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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Birleşmiş Milletler tarafından Ocak 2016’da kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Küresel
Amaçlar), açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldırmak, temiz enerji kaynakları yaratmak, eşitsizliklerin
azaltılması, sorumlu ve tüketim ve üretim modellerinin desteklenmesi, nitelikli eğitimin sağlanması,
demokrasi ve barışın dünyanın her noktasında sağlanmasını gibi sürdürülebilir hedeflere 2030
yılına kadar ulaşılmasını amaçlamaktadır.
17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın önümüzdeki dönemde başarılı bir şekilde uygulanarak tüm
canlıların daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşları iş birliği içerisinde hareket etmelidir.
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından bu yıl gerçekleştirilen 12. KSS Zirvesi
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri, aşağıda Birleşmiş Milletler’in kısa tanımlamalarıyla
birlikte yer alan Küresel Amaçlar’ın kısa süre içerisinde hayata geçirilmesine destek olmayı
arzulamaktadır.

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

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

AMAÇ 3: SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM
Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi.

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

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

AMAÇ 6: Temiz Su ve Sanİtasyon
Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetimin güvence altına
alınması.

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

AMAÇ 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes
için insana yakışır işlerin desteklenmesi.
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AMAÇ 9: SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI
Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve
yenilikçiliğin güçlendirilmesi.

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

AMAÇ 11: SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR
Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması.

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

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

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

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

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

AMAÇ 17: AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR
Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklığın
canlandırılması.
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Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
E-posta:
Yönetim Kurulu Başkanı:
Genel Direktör:

kssd@kssd.org
Serdar Dinler
Hüseyin Yılmaz

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye), sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal
başarı için çalışmalarında, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde KSS
bilincini yaymak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur.
Türkiye KSS Derneği, CSR Europe, CSR Middle East, CSR Black Sea, EASP- European Association
of Sustainability Professionals ve CECP- Ceo Force for Good - üyesidir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi 12 yıldır KSS Türkiye tarafından düzenlenmekte ve topluma
fayda sağlayan KSS projeleri ödüllendirilmektedir.
Misyon
Şirketlerin sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki sorumluluklarını yerine getirmesine imkân
sağlayacak araç, kaynak ve yöntemlerin oluşturulmasını sağlayarak toplumun kalkınmasına
katkıda bulunmaktır.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası ölçekte kurumsal sosyal sorumluluk alanında merkez bir kuruluş olmaktır.
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12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına
Değer Katan Ödülleri
Türkiye’de topluma değer katan ve yenilikçi çözümler geliştiren sosyal sorumluluk uygulamalarını
farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi on ikinci yılında
“Değişimi Yönetmek: Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik” temasıyla Valör Kongre organizasyonunda
9 Aralık’ta çevrimiçi düzenlendi.
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin 2009 yılından beri her yıl düzenlediği Zirve’ye iş
dünyasının seçkin isimleri, KSS alanında çalışan şirketlerin yöneticileri, uzmanlar, akademisyenler
ve uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı. Konuşma ve sunumların gerçekleştirildiği etkinlikte
katılımcılar dijital KSS Pazaryerinde sergilenen projeleri yakında inceleme fırsatı buldular.
Zirve kapsamında bağımsız jüri tarafından değerlendirilen ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarına değer katan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ödüllendirildi.
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PLATİN
Platin Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Fıstığımız Bol Olsun

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Nestlé Türkiye olarak, sosyal sorumluluk anlayışımızın temeli olan Ortak Değer Yaratma
yaklaşımımız kapsamında, işimiz gereği etki ettiğimiz üç alanı beslenme, kırsal kalkınma ve çevreyi
koruma olarak belirledik. Bu alanlarda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde topluma değer katmak üzere
çalışıyor ve değer zincirimiz boyunca bu yaklaşım doğrultusunda hareket ediyoruz. Toplumda etki
yaratmayı hedefleyen projelerin doğru sorunlara odaklanması çok önemli. Amacımız, bireylerin
ve ailelerin, toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gezegenimizi koruyarak daha iyi bir geleceğe
katkıda bulunmak. Bu yüzden taahhüt ve hedeflerimizi ortaya koyarken, Birleşmiş Milletler Küresel
Sözleşme (UN Global Compact) çerçevesinde belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini temel
aldık. Nestlé’nin Ortak Değer Yaratma yaklaşımının ve sorumlu tedarik odağının Türkiye’deki
uygulaması Fıstığımız Bol Olsun projesi oldu.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Dünya Antep fıstığı bahçelerinin %35’ine sahip olan Türkiye, dünyada ikinci sırada yer alıyor.
Buna karşılık üretimdeki payı yalnızca %12. Bu durum, verim düşüklüğünden kaynaklanıyor.
Düşük verimin en önemli nedeni bilimsel bilgi ile üreticinin kavuşamamasıdır. Fıstığımız Bol Olsun
projesini, uygulanan geleneksel yöntemler yerine doğru tarım uygulamalarına yönelik farkındalığı
artırmak ve bu uygulamaların üreticiye benimsetilmesi, böylelikle alınan verimin artırılması
amacıyla; Nestlé DAMAK olarak TEMA Vakfı iş birliğiyle Antep fıstığı özelinde 2011 yılında hayata
geçirdik. Proje, yaklaşık 210.000 kişinin geçim kaynağı olan Antep fıstığında sürdürülebilir tarım
uygulamalarıyla verim ve kalitenin yükseltilmesini, bu yolla üreticilerde gelir artışı sağlayarak kırsal
kalkınmaya da katkıda bulunmayı amaçlıyor.

KSS Çözümünün Hedefleri
Projenin 2023 yılına dek belirlediği hedefleri:
•

Fıstığımız Bol Olsun ile hayata geçirilen modern ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının
yaygınlaşması ve uygulamalarda birliğin sağlanması için yerelde hizmet veren teknik
elemanlara eğitim verilmesi

•

Projenin 8 yıllık geçmişine dayalı oluşan bilgi birikiminin kalıcılığını sağlamak üzere üreticilere
yönelik el kitapları, broşürler, tarım takvimleri oluşturulması

•

Halihazırda iyi tarım uygulamalarına yönelen üretici sayısının artırılması

•

Teknik bilgi gerektiren ve bölgede eksikliği devam eden sertifikalı aşıcı ve budamacı
yetiştirilmesi aracılığı ile hem daha fazla kişiye iş fırsatı yaratılması hem de üreticilerin bu
anlamdaki ihtiyacının karşılanması

•

Henüz ulaşılamayan köyler ve projenin yaygınlaştırılması için köy sohbetleri düzenlenmesi

•

Üreticiler arası bilgi ve deneyim paylaşımının teşvik edilmesi
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2 AÇLIĞA SON
Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin
sağlanması; sürdürülebilir tarımın desteklenmesi

•

İlkokula giden 4.500 çocuğa Gaziantep, Türkiye ve dünya için fıstığın önemi ve fıstık tarımı
konularında farkındalık yaratmak, fıstık tarımı ile uğraşan ailelerinin/tarım işçilerinin emek ve
çabalarına dikkat çekmek amacı ile eğitim verilmesi

•

Verim analizleri gerçekleştirilmesi

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
Proje 3 fazdan oluşmaktadır.
1. Fazda (2011 – 2013) aktivite başlıkları;
•

Eğitimler

•

Uzmanlık Desteği

•

Örnek Uygulamalar

•

Girdi Desteği

•

Verim Analizleri

Bu başlıklar altında gerçekleşen eğitim konuları:
•

Toprak Analizi - Gübreleme

•

Toprak İşleme

•

Sulama

•

Budama

•

Aşılama

•

Bahçe Kuruluşu – Bahçe Yönetimi

•

Hastalık ve Zararlılar ile Mücadele

•

Toprak Koruma Tedbirleri

•

Meyve Kalitesi ve Hasat

•

Organik Tarım

•

Örgütlenme

2. Fazda (2014 – 2018) gerçekleşen etkinlikler;
•

Mentorluk ve Danışmanlık

•

Antepfıstığı Yetiştiriciliği Eğitimleri

•

Bilgilendirme Toplantıları

•

Sertifikalı Aşıcı ve Budamacı Eğitimleri

•

Erkek Fidan Dağıtımı

•

Organik ve İyi Tarımın Yaygınlaştırılması

•

Anıtsal Nitelikteki Ağaçların Korunması

•

Verim Analizleri

12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
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3. Fazda (2019 – 2023) gerçekleşen ve hedeflenen etkinlikler;
•

Danışmanlık - Üreticilerin Bilgi İhtiyaçlarının Karşılanması

•

Yerel Mühendislere Eğitim Verilmesi

•

Sertifikalı Aşıcı ve Budamacı Eğitimleri

•

Köy Sohbetleri

•

İyi Tarım Uygulama Eğitimleri

•

Bahçe Günü Etkinlikleri

•

Tepe Tacı Gençleştirme Örnek Uygulamaları

•

Çocuklara Yönelik Eğitim Etkinlikleri

•

Verim Analizleri

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
Nestlé DAMAK olarak, TEMA Vakfı ve Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle
gerçekleştirdiğimiz Antep fıstığı üretimi özelindeki bu çalışmayla, Nestlé DAMAK çikolatalarımızın
içinde kullanılan fıstıkların üreticilerine, yani tedarik zincirimizin en temel unsurlarından birine
ulaşıyoruz. Bu bağlamda, tedarik zincirimizin bir ayağı, projemizin hedef kitlesini oluşturuyor.
Ayrıca proje kapsamında, TEMA Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile proje bölgesindeki
okullarda ilkokul seviyesindeki çocuklara, Gaziantep, Türkiye ve dünya için fıstığın önemi ve fıstık
tarımı konularında farkındalık yaratmak, fıstık tarımı ile uğraşan ailelerinin/tarım işçilerinin emek
ve çabalarına dikkat çekmek amacı ile eğitim veriyoruz.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
Verimlilik ve sürdürülebilirlik:
•

2018 verilerine göre, projenin ilk fazında oluşturulan örnek bahçelerde FBO-1 bahçelerinde
komşu bahçelere kıyasla %113, FBO-2 bahçelerinde %103 verim artışı sağlandı.

•

2019 verilerine göre komşu bahçelere kıyasla FBO-1 bahçelerinde %87, FBO-2 bahçelerinde
%81 verim artışı sağlandı.

•

Sertifikalı aşıcı ve budamacı eğitimleriyle bölgeye 56 aşıcı, 77 budamacı istihdamı sağlandı.

•

Entegre mücadele teknikleriyle hastalık ve zararlı popülasyonları %80 oranında azaltıldı.

•

9 yılda Antepfıstığı üreticiliğinde komşu bahçelere oranla %149 verim artışı sağlandı.

Erişim:
•

Projenin ilk iki fazı kapsamında 92 köyde yer alan 177 bahçede çalışma yürütüldü.

•

2011-2018 yıllarında 1.243 üreticiyle 34 Antepfıstığı yetiştiriciliği eğitimi verildi.

•

2014-2018 yıllarında 5 aşıcı ve budamacı eğitimiyle 133 üreticiye ulaşıldı.

•

2014-2018 yıllarında 229 üretici ile 7 proje bilgilendirme toplantısı yapıldı.

•

2019 yılında;

•
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•

Köy sohbetleriyle 6 köyde 100 üreticiye ulaşıldı.

•

İTU eğitimleriyle 5 köyde 90 üreticiye ulaşıldı.

•

Yaklaşık 550 çocuğa eğitim verildi.

Üçüncü fazda 4.500 çocuğa eğitim verilmesi hedefleniyor.

•

Proje süresince üreticilere 441 mentorluk, 1.452 danışmanlık hizmeti verildi.

•

Uzun dönem ölçme değerlendirme sonuçlarına göre;
•

Aile iş gücü arttı: 1.Grup: %59, 2.Grup: %26

•

Antepfıstığı verimi oldukça yükseldi: 1.Grup: %86, 2.Grup: %42

•

Aile geliri arttı: 1.Grup: %86, 2.Grup: %36

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Projenin ölçülen sonuçları göstermektedir ki aşağıda iletilen iyi tarım uygulamalarının ve eğitimlerin
getirdiği üretim verimliliği, üreticinin bilinçlenmesi ve desteklenmesi hedeflere ulaşmakta önemli
fark yaratmıştır.
Geleneksel uygulamaları ve yerel düşünce yapısını proje felsefemize uygulayabilmek adına ‘’Yerel
Proje Sorumlusu ve Fıstık Dede’’ pozisyonları yaratarak ortak bir çalışma gerçekleştirdik.
Verilen danışmanlık ve uzmanlık desteklerinde üreticiler, uygulamaları uzmanlar eşliğinde
bahçelerinde kendileri yaparak deneyimlediler. Yapılan ankette 53 üreticiden 30’u çevre üreticiler
için önder çiftçi durumuna geldiklerini paylaştı. Bu da projenin en önemli sürdürülebilirlik ve
çarpan etkilerinden biridir.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Bölgede “Fıstık ağacını sen dikersin, fıstığını çocukların yer” anlayışı hakimdi. Verimsiz geçen
sürenin azaltılması, üreticilerin erken yaşlarda aşılamayla verim almalarının sağlanması için
çalışmalar yapıldı. Bu sayede daha erken yaşta verim alınmaya başlandı ve bu uygulamalar proje
sayesinde üreticiler arasında yaygınlaşmaya başladı.
Fıstığımız Bol Olsun projesinin bir önemli ayağı da yaşlı Antep fıstığı ağaçlarının korunmasıydı. Bu
kapsamda Gaziantep’te tespit edilen 12 yaşlı Antep fıstığı ağacının “anıt ağaç” statüsüne alınması
için TEMA Vakfı tarafından Gaziantep Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapıldı.
Başvuru yapılan 12 ağaçtan 2’sinin anıt ağaç statüsünde bulunduğu öğrenildi. Diğer ağaçların
koruma statüsü kazanması için çalışmalar devam etmektedir.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
•

Yazılı ve online basında; 2020 yılı ilk altı ayında proje 22 adet haber içeriğinde yer alarak
770.914 kişiye ulaşmıştır.

•

2020 yılı ilk altı ayında TEMA Vakfı sosyal medya hesaplarından yapılan 11 paylaşım ile 430.434
görüntülenme, 33.251 beğeni elde edildi.

•

‘’Fıstığınız Bol Olsun TBT’’ etkinliği, projenin başlangıcından itibaren yarattığı katkıları ve
verim artışını vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi. Dijital olarak kurgulanan etkinlikte, 2019’da
Gaziantep’te düzenlenen ‘’Hasat Gezisi’’ne katılan influencer’lar ve gazeteciler paylaşımda
bulundu. Projenin dijitalleşmesi ile gerçekleştirilen sosyal medya çalışmaları ile 1,7 Milyon
erişim ve 3.6 Milyon etkileşim elde edildi.

https://www.nestle.com.tr/csv/fistigimizbololsun
https://www.tema.org.tr/calismalarimiz/kirsalkalkinma/fistigimiz-bol-olsun
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PLATİN
Platin Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Abdi İbrahim COVID-19 İle Mücadeleye Katkı Kampanyası

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin görülmeye başlandığı ilk günden itibaren
toplum sağlığı ve insanlık için çalışan bir şirket olarak sorumluluk almaktan kaçınmadık. Öncelikle
tüm tedavi alanlarında hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz olarak sağlamak adına tesislerimizde
üretime ara vermeden devam ettik. Sürecin başından beri üretim gücümüzü ve bilgi birikimimizi
pandemi ile mücadelede seferber etmek üzere araştırmalarımızı sürdürdük.
Dünyadaki araştırmaların ve yapılan klinik çalışmaların akabinde Sağlık Bakanlığımızın COVID-19’un
tedavi protokolüne birincil tedavi olarak dahil ettiği klorokin fosfat etken maddeli ilacın ülkemizde
üretilmei için harekete geçerek, hammaddesini Hindistan ve Çin’den olağanüstü şartlarda
temin ettik ve ilacın üretimini gerçekleştirdik. Ürettiğimiz 1.6 milyon tableti Sağlık Bakanlığımıza
bağışladık. Yılsonuna kadar da ihtiyaca göre gereken miktarda bağışı Bakanlığımıza vereceğiz.
Sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki mücadeleye de katkı sağlamak amacıyla, oradaki şirketlerimiz
aracılığıyla Kazakistan ve Cezayir’e aynı ürünümüzden 250 bin tabletin üzerinde ilaç bağışında
bulunduk.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Pandeminin ilanıyla birlikte, Abdi İbrahim olarak, tüm dikkatimizle temel misyonumuza yani
iyileştirmeye odakladık. Şirketimiz bünyesindeki medikal ekipler, Ar-Ge, ruhsatlandırma, iş
geliştirme ve pek çok farklı departmandan temsilcilerin yer aldığı çevik çalışma grupları oluşturduk.
Bu gruplarla dünyaca onaylanan tedavileri ülkemize getirmek konusunda gerçekleştireceğimiz
faaliyetleri planladık, yeni tedavileri araştırdık. Temel amacımız sektör lideri olan şirketimizin bilgi
birikimi ve yüksek teknolojili üretim gücünü Covid-19 ile mücadelede seferber etmek oldu.

KSS Çözümünün Hedefleri
Bu pandemide halkımızın tedavisi için gerekli olan ilaçların tedariği ve üretiminin sağlanmasını ve
mümkün olan en yüksek miktarda Sağlık Bakanlığı’na bağışlanmasını hedefledik.
KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
Pandeminin yarattığı endişe ve kaos ortamında, tüm dünyada farklı tedavi seçenekleri
konuşuluyordu ve tedavi anlamında bir bilinmezlik hakimdi. Tüm bu karmaşanın ortasında,
asli sorumluluğu “iyileştirmek” olan bir şirket olarak sorumluluk aldık ve Bakanlığımızca tedavi
protokolüne alınan tedaviyi halkımıza ulaştırmak için bu seferberliği hayata geçirdik.

Bu kapsamda yürütülen faaliyetler ise şu şekilde gerçekleşti;
•

Şirket bünyesindeki farklı ekiplerle çalışma gruplarının oluşturularak dünyaca yapılan klinik
araştırmaların ve makalelerin takibi.

•

Onaylanan tedaviler için hammade araştırılması yapılması.
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•

Portfoyde bulunan ürüne ilişkin hammaddenin olağanüstü koşullarda Hindistan’dan 134 kg ve
Çin’den de 50 kg olmak üzere tedariğinin sağlanması.

•

Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Türk Hava Yolları ile
yürütülen sürecin ardından tedarik sürecinin tamamlanması.

•

Abdi İbrahim Esenyurt Üretim Kompleksi’nde uygun üretim koşullarının sağlanması ve
partiler halinde toplamda 1.6 milyon adet klorokin fosfat etken maddeli ilacın üretiminin
gerçekleştirilmesi.

•

T.C. Sağlık Bakanlığına bağışlanması.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
Süreç boyunca yürütülen faaliyetler pandemi sırasında halkımızın ve Sağlık Bakanlığımızın
ihtiyaçları doğrultusunda belirlendi. Proje başından sonuna kadar Sağlık Bakanlığı ile koordineli
olarak yürütüldü.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
Abdi İbrahim yönetimi liderliğinde pek çok farklı ekip tarafından yürütülen zorlu süreç sonucunda
ilgili ilacın üretimi başarıyla sağlanmış ve hastalarda kullanılması üzere Sağlık Bakanlığımıza
bağışlanmıştır.
Tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisiyle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla, tamamen
gönüllülük esasıyla yürütülen kampanyadan ticari bir beklenti olmamakla birlikte böyle bir
ölçümleme de yapılmamıştır.
Medikal, Ruhsatlandırma, Ar-Ge, Satın alma ve Tedarik, Üretim, Uluslararası Pazarlar, Kurumsal
İletişim gibi pek çok farklı birimden toplamda 200’ün üzerinde çalışan bu projede aktif rol almıştır.
Yürütülen proje süreci, pek çok ekibin bir arada çalışarak sonuca ulaşmak adına büyük efor
harcaması sebebiyle ilgili ekiplere çevik ve multidisipliner bir çalışma deneyimi sunmuş ve bu
alanlarda gelişim sağlamalarına imkan yaratmıştır.

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Süreç boyunca pek çok zorlukla karışalıldı. Bunlardan en önemlisi hammade tedariğiydi.
Hindistan’dan ve Çin’den hammadde tedariki sürecinde Hindistan’da sokağa çıkma yasağı ilan
edilmesi nedeni ile hazır olan hammaddeyi alamama riskimiz ortaya çıktı. Üstelik ülkeler arası
ulaştırmanın tıkandığı bir dönemdi. Bu süreçte satın alma ekibimiz ve ona destek olan diğer
fonksiyonlarımızın geniş ağı sayesinde bu hammaddenin lojistiğini sağlayabilecek bir tedarikçi
bulduk ve hammaddeyi Dışişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve THY’nin de desteğiyle
ülkemize getirdik.
Abdi İbrahim’in bu hamlesi pek çok benzer çalışmaya da liderlik etmiş oldu. Projenin ardından
sayesinde ülkemizde pandemiyle mücadele için pek çok tedavi seçeneği üzernde çalışılmaya
başlandı. Bu anlamda Abdi İbrahim’in bu atılımını alanında örnek bir uygulama olarak gösterebiliriz.
Ayrıca bu proje kapsamında yürütülen tedarik süreci Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD
12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
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Türkiye) tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterilerek, şirketimizin Satın alma ve Tedarik
Zinciri Direktörümüz “COVID-19 ve İş Dünyası Sohbetleri”ne konuşmacı olarak davet edildi.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Abdi İbrahim tedarik yönetimi açısından hem farkındalık hem de öğrenim dolu bir süreç oldu.
Kritik tedarik kalemlerimizle ilgili risk analizlerimizin ne kadar isabetli olduğunu, daha evvelden
almış olduğumuz tedbirlerin böyle bir kriz anında ne denli önemli olduğunu bu süreç çok daha iyi
anlamamızı sağladı.
Covid sonrası dönem için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sürecin uzaması ya da tekrarlamasıyla ilgili
tüm riskleri değerlendiriyor, süreçlerimizi bu yönde gözden geçiriyoruz. Ülkelerde devam eden
sokağa çıkma yasakları, hammadde tedariğinde yaşanan gecikmelerle ilgili tedarik kaynaklarımızı
Avrupa, Hindistan, Çin dışında küresel anlamda genişletme kararı aldık, yardımcı malzemelerde
ise yerel tedariği artırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Minimum stok seviyelerinin tekrar
gözden geçirilmesi, kritik ürünlerde tek kaynaktan yapılan alımların kaynaklarının artırılması,
sigorta kapsamlarının salgın hastalıkları da kapsayacak şekilde genişletilmesi de gelecek dönemde
gündemimizdeki konular olacak.
KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
Destek kampanyası süresince yapılan medya iletişim faaliyetleri sonucunda yazılı basın, TV ve
internet haberleri olmak üzere 650’nin üzerinde basın yansıması ve bu yansımalarla 10 milyon
erişim elde ettik.
Sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz kampanya filmi iletişimi ile 30 milyonun üzerinde bir
erişim sayısına ulaştık.

www.abdiibrahim.com.tr
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PLATİN
Platin Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Allianz Motto Hareket

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Allianz Türkiye’nin kurumsal sosyal sorumluluk programı “Allianz Motto Hareket”, 7-12 yaş
çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlamayı
amaçlamaktadır.
Program; Allianz Türkiye’nin önderliğinde ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ege Çağdaş Eğitim
Vakfı, Koruncuk Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Sosyal
İnovasyon Merkezi, Gazi Üniversitesi, Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Proje
Koordinatörlüğü ile çalışanlar, acenteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.
Program sporun çocuklara hareket bilgisi, becerisi ve tutumu geliştirme yanında, öz güven
kazandırma, bağ kurmalarını sağlama, etkin katılım özelliklerini geliştirme ve karakter gelişimlerini
destekleme gibi son derece özgün yapısını temel almaktadır.
Okullarda verilen beden eğitimi derslerini destekleyen ve çocukların katılım sporu ile bağ kurmasını
sağlayacak yapıda tasarlanan program; 16 haftalık sınıf dışı ve olumsuz hava koşulları göz önüne
alınarak, 16 haftalık da sınıf içi etkinlikler ile 80’er dakikalık içerikler olacak şekilde hazırlanmıştır.
Sınıf dışı etkinliklerde; Temel Hareket Becerileri, Çocuk Atletizmi, Cimnastik, Korfbol, Bocce vb.
yer alırken, sınıf içi çalışmalar ile de çocukların spor ve hareket konusunda bilgi ve becerilerinin
arttırılması, sağlıklı beslenme, vücudu doğru kullanma, sporda ilk yardım, empati, özgüven, spor
kültürü gibi konulara yer verilmiştir.
Programda ayrıca senede iki kere halka açık yapılan şenliklerle de spor ve hareket farkındalığı
yaratılmaktadır.
8 Ağustos 2018 tarihinde pilot uygulama ile başlayan ve 2019 yılı itibariyle de yaygın uygulamaya geçen programın toplam 8 yıl sürmesi hedeflenmektedir. İki yılda şenliklerde birlikte 2375
çocuğun hayatına dokunan Allianz Motto Hareket programı COVİD-19 pandemisi sebebiyle
2020 yılında dijital platformlarda da uygulanmaya başlamıştır. 2025 yılı sonrasında açık kaynak
olarak paylaşılacak programın, okullarda ve dileyen tüm Sivil Toplum Kuruluşları tarafından
faydalanabilecekleri referans program olması planlanmaktadır.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uzmanlar, çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite
yapmasını öneriyor. Oysa araştırmalar, Türkiye’de 6-11 yaş grubu çocukların yüzde 58,4’ünün
düzenli bir egzersiz yapmadığını gösteriyor. Spor; hareket bilgisi, becerisi ve tutumu geliştirmenin
yanında çocuklara öz güven kazandırmada, bağ kurmalarını sağlamada, etkin katılım özelliklerini
geliştirmede ve karakter gelişimlerini desteklemede son derece özgün bir araç. Spor etkinlikleri
içinde geliştirilen bu özelliklerin güçlü bir şekilde yaşama aktarımı da
mümkün oluyor. Bu gerçeklerden hareketle, paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz titiz
bir çalışmayla hazırladığımız Allianz Motto Hareket, çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı
büyümelerine ve sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
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KSS Çözümünün Hedefleri
•

Çocuklarımıza hareket becerisi kazandırmak, spor ve hareket alanlarında farkındalıklarını
artırmak.

•

Yaşamları boyunca kullanabilecekleri; karakter gelişimi, bağ kurabilme, aktif katılım ve özgüven
becerilerini kazadırmak

•

Hazırlanan içeriklerle; akademik, sosyal ve duygusal özelliklerinin gelişimini sağlamak.

•

Böylelikle gelecek nesillerde spor ve hareket konusunda kültürel bir dönüşüm yaratmak
hedefleniyor.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
•

Program çok paydaşlı yapıda tasarlandı. Tasarım aşamasında ihtiyaç sahipleri, MEB, STK’lar ve
çocuklarla beklentiler ve ihtiyaçlar hakkında görüşüldü. Düzenlenen çalıştayda; akademisyenler,
MEB temsilcileri, STK yöneticileri -uygulayıcıları, gönüllüler, çalışanlar, acentelerin katılımıyla
olgunlaştırılan programın 8 senelik yol haritası çıkarıldı.

•

Programın ilk senesinde, çocuklardan ve gönüllülerden haftalık geri bildirim alındı ve program
revize edilip tüm paydaşlar için idealize edildi.

2019 yılında;
•

16 haftalık program, 19 ilde, 21 etkinlik noktasında 1.753 çocuğa uygulandı.

•

Etkinlik noktalarına 60 ayrı eğitim malzemesi, her çocuğa tişört, şapka sweatshirt gönderildi.

•

İstanbul Sokak şenliğine 416 çocuk, İzmir STK şenliğine 206 çocuk katılım gösterdi. Şenliklerle
birlikte toplam 2375 çocuğa ulaşıldı.

•

Etkinlik gönüllülüğü için 103 gönüllünün katıldığı 2 tam günlük 4 eğitim düzenlendi.

•

Pandemi döneminde ilk aşamada çocukların evlerde uygulayabileceği etkinlikleri içeren oyun
kartları hazırlandı, sosyal medya kanalları üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Bu oyun kartları
sosyal medya üzerinden paylaşılmaya devam ediyor , EÇEV haftaiçi programlarında çocuklar
tarafından uygulanıyor.

•

Pandemi döneminde uzaktan eğitim programı hazırlandı. Allianz Motto Hareket etkinlikleri
gönüllüler aracılığıyla EÇEV ve TEGV’in dijital platformlarında verilmeye başlandı. Buna yönelik
içerik geliştirildi ve gönüllü eğitimleri düzenlendi.

•

TEGV’in dijital ortamlara giremeyen çocuklar için hazırladığı dergi içerisinde de Allianz Motto
Hareket, oyun kartları ile yer alındı. Ayrıca dergilerle birlikte çocuklara Allianz Motto Hareket
maskesi gönderildi.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
Yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarında;
•

Çocukların programa genel katılımı %73 ve memnuniyet ortalamasının %70’in üzerinde olduğu
görüldü. Çocuklar programın eğlenceli olduğunu, etkinlikleri sabırsızlıkla beklediklerini, eğitim
12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
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malzemelerin oyunlar için yeterli olduğunu, programı arkadaşlarına da tavsiye edebileceklerini
ve benzeri programlara gelecekte de katılmak istediklerini belirttiler.
•

Veliler, çocuklarının programa katılımdan genel olarak mutlu olduklarını ve yüksek motivasyonla
etkinliklere katıldıklarını belirttiler. Çocukların “Temel Hareket Becerileri” gelişimlerinde
anlamlı yükselme olduğunu görüldü. Çocuklardan ve velilerden edinilen bilgiler ile çocukların
programda deneyimledikleri fiziksel etkinlikler ve oyunlar yanında araştırma, yeni meraklar
edinme, çevresindekilerle paylaşıma gitme gibi kazanımları program dışındaki yaşamlarına
aktardıkları belirlendi.

•

Çocuk, veli, gönüllüler ve yöneticilerden sağlanan veriler, programın çocuk memnuniyeti,
hedeflenen öğrenme amaçları ve öğrenilenlerin yaşama aktarımı boyutlarında genel olarak
etkili olduğunu, aynı zamanda gönüllülerin yaşadıkları eğitmenlik deneyimi ile kendi gelişimleri
açısından da önemli kazanımlar elde ettiklerini göstermektedir.

•

16 haftalık program, 19 ilde, 21 etkinlik noktasında 1.753 çocuğa uygulandı.

•

Etkinlik noktalarına 60 ayrı eğitim malzemesi ve her çocuğa tişört, şapka sweatshirt gönderildi.

•

İstanbul Sokak şenliğine 416 çocuk, İzmir STK şenliğine de 206 çocuk katılım gösterdi. Şenlik
sayıları ile birlikte ulaşılan çocuk sayısı 2375’tir.

•

Etkinlik gönüllülüğü için toplam 103 gönüllünün katıldığı 2 tam günlük 4 eğitim düzenlendi.

•

155 gönüllü toplam 3482 saat gönüllü faaliyette bulundu.

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
•

Allianz Motto Hareket, 8 yıllık yol haritası hazırlanmış sürdürülebilirlik prensiplerine uygun bir
programdır.

•

Programın ilk senesinde, çocuklardan ve programı uygulayan gönüllülerden haftalık geri
bildirim alınmış ve program revize edilip tüm paydaşlar için idealize edilmiştir.

•

Her dönem, koşul ve coğrafyada geçerli olan “hareket”, programda eğitim aracı olarak
kullanılmaktadır.

•

Yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları ile program geliştirilmektedir.

•

8 sene sonunda, kamu ve diğer STK’lara yaygınlaştırılması ve açık kaynak olarak herkes
tarafından kullanılabilir olması planlanmaktadır.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
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•

Program uygulaması farklı noktalarda ve sahalarda yapıldığı için uygulama süresinde bazı
sıkıntılar yaşanmıştır. Bunun için 8 haftalık yeni bir içerik üretilmiş ve yaz etkinliklerinde kısa
süre uygulamak isteyen noktalarla paylaşılmıştır.

•

Eğitim materyallerinin çok sayıda ve korfboll, bocce gibi spesifik alanlarda olması sebebi ile
etkinlik hazırlığında ve materyal seçiminde zorlanan gönüllüler için fotoğraflı malzeme listeleri
geliştirilmiştir. Yine gönüllüler için; danışman eşliğinde uygun ısınma kartları hazırlanmış ve
etkinlik noktaları ile paylaşılmıştır.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
Allianz Motto Hareket programının lansmanı geniş katılımlı bir basın toplantısı ile yapılmış,
ardından gerek İstanbul’da gerekse İzmir’de düzenlenen şenliklere de basın mensupları çocukları
ile birlikte davet edilerek programın bir parçası olmaları ve duygusal bağ kurmaları hedeflenmiştir.
Programın gelişim aşamaları ile ilgili olarak da düzenli olarak iletişim çalışmaları yapılmaktadır.
Gönüllüğü teşvik etmek ve duygusal bağı artırmak amacıyla iç iletişim faaliyetlerine de ayrıca özel
önem verilmiş, tüm iletişim çalışmaları video ve görsellerle desteklenmiştir.

12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
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AltınAltın Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Trafik Hayattır

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Doğuş Otomotiv olarak 2004 yılından itibaren toplumun tüm kesimlerinde trafik güvenliği bilincini
arttırmak amacıyla “Trafik Hayattır!” kurumsal sorumluluk platformu kapsamında trafik güvenliği
ve trafikte sorumluluk yaklaşımına yönelik farkındalık projeleri gerçekleştirmekteyiz.
Doğuş otomotiv olarak Toplumsal sorumluluk alanı içerisinde trafik güvenliğini öncelikli tutup,
hayata geçirdiğimiz projelerin topluma fayda ilkesi paralelinde her yıl Kurumsal Sorumluluk
Raporu kapsamında raporlamakta ve tüm paydaşları ile paylaşmaktayız.
Toplumsal bilinçlendirme ve kültürel değişim yaratma hedefi ile yapılandırdığımız projeler ile trafik
güvenliği olgusunu toplumun günlük yaşamına katmayı amaçlamaktayız.
Bu amaç paralelinde çalışma arkadaşlarımızdan başlayarak tüm topluma doğru açılan bir strateji
izlenmekte ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızı öncelikli hedef kitlesi olarak görmekteyiz.
Trafik güvenliği ana teması ile hem sürücülerin hem de yayaların bilinçlendirilmesi amacıyla 16
yıldır “Trafik Hayattır!” sloganı ve logosu, Doğuş Otomotiv’in bu konudaki kurumsal çalışmalarının
hepsini aynı başlık altında topladığı genel toplumsal katılım uygulaması olmuştur.
“Trafik Hayattır!” sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk faaliyetlerini daha geniş bir platformda
değerlendirmek ve yaygınlaştırmak için 2015 yılı itibariyle gençlere yönelik interaktif projeler,
yarışmalar düzenlemekteyiz.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Toplumun tüm paydaşlarında trafik ile ilgili farkındalık oluşturmak. Değişen dünya ile hayatımıza
giren yeni mobilite kavramlarına adapte olmak. Trafik kazalarından en çok etkilenen 5-19 yaş arası
nesli erken yaşta eğiterek bilinçlendirmek.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
•

Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışılarak online Eğitim Kütüphanesi’ne çocuklara yönelik 10 adet
Trafik Güvenliliği eğitim video serisi yapıldı. Eğitim videoları EBA sistemine girdi. Günde 1
milyon çocuğa direkt olarak erişiyoruz.

•

Genç Hedef kitlenin giderek ağırlıklı tükettiği Youtube sosyal medya kanalında Trafik Hayattır
kanalı oluşturarak 2 haftada bir Trafik Güvenliği temalı video içerikleri yayınlanmakta.

•

Çocuk koltuğu kullanımı ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte

•

Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte

•

Yıldız Teknik Üniversite, Sakarya Üniversitesi, İTÜ gibi toplam 14 üniversitelerde Trafik Hayattır
adı altında 2 kredilik dersler verilmekte. 2013 yılından bu yana 16 bine yakın öğrenci bu dersi
okudu.
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3 SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM
Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi

•

Trafik Hayattır sosyal medya kanallarında ( Instagram, Facebook, Youtoube vb.) aktif olarak
trafik güvenliği konularında bilgilendirmeler yapılmakta.

•

Trafik Hayattır’ın sosyal medya kanalları kendi sektöründe en geniş hayran kitlesine sahip ve
sürekli iletişimi devam ettiren tek sosyal medya kanalları.

•

Emniyet Genel Müdürlüğü ile düzenli bir araya gelerek projeler ve bilgi alışverişleri sürekliliği

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
•

Emniyet Genel Müdürlüğü

•

Milli Eğitim Bakanlığı

•

Belediyeler

•

Trafik Eğitimcileri

•

Kanaat Önderleri ( Üstün Dökmen, Ahmet Özgün vb.)

•

Özel Sektör

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
EBA sistemi ile günde 1 milyon öğrenciye ulaşıyoruz.
Facebook sayfamız en geniş KS sayfası
Youtube da %41 kadın kullanıcı ile, internetteki erkek dominant alanda devrim yarattık

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Trafik Hayattır 16 senedir aralıksız Trafik Güvenliği konusundaki tek platformdur.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
Sosyal medya kanalları, radyo ve gazete röportajları ile şirket üst yönetiminin metin ve
konuşmalarında kullanımı. Şirket faaliyet raporu ve sürdürülebilirlik raporunda en önemli
performanslar arasında yer alması ve iç dış iletişimde vurgulanması

www.trafikhayattir.com

12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
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Gümüş
Gümüs. Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Sağlıklı Adımlar

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Sağlıklı Adımlar, Nestlé’nin küresel çapta 86 ülkede uyguladığı “Nestlé for Healthier Kids –
Daha Sağlıklı Çocuklar için Nestlé” programının bir parçası. Dünya genelinde bugüne kadar 20
milyon çocuğa ulaşılan oldukça kapsamlı bu projeyi, 2012 yılında, Millî Eğitim Bakanlığı Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Türkiye’de uygulamaya başladık. Projenin ortaya çıkışı ve
hedefleri Nestlé’nin “Ortak Değer Yaratma” anlayışına dayanıyor. Biz, iyi beslenme ve iyi yaşam
şirketi Nestlé’yiz. Bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için gıdanın gücünü
ortaya çıkarmak amacıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu doğrultuda kurumsal sosyal sorumluluk
çalışmalarımızı “Ortak Değer Yaratma” anlayışıyla yürütüyor; bireylere ve ailelere, topluluklara
ve gezegenimize fayda sağlayacak uzun soluklu projeler geliştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz
projelerimizin doğru sorunlara ve alanlara odaklanması bizim için çok kritik bir önem taşıyor. Bu
nedenle Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma
hedefini temel alıyoruz. İnsanlığın ortak sorunlarına odaklanan bu hedeflerden hareketle Nestlé’nin,
halka açık 42 adet taahhüdü bulunuyor. Bu taahhütlerden biri de 2030 yılına kadar tüm dünyada
50 milyon çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak. Sağlıklı Adımlar, bu taahhüt
doğrultusunda yürüttüğümüz projelerimizden biri.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Nestlé’nin 2030 yılına kadar tüm dünyada 50 milyon çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesine
katkıda bulunma taahhütü doğrultusunda yürütülen proje, çocukların beslenme, sağlık ve fiziksel
aktivite konularındaki bilinç düzeyini artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olmalarını
destekleyerek sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
•

İlkokul öğrencilerinde dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi konusunda bilinç
oluşturmak

•

Sağlıklı beslenme ile fiziksel aktivite bilincine ve becerilerine sahip yeni nesiller yetişmesine ve
beslenmeyle ilişkili hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmak

•

Ders içeriklerine ek olarak sınıf içi uygulamalarla zincirleme bir davranış ve tutum değişikliği
yaratabilmek için öğretmenlerin öğrenci ve velilerini, öğrencilerin de velilerini etkilemesini
sağlamak

•

Öğrencilerin yakın çevrelerinde sağlıklı beslenmeye ilişkin eksik ve yanlış bilgileri fark ederek
ebeveynlerinin ve kendileri için rol model olabilecek kişilerin davranışlarını yönlendirmelerini
sağlamak

•

Ailelerin, çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yeme içme alışkanlıklarını takip etme
konusunda girişimci olmaları gerektiğiyle ilgili farkındalıklarını artırmak

24

3 SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM
Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
Temsilci Öğretmen Eğitim Toplantısı: Projenin uygulandığı okulları temsilen, her yıl her okuldan
birer üçüncü sınıf öğretmeninin katıldığı eğitim toplantısı gerçekleştiriliyor. Katılımcı öğretmenler
proje temsilcisi oluyor.
Sınıf Öğretmenleri Eğitimi: Temsilci öğretmenlerce zümre toplantısı şeklinde gerçekleştiriliyor.
Veli Bilgilendirme Toplantısı: Velilere proje hakkında bilgilendiriliyor veöğrencilerin okul dışındaki
zamanlarda da sağlıklı beslenme alışkanlıklarını korumaları konusunda yönlendirici olmaları
amaçlanıyor.
Sınıf İçi Uygulamalar: Projenin sınıf uygulamaları, “Hayat Bilgisi” ve “Beden Eğitimi ve Oyun”
derslerinde konu anlatım ve pekiştirici etkinlik olarak ikiye ayrılıyor.
Sağlıklı Adımlar Atölyesi: Sağlıklı Adımlar Atölyesi, Sağlıklı Adımlar projesi kapsamında
gerçekleştirilen sınıf içi uygulamaların son aşamasını oluşturuyor.
Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması: Belirlenen okulların katıldığı yarışmada Millî Eğitim Bakanlığı,
Nestlé yetkilileri ve alanında uzman bir akademisyenden oluşan jüri katılımcıların resimlerini
değerlendiriyor, dereceye giren öğrenciler ödüllendiriliyor.
İyi Uygulamalar Paylaşımı: Amaç; projeyi okullarında birebir uygulayan öğretmenlerin
geliştirdiği yeni ve farklı materyaller ile uygulamaların, projenin yeni döneminde görev alacak
öğretmenlerle paylaşımına olanak vermek. Proje kapsamında okullarda görev alan öğretmenler,
kendi geliştirdikleri materyaller ve uygulamalarla İyi Uygulamalar Paylaşımı yarışmasına katılarak
ödüllendiriliyor.
Sağlıklı Adımlar Oyunu: Marmara Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından geliştirilen oyun,
M.E.B’in öğretim programında yer alan “Beden Eğitimi ve Oyun” kazanımlarına uygun hazırlandı.
Oyun, öğrencilerin vücut ağırlıklarını kontrol edebilmelerine ve yaşları doğrultusunda gerekli
esnekliğe sahip olmalarına yönelik yönergeleri içeriyor.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü başta olmak üzere paydaşlar; Prof. Dr.
Muazzez Garipağaoğlu, Doç. Dr. Mehmet İnan, Dr. Saime Çağlak Sarı, Dr. Bülent Özden, Prof.
Dr. Aysel Pehlivan ve Doç Dr. Yelkin Diker Coşkun’un ’un katılımlarıyla Marmara Üniversitesi,
Fenerbahçe Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi, öğretmenler ve velilerdir.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
8 yıldır devam eden proje faaliyetleri ile bugüne kadar 17 ilde 172 okulda 117 bin öğrenciye, 234 bin
aileye ve 4 bin öğretmene ulaşıldı. (17 il: Adana, Ankara, Bolu, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay,
İstanbul, Kars, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Tunceli, Şanlıurfa ve Van)
Projenin ölçme ve değerlendirme çalışmaları ön test – son test yöntemiyle gerçekleştiriliyor.
Sonuçlar her dönem bağımsız bir araştırma şirketi tarafından raporlanıyor. Geride kalan 7 yılda,
sağlıklı ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularındaki bilgi düzeyinde iyileşme ortalaması,
öğretmenlerde %19,1, çocuklarda %19,6 olarak ölçümlendi. 2019 yılında, bilgi düzeyindeki artış ise
öğretmenlerde %34, çocuklarda %25 oldu. 2019-2020 Öğretim Dönemi kapsamında, projenin
12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
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başlangıcından bu yana öğretmenlerin bilgi düzeyindeki %41 oranında toplam artış ile 8 yılın en
yüksek öğrenim skoruna ulaştık.
Davranışsal değişiklik ölçümüne göre ise çocukların %37 oranında daha fazla su içtiği, %22
oranında dişlerini daha fazla düzenli olarak fırçaladığı, %14 oranında daha fazla fiziksel egzersiz
yaptığı, tuvalete gitmeden el yıkama alışkanlığının ikiye katlandığı ortaya kondu.
Ülkemizin ve tüm dünyanın yaşadığı zorlu pandemi sürecinde, proje içeriği 23 Nisan 2020
itibariyle, Sağlıklı Adımlar’ın yenilenen web sitesine yüklenerek, tüm Türkiye’deki öğretmenlerin
ve öğrencilerin erişimine açıldı. Web sitesinde sadece 1 ayda %525 kayıt artışı oldu.

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
9. Yılına girilen Sağlıklı Adımlar projesi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine
hizmet eden, Türkiye’nin en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerindendendir.
Program, genç yaşta kazanılan beslenme ve hareket alışkanlıklarının sağlam temeller üzerine inşa
edilmesi bakımından hem birebir olarak öğrencileri hem de onların eğitiminde büyük rol üstlenen
velilerini ve öğretmenlerini hedefler. Bu çok yönlülük programın iyi uygulama örneği olmasının
temel sebebidir.
Sürdürülebilir uygulamalarımız ve eğitimlerimiz ile; dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve çevre
konularında davranış değişikliği yaratıyoruz.
Proje özelinde Sağlıklı Adımlar Oyunu “En İyi Uygulama’’ seçilmiştir. İlgili oyun, bölgedeki diğer
ülkelere örnek olarak gösterilmekte ve oyunun bu ülkelerce adapte edilmesi tavsiye edilmektedir.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Pandemi döneminde yenilenen web sitesine proje içeriğinin yüklenmesi ile yaşanan %525
oranındaki kayıt artışı projeye duyulan ilgiyi ve ihtiyacı destekler nitelikte olmuştur.
Bu artışın rehberliğinde, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi itibariyle her yıl 100 bin öğrenciye
erişim hedefleniyor. Bu amaçla proje içerikleri, öğrenimi kolaylaştıracak şekilde geliştiriliyor.
Sağlıklı Adımlar’ın gelecek dönem hedefleri arasında çocukları deneyimleyerek öğrenmeye
yöneltecek Tasarım ve Beceri Atölyeleri bulunuyor. Atölyelerden ilkinin 2021 yılında açılması,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyon belgesinde ortaya koyduğu ve tüm okullarda bulunmasını
hedeflediği, tasarım ve beceri atölyeleri planlanıyor.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
•

Proje özelinde 4 adet basın etkinliği düzenlendi. Bu etkinliklerin sonucunda yazılı ve online
basında toplam 216 haber yer aldı ve 10.4 Milyon kişiye erişildi.

•

2020 yılı içerisinde yazılı ve online basında Nestlé - Sağlıklı Adımlar’ı içeren; 64 adet haber ile
702.904 kişiye ulaşıldı.

•

Sosyal Medya’da; 2020 yılı itibari ile proje başlangıcından beri gerçekleştirilen paylaşımlar ile
toplam 15 Milyon erişim elde edildi.

https://www.saglikliadimlarprojesi.org/
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PLATİN
Platin Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Bir Usta Bin Usta

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Anadolu farklı kültürlerin, değerlerin bir arada olduğu geniş bir coğrafyadır. Tarih boyunca farklı
kültürlerin bir arada yaşamasıyla yörelere özgü birbirinden farklı el sanatları oluşmuş ve nesilden
nesile aktarılmıştır.
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak toplumda değişen talepler, üretimin insan
emeği ve yaratıcılığına dayanan, el becerisi gerektiren, bölgesel motifler taşıyan, bu yanıyla da
tarihi öneme sahip olan bazı mesleklerin giderek yok olmasına neden olmuştur.
Anadolu Sigorta tarafından yaptırılan ön araştırma neticesinde ulusal değerlere ve eğitime katkıda
bulunan projeler ön sırada yer almıştır.
Buradan yola çıkarak, adını kurulduğu topraklardan alan ve “Kaybetmek yok” vizyonu ile hizmet
veren Anadolu Sigorta, 85. kuruluş yılının kutlandığı 2010 yılında sosyal sorumluluk projesi “Bir
Usta Bin Usta”yı hayata geçirdi.
TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel bir çalışma yapılarak her yıl belirlenecek 5 ilde, 3 ila 6 aylık
dönemlerde 15-20’şer gence eğitim verilmesi kararlaştırıldı.
10 yıllık bir süreçte tamamlanması planlanan projenin sonunda 1000 kişinin yaklaşık 50 meslekte
yetkinlik kazanması ve bu mesleklerin bulundukları illerde sürdürebilir konuma ulaşması hedeflendi.
Böylece projenin ismi “Bir Usta Bin Usta” olarak doğdu.
Proje kapsamında her yıl 5 ilde kaybolma tehlikesinde olan mesleklerin kursları açılıp, her meslek
için 15 ile 20 arasında kursiyer eğitilerek 10 yıl boyunca 50 ilde toplam 1000 usta adayının
yetiştirilmesi hedeflendi. Kursiyerlerin yaş aralığı ise 15-55 arasında oldu. Kursiyerler arasında
öğrenci, öğretmen, heykeltıraş, ressam, resim öğretmeni, animatör, araştırmacı, memur, ev hanımı,
emekliler yer aldı. Kursu başarı ile tamamlayan tüm kursiyerlere katılım belgesi verildi.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Projenin amacı, kamuoyunun ilgisini kaybolmaya yüz tutan mesleklere ve yerel değerlere çekerek,
bu meslekleri yeniden canlandırmak ve meslek ustalarının deneyimlerinin geleceğe taşınmasını
sağlamak.

KSS Çözümünün Hedefleri
Bu proje ile Anadolu Sigorta, Türkiye’de barışın, hoşgörünün ve yardımlaşmanın simgesi olan
Anadolu’nun tarih mirası el sanatlarının kaybolmasına engel olmayı hedeflemiştir.
•

Kamuoyunda farkındalık yaratarak geleneksel iş kollarına hak ettikleri sanatsal ve ekonomik
değerleri tekrar kazandırmak. Bu sayede bireylerin kendi bölgelerinde kendi ekonomilerini
yaratmalarını ve sürdürmelerini sağlamak

•

Yeni nesillerin geleneksel değerlere sahip çıkmalarını sağlamak
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4 Nİtelİklİ Eğİtİm
Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve
herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi

•

10 sene sonunda 50 farklı el sanatında toplam 1000 usta yetiştirmek

•

Yetişen ustaların kendi atölyelerine sahip olabilmelerini sağlamak ve el sanatlarının gelecek
nesillere aktarılmasına katkıda bulunmak

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
•

Her eğitim dönemi öncesi eğitmenler ve eğitim yerleri ziyaret edildi ve eğitmenler Bakanlığa
bağlı, belli bir dönem mesleki eğitim almış, belirli sayıda çırak yetiştirmiş, meslek konusunda
nitelikli kişiler arasından seçildi.

•

Kurs yeri seçiminde özellikle en az 20 kişinin eğitim alabileceği, merkeze yakın, ulaşımı rahat
olmasına önem verildi. Eğitim süresi boyunca kursiyerlere günlük yol ve yemek harçlığı da
verildi.

•

Bir Usta Bin Usta projesi kapsamında İz TV ile özel bir belgesel çalışması yapıldı. Coşkun Aral
önderliğinde her yıl düzenlenen mesleki kursların belgeselleri oluşturuldu. Bu belgeseller
halen İZ TV’de yayınlanmaya devam ediyor. Toplam 33 belgesel çekildi.

•

2011 yılında İş Bankası ile özel bir çalışma yapılarak kursu başarılı tamamlayan kursiyerlere özel
koşullu mikro kredi imkanı sunuldu.

•

2012 yılı itibariyle kursu başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerlere Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa verdiği “Kurs Bitirme” sertifikalarını almaya başladı.

•

İllerde kurs sonunda düzenlenen sergilerle yerel halkın dikkatini yöresel ürünlere çekildi.
Örneğin Edirneliler’in bile unuttuğu şehrin ismiyle özdeşleşmiş meslekten biri olan Edirnekâri,
Bir Usta Bin Usta projesiyle yeniden ilgi görmeye başladı.

•

IzTV’nin her sene hazırladığı belgesellerinin tümünü yıllara göre kategorize edilerek Bir Usta
Bin Usta DVD’si hazırlandı.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün teknik danışmanlığında
yürütülmektedir. Proje süresince Kültür ve Turizm Bakanlığı, iller ve illerdeki kaybolan ve kaybolma
riski olan meslekleri önererek o illerde projenin başarılı bir şekilde yürütülmesine destek olacak
sivil toplum kuruluşlarını belirleyip İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerini yönlendirmektedir. Belirlenen
illerde 3 ila 6 ay süren mesleki kurslar düzenlenir. Kurs süreleri, mesleğin öğretim süresine göre
farklılık gösterir.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
10 yılda 44 ilde 50 farklı mesleki kurs açıldı.
Toplam 1000 usta adayı yetiştirildi ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı kurs bitirme sertifikası
almaya hak kazandı.
Proje ile Unesco ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliğindeki “Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri”
organizasyonuna sponsor olundu. Ayrıca proje, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras
programına uygunluğu ve başarılı uygulaması ile takdir edildi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi

29

Yönetim Kurulu tarafından “Bir Usta Bin Usta” ile ilgili yapılacak tüm basılı ve görsel çalışmalarda
UNESCO ismi ve logosu kullanma hakkı verildi.
ÇOROME organizasyonuna desteği ile Bir Usta Bin Usta projesi uluslararası arenada tanınma
fırsatı yakaladı. Çorum’un Kargı ilçesinde üretilen dokumalarla tasarlanan özel kreasyon İtalyan
moda dünyasına tanıtarak moda dünyasının ilgisini çekti.
Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Projenin ikinci yılında projenin geliştirilebilir noktaları belirlendi. Bu doğrultuda görülen en büyük
ihtiyaç kurslardan mezun olan ustaların kendi işlerini açacak yeterli maddi güce sahip olmamaları
ve bu yüzden de mesleğe devam edemedikleri oldu.
Bu tespit akabinde İş Bankası ile 1 yıl süren görüşmeler neticesinde Bir Usta Bin Usta (BUBU)
kursiyerlerine özel mikro kredi anlaşması yapıldı.
Bu sayede özel şartlarla sadece BUBU ustalarına verilen kredi ile ustalar kendi atölyelerini açarak
kendi işlerinin sahipleri oldu ve bölge ekonomisine katkı sağlamaya başladı.
Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
2010 yılında başlayan ve Türkiye’nin kaybolmaya yüz tutan veya unutulma riski taşıyan yerel
değerlerinin yeniden canlandırılması ve meslek ustalarının deneyimlerinin gelecek nesillere
taşınmasını hedefleyen “Bir Usta Bin Usta” projesiyle bugüne kadar 50 meslekte 1000 usta adayına
eğitimler verildi. Kursiyerler, MEB onaylı usta öğretici niteliğindeki kurs bitirme sertifikalarını alarak
mezun oldu. Böylece kurslar aracılığıyla bir yandan yerel mesleklerin kaybolması engellenirken
diğer yandan kurslara katılanlara yeni iş olanakları yaratılmış oldu.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
10 senede yürütülen iletişim çalışmalarıyla Bir Usta Bin Usta projesiyle ilgili;
•

Yazılı basında toplam 1.600 haber

•

Dijital basında toplam 3.168 haber

•

Görsel basında toplam 9 haber yer aldı

10 senede ulaşılan toplam erişim ise yaklaşık 270 milyon oldu.
Bir Usta Bin Usta projesinin 10’ncı yılı, 4 Nisan 2019’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde
düzenlenen gala gecesiyle kutlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da katıldığı gecede,
müzik direktörlüğünü Fahir Atakoğlu’nun, koreografi ve sanat yönetmenliğini Beyhan Murphy’nin,
moderatörlüğünü ise Mert Fırat’ın üstlendiği, dans ve müzik dolu çok özel bir performans
sergilendi. Gecede ayrıca ünlü müzisyenler Sema Moritz ve Demet Tuğcu da sahne aldı.

https://www.birustabinusta.com.tr/
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AltınAltın Ödül
Program / Uygulamanın Adı
‘Benim Mahallem’ Sosyal Sorumluluk Projesi

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Toplumun yaşam kalitesini yükselterek daha güvenli ve refah dolu bir yarın oluşturulmasına
katkı sağlamak amacıyla çalışan Akçansa, sorumlu bir kurumsal vatandaş olma bilinciyle hareket
etmekedir. Akçansa’nın 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri’nden biri olan “iyi bir komşu olmak”
başlığı altında faaliyet gösterdiği bölgedeki insanlarla yakın ilişkiler kurarak, bölge halkının
ihtiyaçlarını gözetmektedir. Akçansa fabrikasının bulunduğu Büyükçekmece’de mahalle havasını
hakim olduğu bölgenin demografik özelliklerini ön planda tutarak yapılan araştırmalar sonucunda
bölgede eğitim konusunda gelişim alanı olduğunu gözlemlenmiş, ailelerin temel sorunlarından
biri olan eğitim konusunu öncelik olarak belirlenmiştir. İlçede yaşayan ebeveynlerin çoğunun
eğitim düzeyi ilkokul mezunu seviyesindedir.. Yeni neslin ve onları yetiştiren ebeveynlerin daha
iyi ve sağlıklı iletişim kurmalarının temelinde eğitim olduğunun farkında olan Akçansa, eğitimin
önce aileden başladığına inanır. Ancak bugün, değişen dünyayla birlikte aileler, çocuk yetiştirme
konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. İşte bu zorlukların üstesinden gelmek, ailelerin
kafalarında oluşan soru işaretlerini cevaplamak, çocukla daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak,
bunun yanı sıra çocukların da hayata dair temel öğretilerle donanmasını temin etmek amacıyla
Benim Mahallem Projesi hayata geçirilmiştir.
4 yıl içinde Akçansa fabrikalarının bulunduğu lokasyonlardaki öğretmen, öğrenci ve ebeveynler ile
buluşan Benim Mahallem Sosyal Sorumululuk Projesi’ne 2020 yılında ‘pandemi’ ilan edilmesiyle
birlikte çocukların ve ebeveynlerin ihtiyaç duydukları eğitimlere online olarak ‘Benim Evim’ çatısı
altında devam edildi.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Akçansa eğitimin önce aileden başladığına olan inancıyla yeni nesil ve aileleri arasındaki bağı
kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim seviyesi azaldıkça dijital dünyanın içine doğan yeni
nesil ve ebeveynler arasındaki iletişim problemlerinin artması çocuklar ve ebeveynler arasındaki
mesafeyi açarak ilişkileri sarsmaya başladı. Benim Mahallem Sosyal Sorumluluk projesi ile bu
ilişkilerin temellerini karşılıklı olarak güçlendirmek ve araştırmalar sonrası elde edilen bulgularla
sorunlara alanında uzman eğitmenlerle çözüm sunmak amaçlandı.

KSS Çözümünün Hedefleri
4 yıldır devam eden proje ile Akçansa fabrikalarının bulunduğu İstanbul, Çanakkale ve Samsun’da
Benim Mahallem projesinin 35 bine yakın öğrenci ve ebevyne eğitimler verdi. 2020 yılında tüm
Türkiye’de maddi durumu yetersiz olan ilöğretim ve lise öğencilerine online ingilizce eğitimi
vermekte 2021 yılında da ingilizce eğitimlere devam etmeyi planlamaktadır.
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4 Nİtelİklİ Eğİtİm
Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve
herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
Benim Mahallem Mobil Eğitim Merkezi ile sokak sokak gezip, çocuklara ve ebeveynlere eğitim
sağlamasını amaçlayarak tasarlanan bir eğitim tırı dizayn edildi. Bu eğitim merkezi hem ücretsiz
hem de nerede ihtiyaç varsa oraya anında ulaşacak konumda hazırlandı. Eğitim programları,
çocukların eksiklerini karşılayabilmesi amacıyla, bölgedeki öğretmenlerin feedbacklerine göre
TOCEV’in uzman psikologları tarafından hazırlandı.
Büyükçekmece’de ebeveynlere “teknoloji bağımlılığı” seminerleri ile çocukların teknolojiyi doğru
kullanmaları konusunda yönlendirilme yöntemleri; çocuklara, “arkadaşlarımlar nasıl daha iyi
iletişim kurabilirim”, konulu drama ve seminerlerde çocukların kendini fark etmeleri, heyecan ve
korku duydukları konularla yüzleşmeleri , öğretmenlere ise ilkyardım farkındalık seminerleri verildi.
Çanakkale’de; öğrencinin ihtiyaçları ile ilgili yapılan ankete göre mesleki yönelim konusunda
eksiklikler olduğu sonucuna ulaşıldı. Çanakkale’deki lise öğrencilerine meslek yönelim testleri ve
psikoanalizler ile kuvvetli alanlarını saptayarak meslekler konusunda psikologlar ile yönlendirmeler
yapıldı. 4. yılında eğitim anlamında sınırlı olanaklara sahip Samsun’un Ladik ilçesinde sayıları iyice
azalan yatılı okullarda okuyan öğrencilere destek olmak hedeflendi. Öğrencilerin ailelerinden
uzak yaşamaları eğitim hayatlarına olumsuz yansıdığı için, psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyorlar.
Uzman psikologlarımızla, bu ihtiyacı karşılıyor daha iyi psikolojik şartlarda eğitim görmeleri için
desteklendi.
Pandemi ile birlikte öğrencilerin boş zamanlarının artması ve alışkanlıklarının değişme eğilimine
girmesi ile birlikte yaşanan sorunlara bir çözüm imkanı yaratmak ve öğrencilerin zamanlarını iyi
değerlendirmelerini sağlamak hedefiyle, evde kal mesajını vererek Benim Mahallem projesini
‘Benim Evim’ çatısı altında birleşerek devam ettirildi. Böylelikle, okullarından ve arkadaşlarından
uzak kalan öğrencilerin temel becerilerle donatılmasını ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla
Türkiye’nin dört bir yanında bulunan maddi durumu yetersiz öğrenciler yabancı öğretmenler ile
online ingilizce eğitimlerinde de buluştu.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) eğitim içeriklerini belirlerken, İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri (Çanakkale-İstanbul-Samsun) projenin ders saatlerinde verilmesi için destekte
bulunmuştur. AKçansalı çalışanlar gönüllü olarak gidilen okullarda atık ve geri dönüşüm eğitimleri
vermiştir. Akçansalı mühendisler gönüllü olarak meseklerini lise öğrencilerine tanıtmış ve kariyer
gelişimleri için vizyon katmıştır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
Akçansa Benim Mahallem ve Benim Evim Projesi ile yaklaşık 35 bin kişiye ulaşıldı ve eğitim sonrası
yapılan testlerde pozitif artış gözlendi.
Çocuklar, kendilerini ifade etme güçlüğü testlerinde ortalama 7.8 puan alırken; bu rakam eğitimler
sonrası %18’lik bir pozitif değişimle 6.4 puan,
Çocuklar, sınav kaygısı üzerine yapılan testlerde ortalama 17.2 puan alırken; bu rakam eğitimler
sonrası %22’lik pozitif bir değişimle 13.5 puan,

12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi

33

Çocuklar, öfke seviyesi üzerine yapılan testlerde ortalama 27 puan alırken, bu rakam eğitimler
sonrası %30’luk pozitif bir değişimle 19 puan,
Çocuklar, dikkat problemi seviyesi üzerine yapılan testlerde ortalama 5.3 puan alırken, bu oran
eğitimler sonrası %13’lük pozitif bir değişimle 4.6 oldu.
Benim Evim Projesi ile uzman psikologlar eşliğinde hazırlanan videolar Akçansa sosyal medya
kanallarından paylaşılarak ihtiyaç duyan herkesin izlemesine yönelik kurgulandı. İki video yaklaşık
20 bin kişi tarafından izlenerek sınava girecek öğrencilere stres yönetiminde katkı sağladı. İngilizce
online eğitimler ile Türkiye’nin dört bir yanından 100 ilköğretim ve lise öğrencisine toplamda 2400
saat İngilizce ders verildi.
Kaynak: TOCEV anketleri

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Ebeveynleri ile çocuklarının iletişim kurdukları yer, önce evleri sonra büyüdükleri mahalleler.
Akçansa da mahalle kültüründen faydalanarak Benim Mahallem projesini hayata geçirdi. Çünkü
mahalle hem sıcak ve samimi bir ortam hem de herkesi birbirini tanıdığı ve iletişim kurduğu bir
alan. Akçansa Mobil Eğitim Merkezi mahalle mahalle gezerek çocuk ve ebeveynleri aynı eğitim
programında buluşturdu ve 35 bine yakın kişiye ulaşıldı. Mobil eğitim merkezi çocuklar için de
oldukça ilgi çekici oldu ve projenin ilgi görmesini sağladı. Psikologlar tarafından sağlanan eğitimler
de hem veliler hem öğretmenler hem de öğrenciler için oldukça verimli ve doyurucu oldu.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Bölgedeki sorunu doğru tespit etmek, doğru iş birliği ve doğru iletişim ile birlikte çözüme
odaklanmak pozitif etkiyi ve başarıyı beraberinde getiriyor. Özellikle her okulun dinamiklerinin
birbirinden farklı olması sebebiyle gerek velilere gerekse öğrencilere farklı yöntemlerlulaşılması
gerekti.Pandemiye denk gelen sürede okulların on-line sürece geçmeleri ile anlık hızlı bir çözüm
arayışıyla fayda sağlanmaya odaklandık.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
Ulusal, yerel ve sektorel mecralarda 4 yıl boyunca yayınlanan haberler ile 10,906,731; Akçansa
sosyal medya kanallarında yapılan tanıtım ile 1 milyon kişiye erişilmiştir.

www.akcansabenimmahallem.com
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PLATİN
Platin Ödül
Program / Uygulamanın Adı
VakıfBank Spor Kulübü - Başarının cinsiyeti olmaz

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
VakıfBank Spor Kulübü, VakıfBank’ın en uzun süredir sürdürdüğü kurumsal sosyal sorumluluk
çalışması. Kulüp, 30 yılı aşkın süredir kültürlerin birleşimi ve her alanda başarının ortak dilinin
voleybol olduğuna inanıyor. Kulüp, kazandığı 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla Türk bayrağını uluslararası alanda ‘En çok zirveye’ çıkaran
takıma sahip. İki kez de Guinness Dünya Rekorları’na girerek ulaşılması zor başarılara imza atan
VakıfBank Spor Kulübü, Türk kadınının uluslararası alanda neler başarabileceğini göstermek ve
hayatın her alanında genç kızların yeteneğini ve gücünü keşfetmesi için ilham vermeye çalışıyor
ve ‘’Başarının cinsiyeti olmaz’’ diyor.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Türkiye’de 65 yıldır faaliyet gösteren VakıfBank, Türk kadınının uluslararası alanda neler
başarabileceğini göstermek amacıyla VakıfBank Spor Kulübü’nü kurdu. Bankanın 34 yıldır aralıksız
desteğini alan kulüp bugün dünyanın en başarılı kadın voleybol takımına sahip.

KSS Çözümünün Hedefleri
VakıfBank, spor kulübü aracıyla genç kızları spora kazandırmayı ve onlara ilham olmayı hedefleken,
sosyal hayata hazırlıyor. Kulüp diğer taraftan da kızların içlerindeki gücü keşfetmeleri ve bunu
kullanmaları gerektiğini anlatıyor ve ‘Sen de başarabilirsin’ mesajı veriyor.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
VakıfBank Spor Kulübü’nün toplumda sağladığı değişim iki ayaklı olarak değerlendiriliyor.
Öncelikle VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, sportif başarıları ile Türkiye’nin uluslararası alandaki
itibarına katkı yapıyor, genç sporcular için ilham kaynağı oluyor. Diğer taraftan altyapı ve spor
okulları ile genç kızlar voleybol sporu ile tanışıyor.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
Kulüp, geleneksel medya, dijital ve sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor ve 360 derece
iletişime önem veriyor. Taraftarlara özellikle sosyal medya hesaplarından ulaşılıyor. Instagram
başta olmak üzere dijital mecralarda eğlenceli, yoğun ve takipçilere özel içerikler üretiliyor, reeltime iletişim çalışmaları yapılıyor.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
Bugüne kadar 100’e yakın sporcuyu Türk voleyboluna kazandıran VakıfBank Spor Kulübü, altyapısı
ve voleybol okullarıyla binlerce kız çocuğuna ilham oluyor. Altyapısında çeşitli kademelerinde 150
36

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

sporcu forma giyerken, voleybol okullarında son altı senede üç binden fazla kız çocuğuna ulaştı.
Ayrıca VakıfBank, Saraybosna’da açtığı spor okuluyla Avrupa’da ilk voleybol okulu açan kulüp
oldu. Saraybosna Voleybol Okulu’ndan üç genç kız da altyapıya girdi.

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
VakıfBank Spor Kulübü, spordaki cinsiyet ayrımcılığının önüne geçerek ve ‘Türk kızları da başarı’
algısını yerleştirdi. Kazandığı 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi
şampiyonluğuyla en büyük voleybol kulübü oldu.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Türk kızlarına öz güven aşılanarak sosyal hayata hazırlandı. Spor aracılığıyla topluma ‘Varım’
mesajı veren kızlar, başarılarıyla Türk kadının gücünü dünyaya duyurdu.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
360 derece iletişim stratejisiyle sosyal medyada hazırlanan içeriklerle geleneksel medyada yer
alındı. Tüm iletişim araçlarında ortak dil kullanıldı. Bu sayede her mecrada iletişim ortak oldu.

www.vakifbanksporkulubu.com
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PLATİN
Platin Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Üretim Proseslerimizde Yer Alan Su Tüketim Noktalarının Optimizasyonu ile Doğal Kaynak (Su)
Tüketiminin Azaltılması

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
18.yüzyılın sonlarında yaşanan endüstri devrimi sonrası yaşanan hızlı radikal değişimlerin toplumlar
üzerinde olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri de beraberinde getirdiğini hepimiz görüyor,
biliyoruz. Endüstride yaşanan bu hızlı değişimle birlikte hızlı nüfus artışı ve tüketim alışkanlıklarının
değişmesi, küresel, bölgesel ve yerel ölçekte önemli su sorunlarının ortaya çıkmasına neden oldu.
Bu etki özellikle 20. yüzyılın son yarısından itibaren tüm sektörlerin önemle üzerinde durması
gereken bir boyut kazandı ve hayati doğal kaynaklarımızdan olan suyun etkin kullanımı, çevresel,
sosyal ve ekonomik kriterler çerçevesinde ele alınması gereken konuların başında geliyor.
Sektörümüz gereği su en önemli hammaddemiz. Ancak su, sınırsız bir doğal kaynak değil ve
erişilebilir içme suyu kaynaklarının etkin bir şekilde korunması, tükenmesinin önüne geçilmesi
için her bir bireye ve her bir kuruluşa önemli işler düşüyor. Uludağ İçecek olarak 100 yılı aşkın
geçmişe sahip köklü bir firmayız. Mevcut durumda biri Yenice ve diğeri Çaybaşı’nda bulunan iki
dev tesisimizde toplam 9 dolum hattında saatte 450 bin şişe kapasiteyle üretim yapmaktayız.
Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da önemli bir pazar payına sahibiz ve başta Almanya,
Romanya, Avustralya, Amerika, İngiltere olmak üzere 5 kıtada, 40’tan fazla ülkeye ihracat
gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla hem ülkemizde hem de yurtdışı pazarda sektörün önde gelen
kuruluşlarından biri olarak daha sorumlu üretim ve tüketim vizyonumuz doğrultusunda 40’tan
fazla ülkedeki tüketicilerimize karşı da sorumluluk taşıyoruz.
Sektörün ilklerine imza atan yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarımızın yanı sıra, pek çok alanda
toplumsal hayata artı değer yaratmak için de gayretle çalışıyoruz. Bunların başında da doğal
kaynakların korunması gelmektedir. Bu bağlamda, üretim hattımız boyunca farklı noktalarda
kullanılmakta olan ham suyumuzu, üretim hatlarımızın çalışma prensibini baz alarak hem yıllara
göre artan oranlarda hem de üretim, ürün gamı, üretim hattı sayısı gibi faktörlerin artışı ile doğru
orantılı olarak artıracak, sürdürülebilir geri kazanımını sağladığımız, ortak amaç ve sorumluluk
doğrultusunda benzer tüm sektörler için rol model olacak bir iş modeli tasarladık. İş modeli,
çeşitli optimizasyonlarla su tüketim miktarının minimize edilmesini, geri kazanılan suyun ham su
döngüsüne dahil edilerek sınırsız olarak tekrar kullanılmasını sağlayarak uygulamaya başladığımız
2017 yılından beri her yıl ortalama %50 oranında suyun geri kazanımını sağlamaktadır.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Çevre Koruma Vakfı kurucularından olan firmamız, 100 yıllık varoluşundaki kalkınma süreçlerinin
her aşamasında bölgesel ekosistemin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan vazgeçilmez bir parçası
olmuştur. Ürün kalitemizi, çeşitliliğimizi ve ürünlerimizin gıda güvenliğini belirleyen en önemli
faktörümüz sudur. Ancak, dünyadaki en önemli üç riskten biri su kıtlığıdır. Bu bağlamda, doğal
kaynaklarımızın etkin korunumu ve sorumlu üretim ve tüketim vizyonumuz doğrultusunda üretim
proseslerimizin çeşitli noktalarında yapılan iyileştirme çalışmaları ile ham suyumuzun üretim, ürün
gamı, üretim hattı sayısı gibi faktörlerin artışı ile hem doğru orantılı hem de sürdürülebilir geri
kazanımının sağlanması amaçlanmıştır.
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9 SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI
Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin
desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi

KSS Çözümünün Hedefleri
Uludağ İçecek olarak doğal, inovatif ürünler ve inovatif üretim teknolojileri geliştirme çalışmaları ile
tarihimiz boyunca hep sektöre yön veren bir firma olduk ve sektörün de pek çok ilklerine imza attık.
Sorumlu üretimtüketim vizyonumuz ile Ar-Ge faaliyetlerimizin odağını doğal, sağlıklı, fonksiyonel
içecekler geliştirmenin yanı sıra döngüsel ekonomiye katkı, doğal kaynak-hammadde korunumu,
geri dönüşümün yaygınlaştırılması, karbon ve su ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalarımız
da oluşturmaktadır. Bu bağlamda, tüm faaliyetlerimizde sürekli olarak optimizasyon çalışmaları
yapmaktayız. Bu sayede, enerji ve doğal kaynak tüketimimizin yıllara göre hedeflediğimiz
oranlarda azaltılması ve sera gazı emisyonu ve karbon ayak izimizin minimize edilmesi; yapılan
inovasyonların sürdürülebilir kılınması ve benzer sektörlere rol model olarak yaygınlaştırılması
ile ulusal ve uluslararası kural koyucuların bu konu üzerinde odaklanmasını sağlayarak doğal
kaynakların etkin kullanımı konusundaki çalışmalarda otoritelerden biri olmayı hedefliyoruz.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
İş modeli, geri kazanılan suyun ham su döngüsüne dahil edilmesini ve sınırsız olarak kullanılmasını
sağlayan; üretim hacmi, ürün gamı, üretim hattı sayısı arttıkça geri kazanımın artmasını sağlayacak
şekilde tasarlanmış olup, yıllara göre artan geri kazanımlarla devam etmektedir. İş modeli bu
yönleriyle benzer endüstrilere rol model olabilecek niteliktedir.
Uludağ İçecek Türk A.Ş., Çaybaşı ve Yenice’de bulunan 2 dev üretim tesisinde, toplam 9 dolum
hattında ürünlerinin üretimini yapmaktadır. Mevcut durumda Çaybaşı tesisimizde 3, Yenice
tesisimizde ise 6 dolum hattı bulunmaktadır.
Bu iş modelinde su geri kazanımı üretim hatlarımızın çeşitli noktalarında yapılan iyileştirme
çalışmaları ile sağlanmaktadır. Bunlar en temel şekliyle; üretim makinaları rinser (şişe yıkama)
üniteleri su geri kazanımları, şuruphane pastörizatör soğutma suyu geri kazanımları ve CIP
kimyasallarının revizyonları ile sağlanan geri kazanımlardır. Soğutma suyu olarak kullanılan su
belli bir sıcaklığa geldiğinde yatay tanka alınarak ham su döngüsüne dahil edilmektedir.
Çaybaşı tesisimizde, üretim makinaları rinser (şişe yıkama) üniteleri su geri kazanımları ve
şuruphane pastörizatör soğutma suyu geri kazanımlarımız, 2017 yılı Ocak ayında debimetrelerin
bağlanmasıyla ölçülmeye başlanmış olup online sistem ile de aylık olarak ölçüm verileri takip
edilmektedir. Yenice tesisimizde, üretim makinaları rinser üniteleri su geri kazanımları ve şuruphane
pastörizatör soğutma suyu geri kazanımları da aynı şekilde 2017 yılı Ocak ayında debimetrelerin
bağlanmasıyla ölçülmeye başlanmış olup online sistem ile de aylık olarak ölçüm verileri takip
edilmektedir. CIP sistemi su kazanım çalışmaları her iki tesisimizde 2019 yılı Ocak ayı itibariyle
uygulanmaya başlamıştır.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
STK’lar; Yönetim kurulu başkanı olduğumuz Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER),
yönetim kurulu üyesi olduğumuz Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER), yönetim kurulu üyesi
olduğumuz Çevre Koruma Vakfı (ÇEVKO), yönetim kurulu üyesi olduğumuz European Federation
of Bottled Waters (EFBW) ve ARGE ve inovasyon faaliyetlerimiz için yaptığımız yatırımlar için
fon sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) paydaşlarımız arasındadır. Yaptığımız
12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi

39

bu çalışmanın kazanımları ve deneyimlerimiz sektörel toplantılarda paydaşlarımıza aktarılmakta,
bunun yanı sıra çevresel boyutlarımızın iyileştirilmesine (enerji ve doğal kaynak tüketimimizin
azaltılması vb.) yönelik raporlama her yıl EBRD’ye yapılmaktadır.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
Çalışma kapsamında Yenice fabrikamızda üretim makinaları rinser üniteleri su geri kazanımları
ve şuruphane pastörizatör soğutma suyu geri kazanım oranlarımız 2017 yılında %44, 2018 yılında
%58, 2019 yılında %62 ve 2020 yılı Ekim ayı sonu itibari ile %65 olmuştur. Su geri kazanım oranları,
Yenice üretim tesisimizde her yıl ortalama 230 milyon litre suyun atılmasının engellendiği anlamına
gelmektedir. Çaybaşı fabrikamızda elde edilen su geri kazanım oranlarımız ise 2017 yılında %19,
2018 yılında %17, 2019 yılında %30 ve 2020 yılı Ekim ayı sonu itibari ile %32 olmuştur. Su geri
kazanım oranları Çaybaşı üretim tesisimizde her yıl ortalama 80 milyon litre suyun atılmasının
engellendiği anlamına gelmektedir. Su geri kazanımı sağladığımız bir diğer faktör CIP işleminde
kullanılan kimyasalların revizyonu ile mümkün kılınmıştır. Bu sayede CIP sistemi nedeniyle
harcanan suyun azaltılması sağlanmış, su kullanım oranlarındaki azalma 2018’den 2019’a %6,25
olmuştur. Bu, her iki üretim tesisimizde yılda 2,5 milyon litre suyun harcanmasının engellendiği
anlamına gelmektedir.
Bunun yanı sıra, ARGE ve inovasyon faaliyetlerimizde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın
(EBRD) fonlarından yararlanmaktayız. Sürdürülebilir Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimiz için gerekli
fon sağlayan EBRD, bu fonu sağlamaya karar verme noktasında mevcut çevresel boyutlarımızı
irdelemekte ve mevcut çevresel boyutlarımızın iyileştirilmesi konusunda taahhütlerimizi sunmuş
olduğumuz somut planlar ve verilere göre değerlendirmektedir. Bu yatırım yapılırken iyileştirilmesi
planlanan çevresel boyutlar, öncelikli olarak su ve enerji tüketimimizin azaltılması noktasında
olmuştur. Bu noktalardaki kazanımlarımıza ve sonraki yıllar için hedeflerimize dair raporlama
EBRD’ye her yıl yapılmaktadır.

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Üretim süreçlerimizde sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinde öncü olarak, pazara
en kaliteli ve sağlıklı ürün gamını sunmak, gıda güvenliği ve sağlık açısından insan yaşamının
kalitesini arttıran ilkleri gerçekleştirmek ve ulusal-uluslararası sürdürülebilirlik politikalarına uyum
sağlamak stratejik amaçlarımızın orijinini oluşturmaktadır. Bu çalışmamız hem enerji verimliliği
hem de su yönetimi doğrultusundaki döngüsel yeniden kullanım performansları açısından tüm
üretim süreçlerimizde hammadde kaynaklarının efektif korunumu, geri kazanımı ve altyapı
yatırımları doğrultusunda optimum fayda sağlamaktadır. Dünyada ve bölgemizde su kaynaklarının
ve su kaynaklarının içinde bulunduğu ekosistemlerin korunması sürdürülebilirlik önceliklerinden
biri olmalıdır. Çalışmamızın elde ettiğimiz kazanımlar doğrultusunda Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları ’nın Birincil: 6 (6.3. / 6.4. / 6.6.), İkincil: 12 (12.2.), 9 (9.b) ve Üçüncül: 15 (15.1.) hedeflerine
katkı sağlamasıyla önemli bir iyi örnek uygulaması olduğu düşünülmektedir.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Uludağ İçecek olarak 2018 yılının ilk çeyreğinden beri dünyada bir ilk olarak, yüksek kapasiteli
üretimde gazlı içecekler dahil tüm ürün gruplarımızda koruyucusuz üretim gerçekleştiriyoruz.
Dolayısıyla üretim hatlarımız buna göre inşa edildiği için yapılacak hiçbir yenilik mikrobiyal yük
oluşum riski barındırmamalıdır. Bu iş modeli tasarlanırken de mikrobiyal yük oluşturma riski
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olasılığı olan noktalar tespit edilip efektif önlemler alınmış, sık sık yapılan mikrobiyolojik ekimler
ile kontrol sağlanarak risk elimine edilmiştir.
Su geri kazanımı, edinilen deneyimler ve yeni kazanım noktalarının belirlenmesiyle yıllara
göre artan oranlarda sağlanmış olup stabil bir noktaya ulaşabilecektir. Optimize edilen iş
modeli şirketin büyümesi, yeni hatların eklenmesi ve üretimin artışıyla geri kazanımı artıracak
nitelikte tasarlandığından bundan sonraki süreçlerde zorluk, risk vb. faktörlerle karşılaşılması
beklenmemektedir.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
Daha önce belirtildiği gibi STK’lar; Yönetim kurulu başkanı olduğumuz MASUDER, yönetim
kurulu üyesi olduğumuz SUDER, yönetim kurulu üyesi olduğumuz ÇEVKO, yönetim kurulu üyesi
olduğumuz EFBW ve ARGE ve inovasyon faaliyetlerimiz için yaptığımız yatırımlar için fon sağlayan
EBRD paydaşlarımız arasındadır ve sektörel toplantılar ile paydaşlarımız ile deneyimlerimiz
paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir gıda ile su yönetimi ilişkisi, üretimde su kullanım
verimliliği ve su yönetimi vb. konulardaki deneyimlerimiz ve bu kapsamda fabrikalarımızda
gerçekleştirmekte olduğumuz çalışmaların yaygın etkisini artırmak, sektörümüze rol model olmak
amacıyla çeşitli zirvelerde konuşmacı olarak yer alınmıştır.
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PLATİN
Platin Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Aynı Dili Konuşuyoruz

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Avis Türkiye ile 2017 yılı Temmuz ayında başlatılan Türkiye’de yaklaşık nüfusları üç milyonun
üzerinde olan işitme engelli bireylere yönelik “AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ’’ projesi ile araç kiralama
noktalarında bu bireylerin iletişim yoksunluğu nedeni ile yaşanılan problemlerini asgari seviyeye
çekmek, alınan ve verilen hizmet kalitesini artırmak esası amaçlanmıştır. Bu noktadan hareket ile
saha çalışanlarının Türk İşaret Dili (TİD) eğitimine tabi tutulması ile yaşanılan sorunlar minimum
seviyeye indirgenmiştir. Projede ana esas H sınıfı ehliyet alma hakkı olan ve araç kiralamaya
ihtiyaç duyan işitme engelli bireylerin hizmet erişimini kolaylaştırmak, kiralama noktalarında
iletişim yoksunluğunu ortadan kaldırmak ve sağlıklı bireylerle eşit şartlarda hizmet alımı zeminini
oturtmak dolayısıyla eşit şartlarda tüketici haklarına sahip olunması ile toplumsal yaşama katkı,
engellilik bilincine vurgu, Türk İşaret Dili (TİD)’ne farkındalık esasları hedeflenmiş ve sürdürülebilir
bir projeye dönüştürülmüştür.
2019 yılı başı itibarıyla proje araç kiralama noktalarından araç edinen bireylerin kiralama sonrası
yaşayabilecekleri problemleri de ortadan kaldırmak üzere İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri
Derneği Görüntülü Destek Hizmeti Merkezi ile desteklenmiş ve herhangi bir sorunla karşılaşan
işitme engelli bireyin merkeze bağlanması ile kendi dilinde hizmet alımına erişimi sağlanmıştır.
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. bünyesinde yer alan Avis Türkiye, “AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ’’
projesi ile ülkemizde yaşayan tüm işitme engelli bireylere kapılarını aralamış ve proje bünyesinde
işitme engelli olduğunu belgeleyen tüm dostlarına % 40 indirim ile hizmet vermeye başlamıştır.
Yine proje kapsamında “İlk Yardım Hayat Kurtarır’’ mottusu ile İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri
Derneği tarafından Türk İşaret Dili’nde hazırlanan İlk Yardım Kılavuzları Avis bünyesinde kiralama
yapılan araçlara konulmuş böylece bir sivil toplum örgütü desteklenmiş aynı zamanda İlk Yardıma
dikkat çekilmiştir.
Projenin sürdürülebilirliği kapsamında 2020 yılı Şubat ayında Avis Türkiye’nin evsahipliğinde
Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi (KUİYEM) —İEEFDER birlikteliğinde gerçekleştirilen
Türk İşaret Dili’nde uygulamalı İlk Yardım eğitimi ile işitme engelli dostlarımız bilinçlendirme
programına tabi tutulmuş ve eksik yanları kendi dillerinde aldıkları eğitim ile tamamlanmıştır.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Dezavantajlı gruplar içinde yer alan işitme engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımın artırılması,
eşit şartlarda hizmet alımı ve sunumu, engellerin ortadan kaldırılması, hizmet kalitesinin artırımı,
hizmet alımında ve veriminde yaşanan sorunların minimum seviyeye indirgenmesi projede ana
amaçtır. Diğer taraftan proje kapsamında verilen Türk İşaret Dili’nde eğitimler ile direkt iletişim,
hizmet erişiminin kolaylaştırılması, bu bireylerin kendi dillerinde hizmet alımının sağlanması ve
sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekerek engellilik bilincine katkı sunulması hedeflenmektedir.
Yine proje çerçevesinde işitme engelli bireyler ile gerçekleştirilen etkinlik ve eğitim programları ile
eksik yanlarına dokunuşlarda bulunulmakta böylece yaşamlarına katkı sunulmaktadır.
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10 EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI
Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması

KSS Çözümünün Hedefleri
Avis Türkiye Ailesi olarak sürdürülebilir bir projenin içinde olmamız ve işitme engelli bireylerin
yasal hakkı olan H sınıfı ehliyet alma ancak engelli olma sebepleri ile araç kiralama firmalarında
yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak, eşit şartlarda hizmet alımına katkı sunmak amacı ile Aynı
Dili Konuşuyoruz projesi hayata geçirilmiştir. Proje sadece araç kiralamada yaşanılan sorunları
ortadan kaldırmakla kalmamış kiralama sonrası kendi dillerinde hizmet alımına devam edilebilmesi
için İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ortaklığında Görüntülü Destek Hizmeti ile
beslenmiştir. Avis Türkiye olarak proje ile Türk İşaret Dili (TİD)’ne dikkat çekmek, yaygınlaştırmak
ile ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Ülkemizde yaşayan işitme engelli dostlarımız için hizmet kalitesinin artırılması dolayısıyla total
memnuniyeti artırmak, toplumda var olmanın ana ilkesi iletişim yoksunluğunu asgari seviyeye
çekmek proje esasımız olmakla birlikte her türlü engelli bilincine katkı sunma çabası içindeyiz.
2020 yılında gerçekleştirdiğimiz Türk İşaret Dili’nde İlk Yardım Eğitimimiz ile de yanlış bilinen
uygulamalar ya da eksik bilgiler tamamlanmıştır.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
Türkiye’de ilk defa bir araç kiralama firması tarafından hayata geçirilen bu proje ile firmamız
işitme engellilere kapılarını aralamış ve onların da toplumun bir parçası olduğunun yanı sıra
engellilik bilincine farkındalık yaratarak bu camiaya erişimin tek yolu olan Türk İşaret Dili (TİD)’nin
yaygınlaştırılmasına katkı sunmuştur.
Proje çerçevesinde yer alan İEEFDER Görüntülü Destek Hizmeti ve Türk İşaret Dili (TİD) İlk Yardım
Kılavuzu markamızın AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ projesi kapsamında ve projenin sürdürülebilirliği
açısından son derece etken rol oynamaktadır.
İnsan yaşamında İlk Yardım’ın önemi düşünüldüğünde bu yıl Türk İşaret Dili’nde gerçekleştirdiğimiz
uygulamalı İlk Yardım Eğitim programı işitme engelli dostlarımız tarafından yoğun ilgi ve talep
görmüştür. Acil müdahale gerektiren durumlarda bu dostlarımız ile İlk Yardım çalışanı arasında
kurulamayan iletişim, yanlış tedavi bazen de istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmasına neden
olmaktadır. Amacımız en azından küçük kazalarda ya da acil yardım ekipleri müdahale edene
kadar kazazedeye ilk müdahalenin bilinçli bir şekilde gerçekleşmesine destek olmaktır.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği proje ortağımızdır. Projede tüm Avis çalışanları Türk
İşaret Dili (TİD) eğitimine tabi tutulmuştur. Ayrıca partnerimizin ulaşım sponsorluğu üstlenilerek
destek olunmuş ve her türlü ihtiyacına imkânlar ölçüsünde cevap verilmeye çalışılmaktadır.
Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinlik, organizasyonlar ve eğitim programları ile işitme
engelli dostlarımızla bir arada olarak kendilerinin toplum içinde daha etkin rol almasına destek
olacak ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacağız.
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
Otokoç Otomotiv Ailesi olarak tüm engelli gruplar için istihdam yaratmakla birlikte bu proje ile
sessiz hayatların içine girerek, dünyalarına erişim sağlamaktayız. Günlük yaşamda karşılaştıkları
tüm sorunları tespit etme ve yaşamlarına dokunma şansına eriştik. Yaptığımız etkinlikler ile
beraber zaman geçirerek bu dünyayı paylaştık. Her şeyden önce ellerimizi konuşturarak sizlerle
“AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ ve KONUŞACAĞIZ” dedik. Verdiğimiz hizmetler ile bizden talepte
bulunan tüm işitme engelli dostlarımızı memnun etme çabası ve projenin yaygınlaştırılması ile
ilgili çalışmalarımız 2021 ve önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.
Bu dostlarımızın toplumsal ve günlük yaşamlarına katkı sunabileceğimiz tüm çalışmaların içerisinde
olacak ve dillerinin yaygınlaştırılmasına, eksik yanlarının tamamlanmasına öncülük edeceğiz.

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Araç kiralama ve sonrasında yaşanan sorunlar markamız ile çözüme ulaştırılmış kendi dillerinde
hizmet sağlanmıştır. Geri dönüşlere bakıldığında da markamız dostlarımız tarafından tercih edilir
durumda ve yaşadıkları sorunlara Avis Türkiye kanadından çözüm üretileceği kaanati uyandırıldığı
gözlemlenmektedir.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Türk İşaret Dili (TİD)
Engelliye Yaklaşım ve Farkındalık

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
https://www.youtube.com/watch?v=M0BmfdkmLeM
https://www.youtube.com/watch?v=MN4STvWBRvA
https://www.haberler.com/avis-engelli-bireylere-ilk-yardim-egitimi-verdi-12988246-haberi/
https://www.kobi-efor.com.tr/sosyal-sorumluluk/avisten-isitme-engelli-bireylere-ilk-yardimegitimi-h9992.html

https://www.instagram.com/p/B9ZBcwoHW00/
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PLATİN
Platin Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Etnoköy Çıplak Projesi

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Çanakkale’nin sürdürülebilir kalkınmada rölünü arttırmak, kültür ve turizmden hak ettiği payı
almasını sağlamak üzere 14 yıldır yürüttüğü Tarihe Saygı Projesi ile OPET, 2018 yılı Troya bölgesi
çalışmaları kapsamında Tevfikiye’yi Arkeoköy’e dönüştürdükten sonra Troya’nın keşfinin başlangıç
noktası sayılan Çıplak Köyü’nü de Etnoköye dönüştürdü. Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi’nin
yanı başında olan ve Troya’dan kalan kütür ve tarım mirasını hala yaşayan Çıplak Köyü’nde
gerçekleştirilen çalışmalar 5000 yıllık bu mirası tekrar canlandırmak ve sürdürülmesine katkı
sağlamak amacıyla hayata geçirildi.
Anadolu’nun farklı tarihsel ve kültürel katmanlarını yansıtan Çıplak Köyü’nde yürütülen çalışmaların
ana eksenini; insan yapımı kültürel öğeleri ele alan bir bilim dalı olan etnografya kelimesinden
türetilen “etnoköy” kavramı oluşturdu. Etnoköy projesi Türkiye’de müze, ören yeri ve kültürü tarihi
ile hâlâ yaşayan köyleri bir araya getiren tek proje. Proje; Anadolu geleneğinin kültür mirasını temsil
eden tüm katmanlara dair öğeler, dokular ve öyküler barındıran Çıplak Köyü’nün etnokültürel
mirasını yansıtacak şekilde kurgulandı.
Troya ve arkeolojinin doğuşu, Osmanlı, 20’inci yüzyıl başı savaşlar dönemi ve Cumhuriyet’in
izlerini taşıyan Çıplak Köyü, Çanakkale’nin Türk ve Osmanlı tarihinden bir kesit olarak tasarlandı.
Bu kurgu içinde 1870’ten itibaren, arkeoloji biliminin de başlangıcı kabul edilen Troya kazıları
süresince 17’nci yüzyıldan itibaren seyyahların, Schliemann ile başlayan arkeoloji çalışmaları ve
ardından gelen arkeologların Çıplak Köyü ile olan ilişkisi vurgulandı. Aynı zamanda “yaşayan tarih”
başlığıyla kavramsallaştırılan ve tarım kültürünü odağına alan anlatımlara yer verildi. Geleneksel
tarımın izlerinin hala bulunabildiği Çıplak Köyü’nde ziyaretçilere köy tarihçesini özgün motiflerle
aktaran bir yaşam alanı dizayn edildi.
Proje kapsamında Çanakkale Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Çıplak Köyü sakinlerine yönelik
bölgeyi ziyaret eden Türk ve yabancı turistleri karşılama, ağırlama, iletişim kurabilmeleri için
alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verildi. Köyde bir yöresel ürün üretme tesisi
kuruldu.
Çıplak Köyü; bugün evlerinin duvarlarındaki desenler, Troya taşlarından oluşan camisi ve çeşmesi,
tarım mirası ürünleri, peyzaj uygulamaları, staış standları ve kafeleri ile ziyaretçilerini bekliyor.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Çanakkale’nin ve yöre halkının tarih, kültür, turizm açısından kalkınma ve ekonomik gelişiminin her
ögesini içerisinde barındıran Troya’nın ve Çıplak Köyü’nün turizm potansiyelinin artışını sağlayarak
yerel ekonomik kalkınmayı, istihdam yaratarak yaşam kalitesinin daha da artırılması hedeflendi.
OPET Tarihe Saygı Projesi’nin Troya ayağında Etnoköy konsepti ile Etnografya kavramından yola
çıkılarak içeriği oluşturulan bu projede ise Troya ve çevresinin Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında
ilk ve en önemli yerleşme olan Çıplak Köyü’nün tarihini, gelenek göreneklerini, mimari yapılarını,
tarım ve ev aletlerini, ama aynı zamanda köyün eğitim mirasını, önce köy sakinleri ile yeniden
buluşturmak amaçlandı.
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11 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR
Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve
sürdürülebilir kılınması

KSS Çözümünün Hedefleri
•

Çanakkale’nin sürdürülebilir kalkınmada rölüne destek vermek.

•

Troya’nın dünyaya tanıtılması için uluslararası ölçekte başlatılan kültür ve turizm hamlesine
destek vermek

•

Çanakkale’nin ve Çıplak Köyü’ün Troya kültür turizminden hak ettiği payı almasını sağlamak
ve geçmişten bugüne getirdikleri yerel ve tarihi özelliklerinin ön plana çıkartmak

•

Köy halkının kültürel ve tarihi turizmde aktif rol oynamasını sağlamak

•

Çıplak Köyü’nin bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmeti verebilecek duruma
getirilmesi

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
Etnoköy Çıplak Projesi, Türkiye’de müze, ören yeri ve kültürü- tarihi ile hâlâ yaşayan köyleri bir
araya getiren tek proje olarak hayata geçirildi.
Proje başlangıcında köy halkıyla anketler gerçekleştirildi. Köyün sosyo-ekonomik, demografik
bilgileri derlendi, Troya’ya ve köylerine ilişkin görüş ve beklentileri alındı.
Köy komitesi kuruldu. 13 kişilik komite haftalık toplantılar gerçekleştirdi.
Çıplak Dede Türbesi, tarihi çeşme ve köy kahvesini içine alan köy meydanı, konsepte uygun olarak
yeniden düzenlendi.
Köy meydanına, köylülerin ürünlerini satabileceği satış stantları yerleştirildi. Burada köyde kurulan
Tarım Kooperatifi’nde üretilen Etnoköy markalı yerel gıda ürünleri satılıyor.
Evlerin cepheleri ve bahçe duvarları boyanırken köy genelinde peyzaj çalışmaları uygulandı.
Köy evlerinin pencereleri ve duvarlarına konsepte uygun olarak desen ve süslemeler yapılarak
estetik bir bütünlük sağlandı.
Kullanılmayan ve yıkılmak üzere olan bir köy evi Troya kazılarının tarihini, buluntuları ve keşiflerle
ilerleyen bir hikayeyi yansıtan ‘Arkeoloji Evi’ olarak düzenlendi.
“Arkeoloji Evi”nin yanındaki bir bina ise “Osmanlı’dan Günümüze Yerel Tarih Evi” olarak
düzenlenerek Anadolu coğrafyasının en zengin etnografik öğelerinden olan tarımın tarihi, Çıplak
ve Troya bölgesinden farklı buluntu ve görsel belgeler ışığında ele alındı.
Yerel Tarih Evi’nin hemen arkasındaki bina, köy pansiyonuna dönüştürüldü.
Köy meydanına yakın bir bölgede hijyenik kurallara uygun şekilde “Yöresel Ürün Yapım Evi”
oluşturuldu. Burada yöreye özgü ürünler gelen ziyaretçilere sunuluyor.
Köy meydanından başlayıp Troya Kültür Rotası ile birleşen ve Troya Müzesi’ne bağlanan yol,
‘Arkeoloji Yolu’ olarak genel dokuya uygun olarak düzenlendi.
Tevfikiye Köyü girişinin karşısından başlayan ve Çıplak Köyü meydanına ulaşan ana yol “Çıplak
Yolu” olarak düzenlendi. Yol boyunca; bölgenin tarım ürünlerini, köye özgü ürün ve motifleri
tanıtan bilgi panoları yer alırken yapılacak çiçeklendirme ve estetik öğelerle yola farklı bir görünüm
kazandırıldı.
Köy meydanından başlayıp Peyan Mezarlığı’na ulaşan doğa yürüyüşü yolu “Peyan Yolu” adıyla
yeniden düzenlendi.
12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
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KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
Projede ana paydaş Çanakkale Valiliği olmakla birlikte valilik çatısı altında bulunan “Troya İcra
Komitesi” komitesi paydaşları Çanakkale İl Kültür Müdürlüğü, Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale
Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Turistik Otelciler Derneği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Türkiye
Seyahat Acenteleri Birliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile başarılı işbirlikleri gerçekleştirildi.
Çıplak Köyü’nün kültür, tarih ve tarımsal mirasını öne çıkarmak üzere köyü baştan ele alıp yeni bir
konsept yaratmak için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri; Troya Kazı Başkanı
Prof. Dr. Rüstem Aslan’ın bilimsel, Dr. Seyhan Boztepe’nin sanat-tasarım ve Deniz Erbaş’ın sanat
tarihi danışmanlığı ile gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Etnoköy konsepti ortaya çıktı.
Ayrıca PR ajansı, dijital ajans, medya planlama ve satın alma ajansı, reklam ajansı işbirliği bütünsel
bir çalışma gerçekleştirildi. .
KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
Köyün genelinde peyzaj çalışması yapıldı. Akasya, selvi, zakkum ve gülden oluşan toplam 2 bin
245 adet bitki dikimi yapıldı.
Çıplak Köyü halkının gelişimine yönelik Çanakkale Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kurslar
düzenlendi. Kurs programı kapsamında toplam 1320 saat eğitim verildi. Temiz Tuvalet ve Hijyen,
İngilizce, Dikiş, Yöresel Ürünler yapımı, Anadolu ve Türk kültürü, Diksiyon konularında düzenlenen
kurslara toplam 213 kişi katıldı
Yaklaşık 9500 kişilik iş gücü ile 7 iş makinası,5 binek araç ve 1,5 yıllık çalışma süresi sonucunda
Çıplak Köyü’nü Etnoköy haline getirdik.
Ocak - Kasım 2020 haber sayısı: 274
Haberlerin erişimi: 1.836.221 kişi
Kafa radyo köydem canlı yayını ile 289.000 kişiye erişildi.

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Katkılar:
Köyün ekonomik ve sosyal açıdan kalkındırılması
Etnoköy Çıplak Projesi Türkiye’de müze, ören yeri ve kültürü- tarihi ile hâlâ yaşayan köyleri bir
araya getiren tek proje olması
5000 yıldır süren ve Çıplak Köyü’nde hala devam eden bu kültürün canlandırılıp öne çıkarılması
Kültürel miras bölgesinin korunmasına katkı ve Türkiye’nin kültür turizm anlamında gelişimine
katkı sağlanması
Anadolu’daki arkeoloji macerasının çıkış noktası olan Çıplak Köyü’nü bu özelliği ile de öne
çıkarılması, arkeoloji tarihinin dönüm noktasına ev sahipliği yapan bu köye dikkat çekilmesi
Zorluklar:
Köyün zengin tarihsel ve tarımsal özellikleri olmasına ragmen ön plana çıkmamış olması.
Köy halkının projeye inanmasını sağlamak için yapılan görüşmeler
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Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Etnoköy Çıplak Projesi, Troya bölgesinde gerçekleştirdiğimiz ikinci köy projesi olduğu için
deneyimlerimizi bu projeye aktarma fırsatı bulduk. Hem paydaş iletişimi hem de üniversite
danışmanlığı konularında deneyimlerimizi bu projeye aktarabildik.
Çıplak Köyü’nde yapılan çalışmaların amacı gelenekle geleceği birleştirmek ve var olan yaşam
kültüründe bunu içselleştirilmesinin önünü açmaktı. Türkiye’de müze, ören yeri ve kültürü- tarihi
ile hâlâ yaşayan köyleri bir araya getiren tek proje olan Etnoköy Projesi OPET’in en zengin içerikte
ve kapsamlı köy rehabilitasyon projesi oldu.
2006 yılından bu yana Gelibolu Yarımadası’nda yürütülen OPET Tarihe Saygı Projesi, bu bölgeyi
iyi tanıyor olmamız Troya bölgesindeki çalışmalarımıza da ışık tutmuş oldu.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
Ulusal basın iletişimi, basın lansmanı, radio canlı yayınları, sosyal medya iletişimi, Çanakkale Halk
Eğitim Merkezi işbirliği ile köy halkına verilen eğitimler, köy komitesi toplantıları ile köy halkının
projeye dahil edilmesi, boyama etkinlikleri, yerel medya iletişimi gerçekleştirildi.

www.opet.com.tr
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PLATİN
Platin Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Eğitime Dönüştür

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Eğitime Dönüştür projesi kapsamında Turkcell mağazalarına yerleştirilen kutularda toplanan
elektronik atıklar, bu atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesi alanında yetkili olan Bilişim
Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile geri dönüşüme gönderiliyor.
Geri dönüşümden elde edilen gelirin tamamı da çocuklarımızın nitelikli eğitiminde kullanılmak
üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlanıyordu. Ancak Eylül ayından itibaren
KAHEV(Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) ile işbirliği yaparak gelirimizi pandemi nedeniyle
vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine katkı için bağışlamaya başladık.
Türkiye’de müşterilerinin tekno atıkları ile ilgili sorumluluk duyan ve elini taşın altına koyarak
proje başlatan ilk şirketiz. Bu bağlamda ‘Eğitime Dönüştür’ projesi ile döngüsel ekonomiye katkı
sağlarken yüzlerce çocuğun eğitimine de destek oluyoruz. Geçen sene hayata geçirdiğimiz
projemiz, tüm Türkiye’yi kapsayan mağazalarımız aracılığıyla bir tekno atık seferberliğine
dönüşmüş durumda. Çocuklarımızın eğitimi için çok önemli olan bu projeyi aslında bir ‘ileriye
dönüştürme’ projesi olarak görüyoruz.
Bugüne kadar yaklaşık 6,5 ton elektronik atık geri dönüştürüldü. Bu miktar diğer şirketlerin
benzer uygulamalarından farklı olarak Turkcell’in kendi elektronik atıkları değil kamuoyunda
yarattığı farkındalık ile mağazalara gelen müşterilerimizin veya halkımızın çekmecelerinde
bugüne kadar sakladıkları elektronik atıklar. Turkcell olarak biz zaten kendi elektronik atığımızı
geri dönüştürüyoruz. Burada önemli olan bu süreci bir seferberliğe çevirerek halkımızn elindeki
elektronik atık miktarının da kayıt altına alınmasını sağlayarak fark yaratıyoruz.

KSS Çözümünün Ana Amacı
•

BM raporlarına göre 2050 yılında yıllık e-atık miktarının 120 milyon ton olacağı öngörülüyor.

•

E-atıkların usulüne uygun olmayan yollardan geri dönüştürülmesi de kamu sağlığını ciddi bir
şekilde tehdit ediyor.

•

Turkcell olarak biz zaten kendi e-atığımızı geri dönüştürüyoruz. Şimdi de bu süreci bir
seferberliğe çevirerek halkımızın elindeki e-atık miktarının da kayıt altına alınmasını ve
geridönüşüme gönderilmesini amaçlayarak bu projeyi hayata geçiriyoruz. Böylece e-atık
geri dönüşümü sayesinde insan sağlığını tehdit eden çevre kirliliğin önüne geçiyor, elektronik
ürünlerin yapıldığı değerli madenlerin yeniden kullanımı ile doğal kaynakları korumuş oluyoruz.
Buradan gelen geliri nitelikli eğitim için kullanarak geridönüşüm konusunda motivasyonu
artırıyoruz.
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12 SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM
Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması

KSS Çözümünün Hedefleri
Kamu oyunda e-atık konusunda farkındalık yaratmak, evlerde çekmecelerde bekleyen e-atıkların
geri dönüştürülmesi ile doğal kaynakların korunacağı ve çevre kirliliğine katkı sağlanacağı
konusunda bilinç yaratmak, e-atık geri dönüşümü konusunda kolaylık sağlamak, Türkiye’deki
evlerde bulunan e-atık miktarını da kayıt altına almak için çalışmak, e-atık geri dönüşümünden
aslında bir gelir elde edildiğinin bu sayede evde bekletmek yerine bir katkı sağlanabileceğinin
altını çizmek. Bu katkıyı da ulvi bir amaçla birleştirerek motivasyonu arttırmak hedeflenmektedir.
Bu bağlamda daha önce TEGV’e çocuklarımızın nitelikli eğitimi için yaptığımız bağış Eylül ayı
itibariyle pandemi nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarımızın çocuklarına eğitim bursu olarak
bağışlanmaktadır.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
•

E-atıkların kayıt altına alınması için bir telekomünikasyon şirketinin destek verdiği ilk sosyal
sorumluluk projesidir.

•

Benzer elektronik atık dönüşümü projelerinden farklı olarak kendi e-atığımızın ilerisinde
Türkiye’de müşterilerinin Tekno atıklarından kendini sorumlu hisseden ilk şirketiz.

•

Tekno atık diyerek e-atığın en büyük bölümünü cep, telefonu, bilgisayar ve tabletin
oluşturduğunun altını çizdik.

•

Yaratıcı farkındalık çalışmaları ile projenin seferberliğe dönüşmesi için çabalıyoruz.
•

Sen yap diye’ platformundan Tekno Atık bilgilendirmesi ve geri dönüşümden kazanılan
fayda ile ilgili müşterilerimize bir video yayınladık. İzleyenleri GB ile ödüllendirdik.

•

Projenin ilk 5 ayında Tekno Atığını geridönüşüme kazandırıp en yaratıcı paylaşımı yapan 5
müşterimiz ödüllendirildi.

•

Turkcell bayileri arasında da Tekno Atık toplama yarışması düzenlendi. Kazanan 15 bayimizi
elektirikli scooter ile ödüllendirdik

•

Geri dönüşümden gelen geliri de yine sürdürülebilir kalkınma için halk nezdinde de gönülden
desteklenmek istenen pandemi nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim
bursu olarak bağışlıyoruz.

•

Bu nedenle de geriye değil ileriye dönüştürme projesi diyoruz.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
Projeyi Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliği ile yürütüyoruz. Turkcell olarak
mağazalarımızı açıyor kutuları yerleştiriyor farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Bayilerimizin
gelen Tekno Atığın kayıt altına alınması için sisteme giriş ve kargolama eğitimleri veriyoruz.
Tubisad bu aşamadan sonra dolan kutuların geri dönüşüm fabrikalarına gönderilmesini ve sisteme
girilen atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemine de girilmesini sağlıyor. Geri dönüşümden
gelen geliri de Eylül ayına kadar çocuklarımızın nitelikli eğitimi için TEGV’e Eylül ayı itibariyle de
KAHEV(Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı)’e pandemi nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının
çocuklarının eğitimine katkı için bağışlamaya başladık.

12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
6,5 ton (18.000 adet) Tekno Atık topladık. Bu atıklar kamuoyunun evde çekmecesinde bekleyen
atıklar. Bu da yaratılan en büyük fayda. Bunun dışında Sen Yap Diye Platformu üzerinden eğitime
dönüştür videosunu izleyen yaklaşık 1 milyon kişiye 1 GB hediye ettik. Projenin ilk 5 ayında atığını
geri dönüşüme getiren ve yaratıcı paylaşım yapan 1 kişiyi her ay cep telefonu ile ödüllendirdik.
Bayilerimizin kayıt altına almalarını ve elektronik atık toplamayı teşvik etmeleri için 15 bölgede
15 bayimizi elektrikli scooterla ödüllendirdik. Reklam filmimizle geniş kitlelere ulaştık. Böylece
Türkiye’de insan sağlığını tehdit eden elektronik atıkların geri dönüşümü ile değerli madenlerin
yeniden kullanımı konusunda farkındalık yarattık. Bu atıklardan gelen gelirle 10 ayda 68 çocuğun
nitelikli eğitimine katkı sağlayacak geliri TEGV’e bağışladık. Eylül ayından itibaren tüm atık gelirini
pandemi nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına bir yıl boyunca burs olması için
KAHEV’e aktarıyoruz. Şu an için 1 ay gibi bir süreyle topladığımız atıkla yalnızca 3 çocuğun 1 yıllık
eğitim bursunu karşılayabiliyoruz. Hedefimiz halkımızla birlikte bu rakamları artırmak.

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Proje öncelikle birkaç Sürdürülebilir Kalkınma Amacına ulaşabilmek için geliştirilmiş bir proje.
Öncelikle sorumlu tüketim ve kaynakların verimli kullanılması için kamuoyunun dahiliyetini sağlıyor.
Bu konuda hem somut adım atıyor hem farkındalık yaratıyor. 4. Amaç olan nitelikli eğitime katkı
sağlıyor, ayrıca 17. Amacın paydaşlarla ortaklığının en güzel örneklerinden; Devletimizin Sıfır Atık
projesini de destekleyen proje ile özel sektör, stk/stklar ve kamuoyu işbirliğini içeriyor.
Proje şirketin yapıp fayda sağladığı bir iş değil hepimizin taşın altına elini koymasını hedfleyen
böylece de seferberliğe dönüşen bir iş.
E-atıkların kayıt altına alınması için bir telekomünikasyon şirketinin destek verdiği ilk sosyal
sorumluluk projesidir.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Program ile aslında kolay bir yol gösterildiğinde halkımızın çevreyi korumak için adım atmaya
hazır olduğunu gördük.
Eylül ayında bayilerimiz arasında yaptığımız yarışmayla projenin uygulayıcılarının bu projeye
inanmasıyla geridönüşümün bir anda nasıl arttığını gördük.
E-atıkların geridönüştürülmesi ile sağlanacak faydanın hiç gelir olmasa bile bilinmediğinin, çevreye
sağladığı katkı, sorumlu tüketim bacağı ve kaynakların verimli kullanılması konusunda yeterince
farkındalık olmadığını ileriki dönemlerde bu konuya daha fazla sahip çıkıp projenin bu kısmını
daha fazla anlatmamız gerektiğini gördük.
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KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
https://www.turkcell.com.tr/egitime-donustur/donusum-yolculugumuz.html (Reklam Filmi)
https://medya.turkcell.com.tr/en/bulletins/turkcell-initiated-recycle-into-education-project/
https://www.bloomberg.com/press-releases/2019-11-28/turkcell-initiated-recycle-intoeducation-project
https://www.nasdaq.com/press-release/turkcell-initiated-recycle-into-educationproject-2019-11-28
https://www.haberturk.com/turkcell-egitime-donustur-projesini-baslatti-haberler-2543692teknoloji
https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/bilisim/turkcell-6-5-ton-tekno-atigi-egitimedonusturdu/660341

https://www.turkcell.com.tr/egitime-donustur/index.html
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ALTINAltın Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Etki Alanımızda Sürdürülebilirlik (Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi)

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne göre şirketlerin tedarik zincirlerinde
sürdürülebilirliği desteklemeleri insan hakları, çevre, yolsuzluk ve adil çalışma şartları açısından
büyük bir etkiye sahiptir. Ancak katılımcıların büyük kısmının bu konuda gelişim göstermekte
zorlandıkları bildirilmektedir. Bununla birlikte sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 8,9, 12, 13, 14,15 ve 17. Maddeleriyle doğrudan ilgili
görülmektedir.
Şirketlerin Tedarik Zinciri işlevleri sürdürülebilirlik alanında önemli ölçüde yer kaplamaktadır ve
yaşam döngüsü perspektifinden bakıldığında şirketlerin etki alanı içinde yer alan tedarikçiler, yetkili
satıcı ve servisler gibi girişimler dahil edilmeden, sürdürülebilir şirketlerden de, genel anlamda
sürdürülebilir büyümeden de bahsetmek mümkün değildir. Doğuş Otomotiv sürdürülebilirlik
stratejisi tam olarak etki alanı yönetimine dayanmaktadır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkelerinin
tüm iş dünyasında yaygınlaştırılmasında önemli bir rolü olan sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi,
Doğuş Otomotiv’in öncelikleri ve 2025 sürdürülebilirlik hedefleri arasında yer almaktadır.
Tüm değer zincirimizde sürdürülebilirlik anlayışını, ölçme, değerlendirme ve raporlama kültürünü
benimsetebilmek için, 2014 yılında başlattığımız program kapsamında tedarikçilerimiz ve yetkili
satıcı ve servislerimizi her yıl sürdürülebilirlik uzmanlarıyla birlikte ziyaret ederek eğitim veriyor
ve sürdürülebilir şirket olma yolunda verebileceğimiz destekleri anlatıyor, raporlamaya teşvik
etmek amacıyla her yıl verilerini kendi raporumuza dahil ediyor, ayrıca internet sitemiz üzerinde
de yayınlıyoruz. Tedarik zincirimizde Yetkili Satıcı ve Servislerimiz ile tedarikçilerimize ziyaretler
gerçekleştirerek konunun önemi hakkında tüm yöneticilerini bilgilendiriyoruz. 2019 yılı raporumuza
katılan Yetkili Satıcı ve Servislerimiz, tüzel kişilik olarak tüm Bayi ağımızın yaklaşık %40’ını geçti.
İştirakimiz olan Doğuş Oto ile bu oran %73’e ulaştı. Raporumuza dahil ederek sürdürülebilirlik
performansının şeffaflık ilkesinde teşvik etmeye çalıştığımız tedarikçilerimizin sayısı ise 2019
yılında 10 yeni tedarikçimizin de katılımıyla 27 oldu. Bu tedarikçilerimizin İdari İşler Satın Alma
tutarı içindeki oranı ise yaklaşık %13’tür.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Sürdürülebilirliğin temelinde yer alan şeffaflık, hesapverebilirlik, paydaş katılımı, etki alanı
ve önceliklilik ilkeleri doğrultusunda strateji ve hedeflerini belirleyen Doğuş Otomotiv 2016
yılından bu yana sürdürülebilirlik raporu kapsamında BM SKA indeksine de yer vermekte ve
tüm performanslarını bu amaçlar doğrultusunda kamuyla paylaşmaktadır. 2014 yılında başladığı
sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi programıyla etki alanı doğrultusunda Yetkili Satıcı ve
Servisleri ile Tedarikçilerinde sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik etmeyi, etki alanında yer
alan bu kilit paydaşlarına sürdürülebilirlik alanında destek vermeyi amaçlamaktadır. Program
kapsamında veri toplama, raporlama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Program
her yıl katılımcı sayısı artarak devam etmektedir.
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12 SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM
Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması

KSS Çözümünün Hedefleri
Doğuş Otomotiv Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Programı’nın hedefi etki alanında sürdürülebilir
uygulamaları yaygınlaştırarak bilincin artmasını sağlamak, risk yönetimi açısından finansdışı
risklerde önemli bir etki payına sahip olan tedarik zinciri kaynaklı riskleri azaltmak, tedarik
zincirinde yer alan kurum ve kuruluşların raporlama yapmalarına destek olarak UNGC imzacısı
olmalarını desteklemek ve gelecekte var olacak kurumlar yaratabilmek için ortaklıkların devamını
sağlamaktır. Programla birlikte Doğuş Otomotiv değer zincirindeki tüm iştirakler dışında
tedarikçilerimizin ve Yetkili Satıcı ve Servis ağının tamamına erişerek performanslarının izlenmesi,
sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi, ayrıca bu uygulamanın tüm kurum ve kuruluşlar için örnek teşkil
ederek yaygınlaştırılması da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
Doğuş Otomotiv sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi programı kapsamında o yıl için belirlenen
Yetkili Satıcı ve Servisleri ile Tedarikçilerini uzman bir danışmanla ziyaret ederek öncelikle tüm
yönetici ve çalışanlarına yüz yüze sürdürülebilirlik eğitimi vermekte ve Doğuş Otomotiv’in
sürdürülebilirlik strateji, politika ve hedefleri hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Eğitimin
içeriğinde sürdürülebilirlik raporlaması, ilkeleri, UNGC imzacısı olmanın şirket için sağlayacağı
faydalar, UNSDG içeriği, Etik Süreçler ve performansların ne şekilde izlenebileceğine dair
bilgiler yer almaktadır. Eğitimin ardından şirketlerin genel sürdürülebilirlik performansları
değerlendirmesi yapılmakta ve rapor kapsamında dahil olabilmek için toplanacak verilerin bilgileri
verilmektedir. Yıl içinde sürdürülebilirlik alanında sorularına doğrudan danışman tarafından yanıt
verilmekte, veri toplama çalışmalarına destek sağlanmaktadır. İkinci ziyaretler raporlamanın
ardından gerçekleştirilmekte ve ilerleme kaydedilebilecek ya da riskli bulunan alanlar hakkında
şirket yöneticilerine bilgi verilmektedir. 2018 yılında rapora dahil olan tedarikçilerimiz için bir
organizasyon düzenlenerek kendilerine sürdürülebilirlik alanında başarı ödülleri dağıtılmıştır.
Doğuş Otomotiv Sürdürülebilir Satın Alma politikası ve uygulamaları da bu program kapsamında
yürütülmektedir. 2014 yılından bu yana tüm tedarikçilerimize tedarikçi seçim, değerlendirme ve
denetim süreçleri içinde sürdürülebilirlikle ilgili konular da yer almakta ve şirketlerden bu alanda
taahhüt istenmekte, yıl içinde denetlenmektedir.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
Doğuş Otomotiv Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Programı ilk günden bu yana paydaş
katılımı stratejisiyle yönetilmekte ve şirketimizin en önemli kilit paydaşları arasında yer alan
Yetkili Satıcı ve Servislerimiz ile Tedarikçilerimizi odağına almaktadır. AA1000SES Paydaş Katılımı
Standardının ilkeleri doğrultusunda oluşturulan program, “sor-öğren-hesap ver” döngüsü ile
yönetilmektedir. Programla ilgili kamuya sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla yapılan açıklamaların
dışında programın şirket içinde de iletişimi yapılmakta, paydaşlarımızın ziyaretlerine şirketin ilgili
birim çalışanları dışında bölge yöneticileri de katılmaktadır. Dünyada kendi segmentimizde benzer
bir örneği olmayan programın paydaş katılımı açısından sonuçları her yıl değerlendirilmektedir.
Katılımcı şirketler kendi istekleriyle sürece dahil olmakta ve süreçten fayda sağladıklarını ifade
etmektedir.
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
2019 yılı raporumuza katılan Yetkili Satıcı ve Servislerimiz, tüzel kişilik olarak tüm Bayi ağımızın
yaklaşık %40’ını geçmiştir. İştirakimiz olan Doğuş Oto ile bu oran %73’e ulaşmıştır. Raporumuza
dahil ederek sürdürülebilirlik performansının şeffaflık ilkesinde teşvik etmeye çalıştığımız
tedarikçilerimizin sayısı ise 2019 yılında 10 yeni tedarikçimizin de katılımıyla 27 olmuştur. Bu
tedarikçilerimizin İdari İşler Satın Alma tutarı içindeki oranı ise yaklaşık %13’tür. Çok büyük bir
tedarikçi ve Yetkili Satıcı ağına sahip olan Doğuş Otomotiv, bu program kapsamında kalıcı,
değişime neden olan ve sadece yaptırımlarla değil, bilerek, anlayarak ve isteyerek katılım sağlayan
paydaşlar hedeflemektedir. Türkiye’nin pek çok iline dağılmış olan etki alanımızda yer alan bu
paydaşlarımızın, yüz yüze ziyaret edilerek, sahaları gezilerek doğrudan profesyonel danışmanlık
hizmeti almaları sağlanmaktadır. Hem Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik raporunda hem de internet
sitesinde ilgili bölümde kamuyla paylaşılan sürdürülebilirlik performansları şirketlerin çalışan
sayıları, faaliyet gösterdikleri alanların ölçüleriyle birlikte verilerek kendilerini diğer kurumlarla
karşılaştırma yapmaları için olanak sağlanmakta, her yıl gösterdikleri gelişmeleri izleyebilmeleri
hedeflenmektedir.

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Tedarik Zinciri üzerine yapmış olduğu tespitlerden birisi de
şirketlerin tedarik zincirinde sürdürülebilir uygulamaları yerleştirmesinin güç olduğu saptamasıdır.
Dünyada bu konuda yapılan çalışmalar Doğuş Otomotiv tarafından incelenmiş, bu uygulamaların
çoğunlukla teşvik, denetim ve yaptırım şeklinde ilerlediği görülmüştür. Şirketimizin tedarik
zincirinde OEM’lerden oluşan ve dünyada sürdürülebilirlik alanında otomotiv sektöründe liderler
arasında yer alan markalar bulunmaktadır. İleri düzeyde sürdürülebilirlik hedefleriyle takip ettiğimiz
OEM’ler aynı zamanda değer zincirimizde devamlılığı sağlamak için bizi de teşvik etmektedir. Zira
etki alanı sürdürülebilirlik performanslarında giderek daha da büyük önem kazanmaktadır. Doğuş
Otomotiv’in doğrudan değişimi, eğitimi, danışmanlığı ve raporlamayı hedefleyen bu programının
bir benzer uygulaması henüz dünyada bulunmamaktadır.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Değer zincirimizde yer alan tedarikçilerimiz ve Yetkili Satıcı ve Servislerimizin büyük kısmı KOBİ
kapsamına giren şirketlerdir. Sürdürülebilirlik farkındalığının yerleştirilmesi, benimsenmesi ve
hayata geçirilmesi bu anlamda zor olmaktadır. Ancak birebir verilen eğitimler, sorularına doğrudan
uzman danışman tarafından yanıt verilmesi, her yıl izlenen verilerle birlikte sürdürülebilir bir şirket
olmanın verimlilik ve rekabet şansını arttırmakla ilgili sonuçlarının görülmesi paydaşlarımızı teşvik
etmekte ve gelişim göstermek için çaba harcamalarına neden olmaktadır. Program zaman ve
bütçe açısından zamana yayılarak uygulanmaktadır. Her yeni katılım önemli bir başarı olarak
görülmektedir.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
Doğuş Otomotiv hem internet sitesi hem de sürdürülebilirlik raporu kapsamında programın
iletişimini yapmaktadır. Bununla birlikte her yıl rapor yayınlandıktan sonra şirket içinde kalıcı
ekranlar, billboardlar ve farklı araçlar kullanılarak şirket içinde de performansımızın nasıl ilerlediği
çalışanlarımıza duyurulmaktadır. Sosyal medya araçlarında da performanslarımızın iletişimi
düzenli olarak yapılmaktadır.
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https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/etki-alanimiz/tedarikcilerimizdesurdurulebilirlik-2019
https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/etki-alanimiz/yetkili-satici-veservislerimizde-surdurulebilirlik-2019
https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim-2019/paydaskatilimi-2019/paydas-katilimi1-2019
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ALTINAltın Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Enerji Avcıları

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Enerjinin verimli kullanılarak nasıl tasarruf edebileceklerini genç nesillere öğretmeyi amaçlayan
projemizi 2016 yılından bu yana sürdürüyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz 45 dakikalık interaktif etkinlik sonrasında Enerji Avcılığı misyonunu üstlenen
çocuklar evlerinde, okullarında enerjinin aktif olarak kullanıldığı her alanda ebeveynlerine de
öğrendikleri bilgilerle rehberlik ederek sosyal sorumluluk projesinin toplumda yaygınlaşmasına
öncülük ediyorlar.
Projemiz Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verimlilik 2020 yılını verimlilik yılı ilan etmesi ile
değerini bir kez daha kanıtlamıştır. Projemizin hedef kitlesini öğrenmenin en aktif olduğu ve
alışkanlıkların ileriki yaş gruplarına aktarıldığı 4-8 yaş grubu çocuklar oluşturuyor.
Etkinlik içeriği şu şekilde ilerler: İnteraktif uygulamada ziyaret edilen okulda uygun bir alan Bay
Şaşkının evi gibi düzenlenir. Öğrenciler, tüketim alışkanlıklarını doğru yönetemeyen Bay Şaşkın’ın
evinde konuktur. Çocuklar anlatıcının eşliğinde ilerleyen sunumda Enerji Avcıları Kahramanları
ile tanışır. Enerji Avcılar Kahramanları bu yaş grubunun en çok sevdiği hayvan karakterlerinden
oluşmaktadır. Enerjik Aslan; Neşeli Fil, Şakacı Maymun, Meraklı Papağan, Sevimli Su Aygırı elektrik
enerjisi ve diğer kaynakların nasıl verimli kullanılacağını anlatırken Baş Şaşkın anlatılanın tersine
yaptığı davranışlar nedeni ile çocuklar tarafından uyarılır. Bu yanlışı düzeltme refleksi çocukların
doğru davranışı öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. Etkinlik boyunca çocuklar tarafından doğruya
yönlendirilen Bay Şaşkın da çocuklarla birlikte Enerji Avcısı olur.
Ancak hedef kitle baz alınarak her çocuğun temas içinde bulunduğu ebeveynler de projenin hedefi
içinde yer alıyor. Enerji Avcıları sayesinde her çocuk enerjinin verimli kullanılması konusunda
ebeveynlerine öğretici oluyor.
2016 yılında başlattığımız Enerji Avcıları projemizle 2 ilde 47 ilçedeki 200’ü aşkın okulda bugüne
kadar 20 bin öğrenciye ulaştık.
Pandemi nedeniyle okul ziyaretlerine ara verdiğimiz projemiz de çocuklarımıza etkinlik sonrasında
dağıtılan aldıkları eğitimi pekiştirmelerini sağlayacak mesajlar içeren eşleştirme kartı oyunlarını
çocuklarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz.
Projemiz; Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından 2017 yılında 9. su
düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri
organizasyonunda “İklim Eylemi” dalında ödüle layık görülmüştür.

KSS Çözümünün Ana Amacı
•

Enerjinin verimli kullanılarak nasıl tasarruf edebileceklerini genç nesillere öğretmeyi
amaçladığımız projemizle bir yandan elektrik enerjisinin bir gün tükenebileceğini de
vurgulamaktayız.

•

Çocuklarda zorlukla üretilen enerjinin kolaylıkla tüketilmeyecek kadar değerli olduğu bilincini
de aşılamaya çalışıyoruz.

58

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

•

Tüketim toplumunda yaşayan çocukları kaynaklar konusunda bilinçlendirerek bu eğilimden
arınmış yeni nesiller haline gelmesine katkıda bulunuyoruz.

KSS Çözümünün Hedefleri
Tasarruf ve verimlilik anlayışını hayat felsefesi haline getirerek kıt olan elektrik enerjisi gibi kaynaklar
yanı sıra diğer kaynakları da bilinçli tüketmeyi hayatının odağına almış yeni nesiller yetiştirmek.
Enerji dağıtımı sağladığımız İzmir ve Manisa illerinde yürüttüğümüz projemizle bu bölgelerde
yaşayan çocukların tasarruf ve tüketim konusunda farkındalıklarını oluşturmak.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
•

Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile kurulan iletişim ve alınan izinler ile okullar ziyaret edilmektedir.

•

Okullarda gerçekleştirilen interaktif ilerletilen drama katkılı eğitim ile çocuklar eğlenerek
öğrenmektedir.

•

Enerji Avcıları Kahramanları; projenin hitap ettiği yaş grubu için çizgi filmlerde de en çok
kullanılan ve belli karakter özelliklerini taşıyan kahramanlar prototip alınarak yaratılmıştır.

•

İyinin karşısındaymış gibi davranan ama aslında saf temiz ama bilgisiz bir karakter olan
Bay Şaşkın interaktif drama gösterisi boyunca yaptığı yanlışlıklarla çocuklara doğrunun ne
olduğunu anlatır.

•

Okul yöneticileri, öğretmenler ve ailelerinde proje içerisinde yer alması sağlanmıştır.

•

Dağıtılan eşleştirme kartı kutu oyunu eğitimin aile içerisinde oynanan oyun ile pekişmesini
sağlamaktadır.

Çocuklar yüklendikleri Enerji Avcılığı misyonunu ev, okul gibi yaşadıkları her türlü alanda hayata
geçirmektedirler.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
•

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü

•

Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü

•

İlçe Milli Eğitim Müdürleri

•

İlçe Belediye Başkanları

•

Kaymakamlar

•

Okul Yöneticileri

•

Öğretmenler

•

Öğrenci Aileleri

•

Şirket Çalışanları

•

Basın
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
Çocukların anlayacağı dilden hazırladığımız anketler eğitim öncesi ve sonrası örneklem gruba
uygulanarak çocukların eğitim öncesi ve sonrası ölçümlenmektedir.
Çocukların aileleri ve öğretmenler için hazırlanan skor kartları çocukların eğitimlerini aldıkları
konularda bir aylık ölçümleme yapılmasını sağlamaktadır.
Proje sayesinde 20.000 öğrenciye ulaştığımızı düşünerek projenin etki alanının 80.000 kişi
olduğunu söyleyebiliriz.

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Projemiz hedef kitlesi olan 4-8 yaş grubu için enerji tasarrufu ve verimliliğini konu alan tek
projedir diyebiliriz. Özellikle 2020 yılının Enerji tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından da verimlilik
yılı ilan edildiğini düşünürsek sektör olarak yürüttüğümüz projenin örnek alınması gerektiği ve
tüm Türkiye’de uygulanabilir bir proje olduğu kanaatindeyiz.
•

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler

•

Enerji de diğer kaynaklar gibi kısıtlıdır ve bir gün tükenebilir.

•

Çevrendeki tüm kaynakları verimli kullan.

•

Verimlilik tasarrufu getirir

•

Enerjinin verimli kullanılmasını sağlayacak ipuçları.

•

Enerjinin ne kadar zor üretildiği bu nedenle kolayca tüketilmemesi gerektiği

•

Elektrik olmasaydı ne olurdu?

•
KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
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•

Şirket çalışanlarımız projenin iç paydaşlarını oluşturmaktadır. Yapılacak etkinliklere
çalışanlarımızın da katılımı teşvik edilir.

•

Sosyal medya paylaşımları ile verimlilik ve tasarruf ipuçları sıklıkla paylaşılır.

•

Basın iletişimi ile projemiz sıkça duyurulur.

12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi

61

PLATİN
Platin Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Leyleklere Yeni Yuva

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Faaliyette bulunduğumuz bölgede yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir olmasında
sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sürdürülebilir çevre anlayışımızla da doğayı ve doğal yaşamı
korumaya devam ediyoruz. Büyük bir farkındalığın ilk adımı olarak tüm sektöre örnek olan
“Leyleklere Yeni Yuva” projemiz ile 10 yılı aşkın süredir leyleklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk
ve gurur duyuyoruz.
ADM Elektrik Dağıtım olarak, hayat için enerji dağıtırken; fark yaratan kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştiriyoruz. 2009 yılında başladığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından diğer elektrik dağıtım şirketlerine örnek gösterilen ve uygulanması istenen “Leyleklere
Yeni Yuva” projemizde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.
Projemize ilk olarak Aydın ili Söke ilçesinde elektrik dağıtım hattına ait direklerimizin tepe
noktalarına leyleklerin yuva yapması için elverişli olan özel yaşam platformları yerleştirerek
başlarken, günümüzde Aydın, Denizli ve Muğla’da her yıl 6.000’den fazla leyleğe elektrik
direklerimizle ev sahipliği yapıyoruz.
Her yıl göç mevsimi öncesinde yerleştirdiğimiz özel yaşam platformlarının teknik bakımlarını
yapıyoruz, leyleklerin yuvalarında temizlik ve kontrolleri yaparak yuvalara yakın elektrik dağıtım
hatlarında yalıtım çalışmaları yapıyoruz. Göç yolları ve leylek yoğunluğunun olduğu bölgelerde
yatırım projelerimizi hassasiyetle şekillendiriyoruz.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Aydın ili Söke ilçesi Avşar Mahallesi ve çevresinde leylek popülasyonunun oldukça yoğun olduğunu
ve leyleklerin elektrik direklerimizin tepe noktalarına kendi imkanlarıyla yuva yaptıklarını tespit
ettik.
Leyleklerin ve özellikle yavrularının elektrik çarpması sonucu yaralanmaları üzerine harekete
geçerek, mühendislerimizin geliştirdiği özel yaşam platformlarını elektrik direklerimizin tepe
noktalarına monte etmeye başladık. Ayrıca platform monte edilen elektrik direklerimizde yalıtım
çalışmalarını da gerçekleştirerek leyleklere güvenli yaşam alanları oluşturduk.

KSS Çözümünün Hedefleri
Yapılan özel yaşam platformları ve yalıtım çalışmaları ile beraber leylekleri sağlıklı bir şekilde
güvenle elektrik direklerimizde misafir ederken, leyleklerin elektrik hatlarına teması sonucunda
oluşan elektrik kesintilerinin önüne geçerek de hizmet bölgemizdeki yaşam kalitesini ve müşteri
memnuniyetini arttırdık.
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15 KARASAL YAŞAM
Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımın korunması, geliştirilmesi ve
desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal
bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi
KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sektörümüze örnek gösterilmekten ve ülkemizdeki
bu konuya dair farkındalığın ilk adımı olmaktan gurur duyuyoruz.
Elektrik dağıtım sektöründe ilk kez uygulanan leyleklerin yuva yapmasına elverişli özel yaşam
platformlarına dair bilgi ve deneyimlerimizi diğer şirketlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Yatırım proje takvimlerimizi leyleklerin göç mevsimlerine göre planlıyoruz. Yatırım çalışmalarımız
kapsamında elektrik dağıtım hatlarımızı yer altına alırken, üzerinde leylek yuvası olan direklerimizi
sadece leylek yuvası olarak kullanılacak şekilde muhafaza ediyoruz.
Her yıl düzenli olarak göç mevsimi öncesinde yuva bakımlarını ve temizliklerini yapıyor, özel yaşam
platformu olan direklerimizde yalıtım çalışmalarını yeniden kontrol ediyoruz.
Göç mevsimi başladıktan sonra Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ekosistemi
Koruma ve Doğa Sevenler Derneği işbirliği ile leyleklerin yuva, yetişkin birey ve yavru sayımlarını
gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada acil ihtiyaç görülen leyleklerin sağlık problemlerine ve
rehabilitasyon süreçlerine destek olurken, yeni yuva ihtiyaçlarını da hızlıca karşılıyoruz.
Göç mevsimi sonunda hizmet bölgemizdeki yoğun göç geçişlerinin yaşandığı bölgelerde
leyleklerin güvenle geçişlerini sağlamak için kısmi elektrik kesintileri yapıyoruz.

KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
Proje dahilinde Orman Bölge Müdürlükleri, Ege Üniversitesi akademisyenleri, çevre örgütleri ve
bölge halkı ile sürekli iş birliği halindeyiz.
Leylek nüfusunun sürdürülebilirliği, yuvalanmaları ve sayımları için Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve Tarım ve Orman
Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada acil ihtiyaç görülen
leyleklerin sağlık problemlerine ve rehabilitasyon süreçlerine destek oluyor, yeni yuva ihtiyaçlarını
da hızlıca karşılıyoruz.
10 yılı aşkın süredir devam eden projemizde, müşterilerimizin ilgisi ve konu hakkında hassasiyetleri
de bizleri sevindiriyor. Müşterilerimizden gelen bildirimler neticesinde Aydın, Denizli ve Muğla’da
her noktada yeni özel yaşam platformlarını elektrik direklerimize monte ediyoruz. Kimi zaman bir
ihbarla yuvada birkaç gündür hareketsiz duran leyleğe kontrol ediyor, kimi zaman ebeveynlerinin
terk ettiği yavrularını sahipleniyor ellerimizle besliyoruz.
Şirket çalışanlarımız ile beraber göç mevsimi öncesinde yuvaları kontrol ediyor; poşet, ip gibi doğal
olmayan leyleklere ve yavrularına zarar verebilecek maddeleri temizliyoruz. Teknik ekiplerimizin
özel yaşam platformları ve yalıtım/izolasyon çalışmalarının kontrollerini yapmasının ardından
misafirlerimize güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunuyoruz.
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KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin her yıl yayınladığı “Aşağı Büyük Menderes
Havzası Leylek Raporlarına” göre projeye başladığımız 2009 yılından itibaren elektrik kaynaklı
leylek yaralanmaları ve ölümleri çok büyük bir oranda azalmıştır.
Özel yaşam platformları, yalıtım çalışmaları ile beraber leyleklere güvenli ve sağlıklı yaşam alanları
hazırlanırken; doğa ve doğal yaşam korunmuştur.
Leyleklerin elektrik dağıtım hatlarına teması sonucu oluşan elektrik kesintilerinin önüne geçilmiş,
hizmet bölgemizdeki yaşam kalitesi ve müşteri memnuniyeti artmıştır.
Projemiz Aydın, Denizli ve Muğla illerinde ücra mahallelerde de bile takdirle karşılanmış ve bölge
halkının bildirimleri ile ihtiyaç duyulan her noktada özel yaşam platformları ve yalıtım çalışmaları
yapılmıştır.
Leyleklerin küresel iklim olaylarına karşı farklılaşan davranış ve alışkanlıkları paydaşlarımızla
titizlikle takip edilmiş, dönem dönem boş kalan özel yaşam platformaları farklı lokasyonlara
taşınarak yeniden kullanıma sunulmuştur.

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
2013 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ülkemizdeki diğer elektrik dağıtım
şirketlerine projemiz örnek gösterilmiş ve bizim bölgemizdeki gibi hassasiyetle uygulanması talep
edilmiştir. Böylelikle projemiz sektörel ve ülkesel bir farkındalığın ilk adımı olmuştur.
Şirketimiz günümüzde de devam eden çalışmaları ile farklı hizmet bölgelerinde benzer projeleri
uygulayan elektrik dağıtım şirketlerine örnek olmayı sürdürmektedir.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Yatırım projelerimiz kapsamında elektrik dağıtım hatlarını yer altına alırken; uzun ömürlü, kaliteli
bir şebeke ile kesintisiz hizmet vermeyi hedeflemenin yanı sıra eski telleri ve direkleri kaldırarak
şehir estetiğine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
Leyleklerin her yıl aynı noktada yuva yaptıklarının bilinciyle yatırım çalışmaları sonrasında boşta
kalan ve sökülecek olan elektrik direklerinde özel yaşam platformları monte edilmişse mevcut
durumu koruyor, sadece leylek yuvası fonksiyonu ile muhafaza ediyoruz.
Paydaşlarımızla beraber küresel iklim değişiklikleri nedeniyle leyleklerin de davranış ve
alışkanlıklarında farklılar gözlemliyoruz. Göç yolları üzerindeki sınırlı su kaynakları leylekleri farklı
rotalara yönlendiriyor. Bu sebeple hizmet bölgemizde yeni lokasyonlar tercih eden leylekler için
yeniden aksiyon alarak elektrik direklerimize yeni yaşam platformları monte ediyoruz.
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KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
Kurum kültürümüzün bir yansıması olarak gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk
projelerinde, en büyük hassasiyetimiz her zaman ”sürdürülebilirlik ve süreklilik” olmuştur.
Projenin hedefleri doğrultusunda yapmış olduğumuz faaliyetler ile diğer elektrik dağıtım
şirketlerine öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz. Yaşadığımız dünya kaynaklarının sınırlı olduğunu
biliyor, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirme heyecanı
ve enerjisiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Projemiz sosyal yönü ile herkes tarafından beğenilen ve hassasiyetle takip edilen bir konuya sahip
olduğu için gerek yerel gerekse ulusal basının ilgisi her dönem yüksek olmuştur.
Özellikle Aydın, Denizli ve Muğla’da yer alan yerel basın temsilcileri ile beraber yine bu illerde
bulunan ulusal medya temsilcileri, her yıl göç mevsiminde ilk leyleğin gelişi ile haber yapmakta ve
projemizden sıkça bahsetmektedir.
Projemizin 10. yılını kutladığımız 2019 yılında; pilot bölge olan Aydın İli Söke İlçesi Avşar Mahallesinde
TRT Haber işbirliği ile projemizi ulusal medyaya taşıdık. Yine projemizin 10. yılına dair detayları
içeren haber bültenimiz Anadolu Ajansı’nın desteği ile servis edilirken, ulusal medyada geniş yer
buldu.
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PLATİN
Platin Ödül
Program / Uygulamanın Adı
Tohum Otizm Uzaktan Erişim Eğitim Portalı

Başvurusu Yapılan Uygulamanın Özeti
Başvurduğumuz projemiz, Tepe Savunma ve Güvenlik Sanayi A.Ş. ile Tohum Otizm Vakfı’nın
birlikte işbirliği ile geliştirdiği “tohumotizmportalı” www.tohumotizmportali.com internet sitesidir.
Bu projede temel hedef, sosyal sürdürülebilirlik kapsamında, eğitim ve sağlık açısından sosyal
anlamda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi, gerek otizmli bireylerin eğitimi ve gerek ise bu bireyler
ile yaşayan ve karşılaşan toplumdaki diğer bireylerin, otizmli kişilere karşı nasıl davranacakları
konusunda bilgilendirilmeleri açısından bütünsel bir topluma katkı sağlamaktadır.
Otizm konusunda bilgi ve eğitim ihtiyacı olan tüm bireylere, ailelere, eğitimci ve güvenlik personeli
gibi farklı meslek grubundaki kişilere, otizm farkındalığı konusunda uzaktan erişim ile eğitim imkanı
sunan ve eğitimleri tamamlayan kişilere eğtiim sertifikası veren bir e-eğitim portalı geliştirilmiştir.
Otizm rahatsızlığı olan her 9 kişiden sadece 1 tanesinin, otizm tedavi eğitimi alabildiği mevcut
günümüz şartlarında, uzaktan erişim ile otizmli bireylere eğitim imkanlarının sunulması ve hayata
kazandırılmaları amaçlanmaktadır. Günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında neler
yapabilecekleri hakkında bireyler, aileler ve özellikle otizmli bireyler ile karşılaşan diğer bazı meslek
gruplarının (güvenlik görevlileri gibi) bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.
Portalin eğitim içeriği Tohum Otizm Vakfı’nın değerli bilimsel danışmanları ve uzmanları Prof. Dr.
Elif Tekin İftar, Doç. Dr. Seray Olçay ve Dr. Hatice Deniz Değirmenci tarafından yazılmış, portalın
öğretim tasarımı ile ilgili süreçleri ise Prof. Dr. Tufan Adıgüzel’in rehberliğinde yürütülmüştür. Tepe
Savunma ve Güvenlik‘in destekleriyle yenilenen bu portalda; otizme ilişkin ayrıntılı bilgilerin yanı
sıra otizmli çocuklarla evde erken müdahale çalışmaları yürütmeye, otizmli çocukların davranış
sorunlarıyla başa çıkmaya ve otizmli çocukları yaşamın diğer aşamalarına hazırlamaya yönelik
toplam 24 modül yer almaktadır.
Tepe Savunma ve Güvenlik, proje kapsamında sahada görev yapan özel güvenlik görevlilerine
de çalışma ortamlarında otizmli bireylerle karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini içeren
güvenlik modüllerini de portala eklemiştir. Gelecek yıllarda, farklı sektörde çalışan kurumlar
ile işbirliği yapılarak, portalin içeriği ihtiyaçlara göre geliştirilebilecektir. Örneğin havalimanı
çalışanları, turizm sektöründe görevli kurumlar gibi farklı kurum çalışanlarının da otizmli bireyler
ile doğru iletişimi nasıl kurabilecekleri konusunda farkındalıklarının ve bilgilerinin arttırlması için
iş birlikleri geliştirilebilecektir.

KSS Çözümünün Ana Amacı
Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, bir Bilkent Holding kuruluşudur. Tepe Savunma
Sürdürülebilirlik Vizyonunun temeli, Bilkent Holding’in eğitim alanında ve toplumsal refaha katkı
sağladığı diğer alanlardaki uzun yıllara dayalı çalışmalarına dayanmaktadır. Özellikle gelecek
nesillerin eğitimli ve sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır. En son teknolojik gelişmeleri
takip edip, iş süreçlerine dahil eden Tepe Savunma, dijital bir iş birliği çözümü olarak “Tohum
Otizm Portalını” geliştirmiştir.
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17 AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLAR
Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için
Küresel Ortaklığın canlandırılması

Programımıza uygun olan kategori aslında bir değil birkaç kategoriyi kapsamaktadır. Zira projenin
otizm, eğitim ve Vakıf ve Üniversiteler ile işbirliği yapısı vardır. Dolayıs ile Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’ndan aşağıdaki maddeleri kapsayan bir proje yapısındadır.
A-

Temel ihtiyaçlar – Sağlık ve Kaliteli Yaşam

B-

Güçlendirme – Nitelikli Eğitim

E-

İş Birliği – Hedefler için Ortaklıklar

KSS Çözümünün Hedefleri
Tepe Savunma, uzaktan eğitim erişim imkanı sağlayan bu proje çözümü ile, otizm konusunda
daha çok bireyin eğitim imkanına kavuşmasını hedeflemiştir. Bu hedefe ulaşmak için, dijital bir
çözümü, Tohum Otizm Vakfı ve konusunda uzman akademisyenler ile birlikte geliştirmiştir. Diğer
yandan özel güvenlik görevlilerinin de otizmli bireyler ile karşılaştıklarında onları anlayabilmeleri
ve doğru bir iletişim kurabilmeleri amacını taşımıştır.
Zira Türkiye’de ise 1.4 milyon otizmli birey ve bu sorundan etkilenen 5.5 milyon aile ferdi bulunduğu
tahmin edilmektedir. Bu sayının yaklaşık 434.010’unu ise 0-19 yaş arası otizmli çocuk ve gençler
oluşturmaktadır. Okula ve eğitime erişebilen çocukların ve gençlerin sayısı ise sadece 42.461.
Otizmin bilinen tek çaresi ise erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Bu projedeki portal
eğitimlerinin tamamlanması ile, otizm tedavi ve farkındalığının artması en önemli sonuç ve değerdir.
Vakfın mevcut öğrenme portalı tamamen yenilenerek otizmli çocuklarla etkileşimde bulunan tüm
bireylerin zaman ve mekân kısıtlaması olmadan, akıllı telefonlarından veya taşınabilir cihazlarından,
internetin olduğu her yerde öğrenme imkânı sunan değerli bir kaynak oluşturulmuştur.

KSS Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler
Bu projeyi geliştirirken, sadece otizm farkındalığının ve eğitiminin geliştirilmesi amaçlanmamıştır.
Burada konu ile ilgili diğer bir önemli ve hassas konu da, otizmli bireyler ile karşılaşan diğer bireylerin
bu kişilerin otizmli olduklarını anlamaları ve nasıl doğru bir iletişim kurabilecekleri hakkında
önceden bilgi sahibi olmaları konusunda neler yapabileceğimiz üzerine kapsamlı bir ön araştırma ve
geliştirme süreci gerçekleştirmemizdir. Bu konu için de kendi faaliyet alanımız olan “Özel Güvenlik
Görevlisi otizm farkındalığı modülleri” geliştirilmiştir. Tepe Savunma’da görevli, 13.000 Özel Güvenlik
Personelinin bu eğitimden istifade edebildiğini ve otizm farkındalıklarının arttığını söyleyebiliriz.
Sektörde görevli diğer özel güvenlik personelleri de bu portalden istifade etmiş olabilirler.
Diğer yandan bu çalışmamız diğer farklı sektörler için de “yenilikçi çözümler üretebilecek” bir
yaklaşımdır. Zira bu yaklaşım ile turizm, otelcilik, havalimanı ve benzeri alanlarda, otizmli bireyleri
tanıma ve anlama konusunda ek modüller geliştirilerek, bu portal daha çok kişi ve kurumun hizmetine
sunulabilecek ve diğer sektörlere referans kaynağı olabilecektir. Projedeki içeriklerin hazırlanması
konusunda da uzman akademisyen ve Vakıf yöneticleri ile işbirliği ile çözümler geliştirildiği için
içerik farklılığı açısından da yenilikçi bir projedir.. Bir diğer yenilikçi özelliği de örneğin, portaldeki
her bir eğitim videosunun beğenilip beğenilmediği, kaç kişinin izlediği ve hatta favori olup olmadığı
da yine portal üzerinde tüm paydaşlara sunulmaktadır. Bu süreç de sürekli canlı kalan, ihtiyaç ve
beklentilerdeki değişime adapte olan bir KSS çözümü olma imkanı sağlamıştır.
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KSS Çözümü’nün Paydaşlarla İlişkisi & Paydaş Katılımı
Bu proje, “Özel sektör kuruluşu- Sivil toplum Kuruluşu- Üniversite” işbirliği ürünü bir projedir.
Diğer yandan teknolojik alt yapı konusunda, alt tedarik zinciri olarak teknoloji firmaları ile işbirliği
yapılmıştır. Çok yönlü ve içerik yönünden zengin ve en son teknoloji imkanları ile hazırlanmış
bir proje olması sebebi ile hedefler için ortaklık kurulmuş, nitelikli ve eşit imkanlar sunabilen bir
eğitim portali özelliklerine sahiptir.
Bu KSS çözümünde, özel güvenlik görevililerinin de otizm konusunda bilgi sahibi olmaları
sağlanarak, 13.000 Özel güvenlik görevlisi için hem bir referans kaynağı olmuş hem de kendi
çalışmakta oldukları şirketin, Özel güvenlik sektörünün gelişmesine katkı sağlayan çabalar
içerisinde olduklarını gözlemlemişlerdir. Tohum Otiz Vakfının “Adım Adım Koşu” katılımında,
Tepe Savunma çalışanları, Tohum Vakfı ve diğer gönüllüler ile birlikte koşmuştur. Süreç pek çok
paydaşın işbirliği içerisinde olduğu ve yine gelişmeler için de birlikte heyecanlanıp, sevindikleri
bir yapıya sahiptir. Bilgi, iş birliği ve yenilikçi temelli bir çalışma, farklı sektörden proje ortaklarının
katılımı ile toplumsal fayda etkisi güçlendirilebilecek ve etkisi genişletilebilecektir.

KSS Çözümü’nün Çıktıları/Etkileri/Sonuçları
KSS Çözümünün etkileri de çok yönlü olmuştur ve tüm etkiler ölçümlenebilir ve raporlanabilir
niteliktedir. Ayrıca bu ölçümler çok hızlı tespit edilebidliği için geliştirme imkanları da çok hızlı
mümkün olmaktadır. Portaldeki eğitimlerin sayısı, portale giriş adedi, kullanıcı sayısı v.b. bilgiler,
portal ana sayfasında tüm iç ve dış paydaşlar ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Diğer yandan
örneğin, portaldeki her bir eğitim videosunun beğenilip beğenilmediği, kaç kişinin izlediği ve
hatta favori olup olmadığı da yine portal üzerinde tüm paydaşlara sunulmaktadır. Portaldeki
eğitimlerden istifade edenlerin, Vakıf yetkililerine geri dönüşleri de olabilmektedir. Sosyal medya
üzerinden de görüşler aktarılmaktadır. Projedeki en büyük geri dönüş aracı elbette, genel anlamda
toplumda otizm farkındalığının artması ve tedavisidir.
Tohum Otizm Vakfı, yıllar itibari ile sürekli olarak “Türkiye’deki bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi
Düzeylerini” araştırma şirketleri aracılığı ile ölçümlemekte ve takip etmektedir.
Portalın üyelik bilgilerinin yönetimi, Tohum Otizm Vakfı’nda olup, şeffaf, etkin bir şekilde sürekli
ölçümleme yapmaktadırlar. 2020 Nisan ayından bu tarihe kadar, 9234 Kullanıcı oluşmuş ve
5559 eğitim tamamlanmıştır. 9549 içerik okunmuştur. KSS çözümü, otizm konusunda eğitim
ihtiyacı olan bireyler, aileleri ve eğitimcilerinde bilgi artışı ve toplumsa otizm farkındalik gelişimi
konularında destek sağlamıştır. Tepe Savunma görevlileri de otizmli bireyleri anlama ve iletişim
kurma konusunda eğitim almıştır. İstihdam konusunda süreci takip ve gerçekleştirmekle ilgili
birimler için ilave istihdam yerleştirmeleri söz konusu olmuştur.

Programı iyi örnek uygulaması olarak görüyor musunuz? Neden?
Bu program “iyi örnek uygulaması” niteliğindedir. “Kullanıcı dostu” olabilmesi ve aynı zamanda
bilgi ve eğitim açısından, uluslararası kabul görmüş gereklilikleri ve içerikleri taşıyabilmesi için
“ortak bir dilde ve kapsamda buluşabilmesi” çok büyük önem taşımakta idi. Özellikle bu portali
kullanacak olan ve her eğtiim seviyesinden kişinin anlayabileceği bir dilde portalın geliştirilmesi
konusunda tüm taraflar, azami çaba harcadılar. Zira özellikle otizmli çocuğu olan ebeveynlerin,
Türkiye’nin her köşesinden başvurabileceği bir portal olabilmesi hedeflenmişti. Portalın, toplumun
her kesimine hitap edilecek anlatım ve eğitim dilinde olabilmesi konusunda zorluklar yaşandı ve
tüm taraflarca bu zorluklar başarı ile çözüme kavuşturuldu. Eğer bu konu çözülememiş olsa idi,
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bu proje amacına ulaşamaz idi. Ayrıca sektör bazlı da eğitim modülleri eklenebilmiş olması da çok
değerli ve yenilikçi bir başarı kriteri olmuştur.

Programın Yürütülmesi Sırasında Öğrenilen Dersler
Proje hazırlık aşamasında içerik geliştirmeleri gerçekleştirilirken, gelecek dönemlerde içerik
geliştirilmesi konusunda önemli ve öğrenilen bir konu gündeme gelmiştir. Portalin şu anki mevcut
içerikleri, en temel düzeyde otizm eğitim içeriklerini kapsamaktadır. Tepe Savunma, gelecek
dönemlerde, portalin eğitim içeriklerini, çok daha ileri seviyelerde, akademik eğitim verebilecek
seviyeye çıkartmak (Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler v.b. alan dersleri eklemek) ve hatta ilk
aşamalarını tamamlamış olan otizmli bireylerin akademik anlamda da gelişebilecekleri bir seviyeye
taşımak hedefindedir. Eğitim içerikleri geliştikçe, otizmli bireylerin daha fazla yaşama dahil
olabilmeleri sağlanabileceği için, akademik programların ve derslerin de portale dahil olabileceği
bir değişim hedefi taşımaktadır. Bu hedef, program yürütülürken geliştirilmiş bir hedeftir.

KSS Çözümünün İç ve Dış İletişimi
Bu KSS Çözümü için tasarlanmış reklam görseli ve basında çıkan baze haberler şu şekildedir;
Proje tamamlanıp hizmete sunulduğu noktada pek çok basın kuruluşu, KSS çözümüne dair haberlere
geniş yer vermiştir. İnternet siteleri dahil yayın organları portal duyurusunda bulunmuşlardır. Ayrıca
Tepe Savunma reklam ajansı ile projenin reklam çalışmaları gerçekleştirilmiş ve sosyal medya
duyuruları ile tüm paydaşlar ile paylaşılmıştır. Çok fazla kişiye portal açış haberinin duyurumuna
özen ve hassasiyet gösterilmiştir. Tohum Otizm Vakfı da bu konuda çok büyük destekler içerisinde
olmuştur. Sadece otizmli bireylerin ailelerin değil, aynı zamanda otizmle ilgilenen eğitimcilerin de
bilgilenebilecekleri bir referans portal olacağı için farklı pek çok iletişim ve duyuru iletişim araçları
kullanılmıştır.
https://tohumotizmportali.org/basinda-biz/
https://www.ntv.com.tr/egitim/tepe-savunma-ve-guvenlikten-tohum-otizm-vakfina-anlamlidestek,-T3iUPA6W0KfMF1sQfS9GQ
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/tohum-otizm-vakfina-anlamli-destek/
https://www.haberler.com/tohum-otizm-vakfi-na-anlamli-destek-13079329-haberi/
https://infinityteknoloji.com/bizden-haberler-nisan-2020/
https://tr.pinterest.com/pin/803822233479731232/
https://www.ucnoktacom.com/tepe-savunma-ve-guvenlik-ten-tohum-otizm-vakfi-nadestek/7529/

www.tohumotizmportali.org
https://www.youtube.com/watch?v=bP2ieM30-fg
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Notlar
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