlı#ımıza verece#!z.

Sadece ülkem!zdek! de#!l, dünyadak! mücadeleye de katkı sa#lamak amacıyla, oradak! "!rketler!m!z 
aracılı#ıyla Kazak!stan ve Cezay!r’e aynı ürünümüzden 250 b!n tablet!n üzer!nde !laç ba#ı"ında 
bulunduk. 

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Pandem!n!n !lanıyla b!rl!kte, Abd! $brah!m olarak, tüm d!kkat!m!zle temel m!syonumuza yan! 
!y!le"t!rmeye odakladık. %!rket!m!z bünyes!ndek! med!kal ek!pler, Ar-Ge, ruhsatlandırma, !" 
gel!"t!rme ve pek çok farklı departmandan tems!lc!ler!n yer aldı#ı çev!k çalı"ma grupları olu"turduk. 
Bu gruplarla dünyaca onaylanan tedav!ler! ülkem!ze get!rmek konusunda gerçekle"t!rece#!m!z 
faal!yetler! planladık, yen! tedav!ler! ara"tırdık. Temel amacımız sektör l!der! olan "!rket!m!z!n b!lg! 
b!r!k!m! ve yüksek teknoloj!l! üret!m gücünü Cov!d-19 !le mücadelede seferber etmek oldu. 

KSS Çözümünün Hedefler" 

Bu pandem!de halkımızın tedav!s! !ç!n gerekl! olan !laçların tedar!#! ve üret!m!n!n sa#lanmasını ve 
mümkün olan en yüksek m!ktarda Sa#lık Bakanlı#ı’na ba#ı"lanmasını hedefled!k. 

KSS Çözümü $ç!n Yapılan Faal!yetler 

Pandem!n!n yarattı#ı end!"e ve kaos ortamında, tüm dünyada farklı tedav! seçenekler! 
konu"uluyordu ve tedav! anlamında b!r b!l!nmezl!k hak!md!. Tüm bu karma"anın ortasında, 
asl! sorumlulu#u “!y!le"t!rmek” olan b!r "!rket olarak sorumluluk aldık ve Bakanlı#ımızca tedav! 
protokolüne alınan tedav!y! halkımıza ula"tırmak !ç!n bu seferberl!#! hayata geç!rd!k. 

Bu kapsamda yürütülen faal!yetler !se "u "ek!lde gerçekle"t!;

• %!rket bünyes!ndek! farklı ek!plerle çalı"ma gruplarının olu"turularak dünyaca yapılan kl!n!k 
ara"tırmaların ve makaleler!n tak!b!.

• Onaylanan tedav!ler !ç!n hammade ara"tırılması yapılması. 

PLAT#N

CSR TR 
Platin Ödül
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3 SA"LIKLI VE KAL#TEL# YA$AM
Sa"lıklı ya#amların güvence altına alınması ve her ya#ta esenl!"!n desteklenmes!

• Portfoyde bulunan ürüne !l!"k!n hammadden!n ola#anüstü ko"ullarda H!nd!stan’dan 134 kg ve 
Ç!n’den de 50 kg olmak üzere tedar!#!n!n sa#lanması. 

• Dı"!"ler! Bakanlı#ımız, T!caret Bakanlı#ımız, Sa#lık Bakanlı#ımız ve Türk Hava Yolları !le 
yürütülen sürec!n ardından tedar!k sürec!n!n tamamlanması.

• Abd! $brah!m Esenyurt Üret!m Kompleks!’nde uygun üret!m ko"ullarının sa#lanması ve 
part!ler hal!nde toplamda 1.6 m!lyon adet klorok!n fosfat etken maddel! !lacın üret!m!n!n 
gerçekle"t!r!lmes!. 

• T.C. Sa#lık Bakanlı#ına ba#ı"lanması. 

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı 

Süreç boyunca yürütülen faal!yetler pandem! sırasında halkımızın ve Sa#lık Bakanlı#ımızın 
!ht!yaçları do#rultusunda bel!rlend!. Proje ba"ından sonuna kadar Sa#lık Bakanlı#ı !le koord!nel! 
olarak yürütüldü. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları 

Abd! $brah!m yönet!m! l!derl!#!nde pek çok farklı ek!p tarafından yürütülen zorlu süreç sonucunda 
!lg!l! !lacın üret!m! ba"arıyla sa#lanmı" ve hastalarda kullanılması üzere Sa#lık Bakanlı#ımıza 
ba#ı"lanmı"tır. 

Tüm dünyayı sarsan Cov!d-19 pandem!s!yle mücadeleye katkı sa#lamak amacıyla, tamamen 
gönüllülük esasıyla yürütülen kampanyadan t!car! b!r beklent! olmamakla b!rl!kte böyle b!r 
ölçümleme de yapılmamı"tır. 

Med!kal, Ruhsatlandırma, Ar-Ge, Satın alma ve Tedar!k, Üret!m, Uluslararası Pazarlar, Kurumsal 
$let!"!m g!b! pek çok farklı b!r!mden toplamda 200’ün üzer!nde çalı"an bu projede akt!f rol almı"tır. 

Yürütülen proje sürec!, pek çok ek!b!n b!r arada çalı"arak sonuca ula"mak adına büyük efor 
harcaması sebeb!yle !lg!l! ek!plere çev!k ve mult!d!s!pl!ner b!r çalı"ma deney!m! sunmu" ve bu 
alanlarda gel!"!m sa#lamalarına !mkan yaratmı"tır. 

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

Süreç boyunca pek çok zorlukla karı"alıldı. Bunlardan en öneml!s! hammade tedar!#!yd!. 
H!nd!stan’dan ve Ç!n’den hammadde tedar!k! sürec!nde H!nd!stan’da soka#a çıkma yasa#ı !lan 
ed!lmes! neden! !le hazır olan hammaddey! alamama r!sk!m!z ortaya çıktı. Üstel!k ülkeler arası 
ula"tırmanın tıkandı#ı b!r dönemd!. Bu süreçte satın alma ek!b!m!z ve ona destek olan d!#er 
fonks!yonlarımızın gen!" a#ı sayes!nde bu hammadden!n loj!st!#!n! sa#layab!lecek b!r tedar!kç! 
bulduk ve hammaddey! Dı"!"ler! Bakanlı#ımız, T!caret Bakanlı#ımız ve THY’n!n de deste#!yle 
ülkem!ze get!rd!k. 

Abd! $brah!m’!n bu hamles! pek çok benzer çalı"maya da l!derl!k etm!" oldu. Projen!n ardından 
sayes!nde ülkem!zde pandem!yle mücadele !ç!n pek çok tedav! seçene#! üzernde çalı"ılmaya 
ba"landı. Bu anlamda Abd! $brah!m’!n bu atılımını alanında örnek b!r uygulama olarak göstereb!l!r!z. 
Ayrıca bu proje kapsamında yürütülen tedar!k sürec! Sürdürüleb!l!r Kalkınma Derne#! (SKD 
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Türk!ye) tarafından !y! uygulama örne#! olarak göster!lerek, "!rket!m!z!n Satın alma ve Tedar!k 
Z!nc!r! D!rektörümüz “COVID-19 ve $" Dünyası Sohbetler!”ne konu"macı olarak davet ed!ld!.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

Abd! $brah!m tedar!k yönet!m! açısından hem farkındalık hem de ö#ren!m dolu b!r süreç oldu. 
Kr!t!k tedar!k kalemler!m!zle !lg!l! r!sk anal!zler!m!z!n ne kadar !sabetl! oldu#unu, daha evvelden 
almı" oldu#umuz tedb!rler!n böyle b!r kr!z anında ne denl! öneml! oldu#unu bu süreç çok daha !y! 
anlamamızı sa#ladı.

Cov!d sonrası dönem !ç!n de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sürec!n uzaması ya da tekrarlamasıyla !lg!l! 
tüm r!skler! de#erlend!r!yor, süreçler!m!z! bu yönde gözden geç!r!yoruz. Ülkelerde devam eden 
soka#a çıkma yasakları, hammadde tedar!#!nde ya"anan gec!kmelerle !lg!l! tedar!k kaynaklarımızı 
Avrupa, H!nd!stan, Ç!n dı"ında küresel anlamda gen!"letme kararı aldık, yardımcı malzemelerde 
!se yerel tedar!#! artırmaya yönel!k çalı"malarımızı hızlandırdık. M!n!mum stok sev!yeler!n!n tekrar 
gözden geç!r!lmes!, kr!t!k ürünlerde tek kaynaktan yapılan alımların kaynaklarının artırılması, 
s!gorta kapsamlarının salgın hastalıkları da kapsayacak "ek!lde gen!"let!lmes! de gelecek dönemde 
gündem!m!zdek! konular olacak.

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

Destek kampanyası süres!nce yapılan medya !let!"!m faal!yetler! sonucunda yazılı basın, TV ve 
!nternet haberler! olmak üzere 650’n!n üzer!nde basın yansıması ve bu yansımalarla 10 m!lyon 
er!"!m elde ett!k. 

Sosyal medya üzer!nden yürüttü#ümüz kampanya f!lm! !let!"!m! !le 30 m!lyonun üzer!nde b!r 
er!"!m sayısına ula"tık. 

www.abd!!brah!m.com.tr 
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Program / Uygulamanın Adı

All!anz Motto Hareket 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

All!anz Türk!ye’n!n kurumsal sosyal sorumluluk programı “All!anz Motto Hareket”, 7-12 ya" 
çocukların hareket ve spor yoluyla sa#lıklı büyümeler!ne ve gel!"!m göstermeler!ne katkı sa#lamayı 
amaçlamaktadır. 

Program; All!anz Türk!ye’n!n önderl!#!nde ve Türk!ye E#!t!m Gönüllüler! Vakfı, Ege Ça#da" E#!t!m 
Vakfı, Koruncuk Vakfı, Ortado#u Tekn!k Ün!vers!tes! Beden E#!t!m! ve Spor Bölümü, Sosyal 
$novasyon Merkez!, Gaz! Ün!vers!tes!, Türk!ye Atlet!zm Federasyonu IAAF Çocuk Atlet!zm! Proje 
Koord!natörlü#ü !le çalı"anlar, acenteler ve s!v!l toplum kurulu"ları !"b!rl!#!nde gerçekle"t!r!lmekted!r. 

Program sporun çocuklara hareket b!lg!s!, becer!s! ve tutumu gel!"t!rme yanında, öz güven 
kazandırma, ba# kurmalarını sa#lama, etk!n katılım özell!kler!n! gel!"t!rme ve karakter gel!"!mler!n! 
destekleme g!b! son derece özgün yapısını temel almaktadır. 

Okullarda ver!len beden e#!t!m! dersler!n! destekleyen ve çocukların katılım sporu !le ba# kurmasını 
sa#layacak yapıda tasarlanan program; 16 haftalık sınıf dı"ı ve olumsuz hava ko"ulları göz önüne 
alınarak, 16 haftalık da sınıf !ç! etk!nl!kler !le 80’er dak!kalık !çer!kler olacak "ek!lde hazırlanmı"tır. 

Sınıf dı"ı etk!nl!klerde; Temel Hareket Becer!ler!, Çocuk Atlet!zm!, C!mnast!k, Korfbol, Bocce vb. 
yer alırken, sınıf !ç! çalı"malar !le de çocukların spor ve hareket konusunda b!lg! ve becer!ler!n!n 
arttırılması, sa#lıklı beslenme, vücudu do#ru kullanma, sporda !lk yardım, empat!, özgüven, spor 
kültürü g!b! konulara yer ver!lm!"t!r. 

Programda ayrıca senede !k! kere halka açık yapılan "enl!klerle de spor ve hareket farkındalı#ı 
yaratılmaktadır.

8 A#ustos 2018 tar!h!nde p!lot uygulama !le ba"layan ve 2019 yılı !t!bar!yle de yaygın uygula-
maya geçen programın toplam 8 yıl sürmes! hedeflenmekted!r. $k! yılda "enl!klerde b!rl!kte 2375 
çocu#un hayatına dokunan All!anz Motto Hareket programı COV$D-19 pandem!s! sebeb!yle 
2020 yılında d!j!tal platformlarda da uygulanmaya ba"lamı"tır. 2025 yılı sonrasında açık kaynak 
olarak payla"ılacak programın, okullarda ve d!leyen tüm S!v!l Toplum Kurulu"ları tarafından 
faydalanab!lecekler! referans program olması planlanmaktadır. 

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Dünya Sa#lık Örgütü (WHO) ve uzmanlar, çocukların her gün en az 60 dak!ka f!z!ksel akt!v!te 
yapmasını öner!yor. Oysa ara"tırmalar, Türk!ye’de 6-11 ya" grubu çocukların yüzde 58,4’ünün 
düzenl! b!r egzers!z yapmadı#ını göster!yor. Spor; hareket b!lg!s!, becer!s! ve tutumu gel!"t!rmen!n 
yanında çocuklara öz güven kazandırmada, ba# kurmalarını sa#lamada, etk!n katılım özell!kler!n! 
gel!"t!rmede ve karakter gel!"!mler!n! desteklemede son derece özgün b!r araç. Spor etk!nl!kler! 
!ç!nde gel!"t!r!len bu özell!kler!n güçlü b!r "ek!lde ya"ama aktarımı da

mümkün oluyor. Bu gerçeklerden hareketle, payda"larımızla b!rl!kte gerçekle"t!rd!#!m!z t!t!z 
b!r çalı"mayla hazırladı#ımız All!anz Motto Hareket, çocukların hareket ve spor yoluyla sa#lıklı 
büyümeler!ne ve sa#lıklı gel!"!mler!ne katkıda bulunmayı amaçlıyor. 

PLAT#NPLAT#N

CSR TR 
Platin Ödül
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3 SA"LIKLI VE KAL#TEL# YA$AM
Sa"lıklı ya#amların güvence altına alınması ve her ya#ta esenl!"!n desteklenmes!

KSS Çözümünün Hedefler" 

• Çocuklarımıza hareket becer!s! kazandırmak, spor ve hareket alanlarında farkındalıklarını 
artırmak. 

• Ya"amları boyunca kullanab!lecekler!; karakter gel!"!m!, ba# kurab!lme, akt!f katılım ve özgüven 
becer!ler!n! kazadırmak

• Hazırlanan !çer!klerle; akadem!k, sosyal ve duygusal özell!kler!n!n gel!"!m!n! sa#lamak. 

• Böylel!kle gelecek nes!llerde spor ve hareket konusunda kültürel b!r dönü"üm yaratmak 
hedeflen!yor.  

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

• Program çok payda"lı yapıda tasarlandı. Tasarım a"amasında !ht!yaç sah!pler!, MEB, STK’lar ve 
çocuklarla beklent!ler ve !ht!yaçlar hakkında görü"üldü. Düzenlenen çalı"tayda; akadem!syenler, 
MEB tems!lc!ler!, STK yönet!c!ler! -uygulayıcıları, gönüllüler, çalı"anlar, acenteler!n katılımıyla 
olgunla"tırılan programın 8 senel!k yol har!tası çıkarıldı.

• Programın !lk senes!nde, çocuklardan ve gönüllülerden haftalık ger! b!ld!r!m alındı ve program 
rev!ze ed!l!p tüm payda"lar !ç!n !deal!ze ed!ld!. 

2019 yılında; 

• 16 haftalık program, 19 !lde, 21 etk!nl!k noktasında 1.753 çocu#a uygulandı.

• Etk!nl!k noktalarına 60 ayrı e#!t!m malzemes!, her çocu#a t!"ört, "apka sweatsh!rt gönder!ld!.

• $stanbul Sokak "enl!#!ne 416 çocuk, $zm!r STK "enl!#!ne 206 çocuk katılım gösterd!. %enl!klerle 
b!rl!kte toplam 2375 çocu#a ula"ıldı. 

• Etk!nl!k gönüllülü#ü !ç!n 103 gönüllünün katıldı#ı 2 tam günlük 4 e#!t!m düzenlend!. 

• Pandem! dönem!nde !lk a"amada çocukların evlerde uygulayab!lece#! etk!nl!kler! !çeren oyun 
kartları hazırlandı, sosyal medya kanalları üzer!nden kamuoyu !le payla"ıldı. Bu oyun kartları 
sosyal medya üzer!nden payla"ılmaya devam ed!yor , EÇEV hafta!ç! programlarında çocuklar 
tarafından uygulanıyor.

• Pandem! dönem!nde uzaktan e#!t!m programı hazırlandı. All!anz Motto Hareket etk!nl!kler! 
gönüllüler aracılı#ıyla EÇEV ve TEGV’!n d!j!tal platformlarında ver!lmeye ba"landı. Buna yönel!k 
!çer!k gel!"t!r!ld! ve gönüllü e#!t!mler! düzenlend!. 

• TEGV’!n d!j!tal ortamlara g!remeyen çocuklar !ç!n hazırladı#ı derg! !çer!s!nde de All!anz Motto 
Hareket, oyun kartları !le yer alındı. Ayrıca derg!lerle b!rl!kte çocuklara All!anz Motto Hareket 
maskes! gönder!ld!. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları 

Yapılan ölçme de#erlend!rme çalı"malarında; 

• Çocukların programa genel katılımı %73 ve memnun!yet ortalamasının %70’!n üzer!nde oldu#u 
görüldü. Çocuklar programın e#lencel! oldu#unu, etk!nl!kler! sabırsızlıkla bekled!kler!n!, e#!t!m 
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malzemeler!n oyunlar !ç!n yeterl! oldu#unu, programı arkada"larına da tavs!ye edeb!lecekler!n! 
ve benzer! programlara gelecekte de katılmak !sted!kler!n! bel!rtt!ler. 

• Vel!ler, çocuklarının programa katılımdan genel olarak mutlu olduklarını ve yüksek mot!vasyonla 
etk!nl!klere katıldıklarını bel!rtt!ler. Çocukların “Temel Hareket Becer!ler!” gel!"!mler!nde 
anlamlı yükselme oldu#unu görüldü. Çocuklardan ve vel!lerden ed!n!len b!lg!ler !le çocukların 
programda deney!mled!kler! f!z!ksel etk!nl!kler ve oyunlar yanında ara"tırma, yen! meraklar 
ed!nme, çevres!ndek!lerle payla"ıma g!tme g!b! kazanımları program dı"ındak! ya"amlarına 
aktardıkları bel!rlend!. 

• Çocuk, vel!, gönüllüler ve yönet!c!lerden sa#lanan ver!ler, programın çocuk memnun!yet!, 
hedeflenen ö#renme amaçları ve ö#ren!lenler!n ya"ama aktarımı boyutlarında genel olarak 
etk!l! oldu#unu, aynı zamanda gönüllüler!n ya"adıkları e#!tmenl!k deney!m! !le kend! gel!"!mler! 
açısından da öneml! kazanımlar elde ett!kler!n! göstermekted!r. 

• 16 haftalık program, 19 !lde, 21 etk!nl!k noktasında 1.753 çocu#a uygulandı.

• Etk!nl!k noktalarına 60 ayrı e#!t!m malzemes! ve her çocu#a t!"ört, "apka sweatsh!rt gönder!ld!.

• $stanbul Sokak "enl!#!ne 416 çocuk, $zm!r STK "enl!#!ne de 206 çocuk katılım gösterd!. %enl!k 
sayıları !le b!rl!kte ula"ılan çocuk sayısı 2375’t!r.

• Etk!nl!k gönüllülü#ü !ç!n toplam 103 gönüllünün katıldı#ı 2 tam günlük 4 e#!t!m düzenlend!. 

• 155 gönüllü toplam 3482 saat gönüllü faal!yette bulundu. 

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

• All!anz Motto Hareket, 8 yıllık yol har!tası hazırlanmı" sürdürüleb!l!rl!k prens!pler!ne uygun b!r 
programdır. 

• Programın !lk senes!nde, çocuklardan ve programı uygulayan gönüllülerden haftalık ger! 
b!ld!r!m alınmı" ve program rev!ze ed!l!p tüm payda"lar !ç!n !deal!ze ed!lm!"t!r. 

• Her dönem, ko"ul ve co#rafyada geçerl! olan “hareket”, programda e#!t!m aracı olarak 
kullanılmaktadır. 

• Yapılan ölçme de#erlend!rme çalı"maları !le program gel!"t!r!lmekted!r. 

• 8 sene sonunda, kamu ve d!#er STK’lara yaygınla"tırılması ve açık kaynak olarak herkes 
tarafından kullanılab!l!r olması planlanmaktadır. 

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

• Program uygulaması farklı noktalarda ve sahalarda yapıldı#ı !ç!n uygulama süres!nde bazı 
sıkıntılar ya"anmı"tır. Bunun !ç!n 8 haftalık yen! b!r !çer!k üret!lm!" ve yaz etk!nl!kler!nde kısa 
süre uygulamak !steyen noktalarla payla"ılmı"tır. 

• E#!t!m materyaller!n!n çok sayıda ve korfboll, bocce g!b! spes!f!k alanlarda olması sebeb! !le 
etk!nl!k hazırlı#ında ve materyal seç!m!nde zorlanan gönüllüler !ç!n foto#raflı malzeme l!steler! 
gel!"t!r!lm!"t!r. Y!ne gönüllüler !ç!n; danı"man e"l!#!nde uygun ısınma kartları hazırlanmı" ve 
etk!nl!k noktaları !le payla"ılmı"tır. 
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KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

All!anz Motto Hareket programının lansmanı gen!" katılımlı b!r basın toplantısı !le yapılmı", 
ardından gerek $stanbul’da gerekse $zm!r’de düzenlenen "enl!klere de basın mensupları çocukları 
!le b!rl!kte davet ed!lerek programın b!r parçası olmaları ve duygusal ba# kurmaları hedeflenm!"t!r. 
Programın gel!"!m a"amaları !le !lg!l! olarak da düzenl! olarak !let!"!m çalı"maları yapılmaktadır. 

Gönüllü#ü te"v!k etmek ve duygusal ba#ı artırmak amacıyla !ç !let!"!m faal!yetler!ne de ayrıca özel 
önem ver!lm!", tüm !let!"!m çalı"maları v!deo ve görsellerle desteklenm!"t!r. 



22

Program / Uygulamanın Adı

Traf!k Hayattır 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

Do#u" Otomot!v olarak 2004 yılından !t!baren toplumun tüm kes!mler!nde traf!k güvenl!#! b!l!nc!n! 
arttırmak amacıyla “Traf!k Hayattır!” kurumsal sorumluluk platformu kapsamında traf!k güvenl!#! 
ve traf!kte sorumluluk yakla"ımına yönel!k farkındalık projeler! gerçekle"t!rmektey!z.

Do#u" otomot!v olarak Toplumsal sorumluluk alanı !çer!s!nde traf!k güvenl!#!n! öncel!kl! tutup, 
hayata geç!rd!#!m!z projeler!n topluma fayda !lkes! paralel!nde her yıl Kurumsal Sorumluluk 
Raporu kapsamında raporlamakta ve tüm payda"ları !le payla"maktayız.

Toplumsal b!l!nçlend!rme ve kültürel de#!"!m yaratma hedef! !le yapılandırdı#ımız projeler !le traf!k 
güvenl!#! olgusunu toplumun günlük ya"amına katmayı amaçlamaktayız.

Bu amaç paralel!nde çalı"ma arkada"larımızdan ba"layarak tüm topluma do#ru açılan b!r stratej! 
!zlenmekte ve gelece#!m!z!n tem!natı çocuklarımızı öncel!kl! hedef k!tles! olarak görmektey!z.

Traf!k güvenl!#! ana teması !le hem sürücüler!n hem de yayaların b!l!nçlend!r!lmes! amacıyla 16 
yıldır “Traf!k Hayattır!” sloganı ve logosu, Do#u" Otomot!v’!n bu konudak! kurumsal çalı"malarının 
heps!n! aynı ba"lık altında topladı#ı genel toplumsal katılım uygulaması olmu"tur.

“Traf!k Hayattır!” sloganıyla ba"latılan sosyal sorumluluk faal!yetler!n! daha gen!" b!r platformda 
de#erlend!rmek ve yaygınla"tırmak !ç!n 2015 yılı !t!bar!yle gençlere yönel!k !nterakt!f projeler, 
yarı"malar düzenlemektey!z.

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Toplumun tüm payda"larında traf!k !le !lg!l! farkındalık olu"turmak. De#!"en dünya !le hayatımıza 
g!ren yen! mob!l!te kavramlarına adapte olmak. Traf!k kazalarından en çok etk!lenen 5-19 ya" arası 
nesl! erken ya"ta e#!terek b!l!nçlend!rmek.

 

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

• M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı !le çalı"ılarak onl!ne E#!t!m Kütüphanes!’ne çocuklara yönel!k 10 adet 
Traf!k Güvenl!l!#! e#!t!m v!deo ser!s! yapıldı. E#!t!m v!deoları EBA s!stem!ne g!rd!. Günde 1 
m!lyon çocu#a d!rekt olarak er!"!yoruz.

• Genç Hedef k!tlen!n g!derek a#ırlıklı tükett!#! Youtube sosyal medya kanalında Traf!k Hayattır 
kanalı olu"turarak 2 haftada b!r Traf!k Güvenl!#! temalı v!deo !çer!kler! yayınlanmakta.

• Çocuk koltu#u kullanımı !le !lg!l! çalı"malarımız devam etmekte

• Emn!yet kemer! kullanımı !le !lg!l! çalı"malarımız devam etmekte

• Yıldız Tekn!k Ün!vers!te, Sakarya Ün!vers!tes!, $TÜ g!b! toplam 14 ün!vers!telerde Traf!k Hayattır 
adı altında 2 kred!l!k dersler ver!lmekte. 2013 yılından bu yana 16 b!ne yakın ö#renc! bu ders! 
okudu.

Altın

CSR TR 
Altın Ödül



2312. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Z!rves!

3 SA"LIKLI VE KAL#TEL# YA$AM
Sa"lıklı ya#amların güvence altına alınması ve her ya#ta esenl!"!n desteklenmes!

• Traf!k Hayattır sosyal medya kanallarında ( Instagram, Facebook, Youtoube vb.) akt!f olarak 
traf!k güvenl!#! konularında b!lg!lend!rmeler yapılmakta.

• Traf!k Hayattır’ın sosyal medya kanalları kend! sektöründe en gen!" hayran k!tles!ne sah!p ve 
sürekl! !let!"!m! devam ett!ren tek sosyal medya kanalları. 

• Emn!yet Genel Müdürlü#ü !le düzenl! b!r araya gelerek projeler ve b!lg! alı"ver!"ler! sürekl!l!#! 

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı 

• Emn!yet Genel Müdürlü#ü

• M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı

• Beled!yeler

• Traf!k E#!t!mc!ler!

• Kanaat Önderler! ( Üstün Dökmen, Ahmet Özgün vb.)

• Özel Sektör

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları 

EBA s!stem! !le günde 1 m!lyon ö#renc!ye ula"ıyoruz. 

Facebook sayfamız en gen!" KS sayfası 

Youtube da %41 kadın kullanıcı !le, !nternettek! erkek dom!nant alanda devr!m yarattık

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

Traf!k Hayattır 16 sened!r aralıksız Traf!k Güvenl!#! konusundak! tek platformdur.

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

Sosyal medya kanalları, radyo ve gazete röportajları !le "!rket üst yönet!m!n!n met!n ve 
konu"malarında kullanımı. %!rket faal!yet raporu ve sürdürüleb!l!rl!k raporunda en öneml! 
performanslar arasında yer alması ve !ç dı" !let!"!mde vurgulanması

 

www.traf!khayatt!r.com
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Program / Uygulamanın Adı

Sa#lıklı Adımlar 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

Sa#lıklı Adımlar, Nestlé’n!n küresel çapta 86 ülkede uyguladı#ı “Nestlé for Health!er K!ds – 
Daha Sa#lıklı Çocuklar !ç!n Nestlé” programının b!r parçası. Dünya genel!nde bugüne kadar 20 
m!lyon çocu#a ula"ılan oldukça kapsamlı bu projey!, 2012 yılında, M!llî E#!t!m Bakanlı#ı Temel 
E#!t!m Genel Müdürlü#ü !" b!rl!#!yle Türk!ye’de uygulamaya ba"ladık. Projen!n ortaya çıkı"ı ve 
hedefler! Nestlé’n!n “Ortak De#er Yaratma” anlayı"ına dayanıyor. B!z, !y! beslenme ve !y! ya"am 
"!rket! Nestlé’y!z. Bugünün ve gelecek nes!ller!n ya"am kal!tes!n! artırmak !ç!n gıdanın gücünü 
ortaya çıkarmak amacıyla faal!yet göster!yoruz. Bu do#rultuda kurumsal sosyal sorumluluk 
çalı"malarımızı “Ortak De#er Yaratma” anlayı"ıyla yürütüyor; b!reylere ve a!lelere, topluluklara 
ve gezegen!m!ze fayda sa#layacak uzun soluklu projeler gel!"t!r!yoruz. Hayata geç!rd!#!m!z 
projeler!m!z!n do#ru sorunlara ve alanlara odaklanması b!z!m !ç!n çok kr!t!k b!r önem ta"ıyor. Bu 
nedenle B!rle"m!" M!lletler Küresel Sözle"mes! çerçeves!nde bel!rlenen 17 sürdürüleb!l!r kalkınma 
hedef!n! temel alıyoruz. $nsanlı#ın ortak sorunlarına odaklanan bu hedeflerden hareketle Nestlé’n!n, 
halka açık 42 adet taahhüdü bulunuyor. Bu taahhütlerden b!r! de 2030 yılına kadar tüm dünyada 
50 m!lyon çocu#un sa#lıklı b!r ya"am sürmes!ne katkıda bulunmak. Sa#lıklı Adımlar, bu taahhüt 
do#rultusunda yürüttü#ümüz projeler!m!zden b!r!.

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Nestlé’n!n 2030 yılına kadar tüm dünyada 50 m!lyon çocu#un sa#lıklı b!r ya"am sürmes!ne 
katkıda bulunma taahhütü do#rultusunda yürütülen proje, çocukların beslenme, sa#lık ve f!z!ksel 
akt!v!te konularındak! b!l!nç düzey!n! artırmayı ve sa#lıklı ya"am alı"kanlıklarına sah!p olmalarını 
destekleyerek sa#lıklı nes!ller!n yet!"mes!ne katkı sa#lamayı amaçlıyor. 

 

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

• $lkokul ö#renc!ler!nde dengel! beslenme ve f!z!ksel akt!v!ten!n önem! konusunda b!l!nç 
olu"turmak

• Sa#lıklı beslenme !le f!z!ksel akt!v!te b!l!nc!ne ve becer!ler!ne sah!p yen! nes!ller yet!"mes!ne ve 
beslenmeyle !l!"k!l! hastalıkların önlenmes!ne katkıda bulunmak

• Ders !çer!kler!ne ek olarak sınıf !ç! uygulamalarla z!nc!rleme b!r davranı" ve tutum de#!"!kl!#! 
yaratab!lmek !ç!n ö#retmenler!n ö#renc! ve vel!ler!n!, ö#renc!ler!n de vel!ler!n! etk!lemes!n! 
sa#lamak

• Ö#renc!ler!n yakın çevreler!nde sa#lıklı beslenmeye !l!"k!n eks!k ve yanlı" b!lg!ler! fark ederek 
ebeveynler!n!n ve kend!ler! !ç!n rol model olab!lecek k!"!ler!n davranı"larını yönlend!rmeler!n! 
sa#lamak

• A!leler!n, çocuklarının sa#lıklı ve dengel! beslenmes! !ç!n yeme !çme alı"kanlıklarını tak!p etme 
konusunda g!r!"!mc! olmaları gerekt!#!yle !lg!l! farkındalıklarını artırmak

Gümü%

CSR TR 
Gümüs Ödül

CSR TR 
.
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3 SA"LIKLI VE KAL#TEL# YA$AM
Sa"lıklı ya#amların güvence altına alınması ve her ya#ta esenl!"!n desteklenmes!

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

Tems"lc" Ö!retmen E!"t"m Toplantısı: Projen!n uygulandı#ı okulları tems!len, her yıl her okuldan 
b!rer üçüncü sınıf ö#retmen!n!n katıldı#ı e#!t!m toplantısı gerçekle"t!r!l!yor. Katılımcı ö#retmenler 
proje tems!lc!s! oluyor. 

Sınıf Ö!retmenler" E!"t"m": Tems!lc! ö#retmenlerce zümre toplantısı "ekl!nde gerçekle"t!r!l!yor.

Vel" B"lg"lend"rme Toplantısı: Vel!lere proje hakkında b!lg!lend!r!l!yor veö#renc!ler!n okul dı"ındak! 
zamanlarda da sa#lıklı beslenme alı"kanlıklarını korumaları konusunda yönlend!r!c! olmaları 
amaçlanıyor.

Sınıf $ç" Uygulamalar: Projen!n sınıf uygulamaları, “Hayat B!lg!s!” ve “Beden E#!t!m! ve Oyun” 
dersler!nde konu anlatım ve pek!"t!r!c! etk!nl!k olarak !k!ye ayrılıyor. 

Sa!lıklı Adımlar Atölyes": Sa#lıklı Adımlar Atölyes!, Sa#lıklı Adımlar projes! kapsamında 
gerçekle"t!r!len sınıf !ç! uygulamaların son a"amasını olu"turuyor. 

Sa!lıklı Adımlar Res"m Yarı#ması: Bel!rlenen okulların katıldı#ı yarı"mada M!llî E#!t!m Bakanlı#ı, 
Nestlé yetk!l!ler! ve alanında uzman b!r akadem!syenden olu"an jür! katılımcıların res!mler!n! 
de#erlend!r!yor, dereceye g!ren ö#renc!ler ödüllend!r!l!yor.

$y" Uygulamalar Payla#ımı: Amaç; projey! okullarında b!reb!r uygulayan ö#retmenler!n 
gel!"t!rd!#! yen! ve farklı materyaller !le uygulamaların, projen!n yen! dönem!nde görev alacak 
ö#retmenlerle payla"ımına olanak vermek. Proje kapsamında okullarda görev alan ö#retmenler, 
kend! gel!"t!rd!kler! materyaller ve uygulamalarla $y! Uygulamalar Payla"ımı yarı"masına katılarak 
ödüllend!r!l!yor. 

Sa!lıklı Adımlar Oyunu: Marmara Ün!vers!tes!’nden akadem!syenler tarafından gel!"t!r!len oyun, 
M.E.B’!n ö#ret!m programında yer alan “Beden E#!t!m! ve Oyun” kazanımlarına uygun hazırlandı. 
Oyun, ö#renc!ler!n vücut a#ırlıklarını kontrol edeb!lmeler!ne ve ya"ları do#rultusunda gerekl! 
esnekl!#e sah!p olmalarına yönel!k yönergeler! !çer!yor.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı 

M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı Temel E#!t!m Genel Müdürlü#ü ba"ta olmak üzere payda"lar; Prof. Dr. 
Muazzez Gar!pa#ao#lu, Doç. Dr. Mehmet $nan, Dr. Sa!me Ça#lak Sarı, Dr. Bülent Özden, Prof. 
Dr. Aysel Pehl!van ve Doç Dr. Yelk!n D!ker Co"kun’un ’un katılımlarıyla Marmara Ün!vers!tes!, 
Fenerbahçe Ün!vers!tes! ve Yed!tepe Ün!vers!tes!, ö#retmenler ve vel!lerd!r. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları

8 yıldır devam eden proje faal!yetler! !le bugüne kadar 17 !lde 172 okulda 117 b!n ö#renc!ye, 234 b!n 
a!leye ve 4 b!n ö#retmene ula"ıldı. (17 !l: Adana, Ankara, Bolu, Bursa, Esk!"eh!r, Gaz!antep, Hatay, 
$stanbul, Kars, Konya, Mers!n, Mu#la, Ordu, Samsun, Tuncel!, %anlıurfa ve Van) 

Projen!n ölçme ve de#erlend!rme çalı"maları ön test – son test yöntem!yle gerçekle"t!r!l!yor. 
Sonuçlar her dönem ba#ımsız b!r ara"tırma "!rket! tarafından raporlanıyor. Ger!de kalan 7 yılda, 
sa#lıklı ve dengel! beslenme ve f!z!ksel akt!v!te konularındak! b!lg! düzey!nde !y!le"me ortalaması, 
ö#retmenlerde %19,1, çocuklarda %19,6 olarak ölçümlend!. 2019 yılında, b!lg! düzey!ndek! artı" !se 
ö#retmenlerde %34, çocuklarda %25 oldu. 2019-2020 Ö#ret!m Dönem! kapsamında, projen!n 
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ba"langıcından bu yana ö#retmenler!n b!lg! düzey!ndek! %41 oranında toplam artı" !le 8 yılın en 
yüksek ö#ren!m skoruna ula"tık.

Davranı"sal de#!"!kl!k ölçümüne göre !se çocukların %37 oranında daha fazla su !çt!#!, %22 
oranında d!"ler!n! daha fazla düzenl! olarak fırçaladı#ı, %14 oranında daha fazla f!z!ksel egzers!z 
yaptı#ı, tuvalete g!tmeden el yıkama alı"kanlı#ının !k!ye katlandı#ı ortaya kondu. 

Ülkem!z!n ve tüm dünyanın ya"adı#ı zorlu pandem! sürec!nde, proje !çer!#! 23 N!san 2020 
!t!bar!yle, Sa#lıklı Adımlar’ın yen!lenen web s!tes!ne yüklenerek, tüm Türk!ye’dek! ö#retmenler!n 
ve ö#renc!ler!n er!"!m!ne açıldı. Web s!tes!nde sadece 1 ayda %525 kayıt artı"ı oldu.

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

9. Yılına g!r!len Sa#lıklı Adımlar projes! B!rle"m!" M!lletler Sürdürüleb!l!r Kalkınma hedefler!ne 
h!zmet eden, Türk!ye’n!n en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projeler!ndendend!r.

Program, genç ya"ta kazanılan beslenme ve hareket alı"kanlıklarının sa#lam temeller üzer!ne !n"a 
ed!lmes! bakımından hem b!reb!r olarak ö#renc!ler! hem de onların e#!t!m!nde büyük rol üstlenen 
vel!ler!n! ve ö#retmenler!n! hedefler. Bu çok yönlülük programın !y! uygulama örne#! olmasının 
temel sebeb!d!r. 

Sürdürüleb!l!r uygulamalarımız ve e#!t!mler!m!z !le; dengel! beslenme, f!z!ksel akt!v!te ve çevre 
konularında davranı" de#!"!kl!#! yaratıyoruz.

Proje özel!nde Sa#lıklı Adımlar Oyunu “En $y! Uygulama’’ seç!lm!"t!r. $lg!l! oyun, bölgedek! d!#er 
ülkelere örnek olarak göster!lmekte ve oyunun bu ülkelerce adapte ed!lmes! tavs!ye ed!lmekted!r.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

Pandem! dönem!nde yen!lenen web s!tes!ne proje !çer!#!n!n yüklenmes! !le ya"anan %525 
oranındak! kayıt artı"ı projeye duyulan !lg!y! ve !ht!yacı destekler n!tel!kte olmu"tur. 

Bu artı"ın rehberl!#!nde, 2020-2021 e#!t!m-ö#ret!m dönem! !t!bar!yle her yıl 100 b!n ö#renc!ye 
er!"!m hedeflen!yor. Bu amaçla proje !çer!kler!, ö#ren!m! kolayla"tıracak "ek!lde gel!"t!r!l!yor. 

Sa#lıklı Adımlar’ın gelecek dönem hedefler! arasında çocukları deney!mleyerek ö#renmeye 
yöneltecek Tasarım ve Becer! Atölyeler! bulunuyor. Atölyelerden !lk!n!n 2021 yılında açılması, 
M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı’nın 2023 v!zyon belges!nde ortaya koydu#u ve tüm okullarda bulunmasını 
hedefled!#!, tasarım ve becer! atölyeler! planlanıyor.

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

• Proje özel!nde 4 adet basın etk!nl!#! düzenlend!. Bu etk!nl!kler!n sonucunda yazılı ve onl!ne 
basında toplam 216 haber yer aldı ve 10.4 M!lyon k!"!ye er!"!ld!.

• 2020 yılı !çer!s!nde yazılı ve onl!ne basında Nestlé - Sa#lıklı Adımlar’ı !çeren; 64 adet haber !le 
702.904 k!"!ye ula"ıldı.

• Sosyal Medya’da; 2020 yılı !t!bar! !le proje ba"langıcından ber! gerçekle"t!r!len payla"ımlar !le 
toplam 15 M!lyon er!"!m elde ed!ld!.

 

https://www.sagl!kl!ad!mlarprojes!.org/ 
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Program / Uygulamanın Adı

B!r Usta B!n Usta  

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

Anadolu farklı kültürler!n, de#erler!n b!r arada oldu#u gen!" b!r co#rafyadır. Tar!h boyunca farklı 
kültürler!n b!r arada ya"amasıyla yörelere özgü b!rb!r!nden farklı el sanatları olu"mu" ve nes!lden 
nes!le aktarılmı"tır. 

Günümüzde hızla gel!"en teknoloj! ve buna ba#lı olarak toplumda de#!"en talepler, üret!m!n !nsan 
eme#! ve yaratıcılı#ına dayanan, el becer!s! gerekt!ren, bölgesel mot!fler ta"ıyan, bu yanıyla da 
tar!h! öneme sah!p olan bazı meslekler!n g!derek yok olmasına neden olmu"tur.

Anadolu S!gorta tarafından yaptırılan ön ara"tırma net!ces!nde ulusal de#erlere ve e#!t!me katkıda 
bulunan projeler ön sırada yer almı"tır. 

Buradan yola çıkarak, adını kuruldu#u topraklardan alan ve “Kaybetmek yok” v!zyonu !le h!zmet 
veren Anadolu S!gorta, 85. kurulu" yılının kutlandı#ı 2010 yılında sosyal sorumluluk projes! “B!r 
Usta B!n Usta”yı hayata geç!rd!.

TC. Kültür ve Tur!zm Bakanlı#ı !le özel b!r çalı"ma yapılarak her yıl bel!rlenecek 5 !lde, 3 !la 6 aylık 
dönemlerde 15-20’"er gence e#!t!m ver!lmes! kararla"tırıldı. 

10 yıllık b!r süreçte tamamlanması planlanan projen!n sonunda 1000 k!"!n!n yakla"ık 50 meslekte 
yetk!nl!k kazanması ve bu meslekler!n bulundukları !llerde sürdüreb!l!r konuma ula"ması hedeflend!. 
Böylece projen!n !sm! “B!r Usta B!n Usta” olarak do#du.

Proje kapsamında her yıl 5 !lde kaybolma tehl!kes!nde olan meslekler!n kursları açılıp, her meslek 
!ç!n 15 !le 20 arasında kurs!yer e#!t!lerek 10 yıl boyunca 50 !lde toplam 1000 usta adayının 
yet!"t!r!lmes! hedeflend!. Kurs!yerler!n ya" aralı#ı !se 15-55 arasında oldu. Kurs!yerler arasında 
ö#renc!, ö#retmen, heykeltıra", ressam, res!m ö#retmen!, an!matör, ara"tırmacı, memur, ev hanımı, 
emekl!ler yer aldı. Kursu ba"arı !le tamamlayan tüm kurs!yerlere katılım belges! ver!ld!.

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Projen!n amacı, kamuoyunun !lg!s!n! kaybolmaya yüz tutan mesleklere ve yerel de#erlere çekerek, 
bu meslekler! yen!den canlandırmak ve meslek ustalarının deney!mler!n!n gelece#e ta"ınmasını 
sa#lamak.

KSS Çözümünün Hedefler" 

Bu proje !le Anadolu S!gorta, Türk!ye’de barı"ın, ho"görünün ve yardımla"manın s!mges! olan 
Anadolu’nun tar!h m!rası el sanatlarının kaybolmasına engel olmayı hedeflem!"t!r. 

• Kamuoyunda farkındalık yaratarak geleneksel !" kollarına hak ett!kler! sanatsal ve ekonom!k 
de#erler! tekrar kazandırmak. Bu sayede b!reyler!n kend! bölgeler!nde kend! ekonom!ler!n! 
yaratmalarını ve sürdürmeler!n! sa#lamak

• Yen! nes!ller!n geleneksel de#erlere sah!p çıkmalarını sa#lamak

PLAT#N

CSR TR 
Platin Ödül
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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!

• 10 sene sonunda 50 farklı el sanatında toplam 1000 usta yet!"t!rmek

• Yet!"en ustaların kend! atölyeler!ne sah!p olab!lmeler!n! sa#lamak ve el sanatlarının gelecek 
nes!llere aktarılmasına katkıda bulunmak

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

• Her e#!t!m dönem! önces! e#!tmenler ve e#!t!m yerler! z!yaret ed!ld! ve e#!tmenler Bakanlı#a 
ba#lı, bell! b!r dönem meslek! e#!t!m almı", bel!rl! sayıda çırak yet!"t!rm!", meslek konusunda 
n!tel!kl! k!"!ler arasından seç!ld!.

• Kurs yer! seç!m!nde özell!kle en az 20 k!"!n!n e#!t!m alab!lece#!, merkeze yakın, ula"ımı rahat 
olmasına önem ver!ld!. E#!t!m süres! boyunca kurs!yerlere günlük yol ve yemek harçlı#ı da 
ver!ld!.

• B!r Usta B!n Usta projes! kapsamında $z TV !le özel b!r belgesel çalı"ması yapıldı. Co"kun Aral 
önderl!#!nde her yıl düzenlenen meslek! kursların belgeseller! olu"turuldu. Bu belgeseller 
halen $Z TV’de yayınlanmaya devam ed!yor. Toplam 33 belgesel çek!ld!. 

• 2011 yılında $" Bankası !le özel b!r çalı"ma yapılarak kursu ba"arılı tamamlayan kurs!yerlere özel 
ko"ullu m!kro kred! !mkanı sunuldu.

• 2012 yılı !t!bar!yle kursu ba"arılı b!r "ek!lde tamamlayan kurs!yerlere Kültür ve Tur!zm Bakanlı#ı 
ve M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı’nın ortakla"a verd!#! “Kurs B!t!rme” sert!f!kalarını almaya ba"ladı.

• $llerde kurs sonunda düzenlenen serg!lerle yerel halkın d!kkat!n! yöresel ürünlere çek!ld!. 
Örne#!n Ed!rnel!ler’!n b!le unuttu#u "ehr!n !sm!yle özde"le"m!" meslekten b!r! olan Ed!rnekâr!, 
B!r Usta B!n Usta projes!yle yen!den !lg! görmeye ba"ladı.

• IzTV’n!n her sene hazırladı#ı belgeseller!n!n tümünü yıllara göre kategor!ze ed!lerek B!r Usta 
B!n Usta DVD’s! hazırlandı.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı 

Proje, Kültür ve Tur!zm Bakanlı#ı Ara"tırma ve E#!t!m Genel Müdürlü#ü’nün tekn!k danı"manlı#ında 
yürütülmekted!r. Proje süres!nce Kültür ve Tur!zm Bakanlı#ı, !ller ve !llerdek! kaybolan ve kaybolma 
r!sk! olan meslekler! önererek o !llerde projen!n ba"arılı b!r "ek!lde yürütülmes!ne destek olacak 
s!v!l toplum kurulu"larını bel!rley!p $l Kültür ve Tur!zm Müdürlükler!n! yönlend!rmekted!r. Bel!rlenen 
!llerde 3 !la 6 ay süren meslek! kurslar düzenlen!r. Kurs süreler!, mesle#!n ö#ret!m süres!ne göre 
farklılık göster!r.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları 

10 yılda 44 !lde 50 farklı meslek! kurs açıldı. 

Toplam 1000 usta adayı yet!"t!r!ld! ve M!ll! E#!t!m Bakanlı#ı’ndan onaylı kurs b!t!rme sert!f!kası 
almaya hak kazandı.

Proje !le Unesco !le Kültür ve Tur!zm Bakanlı#ı’nın !"b!rl!#!ndek! “Ya"ayan $nsan Haz!neler! Ödüller!” 
organ!zasyonuna sponsor olundu. Ayrıca proje, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel M!ras 
programına uygunlu#u ve ba"arılı uygulaması !le takd!r ed!ld!. UNESCO Türk!ye M!ll! Kom!syonu 
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Yönet!m Kurulu tarafından “B!r Usta B!n Usta” !le !lg!l! yapılacak tüm basılı ve görsel çalı"malarda 
UNESCO !sm! ve logosu kullanma hakkı ver!ld!.

ÇOROME organ!zasyonuna deste#! !le B!r Usta B!n Usta projes! uluslararası arenada tanınma 
fırsatı yakaladı. Çorum’un Kargı !lçes!nde üret!len dokumalarla tasarlanan özel kreasyon $talyan 
moda dünyasına tanıtarak moda dünyasının !lg!s!n! çekt!.

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

Projen!n !k!nc! yılında projen!n gel!"t!r!leb!l!r noktaları bel!rlend!. Bu do#rultuda görülen en büyük 
!ht!yaç kurslardan mezun olan ustaların kend! !"ler!n! açacak yeterl! madd! güce sah!p olmamaları 
ve bu yüzden de mesle#e devam edemed!kler! oldu. 

Bu tesp!t akab!nde $" Bankası !le 1 yıl süren görü"meler net!ces!nde B!r Usta B!n Usta (BUBU) 
kurs!yerler!ne özel m!kro kred! anla"ması yapıldı. 

Bu sayede özel "artlarla sadece BUBU ustalarına ver!len kred! !le ustalar kend! atölyeler!n! açarak 
kend! !"ler!n!n sah!pler! oldu ve bölge ekonom!s!ne katkı sa#lamaya ba"ladı. 

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

2010 yılında ba"layan ve Türk!ye’n!n kaybolmaya yüz tutan veya unutulma r!sk! ta"ıyan yerel 
de#erler!n!n yen!den canlandırılması ve meslek ustalarının deney!mler!n!n gelecek nes!llere 
ta"ınmasını hedefleyen “B!r Usta B!n Usta” projes!yle bugüne kadar 50 meslekte 1000 usta adayına 
e#!t!mler ver!ld!. Kurs!yerler, MEB onaylı usta ö#ret!c! n!tel!#!ndek! kurs b!t!rme sert!f!kalarını alarak 
mezun oldu. Böylece kurslar aracılı#ıyla b!r yandan yerel meslekler!n kaybolması engellen!rken 
d!#er yandan kurslara katılanlara yen! !" olanakları yaratılmı" oldu.

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

10 senede yürütülen !let!"!m çalı"malarıyla B!r Usta B!n Usta projes!yle !lg!l!;

• Yazılı basında toplam 1.600 haber

• D!j!tal basında toplam 3.168 haber

• Görsel basında toplam 9 haber yer aldı

10 senede ula"ılan toplam er!"!m !se yakla"ık 270 m!lyon oldu.

B!r Usta B!n Usta projes!n!n 10’ncı yılı, 4 N!san 2019’da Zorlu Performans Sanatları Merkez!’nde 
düzenlenen gala geces!yle kutlandı. Kültür ve Tur!zm Bakanı Mehmet Ersoy’un da katıldı#ı gecede, 
müz!k d!rektörlü#ünü Fah!r Atako#lu’nun, koreograf! ve sanat yönetmenl!#!n! Beyhan Murphy’n!n, 
moderatörlü#ünü !se Mert Fırat’ın üstlend!#!, dans ve müz!k dolu çok özel b!r performans 
serg!lend!. Gecede ayrıca ünlü müz!syenler Sema Mor!tz ve Demet Tu#cu da sahne aldı.

https://www.b!rustab!nusta.com.tr/
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Program / Uygulamanın Adı

‘Ben!m Mahallem’ Sosyal Sorumluluk Projes! 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

Toplumun ya"am kal!tes!n! yükselterek daha güvenl! ve refah dolu b!r yarın olu"turulmasına 
katkı sa#lamak amacıyla çalı"an Akçansa, sorumlu b!r kurumsal vatanda" olma b!l!nc!yle hareket 
etmeked!r. Akçansa’nın 2030 Sürdürüleb!l!rl!k Hedefler!’nden b!r! olan “!y! b!r kom"u olmak” 
ba"lı#ı altında faal!yet gösterd!#! bölgedek! !nsanlarla yakın !l!"k!ler kurarak, bölge halkının 
!ht!yaçlarını gözetmekted!r. Akçansa fabr!kasının bulundu#u Büyükçekmece’de mahalle havasını 
hak!m oldu#u bölgen!n demograf!k özell!kler!n! ön planda tutarak yapılan ara"tırmalar sonucunda 
bölgede e#!t!m konusunda gel!"!m alanı oldu#unu gözlemlenm!", a!leler!n temel sorunlarından 
b!r! olan e#!t!m konusunu öncel!k olarak bel!rlenm!"t!r. $lçede ya"ayan ebeveynler!n ço#unun 
e#!t!m düzey! !lkokul mezunu sev!yes!nded!r.. Yen! nesl!n ve onları yet!"t!ren ebeveynler!n daha 
!y! ve sa#lıklı !let!"!m kurmalarının temel!nde e#!t!m oldu#unun farkında olan Akçansa, e#!t!m!n 
önce a!leden ba"ladı#ına !nanır. Ancak bugün, de#!"en dünyayla b!rl!kte a!leler, çocuk yet!"t!rme 
konusunda çe"!tl! zorluklarla kar"ı kar"ıyadır. $"te bu zorlukların üstes!nden gelmek, a!leler!n 
kafalarında olu"an soru !"aretler!n! cevaplamak, çocukla daha !y! !let!"!m kurmalarını sa#lamak, 
bunun yanı sıra çocukların da hayata da!r temel ö#ret!lerle donanmasını tem!n etmek amacıyla 
Ben!m Mahallem Projes! hayata geç!r!lm!"t!r. 

4 yıl !ç!nde Akçansa fabr!kalarının bulundu#u lokasyonlardak! ö#retmen, ö#renc! ve ebeveynler !le 
bulu"an Ben!m Mahallem Sosyal Sorumululuk Projes!’ne 2020 yılında ‘pandem!’ !lan ed!lmes!yle 
b!rl!kte çocukların ve ebeveynler!n !ht!yaç duydukları e#!t!mlere onl!ne olarak ‘Ben!m Ev!m’ çatısı 
altında devam ed!ld!.

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Akçansa e#!t!m!n önce a!leden ba"ladı#ına olan !nancıyla yen! nes!l ve a!leler! arasındak! ba#ı 
kuvvetlend!rmey! amaçlamaktadır. E#!t!m sev!yes! azaldıkça d!j!tal dünyanın !ç!ne do#an yen! 
nes!l ve ebeveynler arasındak! !let!"!m problemler!n!n artması çocuklar ve ebeveynler arasındak! 
mesafey! açarak !l!"k!ler! sarsmaya ba"ladı. Ben!m Mahallem Sosyal Sorumluluk projes! !le bu 
!l!"k!ler!n temeller!n! kar"ılıklı olarak güçlend!rmek ve ara"tırmalar sonrası elde ed!len bulgularla 
sorunlara alanında uzman e#!tmenlerle çözüm sunmak amaçlandı. 

KSS Çözümünün Hedefler" 

4 yıldır devam eden proje !le Akçansa fabr!kalarının bulundu#u $stanbul, Çanakkale ve Samsun’da 
Ben!m Mahallem projes!n!n 35 b!ne yakın ö#renc! ve ebevyne e#!t!mler verd!. 2020 yılında tüm 
Türk!ye’de madd! durumu yeters!z olan !lö#ret!m ve l!se ö#enc!ler!ne onl!ne !ng!l!zce e#!t!m! 
vermekte 2021 yılında da !ng!l!zce e#!t!mlere devam etmey! planlamaktadır. 

Altın

CSR TR 
Altın Ödül
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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!

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

Ben!m Mahallem Mob!l E#!t!m Merkez! !le sokak sokak gez!p, çocuklara ve ebeveynlere e#!t!m 
sa#lamasını amaçlayarak tasarlanan b!r e#!t!m tırı d!zayn ed!ld!. Bu e#!t!m merkez! hem ücrets!z 
hem de nerede !ht!yaç varsa oraya anında ula"acak konumda hazırlandı. E#!t!m programları, 
çocukların eks!kler!n! kar"ılayab!lmes! amacıyla, bölgedek! ö#retmenler!n feedbackler!ne göre 
TOCEV’!n uzman ps!kologları tarafından hazırlandı.

Büyükçekmece’de ebeveynlere “teknoloj! ba#ımlılı#ı” sem!nerler! !le çocukların teknoloj!y! do#ru 
kullanmaları konusunda yönlend!r!lme yöntemler!; çocuklara, “arkada"larımlar nasıl daha !y! 
!let!"!m kurab!l!r!m”, konulu drama ve sem!nerlerde çocukların kend!n! fark etmeler!, heyecan ve 
korku duydukları konularla yüzle"meler! , ö#retmenlere !se !lkyardım farkındalık sem!nerler! ver!ld!. 
Çanakkale’de; ö#renc!n!n !ht!yaçları !le !lg!l! yapılan ankete göre meslek! yönel!m konusunda 
eks!kl!kler oldu#u sonucuna ula"ıldı. Çanakkale’dek! l!se ö#renc!ler!ne meslek yönel!m testler! ve 
ps!koanal!zler !le kuvvetl! alanlarını saptayarak meslekler konusunda ps!kologlar !le yönlend!rmeler 
yapıldı. 4. yılında e#!t!m anlamında sınırlı olanaklara sah!p Samsun’un Lad!k !lçes!nde sayıları !y!ce 
azalan yatılı okullarda okuyan ö#renc!lere destek olmak hedeflend!. Ö#renc!ler!n a!leler!nden 
uzak ya"amaları e#!t!m hayatlarına olumsuz yansıdı#ı !ç!n, ps!koloj!k deste#e !ht!yaç duyuyorlar. 
Uzman ps!kologlarımızla, bu !ht!yacı kar"ılıyor daha !y! ps!koloj!k "artlarda e#!t!m görmeler! !ç!n 
desteklend!. 

Pandem! !le b!rl!kte ö#renc!ler!n bo" zamanlarının artması ve alı"kanlıklarının de#!"me e#!l!m!ne 
g!rmes! !le b!rl!kte ya"anan sorunlara b!r çözüm !mkanı yaratmak ve ö#renc!ler!n zamanlarını !y! 
de#erlend!rmeler!n! sa#lamak hedef!yle, evde kal mesajını vererek Ben!m Mahallem projes!n! 
‘Ben!m Ev!m’ çatısı altında b!rle"erek devam ett!r!ld!. Böylel!kle, okullarından ve arkada"larından 
uzak kalan ö#renc!ler!n temel becer!lerle donatılmasını ve sosyalle"meler!n! sa#lamak amacıyla 
Türk!ye’n!n dört b!r yanında bulunan madd! durumu yeters!z ö#renc!ler yabancı ö#retmenler !le 
onl!ne !ng!l!zce e#!t!mler!nde de bulu"tu. 

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı 

TOÇEV (Tüvana Okuma $stekl! Çocuk E#!t!m Vakfı) e#!t!m !çer!kler!n! bel!rlerken, $lçe M!ll! E#!t!m 
Müdürlükler! (Çanakkale-$stanbul-Samsun) projen!n ders saatler!nde ver!lmes! !ç!n destekte 
bulunmu"tur. AKçansalı çalı"anlar gönüllü olarak g!d!len okullarda atık ve ger! dönü"üm e#!t!mler! 
verm!"t!r. Akçansalı mühend!sler gönüllü olarak mesekler!n! l!se ö#renc!ler!ne tanıtmı" ve kar!yer 
gel!"!mler! !ç!n v!zyon katmı"tır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları 

Akçansa Ben!m Mahallem ve Ben!m Ev!m Projes! !le yakla"ık 35 b!n k!"!ye ula"ıldı ve e#!t!m sonrası 
yapılan testlerde poz!t!f artı" gözlend!.

Çocuklar, kend!ler!n! !fade etme güçlü#ü testler!nde ortalama 7.8 puan alırken; bu rakam e#!t!mler 
sonrası %18’l!k b!r poz!t!f de#!"!mle 6.4 puan,

Çocuklar, sınav kaygısı üzer!ne yapılan testlerde ortalama 17.2 puan alırken; bu rakam e#!t!mler 
sonrası %22’l!k poz!t!f b!r de#!"!mle 13.5 puan,
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Çocuklar, öfke sev!yes! üzer!ne yapılan testlerde ortalama 27 puan alırken, bu rakam e#!t!mler 
sonrası %30’luk poz!t!f b!r de#!"!mle 19 puan,

Çocuklar, d!kkat problem! sev!yes! üzer!ne yapılan testlerde ortalama 5.3 puan alırken, bu oran 
e#!t!mler sonrası %13’lük poz!t!f b!r de#!"!mle 4.6 oldu. 

Ben!m Ev!m Projes! !le uzman ps!kologlar e"l!#!nde hazırlanan v!deolar Akçansa sosyal medya 
kanallarından payla"ılarak !ht!yaç duyan herkes!n !zlemes!ne yönel!k kurgulandı. $k! v!deo yakla"ık 
20 b!n k!"! tarafından !zlenerek sınava g!recek ö#renc!lere stres yönet!m!nde katkı sa#ladı. $ng!l!zce 
onl!ne e#!t!mler !le Türk!ye’n!n dört b!r yanından 100 !lkö#ret!m ve l!se ö#renc!s!ne toplamda 2400 
saat $ng!l!zce ders ver!ld!.

Kaynak: TOCEV anketler!

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

Ebeveynler! !le çocuklarının !let!"!m kurdukları yer, önce evler! sonra büyüdükler! mahalleler. 
Akçansa da mahalle kültüründen faydalanarak Ben!m Mahallem projes!n! hayata geç!rd!. Çünkü 
mahalle hem sıcak ve sam!m! b!r ortam hem de herkes! b!rb!r!n! tanıdı#ı ve !let!"!m kurdu#u b!r 
alan. Akçansa Mob!l E#!t!m Merkez! mahalle mahalle gezerek çocuk ve ebeveynler! aynı e#!t!m 
programında bulu"turdu ve 35 b!ne yakın k!"!ye ula"ıldı. Mob!l e#!t!m merkez! çocuklar !ç!n de 
oldukça !lg! çek!c! oldu ve projen!n !lg! görmes!n! sa#ladı. Ps!kologlar tarafından sa#lanan e#!t!mler 
de hem vel!ler hem ö#retmenler hem de ö#renc!ler !ç!n oldukça ver!ml! ve doyurucu oldu.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

Bölgedek! sorunu do#ru tesp!t etmek, do#ru !" b!rl!#! ve do#ru !let!"!m !le b!rl!kte çözüme 
odaklanmak poz!t!f etk!y! ve ba"arıyı beraber!nde get!r!yor. Özell!kle her okulun d!nam!kler!n!n 
b!rb!r!nden farklı olması sebeb!yle gerek vel!lere gerekse ö#renc!lere farklı yöntemlerlula"ılması 
gerekt!.Pandem!ye denk gelen sürede okulların on-l!ne sürece geçmeler! !le anlık hızlı b!r çözüm 
arayı"ıyla fayda sa#lanmaya odaklandık.

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

Ulusal, yerel ve sektorel mecralarda 4 yıl boyunca yayınlanan haberler !le 10,906,731; Akçansa 
sosyal medya kanallarında yapılan tanıtım !le 1 m!lyon k!"!ye er!"!lm!"t!r.

www.akcansaben!mmahallem.com 
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Program / Uygulamanın Adı

VakıfBank Spor Kulübü - Ba"arının c!ns!yet! olmaz   

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

VakıfBank Spor Kulübü, VakıfBank’ın en uzun süred!r sürdürdü#ü kurumsal sosyal sorumluluk 
çalı"ması. Kulüp, 30 yılı a"kın süred!r kültürler!n b!rle"!m! ve her alanda ba"arının ortak d!l!n!n 
voleybol oldu#una !nanıyor. Kulüp, kazandı#ı 3 FIVB Kulüpler Dünya %amp!yonası ve 4 CEV 
%amp!yonlar L!g! "amp!yonlu#uyla Türk bayra#ını uluslararası alanda ‘En çok z!rveye’ çıkaran 
takıma sah!p. $k! kez de Gu!nness Dünya Rekorları’na g!rerek ula"ılması zor ba"arılara !mza atan 
VakıfBank Spor Kulübü, Türk kadınının uluslararası alanda neler ba"arab!lece#!n! göstermek ve 
hayatın her alanında genç kızların yetene#!n! ve gücünü ke"fetmes! !ç!n !lham vermeye çalı"ıyor 
ve ‘’Ba"arının c!ns!yet! olmaz’’ d!yor.

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Türk!ye’de 65 yıldır faal!yet gösteren VakıfBank, Türk kadınının uluslararası alanda neler 
ba"arab!lece#!n! göstermek amacıyla VakıfBank Spor Kulübü’nü kurdu. Bankanın 34 yıldır aralıksız 
deste#!n! alan kulüp bugün dünyanın en ba"arılı kadın voleybol takımına sah!p. 

KSS Çözümünün Hedefler" 

VakıfBank, spor kulübü aracıyla genç kızları spora kazandırmayı ve onlara !lham olmayı hedefleken, 
sosyal hayata hazırlıyor. Kulüp d!#er taraftan da kızların !çler!ndek! gücü ke"fetmeler! ve bunu 
kullanmaları gerekt!#!n! anlatıyor ve ‘Sen de ba"arab!l!rs!n’ mesajı ver!yor. 

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

VakıfBank Spor Kulübü’nün toplumda sa#ladı#ı de#!"!m !k! ayaklı olarak de#erlend!r!l!yor. 
Öncel!kle VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, sport!f ba"arıları !le Türk!ye’n!n uluslararası alandak! 
!t!barına katkı yapıyor, genç sporcular !ç!n !lham kayna#ı oluyor. D!#er taraftan altyapı ve spor 
okulları !le genç kızlar voleybol sporu !le tanı"ıyor.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı 

Kulüp, geleneksel medya, d!j!tal ve sosyal medyayı etk!n b!r "ek!lde kullanıyor ve 360 derece 
!let!"!me önem ver!yor. Taraftarlara özell!kle sosyal medya hesaplarından ula"ılıyor. Instagram 
ba"ta olmak üzere d!j!tal mecralarda e#lencel!, yo#un ve tak!pç!lere özel !çer!kler üret!l!yor, reel-
t!me !let!"!m çalı"maları yapılıyor. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları 

Bugüne kadar 100’e yakın sporcuyu Türk voleyboluna kazandıran VakıfBank Spor Kulübü, altyapısı 
ve voleybol okullarıyla b!nlerce kız çocu#una !lham oluyor. Altyapısında çe"!tl! kademeler!nde 150 

PLAT#N

CSR TR 
Platin Ödül
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5 Toplumsal C#ns#yet E$#TL#"#
Toplumsal c!ns!yet e#!tl!"!n!n sa"lanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmes!

sporcu forma g!yerken, voleybol okullarında son altı senede üç b!nden fazla kız çocu#una ula"tı. 
Ayrıca VakıfBank, Saraybosna’da açtı#ı spor okuluyla Avrupa’da !lk voleybol okulu açan kulüp 
oldu. Saraybosna Voleybol Okulu’ndan üç genç kız da altyapıya g!rd!. 

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

VakıfBank Spor Kulübü, spordak! c!ns!yet ayrımcılı#ının önüne geçerek ve ‘Türk kızları da ba"arı’ 
algısını yerle"t!rd!. Kazandı#ı 3 FIVB Kulüpler Dünya %amp!yonası ve 4 CEV %amp!yonlar L!g! 
"amp!yonlu#uyla en büyük voleybol kulübü oldu. 

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

Türk kızlarına öz güven a"ılanarak sosyal hayata hazırlandı. Spor aracılı#ıyla topluma ‘Varım’ 
mesajı veren kızlar, ba"arılarıyla Türk kadının gücünü dünyaya duyurdu. 

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

360 derece !let!"!m stratej!s!yle sosyal medyada hazırlanan !çer!klerle geleneksel medyada yer 
alındı. Tüm !let!"!m araçlarında ortak d!l kullanıldı. Bu sayede her mecrada !let!"!m ortak oldu. 

www.vak!fbanksporkulubu.com
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Program / Uygulamanın Adı

Üret!m Prosesler!m!zde Yer Alan Su Tüket!m Noktalarının Opt!m!zasyonu !le  Do#al Kaynak (Su) 
Tüket!m!n!n Azaltılması 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

18.yüzyılın sonlarında ya"anan endüstr! devr!m! sonrası ya"anan hızlı rad!kal de#!"!mler!n toplumlar 
üzer!nde olumlu oldu#u kadar olumsuz etk!ler! de beraber!nde get!rd!#!n! hep!m!z görüyor, 
b!l!yoruz. Endüstr!de ya"anan bu hızlı de#!"!mle b!rl!kte hızlı nüfus artı"ı ve tüket!m alı"kanlıklarının 
de#!"mes!, küresel, bölgesel ve yerel ölçekte öneml! su sorunlarının ortaya çıkmasına neden oldu. 
Bu etk! özell!kle 20. yüzyılın son yarısından !t!baren tüm sektörler!n önemle üzer!nde durması 
gereken b!r boyut kazandı ve hayat! do#al kaynaklarımızdan olan suyun etk!n kullanımı, çevresel, 
sosyal ve ekonom!k kr!terler çerçeves!nde ele alınması gereken konuların ba"ında gel!yor. 

Sektörümüz gere#! su en öneml! hammaddem!z. Ancak su, sınırsız b!r do#al kaynak de#!l ve 
er!"!leb!l!r !çme suyu kaynaklarının etk!n b!r "ek!lde korunması, tükenmes!n!n önüne geç!lmes! 
!ç!n her b!r b!reye ve her b!r kurulu"a öneml! !"ler dü"üyor. Uluda# $çecek olarak 100 yılı a"kın 
geçm!"e sah!p köklü b!r f!rmayız. Mevcut durumda b!r! Yen!ce ve d!#er! Çayba"ı’nda bulunan !k! 
dev tes!s!m!zde toplam 9 dolum hattında saatte 450 b!n "!"e kapas!teyle üret!m yapmaktayız. 
Yurt!ç!nde oldu#u kadar yurtdı"ında da öneml! b!r pazar payına sah!b!z ve ba"ta Almanya, 
Romanya, Avustralya, Amer!ka, $ng!ltere olmak üzere 5 kıtada, 40’tan fazla ülkeye !hracat 
gerçekle"t!r!yoruz. Dolayısıyla hem ülkem!zde hem de yurtdı"ı pazarda sektörün önde gelen 
kurulu"larından b!r! olarak daha sorumlu üret!m ve tüket!m v!zyonumuz do#rultusunda 40’tan 
fazla ülkedek! tüket!c!ler!m!ze kar"ı da sorumluluk ta"ıyoruz.

Sektörün !lkler!ne !mza atan yen!l!kç! ürün gel!"t!rme çalı"malarımızın yanı sıra, pek çok alanda 
toplumsal hayata artı de#er yaratmak !ç!n de gayretle çalı"ıyoruz. Bunların ba"ında da do#al 
kaynakların korunması gelmekted!r. Bu ba#lamda, üret!m hattımız boyunca farklı noktalarda 
kullanılmakta olan ham suyumuzu, üret!m hatlarımızın çalı"ma prens!b!n! baz alarak hem yıllara 
göre artan oranlarda hem de üret!m, ürün gamı, üret!m hattı sayısı g!b! faktörler!n artı"ı !le do#ru 
orantılı olarak artıracak, sürdürüleb!l!r ger! kazanımını sa#ladı#ımız, ortak amaç ve sorumluluk 
do#rultusunda benzer tüm sektörler !ç!n rol model olacak b!r !" model! tasarladık. $" model!, 
çe"!tl! opt!m!zasyonlarla su tüket!m m!ktarının m!n!m!ze ed!lmes!n!, ger! kazanılan suyun ham su 
döngüsüne dah!l ed!lerek sınırsız olarak tekrar kullanılmasını sa#layarak uygulamaya ba"ladı#ımız 
2017 yılından ber! her yıl ortalama %50 oranında suyun ger! kazanımını sa#lamaktadır.

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Çevre Koruma Vakfı kurucularından olan f!rmamız, 100 yıllık varolu"undak! kalkınma süreçler!n!n 
her a"amasında bölgesel ekos!stem!n ekonom!k, sosyal ve çevresel açıdan vazgeç!lmez b!r parçası 
olmu"tur. Ürün kal!tem!z!, çe"!tl!l!#!m!z! ve ürünler!m!z!n gıda güvenl!#!n! bel!rleyen en öneml! 
faktörümüz sudur. Ancak, dünyadak! en öneml! üç r!skten b!r! su kıtlı#ıdır. Bu ba#lamda, do#al 
kaynaklarımızın etk!n korunumu ve sorumlu üret!m ve tüket!m v!zyonumuz do#rultusunda üret!m 
prosesler!m!z!n çe"!tl! noktalarında yapılan !y!le"t!rme çalı"maları !le ham suyumuzun üret!m, ürün 
gamı, üret!m hattı sayısı g!b! faktörler!n artı"ı !le hem do#ru orantılı hem de sürdürüleb!l!r ger! 
kazanımının sa#lanması amaçlanmı"tır.

PLAT#N

CSR TR 
Platin Ödül
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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!

KSS Çözümünün Hedefler" 

Uluda# $çecek olarak do#al, !novat!f ürünler ve !novat!f üret!m teknoloj!ler! gel!"t!rme çalı"maları !le 
tar!h!m!z boyunca hep sektöre yön veren b!r f!rma olduk ve sektörün de pek çok !lkler!ne !mza attık. 
Sorumlu üret!mtüket!m v!zyonumuz !le Ar-Ge faal!yetler!m!z!n oda#ını do#al, sa#lıklı, fonks!yonel 
!çecekler gel!"t!rmen!n yanı sıra döngüsel ekonom!ye katkı, do#al kaynak-hammadde korunumu, 
ger! dönü"ümün yaygınla"tırılması, karbon ve su ayak !z!n!n azaltılmasına yönel!k çalı"malarımız 
da olu"turmaktadır. Bu ba#lamda, tüm faal!yetler!m!zde sürekl! olarak opt!m!zasyon çalı"maları 
yapmaktayız. Bu sayede, enerj! ve do#al kaynak tüket!m!m!z!n yıllara göre hedefled!#!m!z 
oranlarda azaltılması ve sera gazı em!syonu ve karbon ayak !z!m!z!n m!n!m!ze ed!lmes!; yapılan 
!novasyonların sürdürüleb!l!r kılınması ve benzer sektörlere rol model olarak yaygınla"tırılması 
!le ulusal ve uluslararası kural koyucuların bu konu üzer!nde odaklanmasını sa#layarak do#al 
kaynakların etk!n kullanımı konusundak! çalı"malarda otor!telerden b!r! olmayı hedefl!yoruz.

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

$" model!, ger! kazanılan suyun ham su döngüsüne dah!l ed!lmes!n! ve sınırsız olarak kullanılmasını 
sa#layan; üret!m hacm!, ürün gamı, üret!m hattı sayısı arttıkça ger! kazanımın artmasını sa#layacak 
"ek!lde tasarlanmı" olup, yıllara göre artan ger! kazanımlarla devam etmekted!r. $" model! bu 
yönler!yle benzer endüstr!lere rol model olab!lecek n!tel!kted!r. 

Uluda# $çecek Türk A.%., Çayba"ı ve Yen!ce’de bulunan 2 dev üret!m tes!s!nde, toplam 9 dolum 
hattında ürünler!n!n üret!m!n! yapmaktadır. Mevcut durumda Çayba"ı tes!s!m!zde 3, Yen!ce 
tes!s!m!zde !se 6 dolum hattı bulunmaktadır. 

Bu !" model!nde su ger! kazanımı üret!m hatlarımızın çe"!tl! noktalarında yapılan !y!le"t!rme 
çalı"maları !le sa#lanmaktadır. Bunlar en temel "ekl!yle; üret!m mak!naları r!nser ("!"e yıkama) 
ün!teler! su ger! kazanımları, "uruphane pastör!zatör so#utma suyu ger! kazanımları ve CIP 
k!myasallarının rev!zyonları !le sa#lanan ger! kazanımlardır. So#utma suyu olarak kullanılan su 
bell! b!r sıcaklı#a geld!#!nde yatay tanka alınarak ham su döngüsüne dah!l ed!lmekted!r. 

Çayba"ı tes!s!m!zde, üret!m mak!naları r!nser ("!"e yıkama) ün!teler! su ger! kazanımları ve 
"uruphane pastör!zatör so#utma suyu ger! kazanımlarımız, 2017 yılı Ocak ayında deb!metreler!n 
ba#lanmasıyla ölçülmeye ba"lanmı" olup onl!ne s!stem !le de aylık olarak ölçüm ver!ler! tak!p 
ed!lmekted!r. Yen!ce tes!s!m!zde, üret!m mak!naları r!nser ün!teler! su ger! kazanımları ve "uruphane 
pastör!zatör so#utma suyu ger! kazanımları da aynı "ek!lde 2017 yılı Ocak ayında deb!metreler!n 
ba#lanmasıyla ölçülmeye ba"lanmı" olup onl!ne s!stem !le de aylık olarak ölçüm ver!ler! tak!p 
ed!lmekted!r. CIP s!stem! su kazanım çalı"maları her !k! tes!s!m!zde 2019 yılı Ocak ayı !t!bar!yle 
uygulanmaya ba"lamı"tır.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı 

STK’lar; Yönet!m kurulu ba"kanı oldu#umuz Maden Suyu Üret!c!ler! Derne#! (MASUDER), 
yönet!m kurulu üyes! oldu#umuz Ambalajlı Su Üret!c!ler! Derne#! (SUDER), yönet!m kurulu üyes! 
oldu#umuz Çevre Koruma Vakfı (ÇEVKO), yönet!m kurulu üyes! oldu#umuz European Federat!on 
of Bottled Waters (EFBW) ve ARGE ve !novasyon faal!yetler!m!z !ç!n yaptı#ımız yatırımlar !ç!n 
fon sa#layan Avrupa $mar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) payda"larımız arasındadır. Yaptı#ımız 
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bu çalı"manın kazanımları ve deney!mler!m!z sektörel toplantılarda payda"larımıza aktarılmakta, 
bunun yanı sıra çevresel boyutlarımızın !y!le"t!r!lmes!ne (enerj! ve do#al kaynak tüket!m!m!z!n 
azaltılması vb.) yönel!k raporlama her yıl EBRD’ye yapılmaktadır. 

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları 

Çalı"ma kapsamında Yen!ce fabr!kamızda üret!m mak!naları r!nser ün!teler! su ger! kazanımları 
ve "uruphane pastör!zatör so#utma suyu ger! kazanım oranlarımız 2017 yılında %44, 2018 yılında 
%58, 2019 yılında %62 ve 2020 yılı Ek!m ayı sonu !t!bar! !le %65 olmu"tur. Su ger! kazanım oranları, 
Yen!ce üret!m tes!s!m!zde her yıl ortalama 230 m!lyon l!tre suyun atılmasının engellend!#! anlamına 
gelmekted!r. Çayba"ı fabr!kamızda elde ed!len su ger! kazanım oranlarımız !se 2017 yılında %19, 
2018 yılında %17, 2019 yılında %30 ve 2020 yılı Ek!m ayı sonu !t!bar! !le %32 olmu"tur. Su ger! 
kazanım oranları Çayba"ı üret!m tes!s!m!zde her yıl ortalama 80 m!lyon l!tre suyun atılmasının 
engellend!#! anlamına gelmekted!r. Su ger! kazanımı sa#ladı#ımız b!r d!#er faktör CIP !"lem!nde 
kullanılan k!myasalların rev!zyonu !le mümkün kılınmı"tır. Bu sayede CIP s!stem! neden!yle 
harcanan suyun azaltılması sa#lanmı", su kullanım oranlarındak! azalma 2018’den 2019’a %6,25 
olmu"tur. Bu, her !k! üret!m tes!s!m!zde yılda 2,5 m!lyon l!tre suyun harcanmasının engellend!#! 
anlamına gelmekted!r.

Bunun yanı sıra, ARGE ve !novasyon faal!yetler!m!zde Avrupa $mar ve Kalkınma Bankası’nın 
(EBRD) fonlarından yararlanmaktayız. Sürdürüleb!l!r Ar-Ge ve !novasyon faal!yetler!m!z !ç!n gerekl! 
fon sa#layan EBRD, bu fonu sa#lamaya karar verme noktasında mevcut çevresel boyutlarımızı 
!rdelemekte ve mevcut çevresel boyutlarımızın !y!le"t!r!lmes! konusunda taahhütler!m!z! sunmu" 
oldu#umuz somut planlar ve ver!lere göre de#erlend!rmekted!r. Bu yatırım yapılırken !y!le"t!r!lmes! 
planlanan çevresel boyutlar, öncel!kl! olarak su ve enerj! tüket!m!m!z!n azaltılması noktasında 
olmu"tur. Bu noktalardak! kazanımlarımıza ve sonrak! yıllar !ç!n hedefler!m!ze da!r raporlama 
EBRD’ye her yıl yapılmaktadır.

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

Üret!m süreçler!m!zde sürdürüleb!l!rl!k odaklı Ar-Ge ve Ür-Ge faal!yetler!nde öncü olarak, pazara 
en kal!tel! ve sa#lıklı ürün gamını sunmak, gıda güvenl!#! ve sa#lık açısından !nsan ya"amının 
kal!tes!n! arttıran !lkler! gerçekle"t!rmek ve ulusal-uluslararası sürdürüleb!l!rl!k pol!t!kalarına uyum 
sa#lamak stratej!k amaçlarımızın or!j!n!n! olu"turmaktadır. Bu çalı"mamız hem enerj! ver!ml!l!#! 
hem de su yönet!m! do#rultusundak! döngüsel yen!den kullanım performansları açısından tüm 
üret!m süreçler!m!zde hammadde kaynaklarının efekt!f korunumu, ger! kazanımı ve altyapı 
yatırımları do#rultusunda opt!mum fayda sa#lamaktadır. Dünyada ve bölgem!zde su kaynaklarının 
ve su kaynaklarının !ç!nde bulundu#u ekos!stemler!n korunması sürdürüleb!l!rl!k öncel!kler!nden 
b!r! olmalıdır. Çalı"mamızın elde ett!#!m!z kazanımlar do#rultusunda Sürdürüleb!l!r Kalkınma 
Amaçları ’nın B!r!nc!l: 6 (6.3. / 6.4. / 6.6.), $k!nc!l: 12 (12.2.), 9 (9.b) ve Üçüncül: 15 (15.1.) hedefler!ne 
katkı sa#lamasıyla öneml! b!r !y! örnek uygulaması oldu#u dü"ünülmekted!r. 

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

Uluda# $çecek olarak 2018 yılının !lk çeyre#!nden ber! dünyada b!r !lk olarak, yüksek kapas!tel! 
üret!mde gazlı !çecekler dah!l tüm ürün gruplarımızda koruyucusuz üret!m gerçekle"t!r!yoruz. 
Dolayısıyla üret!m hatlarımız buna göre !n"a ed!ld!#! !ç!n yapılacak h!çb!r yen!l!k m!krob!yal yük 
olu"um r!sk! barındırmamalıdır. Bu !" model! tasarlanırken de m!krob!yal yük olu"turma r!sk! 
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olasılı#ı olan noktalar tesp!t ed!l!p efekt!f önlemler alınmı", sık sık yapılan m!krob!yoloj!k ek!mler 
!le kontrol sa#lanarak r!sk el!m!ne ed!lm!"t!r.

Su ger! kazanımı, ed!n!len deney!mler ve yen! kazanım noktalarının bel!rlenmes!yle yıllara 
göre artan oranlarda sa#lanmı" olup stab!l b!r noktaya ula"ab!lecekt!r. Opt!m!ze ed!len !" 
model! "!rket!n büyümes!, yen! hatların eklenmes! ve üret!m!n artı"ıyla ger! kazanımı artıracak 
n!tel!kte tasarlandı#ından bundan sonrak! süreçlerde zorluk, r!sk vb. faktörlerle kar"ıla"ılması 
beklenmemekted!r.

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

Daha önce bel!rt!ld!#! g!b! STK’lar; Yönet!m kurulu ba"kanı oldu#umuz MASUDER, yönet!m 
kurulu üyes! oldu#umuz SUDER, yönet!m kurulu üyes! oldu#umuz ÇEVKO, yönet!m kurulu üyes! 
oldu#umuz EFBW ve ARGE ve !novasyon faal!yetler!m!z !ç!n yaptı#ımız yatırımlar !ç!n fon sa#layan 
EBRD payda"larımız arasındadır ve sektörel toplantılar !le payda"larımız !le deney!mler!m!z 
payla"ılmaktadır. Bunun yanı sıra, sürdürüleb!l!r gıda !le su yönet!m! !l!"k!s!, üret!mde su kullanım 
ver!ml!l!#! ve su yönet!m! vb. konulardak! deney!mler!m!z ve bu kapsamda fabr!kalarımızda 
gerçekle"t!rmekte oldu#umuz çalı"maların yaygın etk!s!n! artırmak, sektörümüze rol model olmak 
amacıyla çe"!tl! z!rvelerde konu"macı olarak yer alınmı"tır. 
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Program / Uygulamanın Adı

Aynı D!l! Konu"uyoruz 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

Av!s Türk!ye !le 2017 yılı Temmuz ayında ba"latılan Türk!ye’de yakla"ık nüfusları üç m!lyonun 
üzer!nde olan !"!tme engell! b!reylere yönel!k “AYNI 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)’ne farkındalık esasları hedeflenm!" ve sürdürüleb!l!r 
b!r projeye dönü"türülmü"tür.

2019 yılı ba"ı !t!barıyla proje araç 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 T!c. ve San. A.%. bünyes!nde yer alan Av!s Türk!ye, “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!’nde hazırlanan $lk Yardım Kılavuzları Av!s bünyes!nde k!ralama 
yapılan araçlara konulmu" böylece b!r s!v!l toplum örgütü desteklenm!" aynı zamanda $lk Yardıma 
d!kkat çek!lm!"t!r. 

Projen!n sürdürüleb!l!rl!#! kapsamında 2020 yılı %ubat ayında Av!s Türk!ye’n!n evsah!pl!#!nde 
Koç Ün!vers!tes! $lk Yardım E#!t!m Merkez! (KU$YEM) —$EEFDER b!rl!ktel!#!nde gerçekle"t!r!len 
Türk $"aret D!l!’nde uygulamalı $lk Yardım e#!t!m! !le !"!tme engell! dostlarımız b!l!nçlend!rme 
programına tab! tutulmu" ve eks!k yanları kend! d!ller!nde aldıkları e#!t!m !le tamamlanmı"tır.

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Dezavantajlı gruplar !ç!nde yer alan !"!tme engell! b!reyler!n toplumsal ya"ama katılımın artırılması, 
e"!t "artlarda h!zmet alımı ve 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! projede ana 
amaçtır. D!#er taraftan proje kapsamında ver!len Türk $"aret D!l!’nde e#!t!mler !le d!rekt !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 hedeflenmekted!r. 

Y!ne proje çerçeves!nde !"!tme engell! b!reyler !le gerçekle"t!r!len etk!nl!k ve e#!t!m programları !le 
eks!k yanlarına dokunu"larda bulunulmakta böylece ya"amlarına katkı sunulmaktadır.

PLAT#N

CSR TR 
Platin Ödül
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10 E$#TS#ZL#KLER#N AZALTILMASI
Ülkeler !ç!nde ve arasında e#!ts!zl!kler!n azaltılması

KSS Çözümünün Hedefler! 

Av!s Türk!ye A!les! olarak sürdürüleb!l!r b!r projen!n !ç!nde olmamız 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, e"!t "artlarda h!zmet alımına katkı sunmak amacı !le Aynı 
D!l! Konu"uyoruz projes! hayata geç!r!lm!"t!r. Proje sadece araç 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 Türk!ye olarak proje !le Türk $"aret D!l! (T$D)’ne d!kkat çekmek, yaygınla"tırmak 
!le !lg!l! çalı"malarımızı sürdürmektey!z.

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 !ç!ndey!z. 

2020 yılında gerçekle"t!rd!#!m!z Türk $"aret D!l!’nde $lk Yardım E#!t!m!m!z !le de yanlı" b!l!nen 
uygulamalar ya da eks!k b!lg!ler tamamlanmı"tır. 

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

Türk!ye’de !lk defa b!r araç k!ralama f!rması tarafından 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 çerçeves!nde yer alan $EEFDER Görüntülü Destek H!zmet! ve Türk $"aret D!l! (T$D) $lk Yardım 
Kılavuzu markamızın AYNI D$L$ KONU%UYORUZ projes! kapsamında ve projen!n sürdürüleb!l!rl!#! 
açısından son derece etken rol oynamaktadır. 

$nsan ya"amında $lk Yardım’ın önem! dü"ünüldü#ünde bu yıl Türk $"aret D!l!’nde gerçekle"t!rd!#!m!z 
uygulamalı $lk Yardım E#!t!m programı !"!tme engell! dostlarımız tarafından yo#un !lg! ve talep 
görmü"tür. Ac!l müdahale gerekt!ren durumlarda bu dostlarımız !le $lk Yardım çalı"anı arasında 
kurulamayan !let!"!m, yanlı" tedav! bazen de !stenmeyen sonuçlarla kar"ıla"ılmasına neden 
olmaktadır. Amacımız en azından küçük kazalarda ya da ac!l yardım ek!pler! müdahale edene 
kadar kazazedeye !lk müdahalen!n b!l!nçl! b!r "ek!lde gerçekle"mes!ne destek olmaktır.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & 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!yacına !mkânlar ölçüsünde cevap ver!lmeye çalı"ılmaktadır. 

Proje kapsamında gerçekle"t!rd!#!m!z etk!nl!k, organ!zasyonlar ve e#!t!m programları !le !"!tme 
engell! dostlarımızla b!r arada olarak kend!ler!n!n toplum !ç!nde daha etk!n rol almasına destek 
olacak ve !ht!yaçlarına cevap vermeye çalı"aca#ız. 
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları 

Otokoç Otomot!v A!les! olarak tüm engell! gruplar !ç!n !st!hdam yaratmakla b!rl!kte bu proje !le 
sess!z hayatların !ç!ne g!rerek, dünyalarına er!"!m sa#lamaktayız. Günlük ya"amda kar"ıla"tıkları 
tüm sorunları tesp!t etme ve ya"amlarına dokunma "ansına er!"t!k. Yaptı#ımız etk!nl!kler !le 
beraber zaman geç!rerek bu dünyayı payla"tık. Her "eyden önce 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 etme çabası ve projen!n yaygınla"tırılması !le 
!lg!l! çalı"malarımız 2021 ve önümüzdek! yıllarda da devam edecekt!r. 

Bu dostlarımızın toplumsal ve günlük ya"amlarına katkı sunab!lece#!m!z tüm çalı"maların !çer!s!nde 
olacak ve d!ller!n!n yaygınla"tırılmasına, eks!k yanlarının tamamlanmasına öncülük edece#!z. 

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 sa#lanmı"tır. Ger! dönü"lere bakıldı#ında da markamız dostlarımız tarafından terc!h ed!l!r 
durumda ve ya"adıkları sorunlara Av!s Türk!ye kanadından çözüm üret!lece#! kaanat! uyandırıldı#ı 
gözlemlenmekted!r.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

Türk $"aret D!l! (T$D)

Engell!ye Yakla"ım ve Farkındalık

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

https://www.youtube.com/watch?v=M0BmfdkmLeM 

https://www.youtube.com/watch?v=MN4STvWBRvA 

https://www.haberler.com/av!s-engell!-b!reylere-!lk-yard!m-eg!t!m!-verd!-12988246-haber!/ 

https://www.kob!-efor.com.tr/sosyal-sorumluluk/av!sten-!s!tme-engell!-b!reylere-!lk-yard!m-
eg!t!m!-h9992.html

https://www.!nstagram.com/p/B9ZBcwoHW00/ 
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Program / Uygulamanın Adı

Etnoköy Çıplak Projes!  

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

Çanakkale’n!n sürdürüleb!l!r kalkınmada rölünü arttırmak, kültür ve tur!zmden hak ett!#! payı 
almasını sa#lamak üzere 14 yıldır yürüttü#ü Tar!he Saygı Projes! !le OPET, 2018 yılı Troya bölges! 
çalı"maları kapsamında Tevf!k!ye’y! Arkeoköy’e dönü"türdükten sonra Troya’nın ke"f!n!n ba"langıç 
noktası sayılan Çıplak Köyü’nü de Etnoköye dönü"türdü. Troya Ant!k Kent! ve Troya Müzes!’n!n 
yanı ba"ında olan ve Troya’dan kalan kütür ve tarım m!rasını hala ya"ayan Çıplak Köyü’nde 
gerçekle"t!r!len çalı"malar 5000 yıllık bu m!rası tekrar canlandırmak ve sürdürülmes!ne katkı 
sa#lamak amacıyla hayata geç!r!ld!. 

Anadolu’nun farklı tar!hsel ve kültürel katmanlarını yansıtan Çıplak Köyü’nde yürütülen çalı"maların 
ana eksen!n!; !nsan yapımı kültürel ö#eler! ele alan b!r b!l!m dalı olan etnografya kel!mes!nden 
türet!len “etnoköy” kavramı olu"turdu. Etnoköy projes! Türk!ye’de müze, ören yer! ve kültürü tar!h! 
!le hâlâ ya"ayan köyler! b!r araya get!ren tek proje. Proje; Anadolu gelene#!n!n kültür m!rasını tems!l 
eden tüm katmanlara da!r ö#eler, dokular ve öyküler barındıran Çıplak Köyü’nün etnokültürel 
m!rasını yansıtacak "ek!lde kurgulandı. 

Troya ve arkeoloj!n!n do#u"u, Osmanlı, 20’!nc! yüzyıl ba"ı sava"lar dönem! ve Cumhur!yet’!n 
!zler!n! ta"ıyan Çıplak Köyü, Çanakkale’n!n Türk ve Osmanlı tar!h!nden b!r kes!t olarak tasarlandı. 
Bu kurgu !ç!nde 1870’ten !t!baren, arkeoloj! b!l!m!n!n de ba"langıcı kabul ed!len Troya kazıları 
süres!nce 17’nc! yüzyıldan !t!baren seyyahların, Schl!emann !le ba"layan arkeoloj! çalı"maları ve 
ardından gelen arkeologların Çıplak Köyü !le olan !l!"k!s! vurgulandı. Aynı zamanda “ya"ayan tar!h” 
ba"lı#ıyla kavramsalla"tırılan ve tarım kültürünü oda#ına alan anlatımlara yer ver!ld!. Geleneksel 
tarımın !zler!n!n hala bulunab!ld!#! Çıplak Köyü’nde z!yaretç!lere köy tar!hçes!n! özgün mot!flerle 
aktaran b!r ya"am alanı d!zayn ed!ld!. 

Proje kapsamında Çanakkale Halk E#!t!m Merkez! !"b!rl!#! !le Çıplak Köyü sak!nler!ne yönel!k 
bölgey! z!yaret eden Türk ve yabancı tur!stler! kar"ılama, a#ırlama, !let!"!m kurab!lmeler! !ç!n 
alanlarında uzman e#!tmenler tarafından e#!t!mler ver!ld!. Köyde b!r yöresel ürün üretme tes!s! 
kuruldu. 

Çıplak Köyü; bugün evler!n!n duvarlarındak! desenler, Troya ta"larından olu"an cam!s! ve çe"mes!, 
tarım m!rası ürünler!, peyzaj uygulamaları, staı" standları ve kafeler! !le z!yaretç!ler!n! bekl!yor. 

KSS Çözümünün Ana Amacı 

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 Çıplak Köyü’nün 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!. 
OPET Tar!he Saygı Projes!’n!n Troya aya#ında Etnoköy konsept! !le Etnografya kavramından yola 
çıkılarak !çer!#! olu"turulan bu projede !se Troya ve çevres!n!n Türkle"mes! ve Müslümanla"masında 
!lk ve en öneml! yerle"me olan Çıplak Köyü’nün tar!h!n!, gelenek görenekler!n!, m!mar! yapılarını, 
tarım ve ev aletler!n!, ama aynı zamanda köyün e#!t!m m!rasını, önce köy sak!nler! !le yen!den 
bulu"turmak amaçlandı.

PLAT#N

CSR TR 
Platin Ödül
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11 SÜRDÜRÜLEB#L#R $EH#RLER VE TOPLULUKLAR
$eh!rler!n ve !nsan yerle#!mler!n!n kapsayıcı, güvenl!, dayanıklı ve 
sürdürüleb!l!r kılınması

KSS Çözümünün Hedefler" 

• Çanakkale’n!n sürdürüleb!l!r kalkınmada rölüne destek vermek. 

• Troya’nın dünyaya tanıtılması !ç!n uluslararası ölçekte ba"latılan kültür ve tur!zm hamles!ne 
destek vermek

• Çanakkale’n!n ve Çıplak Köyü’ün Troya kültür tur!zm!nden hak ett!#! payı almasını sa#lamak 
ve geçm!"ten bugüne get!rd!kler! yerel ve tar!h! özell!kler!n!n ön plana çıkartmak

• Köy halkının kültürel ve tar!h! tur!zmde akt!f rol oynamasını sa#lamak

• Çıplak Köyü’n!n bölgeye gelen yerl! ve yabancı z!yaretç!lere en !y! h!zmet! vereb!lecek duruma 
get!r!lmes! 

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

Etnoköy Çıplak Projes!, Türk!ye’de müze, ören yer! ve kültürü- tar!h! !le hâlâ ya"ayan köyler! b!r 
araya get!ren tek proje olarak hayata geç!r!ld!. 

Proje ba"langıcında 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!. 

Çıplak Dede Türbes!, tar!h! çe"me ve köy kahves!n! !ç!ne alan köy meydanı, konsepte uygun olarak 
yen!den düzenlend!. 

Köy meydanına, köylüler!n ürünler!n! satab!lece#! satı" stantları yerle"t!r!ld!. Burada köyde kurulan 
Tarım Kooperat!f!’nde üret!len Etnoköy markalı yerel gıda ürünler! satılıyor. 

Evler!n cepheler! ve bahçe duvarları boyanırken köy genel!nde peyzaj çalı"maları uygulandı.

Köy evler!n!n pencereler! ve duvarlarına konsepte uygun olarak desen ve süslemeler yapılarak 
estet!k b!r bütünlük sa#landı. 

Kullanılmayan ve yıkılmak üzere olan b!r köy ev! Troya kazılarının tar!h!n!, buluntuları ve ke"!flerle 
!lerleyen b!r h!kayey! yansıtan ‘Arkeoloj! Ev!’ olarak düzenlend!. 

“Arkeoloj! Ev!”n!n yanındak! b!r b!na !se “Osmanlı’dan Günümüze Yerel Tar!h Ev!” olarak 
düzenlenerek Anadolu co#rafyasının en zeng!n etnograf!k ö#eler!nden olan tarımın tar!h!, Çıplak 
ve Troya bölges!nden farklı buluntu ve görsel belgeler ı"ı#ında ele alındı.

Yerel Tar!h Ev!’n!n hemen arkasındak! b!na, köy pans!yonuna dönü"türüldü.

Köy meydanına yakın b!r bölgede h!jyen!k kurallara uygun "ek!lde “Yöresel Ürün Yapım Ev!” 
olu"turuldu. Burada yöreye özgü ürünler gelen z!yaretç!lere sunuluyor. 

Köy meydanından ba"layıp Troya Kültür Rotası !le b!rle"en ve Troya Müzes!’ne ba#lanan yol, 
‘Arkeoloj! Yolu’ olarak genel dokuya uygun olarak düzenlend!. 

Tevf!k!ye Köyü g!r!"!n!n kar"ısından ba"layan ve Çıplak Köyü meydanına ula"an ana yol “Çıplak 
Yolu” olarak düzenlend!. Yol boyunca; bölgen!n tarım ürünler!n!, köye özgü ürün ve mot!fler! 
tanıtan b!lg! panoları yer alırken yapılacak ç!çeklend!rme ve estet!k ö#elerle yola farklı b!r görünüm 
kazandırıldı. 

Köy meydanından ba"layıp Peyan Mezarlı#ı’na ula"an do#a yürüyü"ü yolu “Peyan Yolu” adıyla 
yen!den düzenlend!. 
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KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı 

Projede ana payda" Çanakkale Val!l!#! olmakla b!rl!kte val!l!k çatısı altında bulunan “Troya $cra 
Kom!tes!” kom!tes! payda"ları Çanakkale $l Kültür Müdürlü#ü, Çanakkale $l Özel $dares!, Çanakkale 
T!caret 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!. 

Çıplak Köyü’nün kültür, tar!h ve tarımsal m!rasını öne çıkarmak üzere köyü ba"tan ele alıp yen! b!r 
konsept yaratmak !ç!n Çanakkale Onsek!z Mart Ün!vers!tes! ö#ret!m üyeler!; Troya Kazı Ba"kanı 
Prof. Dr. Rüstem Aslan’ın b!l!msel, Dr. Seyhan Boztepe’n!n sanat-tasarım ve Den!z Erba"’ın sanat 
tar!h! danı"manlı#ı !le gerçekle"t!r!len çalı"malarla b!rl!kte Etnoköy konsept! 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 

Köyün genel!nde peyzaj çalı"ması yapıldı. Akasya, selv!, zakkum ve gülden olu"an toplam 2 b!n 
245 adet b!tk! d!k!m! yapıldı.

Çıplak Köyü halkının gel!"!m!ne yönel!k Çanakkale Halk E#!t!m Merkez! !"b!rl!#! !le kurslar 
düzenlend!. Kurs programı kapsamında toplam 1320 saat e#!t!m ver!ld!. Tem!z Tuvalet ve H!jyen, 
$ng!l!zce, D!k!", Yöresel Ürünler yapımı, Anadolu ve Türk kültürü, D!ks!yon konularında düzenlenen 
kurslara toplam 213 k!"! katıldı

Yakla"ık 9500 k!"!l!k !" gücü !le 7 !" mak!nası,5 b!nek araç ve 1,5 yıllık çalı"ma süres! sonucunda 
Çıplak Köyü’nü Etnoköy hal!ne get!rd!k. 

Ocak - Kasım 2020 haber sayısı: 274

Haberler!n er!"!m!: 1.836.221 k!"!

Kafa radyo köydem canlı yayını !le 289.000 k!"!ye er!"!ld!.

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

Katkılar: 

Köyün ekonom!k ve sosyal açıdan kalkındırılması 

Etnoköy Çıplak Projes! Türk!ye’de müze, ören yer! ve kültürü- tar!h! !le hâlâ ya"ayan köyler! b!r 
araya get!ren tek proje olması

5000 yıldır süren ve Çıplak Köyü’nde hala devam eden bu kültürün canlandırılıp öne çıkarılması

Kültürel m!ras bölges!n!n korunmasına katkı ve Türk!ye’n!n kültür tur!zm anlamında gel!"!m!ne 
katkı sa#lanması

Anadolu’dak! arkeoloj! macerasının çıkı" noktası olan Çıplak Köyü’nü bu özell!#! !le de öne 
çıkarılması, arkeoloj! tar!h!n!n dönüm noktasına ev sah!pl!#! yapan bu köye d!kkat çek!lmes! 

Zorluklar: 

Köyün zeng!n tar!hsel ve tarımsal özell!kler! olmasına ragmen ön plana çıkmamı" olması. 

Köy halkının projeye !nanmasını sa#lamak !ç!n yapılan görü"meler 
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Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

Etnoköy Çıplak Projes!, Troya bölges!nde gerçekle"t!rd!#!m!z !k!nc! köy projes! oldu#u !ç!n 
deney!mler!m!z! bu projeye aktarma fırsatı bulduk. Hem payda" !let!"!m! hem de ün!vers!te 
danı"manlı#ı konularında deney!mler!m!z! bu projeye aktarab!ld!k. 

Çıplak Köyü’nde yapılan çalı"maların amacı gelenekle gelece#! b!rle"t!rmek ve var olan ya"am 
kültüründe bunu !çselle"t!r!lmes!n!n önünü açmaktı. Türk!ye’de müze, ören yer! ve kültürü- tar!h! 
!le hâlâ ya"ayan köyler! b!r araya get!ren tek proje olan Etnoköy Projes! OPET’!n en zeng!n !çer!kte 
ve kapsamlı köy rehab!l!tasyon projes! 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. 

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

Ulusal basın !let!"!m!, basın lansmanı, rad!o canlı yayınları, sosyal medya !let!"!m!, Çanakkale Halk 
E#!t!m Merkez! !"b!rl!#! !le köy halkına ver!len e#!t!mler, köy kom!tes! toplantıları !le köy halkının 
projeye dah!l ed!lmes!, boyama etk!nl!kler!, yerel medya !let!"!m! gerçekle"t!r!ld!. 

www.opet.com.tr
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PLAT#N

Program / Uygulamanın Adı

E#!t!me Dönü"tür 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

E#!t!me Dönü"tür projes! kapsamında Turkcell ma#azalarına yerle"t!r!len kutularda toplanan 
elektron!k atıklar, bu atıkların toplanması ve ger! dönü"türülmes! alanında yetk!l! olan B!l!"!m 
Sanay!c!ler! Derne#! (TÜB$SAD) !" b!rl!#! !le ger! dönü"üme gönder!l!yor. 

Ger! dönü"ümden elde ed!len gel!r!n tamamı da çocuklarımızın n!tel!kl! e#!t!m!nde kullanılmak 
üzere Türk!ye E#!t!m Gönüllüler! Vakfı’na (TEGV) ba#ı"lanıyordu. Ancak Eylül ayından !t!baren 
KAHEV(Kadın Hek!mler E#!t!me Destek Vakfı) !le !"b!rl!#! yaparak gel!r!m!z! pandem! neden!yle 
vefat eden sa#lık çalı"anlarının çocuklarının e#!t!m!ne katkı !ç!n ba#ı"lamaya ba"ladık.

Türk!ye’de mü"ter!ler!n!n tekno atıkları !le !lg!l! sorumluluk duyan ve el!n! ta"ın altına koyarak 
proje ba"latan !lk "!rket!z. Bu ba#lamda ‘E#!t!me Dönü"tür’ projes! !le döngüsel ekonom!ye katkı 
sa#larken yüzlerce çocu#un e#!t!m!ne de destek oluyoruz. Geçen sene hayata geç!rd!#!m!z 
projem!z, tüm Türk!ye’y! kapsayan ma#azalarımız aracılı#ıyla b!r tekno atık seferberl!#!ne 
dönü"mü" durumda. Çocuklarımızın e#!t!m! !ç!n çok öneml! olan bu projey! aslında b!r ‘!ler!ye 
dönü"türme’ projes! olarak görüyoruz.

Bugüne kadar yakla"ık 6,5 ton elektron!k atık ger! dönü"türüldü. Bu m!ktar d!#er "!rketler!n 
benzer uygulamalarından farklı olarak Turkcell’!n kend! elektron!k atıkları de#!l kamuoyunda 
yarattı#ı farkındalık !le ma#azalara gelen mü"ter!ler!m!z!n veya halkımızın çekmeceler!nde 
bugüne kadar sakladıkları elektron!k atıklar. Turkcell olarak b!z zaten kend! elektron!k atı#ımızı 
ger! dönü"türüyoruz. Burada öneml! olan bu sürec! b!r seferberl!#e çev!rerek halkımızn el!ndek! 
elektron!k atık m!ktarının da kayıt altına alınmasını sa#layarak fark yaratıyoruz.

KSS Çözümünün Ana Amacı 

• BM raporlarına göre 2050 yılında yıllık e-atık m!ktarının 120 m!lyon ton olaca#ı öngörülüyor.

• E-atıkların usulüne uygun olmayan yollardan ger! dönü"türülmes! de kamu sa#lı#ını c!dd! b!r 
"ek!lde tehd!t ed!yor.

• Turkcell olarak b!z zaten kend! e-atı#ımızı ger! dönü"türüyoruz. %!md! de bu sürec! b!r 
seferberl!#e çev!rerek halkımızın el!ndek! e-atık m!ktarının da kayıt altına alınmasını ve 
ger!dönü"üme gönder!lmes!n! amaçlayarak bu projey! hayata geç!r!yoruz. Böylece e-atık 
ger! dönü"ümü sayes!nde !nsan sa#lı#ını tehd!t eden çevre k!rl!l!#!n önüne geç!yor, elektron!k 
ürünler!n yapıldı#ı de#erl! madenler!n yen!den kullanımı !le do#al kaynakları korumu" oluyoruz. 
Buradan gelen gel!r! n!tel!kl! e#!t!m !ç!n kullanarak ger!dönü"üm konusunda mot!vasyonu 
artırıyoruz.

CSR TR 
Platin Ödül
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Sürdürüleb!l!r tüket!m ve üret!m kalıplarının güvence altına alınması

KSS Çözümünün Hedefler" 

Kamu oyunda e-atık konusunda farkındalık yaratmak, evlerde çekmecelerde bekleyen e-atıkların 
ger! dönü"türülmes! !le do#al kaynakların korunaca#ı ve çevre k!rl!l!#!ne katkı sa#lanaca#ı 
konusunda b!l!nç yaratmak, e-atık ger! dönü"ümü konusunda kolaylık sa#lamak, Türk!ye’dek! 
evlerde bulunan e-atık m!ktarını da kayıt altına almak !ç!n çalı"mak, e-atık ger! dönü"ümünden 
aslında b!r gel!r elde ed!ld!#!n!n bu sayede evde bekletmek yer!ne b!r katkı sa#lanab!lece#!n!n 
altını ç!zmek. Bu katkıyı da ulv! b!r amaçla b!rle"t!rerek mot!vasyonu arttırmak hedeflenmekted!r. 
Bu ba#lamda daha önce TEGV’e çocuklarımızın n!tel!kl! e#!t!m! !ç!n yaptı#ımız ba#ı" Eylül ayı 
!t!bar!yle pandem! neden!yle vefat eden sa#lık çalı"anlarımızın çocuklarına e#!t!m bursu olarak 
ba#ı"lanmaktadır.

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

• E-atıkların kayıt altına alınması !ç!n b!r telekomün!kasyon "!rket!n!n destek verd!#! !lk sosyal 
sorumluluk projes!d!r.

• Benzer elektron!k atık dönü"ümü projeler!nden farklı olarak kend! e-atı#ımızın !ler!s!nde 
Türk!ye’de mü"ter!ler!n!n Tekno atıklarından kend!n! sorumlu h!sseden !lk "!rket!z. 

• Tekno atık d!yerek e-atı#ın en büyük bölümünü cep, telefonu, b!lg!sayar ve tablet!n 
olu"turdu#unun altını ç!zd!k.

• Yaratıcı farkındalık çalı"maları !le projen!n seferberl!#e dönü"mes! !ç!n çabalıyoruz.

• Sen yap d!ye’ platformundan Tekno Atık b!lg!lend!rmes! ve ger! dönü"ümden kazanılan 
fayda !le !lg!l! mü"ter!ler!m!ze b!r v!deo yayınladık. $zleyenler! GB !le ödüllend!rd!k. 

• Projen!n !lk 5 ayında Tekno Atı#ını ger!dönü"üme kazandırıp en yaratıcı payla"ımı yapan 5 
mü"ter!m!z ödüllend!r!ld!. 

• Turkcell bay!ler! arasında da Tekno Atık toplama yarı"ması düzenlend!. Kazanan 15 bay!m!z! 
elekt!r!kl! scooter !le ödüllend!rd!k

• Ger! dönü"ümden gelen gel!r! de y!ne sürdürüleb!l!r kalkınma !ç!n halk nezd!nde de gönülden 
desteklenmek !stenen pandem! neden!yle vefat eden sa#lık çalı"anlarının çocuklarına e#!t!m 
bursu olarak ba#ı"lıyoruz. 

• Bu nedenle de ger!ye de#!l !ler!ye dönü"türme projes! d!yoruz.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı 

Projey! B!l!"!m Sanay!c!ler! Derne#! (TÜB$SAD) !"b!rl!#! !le yürütüyoruz. Turkcell olarak 
ma#azalarımızı açıyor kutuları yerle"t!r!yor farkındalık çalı"maları yürütüyoruz. Bay!ler!m!z!n 
gelen Tekno Atı#ın kayıt altına alınması !ç!n s!steme g!r!" ve kargolama e#!t!mler! ver!yoruz. 
Tub!sad bu a"amadan sonra dolan kutuların ger! dönü"üm fabr!kalarına gönder!lmes!n! ve s!steme 
g!r!len atıkların Çevre ve %eh!rc!l!k Bakanlı#ı s!stem!ne de g!r!lmes!n! sa#lıyor. Ger! dönü"ümden 
gelen gel!r! de Eylül ayına kadar çocuklarımızın n!tel!kl! e#!t!m! !ç!n TEGV’e Eylül ayı !t!bar!yle de 
KAHEV(Kadın Hek!mler E#!t!me Destek Vakfı)’e pandem! neden!yle vefat eden sa#lık çalı"anlarının 
çocuklarının e#!t!m!ne katkı !ç!n ba#ı"lamaya ba"ladık.

12 SORUMLU ÜRET#M VE TÜKET#M
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları 

6,5 ton (18.000 adet) Tekno Atık topladık. Bu atıklar kamuoyunun evde çekmeces!nde bekleyen 
atıklar. Bu da yaratılan en büyük fayda. Bunun dı"ında Sen Yap D!ye Platformu üzer!nden e#!t!me 
dönü"tür v!deosunu !zleyen yakla"ık 1 m!lyon k!"!ye 1 GB hed!ye ett!k. Projen!n !lk 5 ayında atı#ını 
ger! dönü"üme get!ren ve yaratıcı payla"ım yapan 1 k!"!y! her ay cep telefonu !le ödüllend!rd!k. 
Bay!ler!m!z!n kayıt altına almalarını ve elektron!k atık toplamayı te"v!k etmeler! !ç!n 15 bölgede 
15 bay!m!z! elektr!kl! scooterla ödüllend!rd!k. Reklam f!lm!m!zle gen!" k!tlelere ula"tık. Böylece 
Türk!ye’de !nsan sa#lı#ını tehd!t eden elektron!k atıkların ger! dönü"ümü !le de#erl! madenler!n 
yen!den kullanımı konusunda farkındalık yarattık. Bu atıklardan gelen gel!rle 10 ayda 68 çocu#un 
n!tel!kl! e#!t!m!ne katkı sa#layacak gel!r! TEGV’e ba#ı"ladık. Eylül ayından !t!baren tüm atık gel!r!n! 
pandem! neden!yle vefat eden sa#lık çalı"anlarının çocuklarına b!r yıl boyunca burs olması !ç!n 
KAHEV’e aktarıyoruz. %u an !ç!n 1 ay g!b! b!r süreyle topladı#ımız atıkla yalnızca 3 çocu#un 1 yıllık 
e#!t!m bursunu kar"ılayab!l!yoruz. Hedef!m!z halkımızla b!rl!kte bu rakamları artırmak.

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

Proje öncel!kle b!rkaç Sürdürüleb!l!r Kalkınma Amacına ula"ab!lmek !ç!n gel!"t!r!lm!" b!r proje. 
Öncel!kle sorumlu tüket!m ve kaynakların ver!ml! kullanılması !ç!n kamuoyunun dah!l!yet!n! sa#lıyor. 
Bu konuda hem somut adım atıyor hem farkındalık yaratıyor. 4. Amaç olan n!tel!kl! e#!t!me katkı 
sa#lıyor, ayrıca 17. Amacın payda"larla ortaklı#ının en güzel örnekler!nden; Devlet!m!z!n Sıfır Atık 
projes!n! de destekleyen proje !le özel sektör, stk/stklar ve kamuoyu !"b!rl!#!n! !çer!yor. 

Proje "!rket!n yapıp fayda sa#ladı#ı b!r !" de#!l hep!m!z!n ta"ın altına el!n! koymasını hedfleyen 
böylece de seferberl!#e dönü"en b!r !".

E-atıkların kayıt altına alınması !ç!n b!r telekomün!kasyon "!rket!n!n destek verd!#! !lk sosyal 
sorumluluk projes!d!r.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

Program !le aslında kolay b!r yol göster!ld!#!nde halkımızın çevrey! korumak !ç!n adım atmaya 
hazır oldu#unu gördük.

Eylül ayında bay!ler!m!z arasında yaptı#ımız yarı"mayla projen!n uygulayıcılarının bu projeye 
!nanmasıyla ger!dönü"ümün b!r anda nasıl arttı#ını gördük.

E-atıkların ger!dönü"türülmes! !le sa#lanacak faydanın h!ç gel!r olmasa b!le b!l!nmed!#!n!n, çevreye 
sa#ladı#ı katkı, sorumlu tüket!m baca#ı ve kaynakların ver!ml! kullanılması konusunda yeter!nce 
farkındalık olmadı#ını !ler!k! dönemlerde bu konuya daha fazla sah!p çıkıp projen!n bu kısmını 
daha fazla anlatmamız gerekt!#!n! gördük.
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KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

https://www.turkcell.com.tr/eg!t!me-donustur/donusum-yolculugumuz.html (Reklam F!lm!)

https://medya.turkcell.com.tr/en/bullet!ns/turkcell-!n!t!ated-recycle-!nto-educat!on-project/

https://www.bloomberg.com/press-releases/2019-11-28/turkcell-!n!t!ated-recycle-!nto-
educat!on-project

https://www.nasdaq.com/press-release/turkcell- !n !t !ated-recycle- !nto-educat !on-
project-2019-11-28

https://www.haberturk.com/turkcell-eg!t!me-donustur-projes!n!-baslatt!-haberler-2543692-
teknoloj!

https://www.aa.com.tr/tr/s!rkethaberler!/b!l!s!m/turkcell-6-5-ton-tekno-at!g!-eg!t!me-
donusturdu/660341

https://www.turkcell.com.tr/eg!t!me-donustur/!ndex.html
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ALTIN

Program / Uygulamanın Adı

Etk! Alanımızda Sürdürüleb!l!rl!k (Sürdürüleb!l!r Tedar!k Z!nc!r! Yönet!m!) 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

B!rle"m!" M!lletler Küresel $lkeler Sözle"mes!’ne göre "!rketler!n tedar!k z!nc!rler!nde 
sürdürüleb!l!rl!#! desteklemeler! !nsan hakları, çevre, yolsuzluk ve ad!l çalı"ma "artları açısından 
büyük b!r etk!ye sah!pt!r. Ancak katılımcıların büyük kısmının bu konuda gel!"!m göstermekte 
zorlandıkları b!ld!r!lmekted!r. Bununla b!rl!kte sürdürüleb!l!r tedar!k z!nc!r! yönet!m! B!rle"m!" 
M!lletler Sürdürüleb!l!r Kalkınma Amaçları’nın 8,9, 12, 13, 14,15 ve 17. Maddeler!yle do#rudan !lg!l! 
görülmekted!r. 

%!rketler!n Tedar!k Z!nc!r! !"levler! sürdürüleb!l!rl!k alanında öneml! ölçüde yer kaplamaktadır ve 
ya"am döngüsü perspekt!f!nden bakıldı#ında "!rketler!n etk! alanı !ç!nde yer alan tedar!kç!ler, yetk!l! 
satıcı ve serv!sler g!b! g!r!"!mler dah!l ed!lmeden, sürdürüleb!l!r "!rketlerden de, genel anlamda 
sürdürüleb!l!r büyümeden de bahsetmek mümkün de#!ld!r. Do#u" Otomot!v sürdürüleb!l!rl!k 
stratej!s! tam olarak etk! alanı yönet!m!ne dayanmaktadır. Aynı zamanda sürdürüleb!l!rl!k !lkeler!n!n 
tüm !" dünyasında yaygınla"tırılmasında öneml! b!r rolü olan sürdürüleb!l!r tedar!k z!nc!r! yönet!m!, 
Do#u" Otomot!v’!n öncel!kler! ve 2025 sürdürüleb!l!rl!k hedefler! arasında yer almaktadır. 

Tüm de#er z!nc!r!m!zde sürdürüleb!l!rl!k anlayı"ını, ölçme, de#erlend!rme ve raporlama kültürünü 
ben!mseteb!lmek !ç!n, 2014 yılında ba"lattı#ımız program kapsamında tedar!kç!ler!m!z ve yetk!l! 
satıcı ve serv!sler!m!z! her yıl sürdürüleb!l!rl!k uzmanlarıyla b!rl!kte z!yaret ederek e#!t!m ver!yor 
ve sürdürüleb!l!r "!rket olma yolunda vereb!lece#!m!z destekler! anlatıyor, raporlamaya te"v!k 
etmek amacıyla her yıl ver!ler!n! kend! raporumuza dah!l ed!yor, ayrıca !nternet s!tem!z üzer!nde 
de yayınlıyoruz. Tedar!k z!nc!r!m!zde Yetk!l! Satıcı ve Serv!sler!m!z !le tedar!kç!ler!m!ze z!yaretler 
gerçekle"t!rerek konunun önem! hakkında tüm yönet!c!ler!n! b!lg!lend!r!yoruz. 2019 yılı raporumuza 
katılan Yetk!l! Satıcı ve Serv!sler!m!z, tüzel k!"!l!k olarak tüm Bay! a#ımızın yakla"ık %40’ını geçt!. 
$"t!rak!m!z olan Do#u" Oto !le bu oran %73’e ula"tı. Raporumuza dah!l ederek sürdürüleb!l!rl!k 
performansının "e'aflık !lkes!nde te"v!k etmeye çalı"tı#ımız tedar!kç!ler!m!z!n sayısı !se 2019 
yılında 10 yen! tedar!kç!m!z!n de katılımıyla 27 oldu. Bu tedar!kç!ler!m!z!n $dar! $"ler Satın Alma 
tutarı !ç!ndek! oranı !se yakla"ık %13’tür. 

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Sürdürüleb!l!rl!#!n temel!nde yer alan "e'aflık, hesapvereb!l!rl!k, payda" katılımı, etk! alanı 
ve öncel!kl!l!k !lkeler! do#rultusunda stratej! ve hedefler!n! bel!rleyen Do#u" Otomot!v 2016 
yılından bu yana sürdürüleb!l!rl!k raporu kapsamında BM SKA !ndeks!ne de yer vermekte ve 
tüm performanslarını bu amaçlar do#rultusunda kamuyla payla"maktadır. 2014 yılında ba"ladı#ı 
sürdürüleb!l!r tedar!k z!nc!r! yönet!m! programıyla etk! alanı do#rultusunda Yetk!l! Satıcı ve 
Serv!sler! !le Tedar!kç!ler!nde sürdürüleb!l!rl!k uygulamalarını te"v!k etmey!, etk! alanında yer 
alan bu k!l!t payda"larına sürdürüleb!l!rl!k alanında destek vermey! amaçlamaktadır. Program 
kapsamında ver! toplama, raporlama, e#!t!m ve danı"manlık h!zmetler! ver!lmekted!r. Program 
her yıl katılımcı sayısı artarak devam etmekted!r. 

CSR TR 
Altın Ödül
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Sürdürüleb!l!r tüket!m ve üret!m kalıplarının güvence altına alınması

KSS Çözümünün Hedefler" 

Do#u" Otomot!v Sürdürüleb!l!r Tedar!k Z!nc!r! Programı’nın hedef! etk! alanında sürdürüleb!l!r 
uygulamaları yaygınla"tırarak b!l!nc!n artmasını sa#lamak, r!sk yönet!m! açısından f!nansdı"ı 
r!sklerde öneml! b!r etk! payına sah!p olan tedar!k z!nc!r! kaynaklı r!skler! azaltmak, tedar!k 
z!nc!r!nde yer alan kurum ve kurulu"ların raporlama yapmalarına destek olarak UNGC !mzacısı 
olmalarını desteklemek ve gelecekte var olacak kurumlar yaratab!lmek !ç!n ortaklıkların devamını 
sa#lamaktır. Programla b!rl!kte Do#u" Otomot!v de#er z!nc!r!ndek! tüm !"t!rakler dı"ında 
tedar!kç!ler!m!z!n ve Yetk!l! Satıcı ve Serv!s a#ının tamamına er!"erek performanslarının !zlenmes!, 
sürdürüleb!l!rl!#!n te"v!k ed!lmes!, ayrıca bu uygulamanın tüm kurum ve kurulu"lar !ç!n örnek te"k!l 
ederek yaygınla"tırılması da hedefler!m!z arasında yer almaktadır. 

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

Do#u" Otomot!v sürdürüleb!l!r tedar!k z!nc!r! yönet!m! programı kapsamında o yıl !ç!n bel!rlenen 
Yetk!l! Satıcı ve Serv!sler! !le Tedar!kç!ler!n! uzman b!r danı"manla z!yaret ederek öncel!kle tüm 
yönet!c! ve çalı"anlarına yüz yüze sürdürüleb!l!rl!k e#!t!m! vermekte ve Do#u" Otomot!v’!n 
sürdürüleb!l!rl!k stratej!, pol!t!ka ve hedefler! hakkında b!lg!lend!rme yapmaktadır. E#!t!m!n 
!çer!#!nde sürdürüleb!l!rl!k raporlaması, !lkeler!, UNGC !mzacısı olmanın "!rket !ç!n sa#layaca#ı 
faydalar, UNSDG !çer!#!, Et!k Süreçler ve performansların ne "ek!lde !zleneb!lece#!ne da!r 
b!lg!ler yer almaktadır. E#!t!m!n ardından "!rketler!n genel sürdürüleb!l!rl!k performansları 
de#erlend!rmes! yapılmakta ve rapor kapsamında dah!l olab!lmek !ç!n toplanacak ver!ler!n b!lg!ler! 
ver!lmekted!r. Yıl !ç!nde sürdürüleb!l!rl!k alanında sorularına do#rudan danı"man tarafından yanıt 
ver!lmekte, ver! toplama çalı"malarına destek sa#lanmaktadır. $k!nc! z!yaretler raporlamanın 
ardından gerçekle"t!r!lmekte ve !lerleme kayded!leb!lecek ya da r!skl! bulunan alanlar hakkında 
"!rket yönet!c!ler!ne b!lg! ver!lmekted!r. 2018 yılında rapora dah!l olan tedar!kç!ler!m!z !ç!n b!r 
organ!zasyon düzenlenerek kend!ler!ne sürdürüleb!l!rl!k alanında ba"arı ödüller! da#ıtılmı"tır. 

Do#u" Otomot!v Sürdürüleb!l!r Satın Alma pol!t!kası ve uygulamaları da bu program kapsamında 
yürütülmekted!r. 2014 yılından bu yana tüm tedar!kç!ler!m!ze tedar!kç! seç!m, de#erlend!rme ve 
denet!m süreçler! !ç!nde sürdürüleb!l!rl!kle !lg!l! konular da yer almakta ve "!rketlerden bu alanda 
taahhüt !stenmekte, yıl !ç!nde denetlenmekted!r. 

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı 

Do#u" Otomot!v Sürdürüleb!l!r Tedar!k Z!nc!r! Yönet!m! Programı !lk günden bu yana payda" 
katılımı stratej!s!yle yönet!lmekte ve "!rket!m!z!n en öneml! k!l!t payda"ları arasında yer alan 
Yetk!l! Satıcı ve Serv!sler!m!z !le Tedar!kç!ler!m!z! oda#ına almaktadır. AA1000SES Payda" Katılımı 
Standardının !lkeler! do#rultusunda olu"turulan program, “sor-ö#ren-hesap ver” döngüsü !le 
yönet!lmekted!r. Programla !lg!l! kamuya sürdürüleb!l!rl!k raporları aracılı#ıyla yapılan açıklamaların 
dı"ında programın "!rket !ç!nde de !let!"!m! yapılmakta, payda"larımızın z!yaretler!ne "!rket!n !lg!l! 
b!r!m çalı"anları dı"ında bölge yönet!c!ler! de katılmaktadır. Dünyada kend! segment!m!zde benzer 
b!r örne#! olmayan programın payda" katılımı açısından sonuçları her yıl de#erlend!r!lmekted!r. 
Katılımcı "!rketler kend! !stekler!yle sürece dah!l olmakta ve süreçten fayda sa#ladıklarını !fade 
etmekted!r. 

12 SORUMLU ÜRET#M VE TÜKET#M
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları 

2019 yılı raporumuza katılan Yetk!l! Satıcı ve Serv!sler!m!z, tüzel k!"!l!k olarak tüm Bay! a#ımızın 
yakla"ık %40’ını geçm!"t!r. $"t!rak!m!z olan Do#u" Oto !le bu oran %73’e ula"mı"tır. Raporumuza 
dah!l ederek sürdürüleb!l!rl!k performansının "e'aflık !lkes!nde te"v!k etmeye çalı"tı#ımız 
tedar!kç!ler!m!z!n sayısı !se 2019 yılında 10 yen! tedar!kç!m!z!n de katılımıyla 27 olmu"tur. Bu 
tedar!kç!ler!m!z!n $dar! $"ler Satın Alma tutarı !ç!ndek! oranı !se yakla"ık %13’tür. Çok büyük b!r 
tedar!kç! ve Yetk!l! Satıcı a#ına sah!p olan Do#u" Otomot!v, bu program kapsamında kalıcı, 
de#!"!me neden olan ve sadece yaptırımlarla de#!l, b!lerek, anlayarak ve !steyerek katılım sa#layan 
payda"lar hedeflemekted!r. Türk!ye’n!n pek çok !l!ne da#ılmı" olan etk! alanımızda yer alan bu 
payda"larımızın, yüz yüze z!yaret ed!lerek, sahaları gez!lerek do#rudan profesyonel danı"manlık 
h!zmet! almaları sa#lanmaktadır. Hem Do#u" Otomot!v Sürdürüleb!l!rl!k raporunda hem de !nternet 
s!tes!nde !lg!l! bölümde kamuyla payla"ılan sürdürüleb!l!rl!k performansları "!rketler!n çalı"an 
sayıları, faal!yet gösterd!kler! alanların ölçüler!yle b!rl!kte ver!lerek kend!ler!n! d!#er kurumlarla 
kar"ıla"tırma yapmaları !ç!n olanak sa#lanmakta, her yıl gösterd!kler! gel!"meler! !zleyeb!lmeler! 
hedeflenmekted!r. 

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

B!rle"m!" M!lletler!n Sürdürüleb!l!r Tedar!k Z!nc!r! üzer!ne yapmı" oldu#u tesp!tlerden b!r!s! de 
"!rketler!n tedar!k z!nc!r!nde sürdürüleb!l!r uygulamaları yerle"t!rmes!n!n güç oldu#u saptamasıdır. 
Dünyada bu konuda yapılan çalı"malar Do#u" Otomot!v tarafından !ncelenm!", bu uygulamaların 
ço#unlukla te"v!k, denet!m ve yaptırım "ekl!nde !lerled!#! görülmü"tür. %!rket!m!z!n tedar!k 
z!nc!r!nde OEM’lerden olu"an ve dünyada sürdürüleb!l!rl!k alanında otomot!v sektöründe l!derler 
arasında yer alan markalar bulunmaktadır. $ler! düzeyde sürdürüleb!l!rl!k hedefler!yle tak!p ett!#!m!z 
OEM’ler aynı zamanda de#er z!nc!r!m!zde devamlılı#ı sa#lamak !ç!n b!z! de te"v!k etmekted!r. Z!ra 
etk! alanı sürdürüleb!l!rl!k performanslarında g!derek daha da büyük önem kazanmaktadır. Do#u" 
Otomot!v’!n do#rudan de#!"!m!, e#!t!m!, danı"manlı#ı ve raporlamayı hedefleyen bu programının 
b!r benzer uygulaması henüz dünyada bulunmamaktadır. 

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

De#er z!nc!r!m!zde yer alan tedar!kç!ler!m!z ve Yetk!l! Satıcı ve Serv!sler!m!z!n büyük kısmı KOB$ 
kapsamına g!ren "!rketlerd!r. Sürdürüleb!l!rl!k farkındalı#ının yerle"t!r!lmes!, ben!msenmes! ve 
hayata geç!r!lmes! bu anlamda zor olmaktadır. Ancak b!reb!r ver!len e#!t!mler, sorularına do#rudan 
uzman danı"man tarafından yanıt ver!lmes!, her yıl !zlenen ver!lerle b!rl!kte sürdürüleb!l!r b!r "!rket 
olmanın ver!ml!l!k ve rekabet "ansını arttırmakla !lg!l! sonuçlarının görülmes! payda"larımızı te"v!k 
etmekte ve gel!"!m göstermek !ç!n çaba harcamalarına neden olmaktadır. Program zaman ve 
bütçe açısından zamana yayılarak uygulanmaktadır. Her yen! katılım öneml! b!r ba"arı olarak 
görülmekted!r. 

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

Do#u" Otomot!v hem !nternet s!tes! hem de sürdürüleb!l!rl!k raporu kapsamında programın 
!let!"!m!n! yapmaktadır. Bununla b!rl!kte her yıl rapor yayınlandıktan sonra "!rket !ç!nde kalıcı 
ekranlar, b!llboardlar ve farklı araçlar kullanılarak "!rket !ç!nde de performansımızın nasıl !lerled!#! 
çalı"anlarımıza duyurulmaktadır. Sosyal medya araçlarında da performanslarımızın !let!"!m! 
düzenl! olarak yapılmaktadır. 
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https://www.dogusotomot!v.com.tr/tr/surduruleb!l!rl!k/etk!-alan!m!z/tedar!kc!ler!m!zde-
surduruleb!l!rl!k-2019

https://www.dogusotomot!v.com.tr/tr/surduruleb!l!rl!k/etk!-alan!m!z/yetk!l!-sat!c!-ve-
serv!sler!m!zde-surduruleb!l!rl!k-2019

https://www.dogusotomot!v.com.tr/tr/surduruleb!l!rl!k/stratej!-ve-yonet!m-2019/paydas-
kat!l!m!-2019/paydas-kat!l!m!1-2019
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Program / Uygulamanın Adı

Enerj! Avcıları  

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

Enerj!n!n ver!ml! kullanılarak nasıl tasarruf edeb!lecekler!n! genç nes!llere ö#retmey! amaçlayan 
projem!z! 2016 yılından bu yana sürdürüyoruz. 

Gerçekle"t!rd!#!m!z 45 dak!kalık !nterakt!f etk!nl!k sonrasında Enerj! Avcılı#ı m!syonunu üstlenen 
çocuklar evler!nde, okullarında enerj!n!n akt!f olarak kullanıldı#ı her alanda ebeveynler!ne de 
ö#rend!kler! b!lg!lerle rehberl!k ederek sosyal sorumluluk projes!n!n toplumda yaygınla"masına 
öncülük ed!yorlar. 

Projem!z Enerj! Tab!! Kaynaklar Bakanlı#ı’nın ver!ml!l!k 2020 yılını ver!ml!l!k yılı !lan etmes! !le 
de#er!n! b!r kez daha kanıtlamı"tır. Projem!z!n hedef k!tles!n! ö#renmen!n en akt!f oldu#u ve 
alı"kanlıkların !ler!k! ya" gruplarına aktarıldı#ı 4-8 ya" grubu çocuklar olu"turuyor. 

Etk!nl!k !çer!#! "u "ek!lde !lerler: $nterakt!f uygulamada z!yaret ed!len okulda uygun b!r alan Bay 
%a"kının ev! g!b! düzenlen!r. Ö#renc!ler, tüket!m alı"kanlıklarını do#ru yönetemeyen Bay %a"kın’ın 
ev!nde konuktur. Çocuklar anlatıcının e"l!#!nde !lerleyen sunumda Enerj! Avcıları Kahramanları 
!le tanı"ır. Enerj! Avcılar Kahramanları bu ya" grubunun en çok sevd!#! hayvan karakterler!nden 
olu"maktadır. Enerj!k Aslan; Ne"el! F!l, %akacı Maymun, Meraklı Papa#an, Sev!ml! Su Aygırı elektr!k 
enerj!s! ve d!#er kaynakların nasıl ver!ml! kullanılaca#ını anlatırken Ba" %a"kın anlatılanın ters!ne 
yaptı#ı davranı"lar neden! !le çocuklar tarafından uyarılır. Bu yanlı"ı düzeltme refleks! çocukların 
do#ru davranı"ı ö#renmeler!n! kolayla"tırmaktadır. Etk!nl!k boyunca çocuklar tarafından do#ruya 
yönlend!r!len Bay %a"kın da çocuklarla b!rl!kte Enerj! Avcısı olur.

Ancak hedef k!tle baz alınarak her çocu#un temas !ç!nde bulundu#u ebeveynler de projen!n hedef! 
!ç!nde yer alıyor. Enerj! Avcıları sayes!nde her çocuk enerj!n!n ver!ml! kullanılması konusunda 
ebeveynler!ne ö#ret!c! oluyor.

2016 yılında ba"lattı#ımız Enerj! Avcıları projem!zle 2 !lde 47 !lçedek! 200’ü a"kın okulda bugüne 
kadar 20 b!n ö#renc!ye ula"tık.

Pandem! neden!yle okul z!yaretler!ne ara verd!#!m!z projem!z de çocuklarımıza etk!nl!k sonrasında 
da#ıtılan aldıkları e#!t!m! pek!"t!rmeler!n! sa#layacak mesajlar !çeren e"le"t!rme kartı oyunlarını 
çocuklarımıza ula"tırmaya devam ed!yoruz. 

Projem!z; Türk!ye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne#! tarafından 2017 yılında 9. su 
düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryer! Sürdürüleb!l!r Kalkınma Akadem! Ödüller! 
organ!zasyonunda “$kl!m Eylem!” dalında ödüle layık görülmü"tür.

KSS Çözümünün Ana Amacı 

• Enerj!n!n ver!ml! kullanılarak nasıl tasarruf edeb!lecekler!n! genç nes!llere ö#retmey! 
amaçladı#ımız projem!zle b!r yandan elektr!k enerj!s!n!n b!r gün tükeneb!lece#!n! de 
vurgulamaktayız. 

• Çocuklarda zorlukla üret!len enerj!n!n kolaylıkla tüket!lmeyecek kadar de#erl! oldu#u b!l!nc!n! 
de a"ılamaya çalı"ıyoruz. 

ALTIN

CSR TR 
Altın Ödül
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Sürdürüleb!l!r tüket!m ve üret!m kalıplarının güvence altına alınması

• Tüket!m toplumunda ya"ayan çocukları kaynaklar konusunda b!l!nçlend!rerek bu e#!l!mden 
arınmı" yen! nes!ller hal!ne gelmes!ne katkıda bulunuyoruz. 

KSS Çözümünün Hedefler" 

Tasarruf ve ver!ml!l!k anlayı"ını hayat felsefes! hal!ne get!rerek kıt olan elektr!k enerj!s! g!b! kaynaklar 
yanı sıra d!#er kaynakları da b!l!nçl! tüketmey! hayatının oda#ına almı" yen! nes!ller yet!"t!rmek. 

Enerj! da#ıtımı sa#ladı#ımız $zm!r ve Man!sa !ller!nde yürüttü#ümüz projem!zle bu bölgelerde 
ya"ayan çocukların tasarruf ve tüket!m konusunda farkındalıklarını olu"turmak. 

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

• M!ll! E#!t!m $l Müdürlükler! !le kurulan !let!"!m ve alınan !z!nler !le okullar z!yaret ed!lmekted!r. 

• Okullarda gerçekle"t!r!len !nterakt!f !lerlet!len drama katkılı e#!t!m !le çocuklar e#lenerek 
ö#renmekted!r. 

• Enerj! Avcıları Kahramanları; projen!n h!tap ett!#! ya" grubu !ç!n ç!zg! f!lmlerde de en çok 
kullanılan ve bell! karakter özell!kler!n! ta"ıyan kahramanlar protot!p alınarak yaratılmı"tır. 

• $y!n!n kar"ısındaymı" g!b! davranan ama aslında saf tem!z ama b!lg!s!z b!r karakter olan 
Bay %a"kın !nterakt!f drama göster!s! boyunca yaptı#ı yanlı"lıklarla çocuklara do#runun ne 
oldu#unu anlatır.

• Okul yönet!c!ler!, ö#retmenler ve a!leler!nde proje !çer!s!nde yer alması sa#lanmı"tır. 

• Da#ıtılan e"le"t!rme kartı kutu oyunu e#!t!m!n a!le !çer!s!nde oynanan oyun !le pek!"mes!n! 
sa#lamaktadır. 

Çocuklar yüklend!kler! Enerj! Avcılı#ı m!syonunu ev, okul g!b! ya"adıkları her türlü alanda hayata 
geç!rmekted!rler.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı  

• $zm!r M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü 

• Man!sa M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü 

• $lçe M!ll! E#!t!m Müdürler! 

• $lçe Beled!ye Ba"kanları

• Kaymakamlar

• Okul Yönet!c!ler!

• Ö#retmenler

• Ö#renc! A!leler!

• %!rket Çalı"anları

• Basın

12 SORUMLU ÜRET#M VE TÜKET#M
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları  

Çocukların anlayaca#ı d!lden hazırladı#ımız anketler e#!t!m önces! ve sonrası örneklem gruba 
uygulanarak çocukların e#!t!m önces! ve sonrası ölçümlenmekted!r. 

Çocukların a!leler! ve ö#retmenler !ç!n hazırlanan skor kartları çocukların e#!t!mler!n! aldıkları 
konularda b!r aylık ölçümleme yapılmasını sa#lamaktadır. 

Proje sayes!nde 20.000 ö#renc!ye ula"tı#ımızı dü"ünerek projen!n etk! alanının 80.000 k!"! 
oldu#unu söyleyeb!l!r!z.

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?  

Projem!z hedef k!tles! olan 4-8 ya" grubu !ç!n enerj! tasarrufu ve ver!ml!l!#!n! konu alan tek 
projed!r d!yeb!l!r!z. Özell!kle 2020 yılının Enerj! tab!! Kaynaklar Bakanlı#ı tarafından da ver!ml!l!k 
yılı !lan ed!ld!#!n! dü"ünürsek sektör olarak yürüttü#ümüz projen!n örnek alınması gerekt!#! ve 
tüm Türk!ye’de uygulanab!l!r b!r proje oldu#u kanaat!ndey!z. 

• Programın Yürütülmes! Sırasında Ö#ren!len Dersler 

• Enerj! de d!#er kaynaklar g!b! kısıtlıdır ve b!r gün tükeneb!l!r. 

• Çevrendek! tüm kaynakları ver!ml! kullan. 

• Ver!ml!l!k tasarrufu get!r!r

• Enerj!n!n ver!ml! kullanılmasını sa#layacak !puçları.

• Enerj!n!n ne kadar zor üret!ld!#! bu nedenle kolayca tüket!lmemes! gerekt!#!

• Elektr!k olmasaydı ne olurdu?

• 

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

• %!rket çalı"anlarımız projen!n !ç payda"larını olu"turmaktadır. Yapılacak etk!nl!klere 
çalı"anlarımızın da katılımı te"v!k ed!l!r. 

• Sosyal medya payla"ımları !le ver!ml!l!k ve tasarruf !puçları sıklıkla payla"ılır. 

• Basın !let!"!m! !le projem!z sıkça duyurulur. 
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Program / Uygulamanın Adı

Leyleklere Yen! Yuva 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

Faal!yette bulundu#umuz bölgede ya"am kal!tes!n!n gel!"t!r!lmes! ve sürdürüleb!l!r olmasında 
sorumlulu#umuzun b!l!nc!ndey!z. Sürdürüleb!l!r çevre anlayı"ımızla da do#ayı ve do#al ya"amı 
korumaya devam ed!yoruz. Büyük b!r farkındalı#ın !lk adımı olarak tüm sektöre örnek olan 
“Leyleklere Yen! Yuva” projem!z !le 10 yılı a"kın süred!r leyleklere ev sah!pl!#! yapmaktan mutluluk 
ve gurur duyuyoruz. 

ADM Elektr!k Da#ıtım olarak, hayat !ç!n enerj! da#ıtırken; fark yaratan kurumsal sosyal sorumluluk 
projeler! gerçekle"t!r!yoruz. 2009 yılında ba"ladı#ımız, Enerj! ve Tab!! Kaynaklar Bakanlı#ı 
tarafından d!#er elektr!k da#ıtım "!rketler!ne örnek göster!len ve uygulanması !stenen “Leyleklere 
Yen! Yuva” projem!zde çalı"malarımıza aralıksız devam ed!yoruz. 

Projem!ze !lk olarak Aydın !l! Söke !lçes!nde elektr!k da#ıtım hattına a!t d!rekler!m!z!n tepe 
noktalarına leylekler!n yuva yapması !ç!n elver!"l! olan özel ya"am platformları yerle"t!rerek 
ba"larken, günümüzde Aydın, Den!zl! ve Mu#la’da her yıl 6.000’den fazla leyle#e elektr!k 
d!rekler!m!zle ev sah!pl!#! yapıyoruz. 

Her yıl göç mevs!m! önces!nde yerle"t!rd!#!m!z özel ya"am platformlarının tekn!k bakımlarını 
yapıyoruz, leylekler!n yuvalarında tem!zl!k ve kontroller! yaparak yuvalara yakın elektr!k da#ıtım 
hatlarında yalıtım çalı"maları yapıyoruz. Göç yolları ve leylek yo#unlu#unun oldu#u bölgelerde 
yatırım projeler!m!z! hassas!yetle "ek!llend!r!yoruz. 

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Aydın !l! Söke !lçes! Av"ar Mahalles! ve çevres!nde leylek popülasyonunun oldukça yo#un oldu#unu 
ve leylekler!n elektr!k d!rekler!m!z!n tepe noktalarına kend! !mkanlarıyla yuva yaptıklarını tesp!t 
ett!k.

Leylekler!n ve özell!kle yavrularının elektr!k çarpması sonucu yaralanmaları üzer!ne harekete 
geçerek, mühend!sler!m!z!n gel!"t!rd!#! özel ya"am platformlarını elektr!k d!rekler!m!z!n tepe 
noktalarına monte etmeye ba"ladık. Ayrıca platform monte ed!len elektr!k d!rekler!m!zde yalıtım 
çalı"malarını da gerçekle"t!rerek leyleklere güvenl! ya"am alanları olu"turduk. 

KSS Çözümünün Hedefler" 

Yapılan özel ya"am platformları ve yalıtım çalı"maları !le beraber leylekler! sa#lıklı b!r "ek!lde 
güvenle elektr!k d!rekler!m!zde m!saf!r ederken, leylekler!n elektr!k hatlarına teması sonucunda 
olu"an elektr!k kes!nt!ler!n!n önüne geçerek de h!zmet bölgem!zdek! ya"am kal!tes!n! ve mü"ter! 
memnun!yet!n! arttırdık. 

PLAT#N

CSR TR 
Platin Ödül
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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!

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler 

Enerj! ve Tab!! Kaynaklar Bakanlı#ı tarafından sektörümüze örnek göster!lmekten ve ülkem!zdek! 
bu konuya da!r farkındalı#ın !lk adımı olmaktan gurur duyuyoruz. 

Elektr!k da#ıtım sektöründe !lk kez uygulanan leylekler!n yuva yapmasına elver!"l! özel ya"am 
platformlarına da!r b!lg! ve deney!mler!m!z! d!#er "!rketlerle payla"maktan mutluluk duyuyoruz.

Yatırım proje takv!mler!m!z! leylekler!n göç mevs!mler!ne göre planlıyoruz. Yatırım çalı"malarımız 
kapsamında elektr!k da#ıtım hatlarımızı yer altına alırken, üzer!nde leylek yuvası olan d!rekler!m!z! 
sadece leylek yuvası olarak kullanılacak "ek!lde muhafaza ed!yoruz. 

Her yıl düzenl! olarak göç mevs!m! önces!nde yuva bakımlarını ve tem!zl!kler!n! yapıyor, özel ya"am 
platformu olan d!rekler!m!zde yalıtım çalı"malarını yen!den kontrol ed!yoruz. 

Göç mevs!m! ba"ladıktan sonra Ege Ün!vers!tes! Fen Fakültes! B!yoloj! Bölümü ve Ekos!stem! 
Koruma ve Do#a Sevenler Derne#! !"b!rl!#! !le leylekler!n yuva, yet!"k!n b!rey ve yavru sayımlarını 
gerçekle"t!r!yoruz. Bu a"amada ac!l !ht!yaç görülen leylekler!n sa#lık problemler!ne ve 
rehab!l!tasyon süreçler!ne destek olurken, yen! yuva !ht!yaçlarını da hızlıca kar"ılıyoruz. 

Göç mevs!m! sonunda h!zmet bölgem!zdek! yo#un göç geç!"ler!n!n ya"andı#ı bölgelerde 
leylekler!n güvenle geç!"ler!n! sa#lamak !ç!n kısm! elektr!k kes!nt!ler! yapıyoruz.

KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı 

Proje dah!l!nde Orman Bölge Müdürlükler!, Ege Ün!vers!tes! akadem!syenler!, çevre örgütler! ve 
bölge halkı !le sürekl! !" b!rl!#! hal!ndey!z.

Leylek nüfusunun sürdürüleb!l!rl!#!, yuvalanmaları ve sayımları !ç!n Ege Ün!vers!tes! Fen Fakültes! 
B!yoloj! Bölümü, Ekos!stem! Koruma ve Do#a Sevenler Derne#! (EKODOSD) ve Tarım ve Orman 
Bakanlı#ı 4. Bölge Müdürlü#ü !le !" b!rl!#! gerçekle"t!r!yoruz. Bu a"amada ac!l !ht!yaç görülen 
leylekler!n sa#lık problemler!ne ve rehab!l!tasyon süreçler!ne destek oluyor, yen! yuva !ht!yaçlarını 
da hızlıca kar"ılıyoruz.

10 yılı a"kın süred!r devam eden projem!zde, mü"ter!ler!m!z!n !lg!s! ve konu hakkında hassas!yetler! 
de b!zler! sev!nd!r!yor. Mü"ter!ler!m!zden gelen b!ld!r!mler net!ces!nde Aydın, Den!zl! ve Mu#la’da 
her noktada yen! özel ya"am platformlarını elektr!k d!rekler!m!ze monte ed!yoruz. K!m! zaman b!r 
!hbarla yuvada b!rkaç gündür harekets!z duran leyle#e kontrol ed!yor, k!m! zaman ebeveynler!n!n 
terk ett!#! yavrularını sah!plen!yor eller!m!zle besl!yoruz. 

%!rket çalı"anlarımız !le beraber göç mevs!m! önces!nde yuvaları kontrol ed!yor; po"et, !p g!b! do#al 
olmayan leyleklere ve yavrularına zarar vereb!lecek maddeler! tem!zl!yoruz. Tekn!k ek!pler!m!z!n 
özel ya"am platformları ve yalıtım/!zolasyon çalı"malarının kontroller!n! yapmasının ardından 
m!saf!rler!m!ze güvenl! ve sa#lıklı b!r ya"am alanı sunuyoruz. 

15 KARASAL YA$AM
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları 

Ekos!stem! Koruma ve Do#a Sevenler Derne#!’n!n her yıl yayınladı#ı “A"a#ı Büyük Menderes 
Havzası Leylek Raporlarına” göre projeye ba"ladı#ımız 2009 yılından !t!baren elektr!k kaynaklı 
leylek yaralanmaları ve ölümler! çok büyük b!r oranda azalmı"tır. 

Özel ya"am platformları, yalıtım çalı"maları !le beraber leyleklere güvenl! ve sa#lıklı ya"am alanları 
hazırlanırken; do#a ve do#al ya"am korunmu"tur. 

Leylekler!n elektr!k da#ıtım hatlarına teması sonucu olu"an elektr!k kes!nt!ler!n!n önüne geç!lm!", 
h!zmet bölgem!zdek! ya"am kal!tes! ve mü"ter! memnun!yet! artmı"tır. 

Projem!z Aydın, Den!zl! ve Mu#la !ller!nde ücra mahallelerde de b!le takd!rle kar"ılanmı" ve bölge 
halkının b!ld!r!mler! !le !ht!yaç duyulan her noktada özel ya"am platformları ve yalıtım çalı"maları 
yapılmı"tır. 

Leylekler!n küresel !kl!m olaylarına kar"ı farklıla"an davranı" ve alı"kanlıkları payda"larımızla 
t!t!zl!kle tak!p ed!lm!", dönem dönem bo" kalan özel ya"am platformaları farklı lokasyonlara 
ta"ınarak yen!den kullanıma sunulmu"tur. 

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

2013 yılında Enerj! ve Tab!! Kaynaklar Bakanlı#ı tarafından ülkem!zdek! d!#er elektr!k da#ıtım 
"!rketler!ne projem!z örnek göster!lm!" ve b!z!m bölgem!zdek! g!b! hassas!yetle uygulanması talep 
ed!lm!"t!r. Böylel!kle projem!z sektörel ve ülkesel b!r farkındalı#ın !lk adımı olmu"tur. 

%!rket!m!z günümüzde de devam eden çalı"maları !le farklı h!zmet bölgeler!nde benzer projeler! 
uygulayan elektr!k da#ıtım "!rketler!ne örnek olmayı sürdürmekted!r. 

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler 

Yatırım projeler!m!z kapsamında elektr!k da#ıtım hatlarını yer altına alırken; uzun ömürlü, kal!tel! 
b!r "ebeke !le kes!nt!s!z h!zmet vermey! hedeflemen!n yanı sıra esk! teller! ve d!rekler! kaldırarak 
"eh!r estet!#!ne de katkı sa#lamayı amaçlıyoruz. 

Leylekler!n her yıl aynı noktada yuva yaptıklarının b!l!nc!yle yatırım çalı"maları sonrasında bo"ta 
kalan ve sökülecek olan elektr!k d!rekler!nde özel ya"am platformları monte ed!lm!"se mevcut 
durumu koruyor, sadece leylek yuvası fonks!yonu !le muhafaza ed!yoruz. 

Payda"larımızla beraber küresel !kl!m de#!"!kl!kler! neden!yle leylekler!n de davranı" ve 
alı"kanlıklarında farklılar gözleml!yoruz. Göç yolları üzer!ndek! sınırlı su kaynakları leylekler! farklı 
rotalara yönlend!r!yor. Bu sebeple h!zmet bölgem!zde yen! lokasyonlar terc!h eden leylekler !ç!n 
yen!den aks!yon alarak elektr!k d!rekler!m!ze yen! ya"am platformları monte ed!yoruz. 
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KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m" 

Kurum kültürümüzün b!r yansıması olarak gerçekle"t!rd!#!m!z kurumsal sosyal sorumluluk 
projeler!nde, en büyük hassas!yet!m!z her zaman ”sürdürüleb!l!rl!k ve sürekl!l!k” olmu"tur. 

Projen!n hedefler! do#rultusunda yapmı" oldu#umuz faal!yetler !le d!#er elektr!k da#ıtım 
"!rketler!ne öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz. Ya"adı#ımız dünya kaynaklarının sınırlı oldu#unu 
b!l!yor, daha tem!z ve ya"anab!l!r b!r dünya !ç!n üzer!m!ze dü"en görevler! yer!ne get!rme heyecanı 
ve enerj!s!yle çalı"malarımıza devam ed!yoruz.

Projem!z sosyal yönü !le herkes tarafından be#en!len ve hassas!yetle tak!p ed!len b!r konuya sah!p 
oldu#u !ç!n gerek yerel gerekse ulusal basının !lg!s! her dönem yüksek olmu"tur.

Özell!kle Aydın, Den!zl! ve Mu#la’da yer alan yerel basın tems!lc!ler! !le beraber y!ne bu !llerde 
bulunan ulusal medya tems!lc!ler!, her yıl göç mevs!m!nde !lk leyle#!n gel!"! !le haber yapmakta ve 
projem!zden sıkça bahsetmekted!r. 

Projem!z!n 10. yılını kutladı#ımız 2019 yılında; p!lot bölge olan Aydın $l! Söke $lçes! Av"ar Mahalles!nde 
TRT Haber !"b!rl!#! !le projem!z! ulusal medyaya ta"ıdık. Y!ne projem!z!n 10. yılına da!r detayları 
!çeren haber bülten!m!z Anadolu Ajansı’nın deste#! !le serv!s ed!l!rken, ulusal medyada gen!" yer 
buldu.
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Program / Uygulamanın Adı

Tohum Ot!zm Uzaktan Er!"!m E#!t!m Portalı 

Ba!vurusu Yapılan Uygulamanın Özet" 

Ba"vurdu#umuz projem!z, Tepe Savunma ve Güvenl!k Sanay! A.%. !le Tohum Ot!zm Vakfı’nın 
b!rl!kte !"b!rl!#! !le gel!"t!rd!#! “tohumot!zmportalı” www.tohumot!zmportal!.com !nternet s!tes!d!r. 
Bu projede temel hedef, sosyal sürdürüleb!l!rl!k kapsamında, e#!t!m ve sa#lık açısından sosyal 
anlamda sürdürüleb!l!rl!#!n sa#lanab!lmes!, gerek ot!zml! b!reyler!n e#!t!m! ve gerek !se bu b!reyler 
!le ya"ayan ve kar"ıla"an toplumdak! d!#er b!reyler!n, ot!zml! k!"!lere kar"ı nasıl davranacakları 
konusunda b!lg!lend!r!lmeler! açısından bütünsel b!r topluma katkı sa#lamaktadır. 

Ot!zm konusunda b!lg! ve e#!t!m !ht!yacı olan tüm b!reylere, a!lelere, e#!t!mc! ve güvenl!k personel! 
g!b! farklı meslek grubundak! k!"!lere, ot!zm farkındalı#ı konusunda uzaktan er!"!m !le e#!t!m !mkanı 
sunan ve e#!t!mler! tamamlayan k!"!lere e#t!!m sert!f!kası veren b!r e-e#!t!m portalı gel!"t!r!lm!"t!r.

Ot!zm rahatsızlı#ı olan her 9 k!"!den sadece 1 tanes!n!n, ot!zm tedav! e#!t!m! alab!ld!#! mevcut 
günümüz "artlarında, uzaktan er!"!m !le ot!zml! b!reylere e#!t!m !mkanlarının sunulması ve hayata 
kazandırılmaları amaçlanmaktadır. Günlük ya"amda kar"ıla"ab!lecekler! sorunlar kar"ısında neler 
yapab!lecekler! hakkında b!reyler, a!leler ve özell!kle ot!zml! b!reyler !le kar"ıla"an d!#er bazı meslek 
gruplarının (güvenl!k görevl!ler! g!b!) b!lg!lend!r!lmeler! sa#lanmaktadır. 

Portal!n e#!t!m !çer!#! Tohum Ot!zm Vakfı’nın de#erl! b!l!msel danı"manları ve uzmanları Prof. Dr. 
El!f Tek!n $ftar, Doç. Dr. Seray Olçay ve Dr. Hat!ce Den!z De#!rmenc! tarafından yazılmı", portalın 
ö#ret!m tasarımı !le !lg!l! süreçler! !se Prof. Dr. Tufan Adıgüzel’!n rehberl!#!nde yürütülmü"tür. Tepe 
Savunma ve Güvenl!k‘!n destekler!yle yen!lenen bu portalda; ot!zme !l!"k!n ayrıntılı b!lg!ler!n yanı 
sıra ot!zml! çocuklarla evde erken müdahale çalı"maları yürütmeye, ot!zml! çocukların davranı" 
sorunlarıyla ba"a çıkmaya ve ot!zml! çocukları ya"amın d!#er a"amalarına hazırlamaya yönel!k 
toplam 24 modül yer almaktadır. 

Tepe Savunma ve Güvenl!k, proje kapsamında sahada görev yapan özel güvenl!k görevl!ler!ne 
de çalı"ma ortamlarında ot!zml! b!reylerle kar"ıla"tıklarında nasıl davranmaları gerekt!#!n! !çeren 
güvenl!k modüller!n! de portala eklem!"t!r. Gelecek yıllarda, farklı sektörde çalı"an kurumlar 
!le !"b!rl!#! yapılarak, portal!n !çer!#! !ht!yaçlara göre gel!"t!r!leb!lecekt!r. Örne#!n haval!manı 
çalı"anları, tur!zm sektöründe görevl! kurumlar g!b! farklı kurum çalı"anlarının da ot!zml! b!reyler 
!le do#ru !let!"!m! nasıl kurab!lecekler! konusunda farkındalıklarının ve b!lg!ler!n!n arttırlması !ç!n 
!" b!rl!kler! gel!"t!r!leb!lecekt!r.

KSS Çözümünün Ana Amacı 

Tepe Savunma ve Güvenl!k S!stemler!, b!r B!lkent Hold!ng kurulu"udur. Tepe Savunma 
Sürdürüleb!l!rl!k V!zyonunun temel!, B!lkent Hold!ng’!n e#!t!m alanında ve toplumsal refaha katkı 
sa#ladı#ı d!#er alanlardak! uzun yıllara dayalı çalı"malarına dayanmaktadır. Özell!kle gelecek 
nes!ller!n e#!t!ml! ve sa#lıklı b!reyler olmalarına katkı sa#lamaktadır. En son teknoloj!k gel!"meler! 
tak!p ed!p, !" süreçler!ne dah!l eden Tepe Savunma, d!j!tal b!r !" b!rl!#! çözümü olarak “Tohum 
Ot!zm Portalını” gel!"t!rm!"t!r. 

PLAT#N

CSR TR 
Platin Ödül
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Uygulama araçlarının güçlend!r!lmes! ve Sürdürüleb!l!r Kalkınma !ç!n 
Küresel Ortaklı"ın canlandırılması

Programımıza uygun olan kategor! aslında b!r de#!l b!rkaç kategor!y! kapsamaktadır. Z!ra projen!n 
ot!zm, e#!t!m ve Vakıf ve Ün!vers!teler !le !"b!rl!#! yapısı vardır. Dolayıs !le Sürdürüleb!l!r Kalkınma 
Amaçları’ndan a"a#ıdak! maddeler! kapsayan b!r proje yapısındadır.

A- Temel !ht!yaçlar – Sa#lık ve Kal!tel! Ya"am

B- Güçlend!rme – N!tel!kl! E#!t!m 

E-  $" B!rl!#! – Hedefler !ç!n Ortaklıklar

KSS Çözümünün Hedefler" 

Tepe Savunma, uzaktan e#!t!m er!"!m !mkanı sa#layan bu proje çözümü !le, ot!zm konusunda 
daha çok b!rey!n e#!t!m !mkanına kavu"masını hedeflem!"t!r. Bu hedefe ula"mak !ç!n, d!j!tal b!r 
çözümü, Tohum Ot!zm Vakfı ve konusunda uzman akadem!syenler !le b!rl!kte gel!"t!rm!"t!r. D!#er 
yandan özel güvenl!k görevl!ler!n!n de ot!zml! b!reyler !le kar"ıla"tıklarında onları anlayab!lmeler! 
ve do#ru b!r !let!"!m kurab!lmeler! amacını ta"ımı"tır. 

Z!ra Türk!ye’de !se 1.4 m!lyon ot!zml! b!rey ve bu sorundan etk!lenen 5.5 m!lyon a!le ferd! bulundu#u 
tahm!n ed!lmekted!r. Bu sayının yakla"ık 434.010’unu !se 0-19 ya" arası ot!zml! çocuk ve gençler 
olu"turmaktadır. Okula ve e#!t!me er!"eb!len çocukların ve gençler!n sayısı !se sadece 42.461. 

Ot!zm!n b!l!nen tek çares! !se erken tanı !le yo#un ve sürekl! özel e#!t!md!r. Bu projedek! portal 
e#!t!mler!n!n tamamlanması !le, ot!zm tedav! ve farkındalı#ının artması en öneml! sonuç ve de#erd!r. 
Vakfın mevcut ö#renme portalı tamamen yen!lenerek ot!zml! çocuklarla etk!le"!mde bulunan tüm 
b!reyler!n zaman ve mekân kısıtlaması olmadan, akıllı telefonlarından veya ta"ınab!l!r c!hazlarından, 
!nternet!n oldu#u her yerde ö#renme !mkânı sunan de#erl! b!r kaynak olu"turulmu"tur. 

KSS Çözümü #ç"n Yapılan Faal"yetler

Bu projey! gel!"t!r!rken, sadece ot!zm farkındalı#ının ve e#!t!m!n!n gel!"t!r!lmes! amaçlanmamı"tır. 
Burada konu !le !lg!l! d!#er b!r öneml! ve hassas konu da, ot!zml! b!reyler !le kar"ıla"an d!#er b!reyler!n 
bu k!"!ler!n ot!zml! olduklarını anlamaları ve nasıl do#ru b!r !let!"!m kurab!lecekler! hakkında 
önceden b!lg! sah!b! olmaları konusunda neler yapab!lece#!m!z üzer!ne kapsamlı b!r ön ara"tırma ve 
gel!"t!rme sürec! gerçekle"t!rmem!zd!r. Bu konu !ç!n de kend! faal!yet alanımız olan “Özel Güvenl!k 
Görevl!s! ot!zm farkındalı#ı modüller!” gel!"t!r!lm!"t!r. Tepe Savunma’da görevl!, 13.000 Özel Güvenl!k 
Personel!n!n bu e#!t!mden !st!fade edeb!ld!#!n! ve ot!zm farkındalıklarının arttı#ını söyleyeb!l!r!z. 
Sektörde görevl! d!#er özel güvenl!k personeller! de bu portalden !st!fade etm!" olab!l!rler. 

D!#er yandan bu çalı"mamız d!#er farklı sektörler !ç!n de “yen!l!kç! çözümler üreteb!lecek” b!r 
yakla"ımdır. Z!ra bu yakla"ım !le tur!zm, otelc!l!k, haval!manı ve benzer! alanlarda, ot!zml! b!reyler! 
tanıma ve anlama konusunda ek modüller gel!"t!r!lerek, bu portal daha çok k!"! ve kurumun h!zmet!ne 
sunulab!lecek ve d!#er sektörlere referans kayna#ı olab!lecekt!r. Projedek! !çer!kler!n hazırlanması 
konusunda da uzman akadem!syen ve Vakıf yönet!cler! !le !"b!rl!#! !le çözümler gel!"t!r!ld!#! !ç!n 
!çer!k farklılı#ı açısından da yen!l!kç! b!r projed!r.. B!r d!#er yen!l!kç! özell!#! de örne#!n, portaldek! 
her b!r e#!t!m v!deosunun be#en!l!p be#en!lmed!#!, kaç k!"!n!n !zled!#! ve hatta favor! olup olmadı#ı 
da y!ne portal üzer!nde tüm payda"lara sunulmaktadır. Bu süreç de sürekl! canlı kalan, !ht!yaç ve 
beklent!lerdek! de#!"!me adapte olan b!r KSS çözümü olma !mkanı sa#lamı"tır.

17 AMAÇLAR #Ç#N ORTAKLIKLAR
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KSS Çözümü’nün Payda!larla #l"!k"s" & Payda! Katılımı

Bu proje, “Özel sektör kurulu"u- S!v!l toplum Kurulu"u- Ün!vers!te” !"b!rl!#! ürünü b!r projed!r. 
D!#er yandan teknoloj!k alt yapı konusunda, alt tedar!k z!nc!r! olarak teknoloj! f!rmaları !le !"b!rl!#! 
yapılmı"tır. Çok yönlü ve !çer!k yönünden zeng!n ve en son teknoloj! !mkanları !le hazırlanmı" 
b!r proje olması sebeb! !le hedefler !ç!n ortaklık kurulmu", n!tel!kl! ve e"!t !mkanlar sunab!len b!r 
e#!t!m portal! özell!kler!ne sah!pt!r. 

Bu KSS çözümünde, özel güvenl!k görev!l!ler!n!n de ot!zm konusunda b!lg! sah!b! olmaları 
sa#lanarak, 13.000 Özel güvenl!k görevl!s! !ç!n hem b!r referans kayna#ı olmu" hem de kend! 
çalı"makta oldukları "!rket!n, Özel güvenl!k sektörünün gel!"mes!ne katkı sa#layan çabalar 
!çer!s!nde olduklarını gözlemlem!"lerd!r. Tohum Ot!z Vakfının “Adım Adım Ko"u” katılımında, 
Tepe Savunma çalı"anları, Tohum Vakfı ve d!#er gönüllüler !le b!rl!kte ko"mu"tur. Süreç pek çok 
payda"ın !"b!rl!#! !çer!s!nde oldu#u ve y!ne gel!"meler !ç!n de b!rl!kte heyecanlanıp, sev!nd!kler! 
b!r yapıya sah!pt!r. B!lg!, !" b!rl!#! ve yen!l!kç! temell! b!r çalı"ma, farklı sektörden proje ortaklarının 
katılımı !le toplumsal fayda etk!s! güçlend!r!leb!lecek ve etk!s! gen!"let!leb!lecekt!r.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etk"ler"/Sonuçları

KSS Çözümünün etk!ler! de çok yönlü olmu"tur ve tüm etk!ler ölçümleneb!l!r ve raporlanab!l!r 
n!tel!kted!r. Ayrıca bu ölçümler çok hızlı tesp!t ed!leb!dl!#! !ç!n gel!"t!rme !mkanları da çok hızlı 
mümkün olmaktadır. Portaldek! e#!t!mler!n sayısı, portale g!r!" aded!, kullanıcı sayısı v.b. b!lg!ler, 
portal ana sayfasında tüm !ç ve dı" payda"lar !le "e'af b!r "ek!lde payla"ılmaktadır. D!#er yandan 
örne#!n, portaldek! her b!r e#!t!m v!deosunun be#en!l!p be#en!lmed!#!, kaç k!"!n!n !zled!#! ve 
hatta favor! olup olmadı#ı da y!ne portal üzer!nde tüm payda"lara sunulmaktadır. Portaldek! 
e#!t!mlerden !st!fade edenler!n, Vakıf yetk!l!ler!ne ger! dönü"ler! de olab!lmekted!r. Sosyal medya 
üzer!nden de görü"ler aktarılmaktadır. Projedek! en büyük ger! dönü" aracı elbette, genel anlamda 
toplumda ot!zm farkındalı#ının artması ve tedav!s!d!r. 

Tohum Ot!zm Vakfı, yıllar !t!bar! !le sürekl! olarak “Türk!ye’dek! b!reyler!n Ot!zm Algısı ve B!lg! 
Düzeyler!n!” ara"tırma "!rketler! aracılı#ı !le ölçümlemekte ve tak!p etmekted!r. 

Portalın üyel!k b!lg!ler!n!n yönet!m!, Tohum Ot!zm Vakfı’nda olup, "e'af, etk!n b!r "ek!lde sürekl! 
ölçümleme yapmaktadırlar. 2020 N!san ayından bu tar!he kadar, 9234 Kullanıcı olu"mu" ve 
5559 e#!t!m tamamlanmı"tır. 9549 !çer!k okunmu"tur. KSS çözümü, ot!zm konusunda e#!t!m 
!ht!yacı olan b!reyler, a!leler! ve e#!t!mc!ler!nde b!lg! artı"ı ve toplumsa ot!zm farkındal!k gel!"!m! 
konularında destek sa#lamı"tır. Tepe Savunma görevl!ler! de ot!zml! b!reyler! anlama ve !let!"!m 
kurma konusunda e#!t!m almı"tır. $st!hdam konusunda sürec! tak!p ve gerçekle"t!rmekle !lg!l! 
b!r!mler !ç!n !lave !st!hdam yerle"t!rmeler! söz konusu olmu"tur.

Programı "y" örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden? 

Bu program “!y! örnek uygulaması” n!tel!#!nded!r. “Kullanıcı dostu” olab!lmes! ve aynı zamanda 
b!lg! ve e#!t!m açısından, uluslararası kabul görmü" gerekl!l!kler! ve !çer!kler! ta"ıyab!lmes! !ç!n 
“ortak b!r d!lde ve kapsamda bulu"ab!lmes!” çok büyük önem ta"ımakta !d!. Özell!kle bu portal! 
kullanacak olan ve her e#t!!m sev!yes!nden k!"!n!n anlayab!lece#! b!r d!lde portalın gel!"t!r!lmes! 
konusunda tüm taraflar, azam! çaba harcadılar. Z!ra özell!kle ot!zml! çocu#u olan ebeveynler!n, 
Türk!ye’n!n her kö"es!nden ba"vurab!lece#! b!r portal olab!lmes! hedeflenm!"t!. Portalın, toplumun 
her kes!m!ne h!tap ed!lecek anlatım ve e#!t!m d!l!nde olab!lmes! konusunda zorluklar ya"andı ve 
tüm taraflarca bu zorluklar ba"arı !le çözüme kavu"turuldu. E#er bu konu çözülemem!" olsa !d!, 
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bu proje amacına ula"amaz !d!. Ayrıca sektör bazlı da e#!t!m modüller! ekleneb!lm!" olması da çok 
de#erl! ve yen!l!kç! b!r ba"arı kr!ter! olmu"tur.

Programın Yürütülmes" Sırasında Ö$ren"len Dersler

Proje hazırlık a"amasında !çer!k gel!"t!rmeler! gerçekle"t!r!l!rken, gelecek dönemlerde !çer!k 
gel!"t!r!lmes! konusunda öneml! ve ö#ren!len b!r konu gündeme gelm!"t!r. Portal!n "u ank! mevcut 
!çer!kler!, en temel düzeyde ot!zm e#!t!m !çer!kler!n! kapsamaktadır. Tepe Savunma, gelecek 
dönemlerde, portal!n e#!t!m !çer!kler!n!, çok daha !ler! sev!yelerde, akadem!k e#!t!m vereb!lecek 
sev!yeye çıkartmak (Matemat!k, Türkçe, Sosyal B!l!mler v.b. alan dersler! eklemek) ve hatta !lk 
a"amalarını tamamlamı" olan ot!zml! b!reyler!n akadem!k anlamda da gel!"eb!lecekler! b!r sev!yeye 
ta"ımak hedef!nded!r. E#!t!m !çer!kler! gel!"t!kçe, ot!zml! b!reyler!n daha fazla ya"ama dah!l 
olab!lmeler! sa#lanab!lece#! !ç!n, akadem!k programların ve dersler!n de portale dah!l olab!lece#! 
b!r de#!"!m hedef! ta"ımaktadır. Bu hedef, program yürütülürken gel!"t!r!lm!" b!r hedeft!r. 

KSS Çözümünün #ç ve Dı! #let"!"m"

Bu KSS Çözümü !ç!n tasarlanmı" reklam görsel! ve basında çıkan baze haberler "u "ek!lded!r;

Proje tamamlanıp h!zmete sunuldu#u noktada pek çok basın kurulu"u, KSS çözümüne da!r haberlere 
gen!" yer verm!"t!r. $nternet s!teler! dah!l yayın organları portal duyurusunda bulunmu"lardır. Ayrıca 
Tepe Savunma reklam ajansı !le projen!n reklam çalı"maları gerçekle"t!r!lm!" ve sosyal medya 
duyuruları !le tüm payda"lar !le payla"ılmı"tır. Çok fazla k!"!ye portal açı" haber!n!n duyurumuna 
özen ve hassas!yet göster!lm!"t!r. Tohum Ot!zm Vakfı da bu konuda çok büyük destekler !çer!s!nde 
olmu"tur. Sadece ot!zml! b!reyler!n a!leler!n de#!l, aynı zamanda ot!zmle !lg!lenen e#!t!mc!ler!n de 
b!lg!leneb!lecekler! b!r referans portal olaca#ı !ç!n farklı pek çok !let!"!m ve duyuru !let!"!m araçları 
kullanılmı"tır.

https://tohumot!zmportal!.org/bas!nda-b!z/

https://www.ntv.com.tr/eg!t!m/tepe-savunma-ve-guvenl!kten-tohum-ot!zm-vakf!na-anlaml!-
destek,-T3!UPA6W0KfMF1sQfS9GQ

https://www.sozcu.com.tr/hayat!m/yasam-haberler!/tohum-ot!zm-vakf!na-anlaml!-destek/

https://www.haberler.com/tohum-ot!zm-vakf!-na-anlaml!-destek-13079329-haber!/

https://!nf!n!tyteknoloj!.com/b!zden-haberler-n!san-2020/

https://tr.p!nterest.com/p!n/803822233479731232/

https://www.ucnoktacom.com/tepe-savunma-ve-guvenl!k-ten-tohum-ot!zm-vakf!-na-
destek/7529/

www.tohumot!zmportal!.org

https://www.youtube.com/watch?v=bP2!eM30-fg
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Notlar






