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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yılında
kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün
153 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın 1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
İlk sayısı 15 Eylül 1921’de yayınlanan
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası’nın izinde iyiliğin
rotasını 1868’de çizmeye devam ediyoruz.
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Türk Kızılay kurulduğu 11
Haziran 1868’den bu yana,
yani tam 153 yıldır insan
ıstırabını dindirmek için
çalışıyor. Aradan geçen
birbuçuk asrı aşkın zamana
rağmen bu görev tanımı hiç
değişmedi. Afetlerde, toplum
sağlığında, göçte, insani
yardımda insan acısı neredeyse
ona bir şifa, bir sargı, bir
melce olmak için çabalıyor.
Salgınların, afetlerin,
yoksulluğun ve savaşların
ortaya çıkardığı acıları ve
etkilerini ortadan kaldırmak
için çalışıyoruz. Bunu
elbette birlikte başarıyoruz:
Gönüllülerimiz ve
bağışçılarımızla.
Bağışçılarımız arasında
bulunan şirketlerle yaptığımız
işbirlikleri sayesinde
milyonlarca insanın hayatına
dokunuyoruz. “Kurumsal
sosyal sorumluluk” son
yıllarda şirketler ve sivil
toplum kuruluşlarının
odağında yer alıyor.
Böylece tek tek bireylerin
yapabileceğinden çok daha
fazla ve hızlı bir şekilde
ilgili yardımlar doğru
noktalara, doğru zamanda
ulaştırılabiliyor.

Elinizdeki sayıda “işimiz
gücümüz iyilik” diyerek Türk
Kızılay ile de işbirliği yapan
bazı değerli firmalara yer
verdik. Onların kurumsal
iyiliğe nasıl bir pencereden
baktıklarını, nasıl bir yol
haritası takip ettiklerini
görmeye çalıştık.
Geleceğe daha iyi bir dünyayı
miras bırakmak istiyorsak
“kurumsal iyilik” ve “kurumsal
sosyal sorumluluk” ifadelerini
daima gündemimizde tutmalı
ve geliştirmeliyiz.
İyiliğin amiral gemisi
kesintisiz bir şekilde
seyrüseferine devam edecek.
Çünkü biliyoruz ki geriye
sadece iyilik kalır.
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Ekranda Ne İzlesek?
Mart ayında başlayan kademeli normalleşme kararı ile sokağa çıkma kısıtlamaları Pazar
uygulanmak üzere tek güne indi. Belirli saatler aralığında olsa da kafe ve lokantaların
açılması Mart ayındaki güzel gelişmelerdendi. Bu olumlu havanın devam edebilmesi için
temizlik kurallarına uymak, maske ve mesafe hususunda ödün vermemek gerekiyor. Bu
sebeple gelin biz kültür sanat dünyasını ekrandan takip etmeye ve yine online etkinliklerle
evimizi renklendirmeye devam edelim.

S A N AT
YA P I T L A R I N I N
GİZLERİ
Atölye Modern ilkbahar dönemi hazırlıkları tamam. Yeni dönemin çevrim içi etkinliklerinden biri Dr. Öğr.
Üyesi Fırat Arapoğlu yönetiminde düzenlenen “Sanat Yapıtlarının Gizemi” semineri. Birbirine bağlı dört
dersten oluşan seminerde, ünlü ressamlarınçalışmaları üzerinde durulacak. Eserin örtük veya meşhur yönleri,
devrine ışık tutan hususiyetleri, yapıldığı malzeme, kullanılan teknik ders başlıklarından bazıları… Edouard
Manet’nin “Kırda Piknik” tablosundan Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece”sine, Marcel Duchamp’ın
“Çeşme” adlı çalışmasından Felix Gonzalez-Torres’in “Untitled” tablosuna pek çok ünlü eser üzerinde
durulacak. 7 Nisan’da başlayacak olan dersler, Çarşamba günleri ve 19.30-21.30 saatleri arasında yapılacak.

ONLINE
Ç O C U K K İ TA B I
RESİMLEME
A T Ö LY E S İ
İstanbul Tasarım Merkezi tarafından online olarak düzenlenecek atölye, resme yeteneği olsun olmasın
herkese açık. Katılımcılarına çizim yöntemlerini sıfırdan başlayarak öğretmeyi ve alanın iyi örneklerinden
faydalanarak onları geliştirmek derslerin temel hedefi. M. Ahmet Demir’in rehberliğinde yazıdan resme,
tasarıma ve baskı aşamasına bir çocuk kitabı nasıl hazırlanır merak edenler, 8 Nisan’da başlayacak olan
atölyeye katılabilirler. 8 haftalık bir programdan oluşan atölyenin dersleri Perşembe günleri saat 16.00
– 18.30 arasında yapılacak. Katılımcılar atölye sürecinde kendi çocuk kitaplarını üretecek ve hazırlanan
kitabın baskısı İstanbul Tasarım Merkezi tarafından yapılarak adreslerine gönderilecek.

KESİŞEN
D Ü N YA L A R : E L Ç İ L E R
VE RESSAMLAR
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndan seçilen eserden oluşan bu sergi,
misafirlerini diplomasi tarihine sanatın çerçevesinden bakma imkânı sunuyor. Elçiler ve ressamlar,
resimlerin sessiz ama bir o kadar da zengin ve renkli diliyle anlatıyor bizlere savaş ve ittifak arayışlarını.
Elçilerin Doğu'ya giderken maiyetlerine aldıkları ressamlara ya da burada karşılaştıkları sanatçılara
sipariş vererek yaptırdıkları eserler Avrupa şatolarının duvarlarını süsleyen koleksiyonlara, gravürlü
kitaplara dönüşmüş. Başka sanatçıların eserlerine de kaynaklık ederek Osmanlı dünyasına ilişkin
geniş bir görsel malzemenin oluşmasını sağlamıştır. Farklı kültürlerin bu karşılaşması kuşkusuz en
kalıcı ürünlerini sanat alanında vermiştir. İyisi mi biz sözü bırakalım ve siz online olarak 3 boyutlu
gezebileceğiniz bu koleksiyonun keyfini çıkarın.

ULUSLARARASI
S A N AT - TA S A R I M
KO N F E RA N S I
İnsanlık tarihine baktığımızda estetik kaygının yanında sanatın toplum hayatında pek çok farklı fonksiyonları
vardır. Sihir veya büyü amacıyla yapılan çizimlerden Yunan’daki gibi bir arınma ve temizlenme yöntemi
olarak kullanılmasına ya da eski Türklerde veya Afrika toplumlarında olduğu gibi müziğin bir ayine
dönüşmesiilk akla gelen örneklerden. Bu yıl “sanatın iyileştirici gücü” temasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen konferans dizisi sanat ve tasarımın çevreye
yansımalarını ele alacak. Resim, müzik, fotoğraf, sinema, tasarım, animasyon ve illüstrasyon gibi pek çok
sanat dalının felsefe, tarih ve psikoloji gibi disiplinler çerçevesinde inceleneceği sunumları online olarak takip
edebilirsiniz. Öyleyse 14 Nisan 2021 tarihini not edebilirsiniz.
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K İ TA P L A R I

BOĞAZ'IN DÖRT MUHAFIZI
Uzun yürüyüşleri sever misiniz? Şayet seviyorsanız bırakın bir süre rotanızı bu kitap belirlesin. Çünkü
yürümekten çok daha fazlasını yapacaksınız. Hem İstanbul’un en güzel mekânlarını adımlayacak
hem de geçmişin abidevi şahsiyetleri ve manevi iklimleriyle ünsiyet kuracaksınız. Görsel malzemesi ve
beslendiği zengin kaynakçasıyla Samet Altıntaş, İstanbul’da yaşayan dört büyük şahsiyet üzerinden
farklı bir şehir tarihi kaleme almış. Aziz Mahmud Hüdâyî, Beşiktaşlı Yahya Efendi, Yûşâ Aleyhisselam
ve Telli Baba’nın kişisel serüvenleri, hayatları, yaşadıkları döneme ve mekâna şahitlikleri insan ile
mekânın zorunlu ilişkisini farklı bir pencereden idrake imkan tanıyor. Tarih, tasavvuf, şiir ve mimarinin
iç içe geçtiği İstanbul meğer manevi derinliğini bu dört büyük şahsiyete borçluymuş.
Same t Alt ı nta ş / Ti maş Yayınları / 192 sayfa

AÇIK UFUK
İbrahim Kalın yeni kitabı Açık Ufuk’ta her türlü anlam ve değerden soyutlanmış bir dünyada insanı
düşünmeye ve tefekküre davet ediyor. Bilim devrimi ve Aydınlanma sonrasında iyice matematikleşen
ve mekanikleşen modern felsefeye ciddi eleştiriler getiren kitap, herhangi bir aşkınlıktan beslenmeyen
bir felsefi sistemin insanı pozitivizme hapsedeceğini belirtiyor. Farlı düşünme biçimleri üzerinden
tefekkürün hikemi boyutuna odaklanan kitap, insanı kendini bulmaya davet ediyor. Çağına şahitlik
eden bir mütefekkirin, insanın anlam arayışına teklifi ise felsefenin en temel sorularına geri dönmek.
Zira varoluşumuzun anlamını değiştirmeyen hiçbir düşünce sistemi insanın davranışlarına sirayet
edemez. İyi, güzel ve doğru eylemek de kendini bilmekle ilgilidir.
İ brahim Kalın / İ nsa n Yayı nla rı / 2 00 sayfa

DANTE
1265’te doğan Dante’nin yazgısı doğduğu şehrin ve ülkenin kaderiyle şekillenmiş kitaba göre. Evet,
Dante’nin cehennemi de cenneti de Floransa. Papalık yanlıları ile krallık taraftarları arasındaki
gerilim, feodal sistemin devam etmesini isteyen soylulara karşı yönetimden pay isteyen zengin orta
sınıfın çatışmasından doğan karmaşa sebebiyle Floransa iç savaşın eşiğine gelmiştir. Soyluların
otoritesine karşı halk yönetiminden yana olsa da Dante’nin misyonu bu sonsuz bölünmeler, ittifaklar
ve çatışmalar sarmalında sağduyuya çağırmaktır. Ahlaki yozlaşmışlığa karşı insanları kutsal kitaba
çağıran bir aziz, İlahi Komedya’da ise Tanrı’nın sesidir. Ünlü şairin hayatını arşiv belgeleri ışığında
işleyen kitap, bir roman kadar iyi kurgulanmış.
Ales s a nd ro B a r be ro / Kronik Kitap / 3 3 6 sayfa

KALBİM ANADOLU’DA KALDI
Türkiye ile Yunanistan arasındaki en büyük problemlerden biri de nüfustu. Lozan’da alınan kararlar
doğrultusunda bu sorunun çözümü için 1924’te nüfus mübadelesine gidildi. Bu süreçte yaklaşık
olarak 350 bin Müslüman Türk Anadolu’ya getirilirken 200 bin Hıristiyan Rum da zorunlu olarak
Yunanistan’a göç etti. Firdevs Tunçay belgesel tadındaki bu tarihi romanında bizi rakamların ötesine
götürüyor. Mübadele sırasında yaşanan acıları, özlemleri, yıllar geçse de geçmeyen yabancılık hissini,
hadiseyi bizzat yaşamış kişilerin şahitliklerinden yola çıkarak elle tutulur kılıyor. Mübadele sürecini ve
kurbanlarını anlamak için belgesel tadında nitelikli bir roman.
F irdevs Tu nçay / Ceren Yayı nevi / 2 32 s ayfa

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN
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FILMLERI

K A Z A N A N I N O L M A D I Ğ I S AVA Ş
Toplumsal adaletsizlik dünya genelinde bir virüsten daha fazla insanın ölümüne yol
açmıştır. Bu savaşta kazanan tarafın olmadığını seyirci üzerinde hissettiren filmler
sizlerle. İyi seyirler.

GEÇMIŞIN GÖLGESINDE (1998) AMERICAN HISTORY X
Derek Vinyard, odasında ve göğsünde Nazi amblemi bulunan; zenci düşmanı bir Nazi’dir. Kardeşi Danny ise, Derek
kadar cesur ve atılgan olmasa da, abisi kadar ırkçı bir Nazi’dir. Zenciler tarafından öldürülen babası yüzünden nefreti
dizginlenemeyen Derek, bir gece hayatını tümüyle değiştirecek olan bir suç işler.Derek Vinyard, artık bir katildir ve
hapishaneye gönderilir. Hapishane ortamında Derek’in bilmediği kurallar geçmektedir ve genç adam şimdi bıçak sırtındadır.
Yöne t me n: Tony Kaye

HOOP DREAMS (1994)
Steve James’in yönettiği belgesel film, yoksul ailelerden gelen William Gates ve Arthur Agee isimli iki Afrika kökenli iki
Amerikan öğrencinin hayatını ele alıyor. Beyaz öğrencilerin çoğunlukta olduğu Westchester bölgesindeki St. Joseph Lisesi’nde
okuyan iki genç, basketbol dalında bir hayli başarılı olan bu okulda bu sporla ilgili ellerinden geleni yapmaktadırlar.
Yaşadıkları yer itibarıyla okula ulaşımları bir hayli güçtür ancak buna rağmen zorlu antrenmanlarda ter dökmekten
vazgeçmezler. Film bu hikayenin ekseninde Amerika’daki ırk, sosyal sınıf ve eğitim gibi temel yaşam problemlerini ele alıyor.
Yöne t me n: St eve James

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK (1962) TO KILL A MOCKINGBIRD
Büyük Ekonomik Buhran yılları olan 1930’larda -ırkçılığın en doruk noktasında olduğu bir zamanda- ABD’nin güney
eyaletlerinden Alabama’da, ırza geçme suçundan tutuklu siyah bir adamın savunmasını üstlenen, onu savunurken de
önyargılı ve hoşgörüsüz kasaba halkına karşı duran ilkeli ve cesur bir avukatın öyküsünün anlatıldığı bu siyah beyaz
film uyarlandığı roman kadar ses getirmiştir.
Yöne t me n: Robe rt Mullig an

MALCOLM X (1992)
Babası Ku Klux Klan tarafından öldürülen Malcolm, çağdaşı bir çok zenci gibi umutsuz ve zor bir çocukluk geçirir.
Neticesinde hayatı günlük yaşayan hedonist bir hırsıza dönüşür. Sonunda hapise girdiğinde İslam öğretisi kendisini
yeniden tanımlamasına yardımcı olur. Burada dahil olduğu toplulukta kendini bulur ve yükselmeye başlar. Hapisten
çıkınca Malcolm, kendilerini birer suçlu yapan toplumsal adaletsizliğe başkaldırır.
Yöne t me n: Spike Le e
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BAHARIN
MÜZIĞI
Bahar yorgunluğu, insan vücudunun
mevsim geçişlerinde nem, ısı gibi faktörlere
adaptasyon sürecini anlatmak için
kullanılıyor. Bu durumun fiziksel etkileri
olduğu kadar insan ruhunu etkileyen bir
tarafının olduğunu da biliyoruz. Mevsim
geçişine denk gelen bu ayki sayımızın
müzik listesini bahar yorgunluğunu
anlatmak üzere derledik.
İyi dinlemeler.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Soap Kills – Galbi
https://youtu.be/__Oqg5J4UJ4 (04:22)
Doğan Canku – Gecelerim
https://youtu.be/WL92UvC_dfA (02:56)
Can Gox – Ah Be Ah
https://youtu.be/B3yjKrHLXfQ (03:53)
Burcu Tatlıses – Bir sana bir de bana
https://youtu.be/EdQvj1RzlxI (03:31)
Metronomy – The Look
https://youtu.be/AHcT7OcczUw (05:04)
Rostam – 4Runner
https://youtu.be/6kSAfpJtULA (03:49)
Editors – Sugar
https://youtu.be/ZWcc5VJiRVA (04:24)
Arctic Monkeys – Do I Wanna Know
https://youtu.be/bpOSxM0rNPM (04:25)
Kid Francescoli – This Insatiable Love
https://youtu.be/BROa_HHB4gQ (04:02)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin

MÜZİKLERİ
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TEKNOLOJI

İYILIĞE YOL
GÖSTERMEK
KADİR EMRE AKCİ

Teknoloji bugünkü seviyesine gelene kadar farklı aşamaları olan bir gelişim sürecinden geçti. Her
aşamada bir öncekinin kazanımlarının üzerine güncel şeyler eklendi ve böylece yeni teknolojiler
ortaya çıktı. Bunun gerçekleşmesini, teknolojinin bugünkü seviyesine ulaşmasını sağlayan şey ise
insanlığın yeniliğe duyduğu ihtiyaçtı. Tıpkı iyiliğe duyduğu ihtiyaç gibi… Her ne kadar iyilik
kavramı bugün en saf duygularımızdan birine karşılık gelse de tarihsel süreçte uygulanma
şekli gelişerek değişiklik göstermiştir. Tıpkı teknolojide olduğu gibi iyilikte de yeni arayışlara
girilmiştir. İyi insanlar bunu sağlamak için girdikleri arayışlarda çözümü genellikle teknoloji
aracılığıyla buldular. Günümüzde iyiliğe aracı olan teknolojik çözümlerin bir arayışın meyvesi
olmaktan çok sunduğu yeniliklerle bir yol gösterici olduğunu görüyoruz. Bu sayımızda iyiliğe yol
göstererek onu geliştiren teknolojilerden bahsetmeye çalışacağız.

Help Steps
Help steps, adımları iyiliğe ve paraya
dönüştürebilen ilk sağlık uygulamasıdır.
Gün içinde atılan adımları uygulama içinde
izleyeceğiniz kısa reklamlarla HS adımına
çevirerek kazanç sağlamanıza olanak sağlar. Asıl
motivasyonu bağış olan uygulama sayesinde mali
bir değere dönüşen adımlarla SAĞDUYU ve
GÖNÜL VERDİKLERİM sayfalarında bağış
yapılabilmektedir. Bu mobil uygulama ile tek
yapmanız gereken gün içinde attığınız adımları
biriktirip, istediğiniz dernek yada ihtiyaçlıya
bağışlamak. 1 adım bile olsa bağışlanan tüm
adımlar birleşince ne mi olacak? Birlikten kuvvet
doğacak ve 1 adım bir hayat kurtaracak! Help
steps içinde adımları biriktirip daha anlamlı
hale getirmek için ADIM AKTAR opsiyonuda
bulunmakta. Sevdiklerinize, ailenize, ihtiyacı olan
birine adımlarınızı aktararak birikim yapmasına
yardımcı olabilirsiniz. Sürekli güncellenen altyapısı
ile kullanıcılara yenilikler sunan, adımlarla
yapılacak şeylerin sınırsız olduğunu kanıtlayan
Help steps tüm dünyada en çok kullanılan sağlık
uygulaması olmayı amaçlıyor.
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Sepette İyilik Var
Pandemiyle birlikte büyük hız kazanan dijitalleşme gerek
bireylerin gerekse ticari kurumların hayatlarına yeni
alışkanlıklar kattığı gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının
hedef kitlelerine ulaşmaları için de yeni imkanlar sunuyor.
E-ticaretplatformu Trendyol, sivil toplum kuruluşlarına
bireysel bağışı arttırmak amacıyla 'Sepette İyilik Hareketi'
adı altında bir uygulama başlattı. Tüketiciler artık 29
STK'ya Trendyol üzerinden bağış yapabiliyor. Trendyol,
Sepette İyilik Hareketi ile gerçekleşen satışların tüm gelirini
komisyon almadan sivil toplum kuruluşlarına aktarıyor.
Böylece yaratılan ek gelir ile kuruluşların ürettikleri
toplumsal faydayı artırmalarına katkı sağlıyor.

Adım Adım
Adım Adım, Mart 2008’te, yurtdışında ‘charityrun’
olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusu kavramını
Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan
ilk sivil toplum oluşumudur. Adım Adım Oluşumu,
başta uzun mesafe koşuları olmak üzere yüzme, bisiklet,
dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla
ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi
kaynak ve tanıtım desteği sağlamaktadır. Yardımseverlik
koşusu yapan kişilerin, bağışçılarından gelen bağışları
anlık olarak takip edebildiği 2015 yılında ipk.adimadim.
org'un da devreye girmesiyle birlikte, 2020 Mart ayı
itibariyle 83.000+ gönüllü koşucu ve 685.000+ bağışçı
aracılığıyla Adım Adım bünyesinde yer alan STK’lara
aktarılan kaynak 75.8 milyon TL’ye ulaşmıştır. Amaç,
düzenli spor yapan veya düzenli sporu hayatına katmak
isteyen insanların sporla ilgili hedeflerine ulaşmalarına
yardımcı olurken, aynı zamanda sosyal çevrelerinden
bağış toplamalarını da teşvik edip, ülkemizin önemli
sosyal sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktır.
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Bosnalı yönetmen Jasmila Žbanić’in son filmi
“Quo Vadis, Aida?” (Nereye Gidiyorsun, Aida?)
1995’te Bosna Hersek’te yaşanan Srebrenitsa
katliamını konu alıyor.

Bosnalı yönetmen Jasmila Žbanić’in son filmi “Quo
Vadis, Aida?” (Nereye Gidiyorsun, Aida?) 1995’te Bosna
Hersek’te yaşanan Srebrenitsa katliamını konu alıyor.
Filmin başkarakteri Aida, Bosna Hersek’in Srebrenitsa
kentinde Birleşmiş Milletler için tercümanlık yapıyor.
Sırp ordusu kenti ele geçirdiğinde ise Aida’nın eşi ve iki
oğlunun da içinde bulunduğu on binlerce insan Birleşmiş Milletler kampında barınak arıyor. Aida, bir yandan
tercüman olarak Birleşmiş Milletler’in müzakerelerine
katılıp onların pazarlıklarını öğrenirken diğer yandan
ailesini kurtarmaya çalışıyor.
Peki Bosna Savaşı neden Srebrenitsa Katliamı ile biliniyor? Srebrenitsa, Bosna’daki savaşın ilk zamanlarında, yani 1993’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
tarafından “güvenli alan” olarak belirleniyor. Binlerce
Boşnak Müslüman sivil, canlarını bu uluslararası kuruluşa emanet ederek Birleşmiş Milletler Üssü’ne sığınıyor.
1995 Temmuzunda ise Srebrenitsa Sırp güçleri tarafından işgal ediliyor. Aileler silah gücüyle ayrılıyor, kadınlar zorla evlerinden atılıyor, erkekler ise daha sonrasında
toplu mezarlara gömülecek şekilde sürgün ediliyorlar.
Böylece eşlerin, babaların ve erkek çocukların kaybıyla
soykırım vahşeti başlıyor.
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Film bize Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar
dahil on binlerce Bosnalının
zalimce katledildiği soykırım
günlerinden bir kesit sunuyor.
Filmin yönetmeni Jasmila
Žbanić, Time dergisine verdiği
röportajda buna şu şekilde
değiniyor: “Hiçbir filmin bu
kadar acıyı yansıtamayacağını
biliyordum ama bu trajedinin
küçük bir bölümünü göstermeye çalıştım.”

25 sen sonra hâlâ…
“Quo Vadis, Aida?”, 2020
yapımı bir film fakat savaşın
üzerinden 25 sene geçmişken
hâlâ kanınızı donduran acımasız gerçeklerle karşı karşıya
geliyorsunuz. Srebrenitsa katliamında ailelerinin tüm erkek
fertlerini kaybeden kadınlar
bunca yıl sonra her sene katliamın yıldönümünde açıklanan
listelerden toplu mezarlar-

da kaybolmuş oğullarının,
eşlerinin, erkek kardeşlerinin,
babalarının, büyükbabalarının
kemiklerini arıyorlar. Her sene
açıklanan rakamlara rağmen
daha bulunamayan binlerce
cesedin olduğu biliniyor. Bu
kadar büyük bir insanlık dramının yalnızca bir aile hatta
bir karakter üzerinden seyirciyi bu denli etkilemiş olması da
filmin başarısını gösteriyor.
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Bu kadar büyük bir insanlık dramının yalnızca bir aile hatta bir karakter üzerinden
seyirciyi bu denli etkilemiş olması da filmin başarısını gösteriyor.
Filmin başkarakteri olan Aida’yı
canlandıran Jasna Đuričić, filmde çok
güçlü bir oyunculuk sergiliyor. Öyle
ki filmi izlerken Srebrenitsa annelerinin acısını Aida’nın yüzünden okuyabilir, omuzlarındaki yükü paylaşır
hâle geliyoruz.
Srebrenitsa’nın öyküsü bugüne kadar
onlarca belki de yüzlerce kitaba konu
olmuştur. Her sene katliamın yıldönümünde bu acı tekrar taze bir şekilde
yaşanıyor. Ancak acıları göstermekte
sinemanın çok daha farklı bir etkisi
var. Hem iyi oyunculuk hem müzik
hem yakarışlar hem de kamera açılarının doğru kullanımı ile yaşananlar
yeniden canlandırılıyor. İzleyici,

karakterlerle ve hikayeyle bütünleşebildiğinde ise bambaşka bir duyguyla
şahitlik ediyor acılara.
Acıya tanıklık etmek
Bugün Srebrenitsa’da yaşananların
bir benzeri dünyanın birçok ülkesinde
yaşanmaya devam ediyor. Geçmişte
yaşanmış acıların bir çeşit kurgusunu
sinema perdesinde izlediğimizde bizi
etkilediği kadar her gün gördüğümüz
haberlerden etkilenmiyoruz. Belki de
acıyı çıplak bir şekilde görmek ile bir
dram filminde karakterlerle bütünleşerek acıya tanıklık etmek arasında
sandığımızdan çok daha büyük bir
fark vardır.
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“Quo Vadis, Aida?”, güçlü sinematografisi ile dünyanın
birçok önemli film festivalinde adından söz ettirmeyi
başardı. Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini
yapmasının hemen ardından Toronto Film Festivali’nde
gösterildi. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde
En İyi Uluslararası Film ödülünü kazanırken Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nden ise seyirci ödülü ile
döndü.
Film, izleyenlere derinden nüfuz etmiş olmalı ki bu yıl
93’üncüsü düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nin En
İyi Uluslararası Film dalında Bosna Hersek’in resmi

adayı olarak seçildi. Önce Oscar adaylarının kısa listesine kalma başarısı elde etti ve daha sonra kendisiyle birlikte 5 filmin yer aldığı finalistlerin arasında yerini aldı.
“Quo Vadis, Aida?” Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa, Norveç ve Türkiye olmak üzere 9 farklı ülkeden ortak yapımcıya sahip.
Türkiye’den TRT’nin ortak yapımcılığını üstlenmesi
ise Türkiye adına sevindirici bir durum. Açıkçası Oscar
törenlerinde kendi filmlerimizin adını dahi duyamazken
ortak yapımcısı olduğumuz bir filmin bu denli bir başarı
göstermiş olması göğsümüzü kabartmıyor değil.
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Filmin başkarakteri olan Aida’yı
canlandıran Jasna Đuričić, filmde çok
güçlü bir oyunculuk sergiliyor. Öyle ki
filmi izlerken Srebrenitsa annelerinin
acısını Aida’nın yüzünden okuyabilir,
omuzlarındaki yükü paylaşır
hâle geliyoruz.

Filmde 5 farklı dil var
Filmde ayrıca Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Flemenkçe ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dil konuşuluyor.
Her yönden uluslararası olan bu filmin 9 farklı
ülkeden ortak yapımcıya sahip olması belki de bize,
yakın geçmişte yaşanan bu acı ve utanç verici insanlık dramını dünyanın gözleri önüne sermek için
verdiği çabayı gösteriyor. Tabii bu dramın ne kadarı
doğru bir şekilde filme yansıyabildi bu da bir merak
konusu. Yönetmenin filmdeki Birleşmiş Milletler
Üssü’nde görev yapan bazı karakterleri gerçekdışı
derecede sempatik göstermesi ise politik bir davranış
olabilir mi acaba diye insanı düşündürüyor. Ama
filmin bir belgesel olmadığını da düşünürsek biraz
politika yapmadan Oscar Ödülleri’nin son beşlisinde
yer alacak kadar yükselmek zaten ne kadar mümkün
ki?
Filmin yönetmeni Jasmila Žbanić, filmi çekerken
“Filmlerin dünyayı değiştirebileceğine inanıyorum.
Bir kişinin bile değişmesi ve başkalarına zarar vermemeye karar vermesi bir başarıdır” misyonuyla hareket ettiğini söylüyor. Yönetmenin bu sözlerini göz
önünde bulundurduğumuzda filmin, Venedik’ten
Toronto’ya, Hollanda’dan Türkiye’ye kadar birçok
önemli ülkede gösterildikten sonra Oscar Ödülleri
için finale kalarak tüm dünyada adını zikrettirebilmesi bile aslında misyonunu tamamlamış olabileceğini gösteriyor diyebiliriz.
Tüm bunların yanında bugün Suriye’de ve birçok
farklı ülkede yaşanan insanlık dramının ne zaman
dünyanın gözünde bir yer edeceğini merak eder haldeyiz. Suriye’deki bu insanlık dramı da 20-25 sene
sonra filme uyarlanıp biraz da Birleşmiş Milletler
övgüsüyle süslenerek Oscar’a aday olduğunda mı
dünya için vicdani bir mesele olarak görünür hâle
gelecek?
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ŞIRKETLERIN
İ Y I L I K YA R I Ş I
1868 bu sayısında şirketlerin kurumsal sosyal
sorumluluk projelerine eğiliyor.
Tüketicilerin bugün bir markayı sadece
kalitesiyle değil firmaların sosyal sorumluluk
faaliyetleriyle değerlendirdiği bir noktadayız.
Firmalar çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle
bir yandan hem toplumdaki dezavantajlı
gruplara ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıp hem de
sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yaparken
bir yandan da kendi marka değerlerini
artırıyorlar.
Peki bu süreç nasıl işliyor?
İşte çok uluslu şirketlerin yöneticilerinden
kurumsal iyiliğin yok haritaları…
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K U R U M S A L İ L E T I Ş I M D E N S O S YA L D E Ğ I Ş I M E :

M A R KA L A R A KT I V I ST
OLABILIR MI?
H A S A N M E R T K AYA
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İklim felaketinin kapının eşiğinden içeri girdiği, toplumsal ve ekonomik krizlerin
Kovid-19 ile henüz başladığını gördüğümüz bu yeni dönemde tüketim toplumunun yeni
olgusu olan marka aktivizmi 2020’li yıllarda daha sık karşımıza çıkacağa benziyor.

2011 yılında Time dergisi kapağına yılın kişisi olarak meçhul
bir “Protestocu” illüstrasyonu yerleştirdiğinde dünya Arap
baharı ile yeni tanışmıştı. Kısa sürede küresel güney ve kuzeyin farklı noktalarında bazen birbirlerine benzeyen bazen
de birbirlerinin tam karşısında konumlanan farklı hak ve
refah taleplerinde dair eylemler tüm dünyayı sardı. Sokaklara
çıkan, interneti, gündemi ve kamusal alanları talepleri için
işgal eden bu insanların aslında hepsinin ortak bir noktası
var: Hepsi birer tüketici.

Pazarlama alanındaki en önemli yayınlardan biri olarak gösterilen The Marketing Journal’in kurucuları Philip Kotler ve
Christian Sarkar tarafından 2018 yılında kavramsallaştırılan
“marka aktivizmi ” şahit olduğumuz bu durumu ifade ediyor.
Neden ilişkili pazarlama ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirildiğinde pazarlama çalışmaları bu kavramlarda fail
konumundayken marka aktivizminde toplum fail rolündedir.
Bu noktada markalar toplumsal taleplerin peşinden ilerleyen
ve bunlardan etkilenen konumdadırlar.

Tüketim toplumunun 2008 yılında yaşanan Büyük Durgunluk neticesinde eskisi kadar “adilâne” bir şekilde tüketim
yapmıyor oluşu toplumları bir önceki 10 yıl ile mukayese edildiğinde daha hassas ve kırılgan bir zemine taşıdı. Bu durum
insanları tüketim alışkanlıklarını sosyal, siyasi meselelere
göre belirleyen birer seçmen konumuna getirdi. Bu değişimin
marka tarafındaki etkisi ise “sosyal sorumluluk”tan “aktivistmarka”ya bir dönüşüm oldu. 2000’lerin başında birer kurumsal iletişim faaliyeti olarak ardı ardına çeşitli sosyal sorumluluk projelerine yer veren markalar şimdi dünyadaki değişim
taleplerinin sözcüsü ve/ya muhatabı olarak öne çıkıyorlar.

Peki marka aktivizmi nasıl oldu da hayatlarımıza girdi? Toplumsal talepler neden markalar nezdinde bir karşılık bulmaya
başladı? Bu soruların tek bir cevabı yok ancak her sosyal
değişimde ve gelişmede olduğu gibi içinde bulunduğumuz
dönemin alamet-ifarikalarına bakmak gerekiyor. İnsanların
devletleri ya da sivil toplum kuruluşları yerine markaları
muhatap almasında güvencesizliğin, devletlere ve otoritelere karşı duyulan güvensizliğin etkili olduğu söylenebilir.
Yaygınlaşan medya araçlarıyla beraber markalar artık çoğu
aile ferdimizden bile daha sık gördüğümüz yapılar ve yüzler.
Bunun doğal bir sonucu olarak dünyaya ve hayata dair deği-
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şiklik beklentilerimizi en çok da markalar
tarafında görmek istiyoruz.

“Marka Aktivizmi: Amaçtan Hedefe”
kitabında marka aktivizminin tanımı
içerisinde ekonomik, siyasi, sosyal, çevre
alanları değişim talepleri yapılan konular
arasında gösteriliyor. Gerçekten de günümüzde markaların çoğu zaman hiçbir
tereddüt göstermeden bu konularda tavır
aldıklarını görüyoruz.
Sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yürüten ve müşterilerini de bu konuda duyarlı
olmaya çağıran tekstil markaları, ırkçılığa
karşı mücadele etmeyi ABD gibi bu konuda karnesi çok büyük eksilerle dolu olan
bir ülkede nasihat eden markaları etrafta
görüyor, duyuyor ve hatta alışveriş tercihlerimizi de bu tavırlara uyum göstererek
yapıyoruz. Peki ama bir markanın sadece
aktivizm çağrısında bulunması yeterli mi?
Tüketim alışkanlıklarımız geçen yılların
etkisi ile daha rafine ve bilinçli bir biçime
bürünüyor. Artık sıradan tüketiciler dahi
bir markanın reklamının ne kadar “poz”
ne kadar gerçek olduğunu ayırt edebiliyor. Bu noktada marka aktivizmi yapmaya niyetlenmişken tüketiciler tarafından
samimiyeti şüphe ile karşılanıp kısa
sürede “iptal kültürü” ile tanışan markalar da mevcut.

F O T O Ğ R A F A A / Ö M E R Ü R E R

İklim felaketinin kapının eşiğinden içeri
girdiği, toplumsal ve ekonomik krizlerin
Kovid-19 ile henüz başladığını gördüğümüz bu yeni dönemde tüketim toplumunun yeni olgusu olan marka aktivizmi
2020’li yıllarda daha sık karşımıza çıkacağa benziyor.
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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Hasan Süel sosyal sorumluluk projelerini 1868’e anlattı.
Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma, sosyal ve toplumsal sorunların çözümü noktasında yaklaşımınızı belirleyen temel kriterler
nelerdir?
Bireyler gibi şirketlerin de topluma karşı sorumlulukları bulunuyor. Şirketlerin, ticari faaliyetleri kadar sosyal sorumluluklarını da önceliklendirmesi ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi önem taşıyor.
Vodafone olarak, şirketimizin ekonomi ve toplum içinde üstlendiği role
geniş bir perspektiften bakıyoruz. Yaptığımız her işin bir amaca hizmet
etmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünyada “amaç odaklı bir şirket
olma” hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılına
kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarımızdan
kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe
ulaşmak için kendimize Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre başlıklarından oluşan bir yol haritası belirledik. Buna göre, ana iş alanımız olan
teknolojiyi kullanarak sosyoekonomik gelişmeyi destekleyen, herkesi
kucaklayan ve dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum yaratılması
hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dünya genelindeki 27 Vodafone Vakfı'ndan biri olarak kurduğumuz
Türkiye Vodafone Vakfı, ülkemizde toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak misyonuyla 2007'den bu yana faaliyet gösteriyor.
"İyilik İçin Teknoloji" vizyonumuzla, sosyal hayatın olanaklarından
yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırarak, toplumsal değişimin ve
gelişimin öncüsü olmaya odaklanıyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı
altında bugüne kadar 47 milyon TL'lik sosyal yatırım yaparak 4,3 milyonu aşkın insanın hayatına dokunduk. Yaptığımız sosyal yatırımlarda
ülkemizin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda, uzun ve titiz bir
çalışma sonucunda ortaya çıkardığımız sosyal ihtiyaçlar haritasını temel
alıyoruz. Kadınlar ve çocuklar, öncelikli odak alanlarımızı oluşturuyor.
Sürdürdüğümüz projeler arasında Dijital Benim İşim ve Yarını Kodlayanlar önemli yer tutuyor.
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Dijital
Benim İşim projesinde, 18 yaş üstü kadınlara Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri veriyoruz.Amacımız,
kadınlarda dijital okuryazarlığın oluşturulması ve var olan
becerilerin geliştirilmesi. Kadınların hayatını dijital teknolojilerin sunduğu imkânlarla kolaylaştırırken, dijitalleşme
potansiyellerini farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarmak
istiyoruz. Projemizin ilk yılında 13 ilde yaklaşık 12 bin kadına
eğitim vermeyi hedefliyoruz.
Diğer yandan, çocukların teknoloji okuryazarlığını artırmak
hedefiyle 5 yıl önce Habitat Derneği işbirliğiyle “Yarını Kodlayanlar” projesini başlattık. Tüketen değil, üreten bir neslin
yetişmesine katkıda bulunmayı hedeflediğimiz bu projede,Türkiye’nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü
eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma
mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yap-

ma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz.
“Yarını Kodlayanlar” projemizde, şu ana kadar 81 ilde 110
bini aşkın çocuğaulaştık. Önümüzdeki yıl 70 bin çocuğa daha
kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz.
İnsani yardım ve sosyal dayanışma çerçevesinde işbirliği
yaptığınız paydaşlarınız arasında kimler var?
Topluma hizmet götürmek, sosyal ve ekonomik kalkınmayı
da beraberinde getiriyor. Özel sektör, kamu sektörü, sivil
toplum kuruluşları ve medya dahil tüm paydaşların bir araya
gelerek toplumsal gelişmişliği, üretkenliği ve verimliliği
artıracak sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmesi ve
bu projelerin sürdürülebilirliğini sağlaması gerekiyor. Her
paydaş, bütçesi doğrultusunda, toplumun öncelikli ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla
birlikte çalışarak, ülke genelinde bir sosyal dayanışma ve
yardımlaşma kültürünün oluşmasına katkıda bulunabilir.
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Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında, kamu ve
sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri kurarak,
Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine katkıda
bulunmak amacıyla çalışıyoruz. Odaklanmanın
ve doğru iş ortaklarıyla çalışmanın, başarılı ve
sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk programı için
ön şart olduğuna inanıyoruz. Kuruluşumuzdan
bugüne, değerli proje ortaklarımız, paydaşlarımız,
gönüllülerimiz ve destekçilerimiz ile önemli sosyal
projeler gerçekleştirdik; gerçekleştirmeye devam
ediyoruz.

DE TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLARI

BULUNUYOR”
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"İyilik İçin Teknoloji" vizyonumuzla, sosyal hayatın
olanaklarından yeterince faydalanamayan veya
ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin
önündeki engelleri kaldırarak, toplumsal değişimin
ve gelişimin öncüsü olmaya odaklanıyoruz.

Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet alanınız
çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya
odaklandınız?
Salgın sebebiyle evde kalması gereken toplumu hayata bağlamaya devam etmeyi önemli bir
sorumluluk olarak gördük. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirmek, pandeminin yaşamımıza etkilerini
azaltmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için,
şebekemizin hizmet kalitesini korumaya, kritik
kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaya, şeffaf
bilgi akışını geliştirmeye, evdeki yaşamı ve evden
çalışmayı kolaylaştırmaya, iş dünyasına destek
olmaya, kamu kurumlarına ve şirketlere mobil
verilerle ışık tutmaya odaklandık.Bu doğrultuda, çeşitli aksiyonlar aldık. Örneğin, hastanelere
solunum cihazı bağışladık. “Biz Bize Yeteriz
Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na
katkı sağladık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiğimiz bir
projeyle ülke genelinde 152 huzurevine tablet ve
internet bağışladık. Yarını Kodlayanlar projemizde kodlama eğitimlerimizi online ortama taşıdık
ve yaz boyunca 5 bin çocuğa online kodlama
eğitimi verdik. Kırmızı Işık uygulamamıza Arapça
dil seçeneği ekledik ve uygulamamızı engelli dostu
hale getirdik. Vodafone TV’de COVID-19’a yönelik
özel eğitim içerikleri ve videoları paylaştık. 65 yaş
üstü müşterilerimize ücretsiz SIM kart teslimatı
yaptık. Telefonları arızalanan müşterilerimiz için
evde telefon onarım hizmeti verdik. Toplumumuzda ihtiyaç sahibi kesimler için data desteği sunduk. Tüm bu çalışmalarla kriz anında bile yaşamı
kolaylaştırmayı hedefledik.

F O T O Ğ R A F A A / T Ü R K I Y E V O D A F O N E V A K F I

FOTOĞRAF AA / VODAFONE

30

1868

DERGİ / “DILEĞIMIZ HEP BIRLIKTE GÜLMEK”

“DILEĞIMIZ HEP BIRLIKTE GÜLMEK”
Bel Karper CEO’su Aytekin Yıldız ile sosyal sorumluluk ekseninde şekillenen projelerini konuştuk.

1868

Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma, sosyal ve toplumsal sorunların çözümü noktasında yaklaşımınızı belirleyen temel kriterler
nelerdir?
Şirketimiz Bel Karper, Bel Group’un Türkiye’deki yapılanması. Grubumuz ve en sevilen markalarımızdan La Vache Qui Rit’in kültürü sosyal
sorumluluk ekseninde şekilleniyor.
Bu yıl, sosyal sorumluluk çalışmalarımız için çok daha anlamlı bir
dönemdeyiz, çünkü üçgen peynir alanında dünyanın en çok tüketilen
peyniri olan La Vache Qui Rit markası bu yıl 100. yılını kutluyor. 100
yıldır besleyicilik ve gülümsetmeyi hedefleyen markamız, Bel Group’un
faaliyette bulunduğu 130’dan fazla ülkede gülümsemenin pozitif etkisine
vurgu yapan çalışmalarla ön plana çıkıyor.
Bu kapsamda Türkiye’de çok heyecan verici bir iş birliği başlattık. Zaten
kurumsal kültürümüzde de her ülkenin itibarlı ve toplumsal çözümler için
geniş kitlelerin desteğini alan sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak var.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
La Vache Qui Rit markamızın 100. yılımız kapsamında Gülmek İyileştirir
Derneği ile birlikte özel ihtiyaçları olan çocuklar ve aileleri için Hijyenik
Oyun Merkezi kurmak üzere harekete geçtik. Burada projemizin çıkış
noktasını da aktarmak isterim: Hayatta gülmeyi seçmenin çok önemli bir
destek olabileceğine inanıyoruz. Bel Karper Türkiye ailesi olarak 100.
Yılımızı kutlarken tüm çalışmalarımızda bu amaç üzerinde odaklanarak
gülmenin sağlıkla ilişkisine inanan kurumlarla birlikte olmayı hedefledik.
Gülmek İyileştirir Derneği’nin daha özel koşullarda oyun oynama ihtiyacı olan bu merkezde çocuklarla La Vahe Qui Rit markasıyla buluşarak
yüzlerini güldürmek istiyoruz.
Gülmek İyileştirir Derneği, hayatın zorlu koşullarında moralini bozmayan, bazen komik olmayana bile gülebilen, gülmenin iyileştirici gücünden yararlanan bir toplum yapısına kavuşmak, Türkiye’nin daha mutlu
ve daha çok gülümseyerek yaşanabilen bir ülke haline gelmesine katkı
sağlamak için 2016 yılından bu yana faaliyette. Dernek, ciddi hastalıklar
ve travmalar nedeniyle gülmeye ihtiyacı olan çocuklar ve ailelerine psikososyal destek sağlıyor. La Vache Qui Rit’nin kurum olarak desteği ile birlikte tüketicileri gülümsemeye davet ettiği özel kampanyaya gülümseme
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bağışlayarak daha çok sayıda kişi bu merkezin
oluşumuna manevi desteklerini sunmuş olacak.
Her bir gülüş harcımız gülümseme olacak.
Dileğimiz hep birlikte gülmek. Bu bakımdan
dernek olarak markanın gülen yüzü ile uyumlu
bir buluşmamız oldu.
La Vache Qui Rit’in 100. yılı için dünya
çapından sürdürdüğü Gülümseme Kampanyası, bir web aplikasyonu ile tüm tüketicileri
“gülümseme bağışı”na çağırıyor. Hedeflenen
10.000 sembolik gülümseme bağışıyla La Vache
Qui Rit Hijyenik Oyun Merkezi’nin çok daha
güçlü sosyal temellere sahip olacak. Derginizin
değerli okuyucularından da ricamız, bir gülümsemeyle bu kampanyaya destek vermeleri.
İnsani yardım ve sosyal dayanışma çerçevesinde işbirliği yaptığınız paydaşlarınız
arasında kimler var?
Bizim için en önemli konulardan biri paydaşlarımız ve ekosistemimizdeki bileşenlerle
dayanışma. Örneğin bu yıl içinde La Vache Qui
Rit markamızla grubumuzun tüm dünyada 16
Nisan’da kutladığı dayanışma gününde 500 bin
adet peyniri ihtiyaç sahiplerine ilettik, dünyada
da 20 milyon adet peynir ihtiyaç sahipleriyle
buluştu.
Ülkemiz ve her birimiz için, ailelerindenve
sevdiklerinden uzak kalma pahasına, belki
de kendi sağlığını hiçe sayarak ve gece – gündüz demeden çalışan sağlık ordumuza da el
uzatmak istedik. Bel Karper çalışanları olarak
onların üzerine düşen yükün azaltılması için
yaptıkları uyarıları eksiksiz yerine getirmenin
yanı sıra, o kısacık yemek molalarına elimizden
geldiğince lezzet katmak istedik ve kendilerine
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Bizim için en önemli
konulardan biri paydaşlarımız
ve ekosistemimizdeki
bileşenlerle dayanışma.

ürünlerimizi ulaştırdık. Yine geçen
yıl, Türkiye’nin her zor gününde ilk
yardıma koşan değerli kurumu Kızılay
ile biraraya geldik ve 28 Ekim’de İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında bölgedeki ihtiyaçları karşılamak
üzere paketli peynirlerimizi ilettik. Bu
ve buna benzer toplumsal dayanışma
faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde
de sürecek.

Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet
alanınız çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya odaklandınız?
Öncelikle çalışanlarımızın sağlığı için
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen
tüm yönergeler çerçevesinde üretim
tesisimiz ve merkez ofisimizde hızla
önlemleri uygulamaya başladık. Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldık,
tedarik zincirinde hiçbir sorun yaşan-

maması için maksimum dikkatle üretimimize devam ettik. Çalışanlarımızın
sağlığı kadar iş ortaklarımızla olan tüm
süreçlerimizde Sağlık Bakanlığımızın
ve şirketimizin uluslararası standartları
çerçevesinde her kuralı tavizsiz uyguladık. Bir taraftan da pandemi sürecinde
kaynakların korunması için enerji ve
su tasarrufu odaklı çözümleri hayata
geçirdik.
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Türkiye Huawei Genel Müdürü Jing Li
sosyal ve toplumsal sorunların çözümü
noktasındaki yaklaşımlarını
1868 için yazdı.
Huawei, dünyanın önde gelen küresel bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) çözümleri sağlayıcısıdır. Toplumlar arası dijitalleşme uçurumu arasında köprü kurmayı; ekonomi, toplum ve
çevre için sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir sürdürülebilirlik vizyonuna bağlıdır. Huawei, BM Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerini kararlılıkla desteklemektedir.
Daha bağlantılı bir dünya oluşturmak için tedarik zincirindeki tüm iş ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluğa işimizin temel bir parçası olarak
bakıyoruz. Günlük hayattaki herhangi bir acil durumda da
iletişim ağlarının en iyi şekilde çalışmasının ve bunun devamlılığının her zaman birincil sorumluluğumuz olduğu bilinciyle, müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı desteklemek için önemli
bir çaba sarf ediyoruz.
Ana projemiz gelecek için tohumlar
Tüm dünyada yürüttüğümüz, ana projemiz olarak nitelendirdiğimiz “Gelecek için Tohumlar” ile başlamak isterim. Bilgi
ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörü hızla büyüyor. Bu da
hem iş modellerinin hem de müşteri ihtiyaçlarının değişkenlik göstermesine ve artmasına neden oluyor. BİT endüstrisi
bu dönüşümün getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için
sürekli olarak teknik anlamda eğitimli çok sayıda yeni yeteneğe ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte, birçok ülkede sınıflarda
öğretilenler ile gerçek dünyada ihtiyaç duyulan beceriler
arasında büyük bir uçurum söz konusu.
Huawei, genç yeteneklerin iletişim teknolojileri alanında
teori ve uygulama arasındaki boşlukları doldurmasını ve
gerekli becerilere hakim olmasını sağlamak için, 2008 yılında
Tayland'da “Gelecek için Tohumlar” programını başlattı. Bu
program, gençlere ilham vermek, bilgi paylaşımını geliştirmek, BİT sektörüne yönelik ilgiyi artırmak ve dijital topluluğa katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Program Çin'e 2 haftalık bir ziyareti kapsıyor. Katılımcı
öğrenciler Çin’de farklı kurslara ve birçok kültürel etkinliğe
katılıyor ancak 2020'deki pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl
programı çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl bu
programa 103 ülkeden 3.000'den fazla öğrenci katıldı. 2020
yılı sonuna kadar toplamda 130 ülkeden 8.774 öğrenci programa dahil oldu.
Türk öğrenciler de 2015 yılından bu yana projeye dahil oluyor. Geçen yıl Türkiye'den 40 öğrenci kontenjanımız vardı,
bu yıl 50 başarılı genci programa dahil etmeyi planlıyoruz.
Burada bahsedilmesi gereken bir başka küresel proje de TECH4ALL. TECH4ALL'ın sloganı "Kimseyi Geride Bırakma".
Dünya giderek dijital teknolojiler tarafından yönlendiriliyor
ve TECH4ALL bakış açısı kimsenin bu süreçte geride bırakılmaması gerektiğine inanıyor. TECH4ALL, dört temel insani
ihtiyacı desteklemek için teknoloji ortaklıklarının kullanımını
teşvik ediyor; Sağlık, Eğitim, Çevre ve Kalkınma.
Okullara internet erişimi sağlamak, ormanları teknoloji ile
korumak, daha uygun fiyatlı, kapsayıcı, erişilebilir sağlık
hizmetleri geliştirmek ve az gelişmiş bölgelerdeki ekonomik
faaliyetler için çözümler sunmak TECH4ALL inisiyatifi altında küresel olarak başardığımız projelerdir.
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İlk günden bugüne “Türkiye'de,
Türkiye için” misyonuyla Türkiye'ye
katkıda bulunmayı sürdürüyoruz.

Eğitim odak noktamız
Türkiye Huawei olarak son dönemde eğitime daha fazla
odaklandık. Pandemi ile birlikte online eğitimin ağırlık
kazanmasıyla bu yöndeki çalışmalarımızı artırdık. Bafra-Samsun, Mazgirt-Tunceli, Ortahisar-Trabzon, Ankara ve Çankırı'daki bazı okullarda teknoloji laboratuvarlarını yeniledik
veya cihaz temininde bulunduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın
çağrısıyla gerçekleştirilen "Haydi Şimdi" kampanyasına da
katılarak öğrenciler için dizüstü bilgisayar desteği sağladık.
Tüm Kızılay ekibine bu süreçteki profesyonel destekleri ve
böylesine önemli bir projede bizlere yardımcı oldukları için
teşekkür ediyorum.
Kritik bir durum söz konusu olduğunda bizler de Türkiye’ye
destek olabilmek için elimizden gelen her katkıyı sağlamaya
gayret gösteriyoruz. Pandeminin ilk safhasında, özellikle

ön saflarda çalışan sağlık çalışanları için çok büyük tıbbi malzeme ihtiyacı gözlemlenmişti. Bu dönemde en hızlı
şekilde 200.000 tıbbi maske, 5.000 N95 maske, 5.000 koruyucu gözlük, 5.000 koruyucu giysi ve 100.000 tıbbi eldiveni
Türkiye’deki yetkililere, paketlerimiz üzerinde yer alan, “Aynı
dili konuşmasak da aynı duyguları paylaşıyoruz” mesajıyla
teslim ettik.
Bir diğer acil durum ise doğal afetler. Hatırlayacağınız üzere
2020'ye Elazığ-Sivrice'de gerçekleşen bir deprem felaketi
ile başladık. Hayatta kalanların en önemli ihtiyaçlarından
biri ısınmaydı. Huawei Türkiye afet bölgesine 300 adet soba
gönderirken, AFAD ile koordineli olarak maddi destekte de
bulundu. Ayrıca herhangi bir doğal afet durumunda, saha
ekiplerimiz mobil iletişim ağlarının sorunsuz çalışması için
Kızılay'ın da önemli çabalar gösterdiği bu süreçte, operatörlerle koordinasyon içinde çalışıyor.
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Tüm yerel yasa ve yönetmeliklere
uyarak, Türkiye'de her kurumla çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. BİT
sektörünün birçok farklı alanında faaliyet gösteren bir marka olarak; üniversiteler, Bakanlıklar, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurulu (BTK), Kızılay, AFAD
gibi kurumlarla işbirliği yapıyoruz.
Mobil bağlantıları iyileştirdik
Temel faaliyet alanımızla ilgili olarak,
salgının ilk günlerinde internet ağ trafiğinin önemli ölçüde artışına ve taleplerin farklılaştığına şahit olduk. İnsanlar
evde daha fazla zaman geçirmeye ve
evden çalışmaya başladıktan sonra,
ortalama ağ trafiği yaklaşık %30-40
oranında arttı.
Gün içindeki yoğun trafik süreleri ve
etkin ağ noktaları da buna bağlı olarak
değişti. Bu da hem bizim hem de mobil
operatörlerin hızla aksiyon almasını
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gerektirdi. Tüketicilerin değişen gereksinimlerini karşılamak ve mobil iletişimin
aksamadan sürmesini sağlamak için,
ağ kapasitesi ile ilgili hızla müdahalede
bulunduk. Bunu yaparken de ilk başta
çalışanlarımızın sağlığı için gerekli
önlemleri aldık. Operatörlerin ve saha
ekiplerimizin önemli çabalarıyla bu zorlu sürecin üstesinden gelirken, özellikle
hastaneler ve diğer kritik noktalardaki mobil bağlantının iyileştirilmesini
sağladık.
“Türkiye’de Türkiye için”
Bu zorlu süreçte, çalışanlarımızın özverili çabası ile müşterilerimize ürün ve
hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdürdük.
Çevrimiçi toplantı ve faaliyetlerimizle
ekosisteme yeni çözümler sunmaya
devam ettik. İlgili kamu birimleri ve
müşterilerimizden aldığımız güçlü
destekle, tüm ulaşım kısıtlamalarına
rağmen tedarik zincirimizi istikrarlı

K U R U M S A L S O SYA L S O R U M L U L U K

bir şekilde koruduk. Sonuç olarak da
tüm projelerimizi sorunsuz bir şekilde
sonuçlandırdık.
2020 Ar-Ge merkezimiz için de özel
bir yıl oldu. Hem merkezin 10. yılını
kutladık hem de Huawei Türkiye Ar-Ge
Merkezi’ni, Çin dışındaki en büyük üç
-Huawei Mobil Servisleri (HMS)- ekosistem geliştirme merkezinden biri haline
getirdik. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi
2020 yılında, 200'den fazla yeni mühendis ile istihdamını artırdı ve toplamda
690 çalışana sahip oldu.
Yaptığımız işin değerli olması, ancak
yarattığımız değer ve içinde bulunduğumuz topluma katkı sağlamamız durumunda mümkün. Huawei, Türkiye'de
19 yıllık bir geçmişe sahip. İlk günden
bugüne “Türkiye'de, Türkiye için” misyonuyla Türkiye'ye katkıda bulunmayı
sürdürüyoruz.
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“HANGI SORUNA NASIL BIR ÇÖZÜM
GETIREBILIRIZ DIYE BAKIYORUZ.”
Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ömer Barış Gökpınar insani yardım ve sosyal dayanışma çerçevesinde projelerini 1868’e anlattı.
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Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma, sosyal ve
toplumsal sorunların çözümü noktasında yaklaşımınızı
belirleyen temel kriterler nelerdir?
“Dünyaya İlham Ver, Geleceği Şekillendir” vizyonumuz
çerçevesinde aralıksız inovasyonla, yeni nesil televizyonlardan giyilebilir cihazlara, en son teknolojiye sahip
akıllı telefonlardan teknoloji harikası beyaz eşyalara, ağ
sistemlerinden hayatı kolaylaştıran küçük ev aletlerine
kadar pek çok alanda insan odaklı pek çok ürün geliştiriyoruz. Ar-Ge yatırımlarımızla kullanıcıların ihtiyaçlarına
yanıt vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Nesnelerin
interneti, yapay zekâ ve 5G teknolojileri gibi yakın geleceğin teknolojilerini kendi ürünlerimizle entegre ederek
“akıllı yaşam çözümleri” alanına da liderlik ediyoruz. Bir
yandan ürün ve hizmetlerimiz ile insanların hayatlarını
kolaylaştırıp zamandan tasarruf etmelerini sağlarken,
diğer yandan küresel kurumsal vatandaşlık vizyonumuz
doğrultusunda sosyal ve toplumsal konularda çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Ayrıca internetin sağlıklı kullanımı
konusunda herkese görev düşüyor ama biz Samsung olarak bu konuda kendimize özel bir rol biçiyor, özel bir sorumluluk üstleniyoruz. Çünkü dünyada en çok kullanılan
teknoloji markalarından biri olarak interneti evlerimize,
çantalarımıza, ceketimizin, gömleğimizin cebine, avucumuzun içine kadar ulaştıran bir internet taşıyıcısıyız.
Sosyal sorumluluk projelerimizi bu doğrultuda planlıyor;
teknoloji şirketi olarak hangi soruna nasıl bir çözüm getirebiliriz diye bakıyoruz.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle odağımıza insanı alırken toplumsal konularda da üzerimize düşeni yaparak iyi
bir dünya ve daha mutlu hayatlar için çalışmalar yapıyoruz. Projelerimizi planlarken de hayatı zenginleştirecek ve

daha iyi gelecek hazırlamamıza katkı sağlayacak projeler
üretmeye gayret ediyoruz. Bu bakış açısıyla pek çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye
de devam ediyoruz. “Siber Zorba Olma, Farkına Var” ve
“İnterneti Tadında Kullan” projeleri bunlardan yalnızca birkaçı. Son olarak da 3. yılına girdiğimiz “İnterneti
Tadında Kullan” projesi kapsamında ebeveynler için hazırladığımız internette çocukların ne tür zararlı içeriklerle
karşılaşabileceklerini gösteren bir video yayınladık.
“İnterneti Tadında Kullan” hareketinin aslında uzun bir
yolculuğu var. Öncesinde, bu projenin temellerini attığımız “Siber Zorba Olma, Farkına Var” kampanyasından
söz etmekte fayda var. Bu kampanyayı 2016 yılında, BTK
ile iş birliği yaparak çocuklara ve gençlere zarar veren
siber zorbalığa karşı farkındalığı artırmak için başlattık.
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İnternetin sağlıklı kullanımı konusunda herkese
görev düşüyor ama biz Samsung olarak bu
konuda kendimize özel bir rol biçiyor, özel bir
sorumluluk üstleniyoruz.

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İstanbul ve
Ankara Milli Eğitim Müdürlükleri ve 173 kurumdan 211 öğretmene eğitimler verdik. Okullarda düzenlediğimiz öğrenci
seminerleriyle bugüne kadar 5 binden fazla öğrenciye ulaştık.
Nejat İşler’in seslendirdiği, siber zorbalığa uğrayan gençlerin
duygularını çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bir dijital reklam
filmi yayınladık. Sosyal medyayı da bu farkındalık hareketine
dâhil ettik. Günlük hayatta duymaya alıştığımız ve belki bize
çok da kötü gelmeyen kelimelerin anlamlarının çocuklar ve
gençler için ne kadar kritik olabileceğini “Bazı Kelimeler Çok
Ağır” mesajıyla anlattık. Sosyal medyada paylaşılan #farkınavar hashtagiyle de herkesin projeye katkıda bulunmasını
sağladık.
Bunun yanında küresel toplumsal ihtiyaçlara dayalı ve küresel lider bir teknoloji şirketi olarak temel yetkinliklerimizle

uyumlu kurumsal vatandaşlık programlarımız aracılığıyla
olumlu değişim yaratmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Solve
For Tomorrow ve İnovasyon Kampüsü olarak iki projemiz
daha var. Global çapta da 10 yıldır uygulanan “Solve for
Tomorrow” programının bir parçası olan bilim yarışmasıyla
çocukları eğlenmeye, öğrenmeye ve üretmeye teşvik ediyoruz. Samsung İnovasyon Kampüsü programını da UNDP ve
İTÜ iş birliği ile yürütüyoruz. Program kapsamında verilen
eğitimlerle, gençlere geleceklerini şekillendirecek teknolojiler
hakkında pratik bir anlayış sunarak geleceğe dönük becerilerle donatılmış bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dünya
genelinde geleceğin becerileriyle donatılmış sorun çözücüleri
yetiştirme misyonuyla hareket edilen eğitim programı çerçevesinde yeni yetenekler yetiştirerek dünyanın kapsayıcı ve
sürdürülebilir büyümesini zenginleştirmeye katkı sağlamasını
hedefliyoruz.
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İnsani yardım ve sosyal dayanışma çerçevesinde işbirliği yaptığınız paydaşlarınız arasında kimler var?
Az önce bahsettiğim projeleri üniversitelerden STK’lara birçok paydaşımızın
katkısıyla yürütüyoruz. 2016 yılında
hayata geçirdiğimiz “Siber Zorba Olma”
projesini BTK ile başlattık. Solve For
Tomorrow programını ise bu yıl Yaratıcı
Çocuklar Derneği ile birlikte yedinci kez
düzenledik. İnovasyon Kampüsü programının, UNDP ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin destekleriyle bu yıl ikinci
dönemini tamamladık. Yakın zamanda
da TOÇEV ile birlikte internetin güvenli
kullanımı ile ilgili yeni bir projemizi de
duyuracağız.
Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet
alanınız çerçevesinde hangi artı değerleri oluşturmaya odaklandınız?
Pandemi ile birlikte internet ve akıllı telefonların hayatlarımızda önemi
daha da çok arttı. Fiziksel olarak bir

DERGİ / “HANGI SORUNA NASIL BIR ÇÖZÜM GETIREBILIRIZ DIYE

araya gelemediğimiz sevdiklerimizle
bizi buluşturmada, bağlantıda kalma
noktasında teknoloji öne çıktı. Akıllı
cihazlarımızı her zamankinden daha da
çok kullanma ihtiyacı hissettik. Çocuklarımız da doğal olarak interneti daha
fazla kullanmaya başladı. Biz de bu doğrultuda geçtiğimiz ay “İnterneti Tadında
Kullan” reklam filmimizi yayınladık.
Bu çalışmamızda, anne ve babalara
“İnternette çocuğunuzun karşısına neler
çıkabileceğini tahmin bile edemezsiniz”
mesajını vererek, çocukların internette
güvenli ortamlarda gezinti yapabilmeleri için nasıl önlem alabileceklerini de
anlatıyoruz. Bunun yanı sıra Kovid-19
döneminde müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını gözeterek ek çalışmalar hayata geçirdik. 65 yaş ve üzerindeki
vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının
kısıtlandığı dönemde, ihtiyaç duymaları
halinde yetkili servislerimizin koordinasyonuyla mobil cihazlarını evlerinden
ücretsiz teslim aldığımız ve tamir hizmeti tamamlandıktan sonra geri teslim
ettiğimiz bir proje hayata geçirdik. Tür-
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kiye’nin her yerinden müşterilerimizin
Mobil Cihaz Servis Merkezlerini ziyaret
etmek zorunda kalmadan ücretsiz kargo
hizmetinden faydalanarak cihazlarını
servise göndermesini mümkün hale getirdik. Doğru klima ve kapasite seçimini
daha da kolaylaştıran ve hızlandıran
internet üzerinden “Görüntülü Keşif”
uygulamasını başlattık. Bu hizmet ile
klima satın alacaklara kurulum öncesi,
yaşam alanlarına fiziksel keşif ziyareti
yapılmasını ortadan kaldırıyoruz.
Bu dönemde hayata geçirdiğimiz projelerde tüketicilerin sağlıkları kadar,
keyif almalarını da önemsedik ve “Evde
Beraberiz” adında bir hareket başlattık.
Dizi, oyun, sağlık, iş gibi konularda ilgi
çekici içerikler sunduk; yemekten spora,
sanattan modaya birçok alanda ünlü
isimlerle iş birlikleri yaparak insanların
evde kaldıkları bu dönemde zamanlarını
değerlendirmelerini, keyifli vakit geçirmelerini sağladık.
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E-GÖNÜLLÜLÜK
ALIŞVERIŞ SEPETIMIZDE
GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar “Bir İyilik Olsun”
projesini ve sosyal projelerini 1868 için yazdı.
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20 yıl önce kurulan GittiGidiyor, Türkiye’nin ilk online pazaryeri platformu.
2011’den bu yana yolumuza bir eBay
şirketi olarak devam ediyoruz. Amacımız, girişimcileri ve küçük işletmeleri
güçlendiren bir teknolojik platform
sunarak herkes için ekonomik fırsat
yaratmak. Tüm adımlarımızı temeldeki
bu anlayışı esas alarak atıyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz sektörü geliştirip
ülke ekonomisine ve istihdama katkı
sağlamanın yanında, topluma ve doğaya
olan sorumluluklarımızın da bilinciyle
hareket ediyoruz. Kurum içinde ve dı-
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şında tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımla
gerçekleştiriyor; insanlara, hayvanlara
ve içinde bulunduğumuz dünyaya
faydalı olacak adımlar atıyoruz. “Birlikte herkes için fayda yaratmak” kurum
kültürümüzün önemli bir parçası. Bu
anlayışla, sivil toplum kuruluşlarıyla
omuz omuza verip şirket içi ve dışında
farkındalık yaratan çalışmalara imza
atıyoruz.
2018 yılında kurum içinde el ele verip
gönüllülüğü sürekli hale getirme bilinciyle “GittiGidiyor Gönüllüleri” projesini başlattık. Bu projeyle tüm çalışan-

larımız, tamamen gönüllülük esasıyla iş
birliği yaptığımız sivil toplum kuruluşlarında sosyal fayda yaratmak amacıyla
görev alıyor. Tüm çalışanlar yılda en az
1 gün kendi seçtikleri STK ve vakıfta
gönüllü olarak çalışıyor. Ayrıca sosyal
sorumluluk projelerine tüm çalışanlarımızın katılımını desteklemek amacıyla,
bu çalışmaları yıllık performans hedeflerine de dahil ediyoruz. Bunun yanı
sıra şirketimizde çalışanlar tarafından
yine gönüllülük esasıyla kurulan çalışan
grupları da çeşitli konularda farkındalık
yaratmayı ve güzel uygulamalar hayata
geçirmeyi hedefliyor.
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İyiliğin paylaştıkça
çoğaldığına
inanıyor, bu inançla
kurum içinde ve
dışında çalışmalar
gerçekleştiriyoruz.
Bağışçıları şeffaf dernek
ve vakıflarla buluşturan
Açık Açık platformuyla
güçlerimizi birleştirip
“Bir İyilik Olsun”
projesini başlattık.

Sosyal fayda sağlayan projeler
İyiliğin paylaştıkça çoğaldığına inanıyor, bu inançla kurum içinde ve dışında
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bağışçıları
şeffaf dernek ve vakıflarla buluşturan
Açık Açık platformuyla güçlerimizi
birleştirip “Bir İyilik Olsun” projesini
başlattık. Kâr amacı gütmeden paydaşı
olduğumuz bu projeyle GittiGidiyor
çatısı altında biraraya getirdiğimiz STK
ürünlerinin hızlı ve kolay bir şekilde
çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını
sağlıyoruz. Kullanıcılarımıza, sizin de
alışveriş sepetinizde “Bir İyilik Olsun”
diyerek sosyal fayda sağlayan projeler
için STK’lara kaynak yaratılmasını
destekliyoruz. İlk etapta, Açık Açık
Platformu’nda bulunan 12 STK’nın

ürünlerini projeye dahil ettik. Kullanıcılar, GittiGidiyor’daki “Bir İyilik Olsun”
sayfamızda bulunan Bilim Kahramanları
Derneği, Bir Dilek Tut Derneği (Make
a Wish), Gülmek İyileştirir Derneği,
İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim
ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Kanserli
Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Temel
İhtiyaç Derneği (Tider), Tohum Otizm
Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG),
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
(TEGV), Türkiye Omurilik Felçlileri
Derneği (TOFD), Tuana Okuma İstekli
Çocuk Eğitim Vakfı (Toçev) ve Yeşilay’ın mağazalarından alışveriş yaparak
çalışmalarına katkıda bulunabiliyor.
Son olarak SosyalBen ve Hayata Destek
Derneği’ni projeye dahil ederek toplam
14 STK’ya ulaştık. Önümüzdeki süreçte

şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya sahip
tüm STK’ları “Bir İyilik Olsun” ekosistemine katmayı hedefliyoruz.
İyi bir dünya bırakmak için
“Değişimin parçası olmaya ofisimizden
başlayalım!” mottosuyla sürdürülebilirlik çalışmalarına odaklanan çalışan grubumuz BacktoGreen liderliğinde WWF
Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
Yeşil Ofis Programı’na dahil olduk. Tüm
çalışanlarımız için doğum günlerinde
nesli tehlike altındaki bir türün evlat edinilmesine İnsan ve Kültür Departmanı
ile birlikte aracılık ediyor ve WWF-Türkiye’nin tür koruma çalışmalarına katkıda
bulunuyoruz.
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2019’da gıda sektöründe hizmet veren küçük ve orta ölçekli
işletmelerin kullanmadıkları gıda ürünlerinin faydalı bir
biçimde kullanılması konusunda bilinç yaratmak ve bu
ürünlerin gıda bankacılığı üzerinden bağışa dönüşmesini
sürdürülebilir kılmak amacıyla “Food Truck” projemizi
hayata geçirdik. eBay’in düzenlediği global yarışmada
kazandığımız fonlabaşlattığımız proje kapsamında Gıda
Kurtarma Derneği’ne yaptığımız bağışla bir araç alındı ve
bu araçla toplanan tüm gıda ve malzemeler, derneğin Sosyal
Etki Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturulmaya başladı. İhtiyaç sahipleri, kuruluşunda GittiGidiyor
Gönüllüleri’nin aktif olarak çalıştığı Sosyal Etki Merkezi’nden kontör yüklü kartları ile alışveriş yapabiliyorlar. Food
Truck projesi ile bugüne kadar 150 ton gıda kurtarıldı. Bu
süreçte 15 binden fazla haneye ve 60 bin ihtiyaç sahibine
gıda ulaştırıldı.
Bu yıl gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için
çevrenin yenilenmesi ve korunması adına bu yıl "Gitmesine
İzin Verme" projesini başlattık. Bu proje ile su ve enerji tüketimi, geri dönüşüm ve hava kirliliği konusunda farkındalığı artırarak, kullanıcılarımızı doğa dostu ürünler kullanmaya davet ediyoruz. Doğa dostu ürünleri daha fazla görünür
kılarak kullanıcılarımızı sorumlu tüketime, satıcılarımızı ise
doğa dostu ürünlerin üretimine teşvik etmeyi amaçlıyoruz.
Ülkemizde faaliyet gösteren hemen hemen tüm dernek ve
STK’larla iş birliği içindeyiz. Paydaşlarımız arasında, Anne
Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Bilim Kahramanları Derneği,
Bir Dilek Tut Derneği (Make A Wish-Türkiye), Çorbada
Tuzun Olsun Derneği, Gülmek İyileştirir Derneği, İstanbul
Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV),
Kadın Dayanışma Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
(KAÇUV), Koruncuk Vakfı, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖ-
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SEV), Temel İhtiyaç Derneği (Tider), TEMA, Tohum Otizm
Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye Omurilik Felçlileri
Derneği (TOFD), Tuana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı
(Toçev) ve Yeşilay bulunuyor.
Yeni projeler yolda
Pandemi dönemi boyunca da STK ve vakıfların da evden
çalışmaya başlamalarıyla birlikte, GittiGidiyor Gönüllüleri,
gönüllülük çalışmalarına evlerinden gerçekleştirmeye devam
etti. Bu kapsamda projelerimizin çoğu dijital ortamda gerçekleştirildi. Böylece e-gönüllülük başlamış oldu.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde farkındalık
çalışması yaptık. O gün online toplantılara katılan tüm
arkadaşlarımız mavi renk giyerek bu farkındalığa destek
oldu. Gülmek İyileştirir Derneği ile birlikte GittiGidiyor
Gönüllüleri projesi kapsamında “mutlu masallar” etkinliği
düzenledik ve hastalıkla mücadele eden 70 çocuğa okuduğumuz masalları hediye ettik. Gülmek İyileştirir Derneği
iş birliğiyle hastanede tedavi altındaki çocuklara hediye
olarak göndermek üzere kuklalar ürettiğimiz bir atölye
gerçekleştirdik. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve İhtiyaç
Haritası’nın ortak projesi “Bir Bilgisayarın Olsun” kampanyasına destek olduk. 30 Ekim 2020 tarihinde merkezi İzmir
olan depremin hemen ardından İhtiyaç Haritası ile iletişime
geçerek bölgenin acil ihtiyaç listesini aldık. Bu liste doğrultusunda depremzedelere hijyen ürünlerinden oluşan kit ve
bölgedeki kedi, köpekler için mama yardımı yaptık. TEGV
aracılığıyla üniversite öğrencilerine bilgisayar bağışladık.
47 gönüllümüz Avrasya Maratonu’nda Koruncuk Vakfı için
bağış topladı. 2021’de İstanbul Sanal Yarı Maratonu’ndaTEMA Vakfı için koştuk. Yeni projelerimiz de yolda.
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“ TOPLUMUN GELECEĞININ

YAŞANABILIRLIĞINE KATKIDA
BULUNMAK OLDUKÇA ÖNEMLI “
Bayer İlaç ve Tüketici Sağlığı, Türkiye-İran Pazar Erişim, Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik
Direktörü Dr. Mete Şaylan ile sosyal projelerini ve salgın sürecinde yaptıklarını konuştuk.

1868

D E R G İ / " T O P L U M U N G E L E C E Ğ I N I N YA Ş A N A B I L I R L I Ğ I N E

KAT K I DA B U LU N M A K O L D U KÇ A Ö N E M L I "

Ticari bir yapı olarak, insani dayanışma, sosyal ve toplumsal
sorunların çözümü noktasında yaklaşımınızı belirleyen temel
kriterler nelerdir?
Sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında
uzmanlaşmış dünya çapında bir şirket olarak, sürdürülebilirlik
stratejimiz kapsamında, özellikle sağlık, bilim ve eğitim alanlarında
yürüttüğümüz sosyal projelerin önemli bir yeri bulunuyor.
Bayer olarak ”Daha İyi Bir Yaşam İçin Bilim” misyonuyla dünya
genelindeki çeşitli ülkelerde 300’den fazla projeye destek oluyoruz.
İçinde bulunduğumuz topluma ve dünyaya kurumsal sosyal
sorumluluk projeleriyle katkı sağlıyoruz.
Kurumsal stratejimiz, misyonumuzu yerine getirirken,
başvurduğumuz sürdürülebilirlik ilkeleri ile tam uyum içerisinde.
Bayer için toplumun geleceğinin yaşanabilirliğine katkıda
bulunmak ve çeşitli yollarla değer oluşturmak oldukça önemli.
Okuryazar ve eğitimli bir toplum; girişimci, yenilikçi, teknolojik
gelişmelere açık ve işle ilgili sorunlara sürdürülebilir çözümler
geliştirebilecek, üretken bir iş gücünün temelini oluşturur. Ayrıca
eğitim, sürdürülebilir pazarlar yaratabilecek, daha istikrarlı
ve müreffeh toplumlar ortaya çıkarır. Biz de 4. Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefi “Nitelikli Eğitim” doğrultusunda Türkiye’de
eğitim – öğretim hayatına katkı sağlamaya devam ediyoruz.
Gerçekleştirdiğiniz başlıca projeler hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Türkiye’de özellikle çocukların ve gençlerin bilim alanında merakını
canlı tutmaya ve dolayısıyla bilime katkı sunmalarına destek olmaya
yönelik projeler hayata geçiriyoruz. Toplum Gönüllüleri Vakfı
(TOG) iş birliğiyle 2011 yılından bu yana yürüttüğümüz “Bayer
Genç Bilim Elçileri” projesi; ilköğretim çağındaki çocukları bilim
insanı olma yönünde yüreklendirerek Türkiye’de bilimin gelişimine
katkı sağlamayı amaçlıyor.
Projenin iki aşaması bulunuyor; öncelikle gönüllü üniversite
öğrencilerinden oluşan Bilim Elçileri, “Bilim Okuryazarlığı”
başlığında formal olmayan eğitim modülleriyle tasarlanmış bir
eğitime katılıyor. Ardından ilköğretim çağındaki çocukların bilime
ilgi duymalarını ve bilimi sevmelerini sağlamak üzere, ilköğretim
okullarında bir dizi etkinliği hayata geçiriyor. 2014 yılında gezici
birimimiz Bilim Tohumları Ekibi’nin projeye eklenmesiyle yaz
aylarında da Türkiye’nin kırsal bölgelerinde yaşayan çocuklarla
projeyi uyguluyoruz. Yanısıra, aynı anda birçok çocukla projemizi
gerçekleştirmek amacıyla 2019 yılında Trabzon, Edirne, Gaziantep
gibi farklı şehirlerde “Bilim Şenlikleri” düzenlemeye başladık.
Bayer Genç Bilim Elçileri projesi ile bugüne kadar 80 ilde, 3 bini
aşkın Genç Bilim Elçisi ile 40 bini aşkın çocuğa ulaştık.

Bayer İlaç ve Tüketici
Sağlığı, Türkiye-İran Pazar
Erişim, Kurumsal İlişkiler ve
Sürdürülebilirlik Direktörü
Dr. Mete Şaylan ile sosyal projelerini
ve salgın sürecinde yaptıklarını
konuştuk.
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Kurumsal stratejimiz, misyonumuzu yerine getirirken, başvurduğumuz
sürdürülebilirlik ilkeleri ile tam uyum içerisinde. Bayer için toplumun
geleceğinin yaşanabilirliğine katkıda bulunmak ve çeşitli yollarla değer
oluşturmak oldukça önemli.
Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin hazırlık
aşamasında içeriği oluştururken, TOG ve
danışman öğretmenlerimizin desteğiyle
projeye dahil ettiğimiz deneylerde çocukların
bilimin günlük hayatın bir parçası olduğunu
anlamalarına önemli ölçüde dikkat ettik ve
onları soru sormaya teşvik etmeye çalıştık.
Pandemi döneminde, uzaktan eğitimin ve
karantina döneminin fırsata çevrildiği projede
hem ilköğretim öğrencileri ve elçiler hem de
öğretmen eğitimleri kapsamında uygulama ve
çalışmalar tüm hızıyla online olarak devam
ediyor.
Türkiye’deki bir diğer önemli projemiz ise
Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması. 2014
yılında hayata geçirdiğimiz yarışmamızla,
Türkiye genelindeki lise öğrencilerini fen ve
bilim alanında çalışmalar yapmaya teşvik

ediyor ve onların gelişimlerine katkıda
bulunmayı amaçlıyoruz. Her yıl finale
kalan 10 proje arasından ilk üçe girenleri
ve Bayer Özel Ödülü’ne layık görülenleri
ödüllendiriyoruz.
2018 yılında önlenebilir sağlık alışkanlıklarının
artması ve sağlık okuryazarlığı oranını artırmak
için neler yapabileceğimizi düşündüğümüz
dönemde yeni bir ardım atarak 365 Gün
Teneffüste Sağlık projesini hayata geçirdik. İlk
aşamada, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)
ile bir araya gelerek çocuklar için pedagojik
onaylı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağlık bilgisi
ders müfredatını da dikkate alarak eğlenceli
oyun içerikleri hazırladık. Türkiye genelinde
çeşitli illerde bulunan AVM’lerdeki oyun
alanları ve parklara bu hazırladığımız eğitici
oyunları çizdik.

1868

D E R G İ / " T O P L U M U N G E L E C E Ğ I N I N YA Ş A N A B I L I R L I Ğ I N E

Projenin ikinci öğretim yılında “365
Gün Teneffüste Sağlık” oyunlarımızı
Türkiye’nin dört bir yanındaki
ilkokullara taşımayı hedefledik. ÖRAV
ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın da
yardımlarıyla Adana, Ankara, Bursa,
İzmir, Erzurum, Ordu, Samsun,
Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan Millî
Eğitim Bakanlığı’na bağlı 77 ilkokulun
asfalt zeminlerini öğretici oyun
alanlarımızla renklendirdik.
Bundan sonraki hedefimiz öğretmenlere
“365 Gün Teneffüste Sağlık Oyunları
Eğitimi” vermek olacak. Bu eğitim ile
katılımcı öğretmenler, oyunların nasıl
oynandığını öğrenecek, bulundukları
bölgelerdeki diğer öğretmenleri de
eğitebilmeleri için, yapılacak ölçümler
neticesinde yeterlilik sertifikasının sahibi
olabilecektir.
Kurumsal sosyal sorumluluk
projelerimize ek olarak, yürüttüğümüz
bir diğer proje ise G4A Turkey.
Girişimcilik ekosistemini desteklemek
amacıyla küresel çapta yürütülen
Girişim Hızlandırma Programı’nın,
Türkiye ayağı olan G4A Turkey, 2018’de
inovasyon kültürünün gelişmesi ve
girişimleri desteklemek hedefiyle hayata

geçti. Yıllar içerisinde odağı genişleyen
projeye bu yıl, sağlık, tarım, radyoloji ve
çevre sağlığına yönelik dijital çözümler
sunan ve fikir aşamasını geçen, yalın
bir ürüne, prototipe ya da ileri seviye
bir girişime sahip olan tüm girişimciler
katılabiliyor. Bugüne kadar 500’den fazla
girişimin başvurduğu programda, seçilen
girişimlere hibe, mentorluk, eğitim
desteği ve iş birliği imkanısağlıyoruz.
İnsani yardım ve sosyal dayanışma
çerçevesinde işbirliği yaptığınız
paydaşlarınız arasında kimler var?
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık
Bakanlığı, üniversiteler, sivil toplum
örgütleri, dernekler ve tabii ki göz
nurumuz Kızılay iş birliği yaptığımız
paydaşlar arasında yer alıyor.
Özellikle Kovid-19 sürecinde faaliyet
alanınız çerçevesinde hangi artı
değerleri oluşturmaya odaklandınız?
Hem dünyada hem Türkiye’de Kovid-19
pandemisi ile mücadeleye destek
olmaya devam ediyoruz. Bayer, salgın
Çin’de ilk baş gösterdiğinden bu yana
çok sayıda ülkede ilaç, koruyucu
ekipman ve cihaz desteği sağladı. Ayrıca
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Hindistan, Polonya, Arjantin, Brezilya,
Almanya, ABD ve Meksika’da çeşitli
yardım faaliyetleri yürütüldü ve maske,
dezenfektan gibi malzeme yardımlarında
bulunuldu.
Türkiye’de ise, Üniversite Hastaneleri
Birliği Derneği’ne, derneğin üyesi olan
üniversite hastanelerinin koruyucu
ekipman malzeme ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla nakdi bağışta
bulunduk. Şirket ayrıca, Sağlık
Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde
Türkiye genelindeki 33 ilde bulunan
ve pandemi ile mücadelede ön saflarda
yer alan 123 pandemi hastanesine
iletilmek üzere Bepanthol ve Supradyn
ürünleri bağışladı. Bayer Türkiye,
yaptığı bağışların yanı sıra, Bayer G4A
Turkey Girişim Hızlandırma programı
kapsamında, sağlık profesyonelleri için
yüz koruyucu maske, entübasyon kutusu
ve yeni koruyucu ekipmanlar üreten
start-up girişimi TridiAtölye’ye fon
desteği sağladı. Bayer; ürünleri, teknik
donanımı, uzmanlığı ve çalışanlarının
katılımı ile dünya çapında koronavirüs
salgınına karşı mücadeleyi desteklemeye
devam edecek.
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Farklı Hayatlara
İyilikle Dokunmak
A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç
sosyal sorumluluk projelerini 1868 için yazdı.

A101, herkesin hakkı olan yüksek yaşam kalitesini erişilebilir kılma gayesiyle toplumun her noktasına ulaşacağına
inandığı, dayanışmayı artıran projeler
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Eğitimden kariyer gelişimine, ihtiyaç
sahiplerine maddi destek sağlamaktan
hediye çekine, engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesine destek olmak gibi
birçok alanda topluma katkıda bulunmaktadır.
A101, dokunabildiği kadar çok ve
farklı hayata erişebilmek adına, tek bir
projeye odaklanmaktansa yurdumuzun
farklı yerlerinde farklı hedef kitlelerine
yönelik gerçekleştirilen, kendi alanlarında ses getirmiş projelerde aktif rol
almayı tercih ediyor. Bu projeler şu
şekilde sıralanabilir:
Kızılay’a Maddi Destek: A101, uzun
yıllardan beri farklı pek çok proje ile
Kızılay’a destek sağlamaktadır. Örneğin Para Üstleri İyiliğe Projesi ile A101
şubeleri üzerinden alışverişini tamamlayan müşterilerimizin kasada ödeme
işlemini yaparken alışverişlerinin
küsuratlarını, para üstlerini ya da arzu
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ettikleri miktarı bağışlamasına olanak
sağladık. Kızılay aracılığıyla binlerce
aileye hediye çeki yardımında bulunduk.
Pandemi sürecinde işini kaybeden binlerce restoran çalışanına yapılan Kızılay
yardımında SMS teknolojisiyle A101
hediye çeki vererek yardımların dağıtımını sağladık. Ramazan ayında Kızılay
ile iş birliğimiz sayesinde 650 ilçede
SMS kodları ile belirli oranlarda indirim
sağlayarak yardımda bulunacağız.
Lead Network Türkiye Derneği
Mentorluk Programına Destek:
LeadNetwork Türkiye Derneği, perakende ve tüketim ürünleri sektörünün
kadın çalışanlarını sektörün önde gelen
liderleriyle buluşturarak başarılı kadın
yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
A101, yönetici seviyesindeki çalışanları
aracılığıyla mentorluk programına ve
genel faaliyetlere destek sağlamaktadır.
Askıda Ne Var Projeleri: Üniversite
öğrencilerine yemek, kıyafet, tiyatro bileti, konser bileti, kitap, yurtdışı staj gibi
ürün ve hizmetlerin ücretsiz sunulmasını
sağlayan bir sosyal girişim olan "Askıda
Ne Var" ile iki ayrı projede çalışıldı. Bu
projelerde A101, hediye çekleri ile öğrencilere destek sağladı.
Öte yandan, "Askıda Ne Var" ile yapılan
bu iş birliği, “Kampüste Ne Var” adlı
geliştirmiş oldukları bir diğer projede
de A101’in yer almasıyla bir ileri noktaya taşındı. Kampüste Ne Var, gençlere
kariyer olanakları, nitelikli staj programları,deneyim ve iş ilanları sunan bir
sosyal girişim. A101, gençlerin kariyer
yolculuklarına yön verirken onların
kişisel gelişimlerine de fayda sağlayacak
faaliyetlerle gençleri destekliyor.
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
(TOFD) Masal TV “Kalpten Gelen
Masallar” Destek Projesi: A101, TOFD
ile yapılan bu iş birliğinde, başta omurilik felçlileri, daha geniş ölçekte ise engelliler ile ilgili topluma bilinç kazandırmayı görev edindi. Pandemi döneminde

anlamlı ve kaliteli zaman geçirmek
isteyen çocuklarımız ve ebeveynlerimize
“Kalpten Gelen Masallar” kitabındaki
masalları ücretsiz dinlemelerini sağlayacak bir alan yaratmayı amaçladı. Masal
TV Projesi’ne destek vererek, çocukların
masallara ücretsiz erişmelerini (stream
ederek dinlemelerini/okumalarını)
sağladı.
İyilik Kolyeleri Projesi’ne Destek:
TOFD’a desteğin devamı niteliğinde;
Ayşe Arman’ın önderliğinde yürütülen
kadınların istihdam edilmesini sağlayan
"İyilik Kolyeleri Projesi"ne katkı sunmak
amacıyla kolyeler satın alındı. Bu sayede
İyilik Kolyeleri Hareketi üzerinden
TOFD’a bağış yapıldı. Bunların dışında
çeşitli dönemlerde TOFD’a A101 hediye
çeki, tekerlekli sandalye gibi bağışlarda
bulunuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Fidan
Dikme Etkinliğine Bağış: Kasım
2019’da A101, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine 25.000 fidan bağışlayarak
destek verdi.
Bu projelerin yanı sıra A101, yıllardır
süregelen bir gelenekle ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmaya devam ediyor. 3
yıldır Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na

verilen destek, iletişim kanallarından
A101’e ihtiyaç sahibi olarak ulaşan
kişilere ve ihtiyacı olan okullara yapılan
hediye çeki, gıda, kitap ve kırtasiye yardımları bu katkılara örnek verilebilir.
A101, 81 ilde ve her ilçede olmasının verdiği erişim gücüyle, ülkemizde yaşanan
doğal afetlerde de hızla organize olup
ihtiyaç sahiplerine destek olmaktadır.
A101, toplumun farklı seviyelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayesiyle, birden
fazla projede aktif olarak rol almayı hedeflemektedir. Türk Kızılay’ı ise A101’in
büyük çapta ve uzun süredir işbirliği
yaptığı kurumların başında geliyor.
Salgının başlangıcında A101, görevini
ziyadesiyle yerine getiren sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, hasta ve
hasta yakınlarının, daha sonra tüm vatandaşlarımızın yanında olduğunu hissettirmek için kolları sıvadı ve “Hayattan
Ödün Verme” Destek ve Dayanışma
Programı’nı oluşturdu. İlk etapta Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 37 pandemi
hastanesine 37 kamyon temizlik, hijyen
ve gıda ürünleri ile destek olundu. A101,
Nisan 2020’de “Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası” ile başlatılan ulusal
seferberliğe de katkıda bulunarak destek
oldu.
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KÜRESEL IYILIK
HAREKETI VE
S O S YA L M E D YA
S E R N U R YA S S I K AYA
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Bilgi bombardımanının ve yalan haber salgınının yaşandığı bir çağda, insani yardım
faaliyetlerine ilişkin mekanizmaların doğru işlemesinde sosyal medya mecraları insani
krizlerin yönetiminde oldukça kritik role sahiptir. Özellikle pandemi zamanında insanların
biraz daha kabuğuna çekildiği bir dönemde, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gibi
platformların iyilik adına kullanımındaki değeri bir kat daha artmış durumda.
Küresel alanda sosyal medyanın yükselişi ve kullanım oranlarının artmasında üç faktörün etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Bunlardan birincisi, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazların eskiye oranla oldukça uygun maliyetle üretilebilmesi
ve sıradan bir vatandaşın dahi bu cihazlara ulaşım imkânının
artması. İkincisi, internet ve mobil alt yapının özellikle iki binli yıllardan itibaren hızlı şekilde yaygınlık kazanması. Üçüncüsü ise ironik de olsa, 2010 yılında başlayan “Arap Baharı”nın
söz konusu teknolojinin insani yardım ya da anlık iletişim,
haber alma/yayma çerçevesinde etkin kullanılabileceğini göstermesi. “Arap Baharı” sonucu geniş bir coğrafyada düzensiz
göçün tetiklenmesi, milyonlarca insanın mülteci konumuna
düşmesi, ağır yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalması, sosyal
medyanın insani yardım kuruluşları için vazgeçilmez bir mecraya dönüşmesine sebep oldu.

Küresel internet kullanım istatistiklerine bakıldığında kullanıcı sayısı 4,5 milyar kişiye ulaşmış durumda. Bu oran dünya
nüfusunun yüzde 59'una denk geliyor. Kullanıcılar günde
ortalama 7 saatlerini bu ortamda geçiriyor. Yine dünya nüfusunun yüzde 67’si, yaklaşık 5,19 milyar insan mobil telefon
kullanırken, 3,80 milyar ise düzenli şekilde sosyal medyayı
(Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Whatsapp, TikTok
vb.) kullanmakta. Tüm bu güncel istatistiklere baktığımızda,
internetin ve sosyal medyanın artık hayatımızın ayrılmaz bir
parçası olduğunu ve küresel bir gerçeklik halini aldığını görüyoruz. Bu oranların Kovid-19 pandemisi döneminde daha da
arttığını tahmin etmek çok güç. Bunu verilere yansıyan akıllı
tablet ve cihaz satış oranlarında yaşanan yükselişte rahatlıkla
görmekteyiz.
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İnsani yardım kuruluşlarının, sosyal medya platformlarını tek boyutlu bir iletişim aracı
olmaktan ziyade, çok boyutlu etkileşim amacıyla kullanmaları önem arz ediyor.
Aktif ve verimli kanallar
Suriye, Akdeniz, Afganistan, Arakan
ve Karayipler'de kasırgalar veya dünya çapında devam eden göç krizi gibi
felaketler sırasında, Facebook ve Twitter
gibi sosyal medya mecraları insani
müdahalenin önemli bileşenleri haline
geldi ve bu rollerini oynamaya devam
etmekteler. Söz konusu sosyal medya
platformları, yerel ve uluslararası aktörlerin yardım çabalarını daha iyi koordine etmesine ve hayat kurtaran mesajları
gerçek zamanlı olarak yaymasına olanak
tanıyor. Daha da önemlisi, etkilenen
toplulukların kişilerin akrabalarıyla yeniden bağlantı kurmak, yardım istemek
ve alınan yardım (eksikliği) konusunda

geri bildirim ve suistimalleri belirlemek
adına aktif ve verimli kanallar oluşturmasının da zeminini sağlıyor.
Kriz anlarında, şiddetli kuraklık, sel,
kıtlık, çatışma veya yerinden edilme
olsun, insanların önce sosyal ağlarına
yardım için başvurdukları ve seslerinin
duyulmasını sağlamaya çalıştıkları görülüyor. Birkaç ülkede yapılan araştırmalar, sosyal medyanın sıradan bireylerin
bir krizle karşı karşıya kaldığında, sahip
oldukları ana ve belki de tek yardım
kaynağı olduğu görülüyor. Bu ağlardan
sağlanan yardım, yiyecek, barınma, para
veya kredi, istihdam biçimleri, duygusal
destek ve bilgi veya tavsiyeleri de içermesiyle, umutsuzluk ve terk edilmişlik

duygusunun önüne geçmede önemli bir
rol oynamakta.
Bu çerçevede insanların günlük zamanlarının önemli bir kısmını sosyal medya
ya da internette geçirdiği düşünüldüğünde kurumsal iyilik hareketlerinin, bu
platformlarda varlık göstermesi olmazsa
olmaz konumdadır. Bilgi bombardımanının yaşandığı bir çağda, insani yardım
faaliyetlerine ilişkin mekanizmaların
doğru işlemesinde bu mecralar oldukça
kritik role sahiptir. Özellikle pandemi
döneminde insanların biraz daha kabuğuna çekildiği bir dönemde, Facebook,
Twitter, Instagram, WhatsApp gibi platformların iyilik adına kullanımındaki
değeri bir kat daha artmış durumda.
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F OTO Ğ R A F AA / M U STA FA H A S S O N A

Suistimalleri engelleyen iletişim
Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu’ndan Dr. Cemile Muhammed’in
de belirttiği gibi, “Normalde bir felaket
anında veya krizin ardından gelen kaosta, söylentiler ve yalan haberler hızla
yayılabilir. Eğer bunlar yönetilmezse,
insanların insani yardım kuruluşlarına
duyduğu güveni zayıflatabilir ve hatta
gönüllülerimiz ve personelimiz için daha
az güvenli hâle getirebilir. Acil bir du-

rum sonrasında sosyal medyayı standart
platform olarak kullanarak, insanların nelere endişelendiğini anlayabilir,
paylaştıkları haberleri görebilir, kararlı,
doğru ve işbirliği içinde yanıt verebiliriz.” Evet, kurumsal iyilik hareketleri
için hem kendi çalışanlarını korumak
hem de yardım organizasyonunu verimli
ve sağlıklı sağlamak için sosyal medya
mecraları artık bu kurumlar için vazgeçilmez bir konumda bulunmaktadır.
Ayrıca kimi durumlarda, bazı devletler

ve yetkililer, yaşanan felakete ya da
krize ilişkin bilgi paylaşımında ketum
davranmakta ya da bilgi saklama yoluna
gidebilmektedir. Sosyal medyanın varlığı
işte bu noktada da önemli işlev görmekte. Resmi makamların bu tür tek taraflı
girişimleri karşısında, insani yardım kuruluşlarının en büyük yardımcısı sosyal
medyada gittikçe güçlenen “Vatandaş
gazeteciliği”dir. Az gelişmiş bölge ve ülkelerde vatandaş gazeteciliğin felaket ve
krizlerin boyutunu dünyaya duyurmada
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Kriz anlarında, şiddetli kuraklık, sel, kıtlık, çatışma veya yerinden edilme
olsun, insanların önce sosyal ağlarına yardım için başvurdukları ve seslerinin
duyulmasını sağlamaya çalıştıkları görülüyor.

ve küresel kamuoyunu harekete geçirmede
önemli rol oynadığına ilişkin pek çok örnek
vaka bulunmakta.
Toplumsal bilincin oluşturulması
Bu noktada insani yardım kuruluşlarının,
sosyal medya platformlarını tek boyutlu bir
iletişim aracı olmaktan ziyade, çok boyutlu
etkileşim amacıyla kullanmaları önem arz
ediyor. Özellikle felaket ya da diğer kriz
anlarında, ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmak için
sosyal medya mecralarının işlevi tartışılmaz.
Ayrıca, sadece anlık krizler karşısında değil,
olası felaketi salgın ve diğer olaylara karşı
farkındalığın artırılmasında da sosyal medya
mecralarının proaktif kullanılması önemli.

Yani kriz yaşanırken değil yaşanmadan önce
insani yardım bilincinin oluşturulmasında, her
kurumsal iyilik hareketinin sosyal medya planlamasını ve stratejisini geliştirmesi elzemdir.
Özellikle genç nüfusun, bu mecralarda daha
fazla yer aldığı düşünüldüğünde, bu kitleye
hitap edecek görsel materyalin oluşturulması
ve sosyal sorumluluk bilincini yükseltecek
online/dijital eğitim materyallerine ve çalışmalarına ağırlık verilmesi, önümüzdeki dönemde
yaşanması beklenen olası krizler karşısında
ihtiyaç duyulan insan kaynağı verisini sağlanmasına yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki,
krizler meydana gelmeden sağlanacak toplumsal bilinç, kurumlar ve devletler adına önemli
bir dayanak ve çıkış noktası oluşturur.
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Birlikten Pamir
Doğacak
A R M A Ğ A N P E K K AYA
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Türkiye’nin 3 büyük spor kulübünün ezeli rekabetlerini bir kenara bırakıp
ebedi dostluklarını Pamir için göstermelerinin macerasını Beşiktaş JK
Kurumsal İletişim Müdürü Armağan Pekkaya 1868 için yazdı.

F O T O Ğ R A F A A / ŞI M Ş E K L E R T A R A F T A R G R U P L A R B I R L IĞI

Kas kaybına ve zayıflığına yol açan
SMA hastalığı, vücudun kas tutulmasına yol açarak hareket kabiliyetine zarar
verir. SMA hastalğı tedavi edilmediğinde hayati risk oluşturur.
3 aylıkken SMA Tip-1 hastalığının ilk
belirtileri görülmeye başladı Pamir’de.
Önce hareket kabiliyeti zayıfladı,
gittikçe solunum ve yutma kabiliyetlerinin kaybı başladı. Şu anda 2 yaşında
olan Pamir Pekin’in ailesi evlatlarının
tedavisi için gerekli olan 2.5 milyon
Euroluk maliyeti karşılayabilmek için
“Birlikten Pamir Doğacak” sloganıyla
bir bağış kampanyası başlatmışlardı.
Tedavi için çözüm gen tedavisi Zolgensma idi. İngiltere’deki global bağış
platformu Gofoundme üzerinden

kampanya başlattı. Instragram’dan da
“cureforpamir” adlı hesap aracılığıyla yayıldı destek çağrıları. Pamir’in
annesi Gözde Hanım ve babası Fatih
Bey evlatlarını yaşatabilmek için büyük emek verdiler. Annesi “Bu yaşıma
kadar kimseden para istememiştim
ancak eşimle biraraya gelme ve yaşam
amacımız Pamir’miş. Demek ki Allah
rızası için yardım istedik insanlardan
Pamir için” diyor. Beyza Uyanoğlu,
Azra Kohen, Burcu Ersöz ve Elgiz
Nur Çebi bizim gizli kahramanlarımız
oldu, diyor anne Gözde Hanım.

nalında bir canlı yayın yaptı. Bu yayına
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı.
Böylece Türkiye’nin 3 büyük spor
kulübü ezeli rekabetlerini bir kenara
bırakıp ebedi dostluklarını hayata
geçirdi bir evladımızın canı için.

Bağış çağrıları karşılık buldu

O gece yayın sırasında toplumsal
dayanışmanın en güzel örneklerinden
biri sergilendi. Örneğin Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç Beşiktaş taraftarı olan
Pamir’in iyileşmesi durumunda, Be-

Elgiz Nur Çebi babası Beşiktaş JK
Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de desteği ile Beşiktaş’ın kurumsal Youtube ka-

Bu canlı yayında kendileri de bağış
yaptıkları gibi camialarına gönül veren
taraftarlarına da Pamir için bağış çağrısı yaptılar. Yayına ayrıca değerli sanatçılar Ceyda Düvenci, Ozan Dolunay,
Sarp Apak ve Şevval Sam da katıldı.
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Elgiz Nur Çebi babası Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de desteği
ile Beşiktaş’ın kurumsal Youtube kanalında bir canlı yayın yaptı. Bu yayına
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı.

şiktaş forması giyerek Vodafone
Park’da Pamir ve ailesiyle birlikte
maç izlemek istediğini söyledi.
Galatasaray Başkanı Mustafa
Cengiz kendi adına ve temsil
ettiği Galatasaray camiası adına
Pamir’in tedavisi için ne gerekirse yapacaklarının sözünü verdi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur
Çebi ise kızı Elgiz Nur Çebi ile
öncülük ettikleri bu yayınla ilgili

olarak Pamir için bağış yapan ve
yayına katılan herkese teşekkür
etti yayının sonunda.
Bireysel iyilik ve kurumsal
organizasyon
Tarihe geçen bu önemli organizasyon sonrasında Beşiktaş’ın
web sitesinden müjdeli haberi şu
şekilde okuduk:

"Pamir bebeğin tedavisi için
gerekli olan meblağ, duyarlı
vatandaşlarımızın katkılarıyla
toplandı. Kulübümüzün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan yardım organizasyonuna
katılarak camialarına destek
çağrısında bulunan Fenerbahçe
Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali
Koç ve Galatasaray Spor Kulübü
Başkanı Sayın Mustafa Cengiz
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başta olmak üzere, değerli sanatçılar; Ceyda Düvenci, Ozan
Dolunay, Sarp Apak ve Şevval Sam ile Pamir bebeğe yardım
elini uzatan yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür eder,
Pamir bebeğe acil şifalar dileriz."
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tedavi sürecine bıraktı. İnancın, dayanışmanın ve mutlak
iyiliğin yaşatacağını, insanlığı yardımlaşmanın kurtaracağını
bir kez daha hepimize hatırlattı bu süreç. Bireysel iyiliğin,
kurumsal organizasyonlarla yardımlaşmaya dönüştüğünde
mutlak iyiliğin kazanacağı ile ilgili yeniden umutlandık
böylece.

Pamir şimdi anne ve babasıyla birlikte Boston’da tedavi görüyor. Ailesinin acılarla dolu uykusuz geceleri yerini umutlu

F O T O Ğ R A F A A / İ B R A H I M Y A K U T
K I Z I L AY Y E Ş İ L S A H A L A R D A
2009 futbol sezonunda
projesi

olarak önemli

reklamında

Beşiktaş formasına
bir fırsattı.

bir ticari firma

Beşiktaş 2009 sezonunun
Kızılay logosu
Türk Kızılay ’ı
futbolcular,
Kaleci

forması

çıktı.

resmi

bir ilki

Rüştü

dünyada

ile

değil UNICEF

ikinci

haftasında

bunun

bir futbolcu
arzu ve

kulüplere

örnek teşkil ettiğini

de

ülkemiz için
Böylesine
Beşiktaş o
A ltay,

desteğiyle

İnönü Stadı’nda Antalyaspor ile
gelmiş ve

gerçekleştiren

sezon 12

Konyaspor ve

hafta

bir adım

için

kulübün

olduğunu

hem

böyle

kaydeden

bir kulübün

boyunca

Kayserispor da

Beşiktaş o

röportajlarda,

konuya

belirterek,

''Böylelikle
ihtiyaç

bu

önemli

2-0

ilişkin

biraraya

maça forma

göğüs

geldi.

sırtında

kazanmıştı.

görüş

''Türkiye'de
olan

belirten

de

sahiplerine

bir ilk.

Barcelona ve
o nu r kay nağ ı' '

çok anlamlı

insanları

bünyesinde yer almaktan

maçlarına formasında

Barselona forma

Kızılay böylece

siyah-beyazlı

s öy l e d i l e r.

bir karar almasının

Rüştü,

Kurumsal sosyal sorumluluk

oynadığı

maçı

güzel bir tesadüf hem

çok önemli, yurt içi ve yurt dışındaki

bir ilki

Beşiktaş JK ve

ile yapmıştı. Sosyal sorumlulukları

olmak benim

Ta raf ta r la r ı n

duyurmuştu.

örnekler de vardı. Örneğin

gururunu yaşadıklarını

çok önemli
UNICEF

almayacağını

benzeri

kullanıyordu.

uğurlu

için yapılan

gerçekleştirmenin

ilk kez Barcelona,
giyen

logosu

K ı z ı lay B e ş i k t a ş ’a

internet sitesi

Reçber,

sırt reklamı

Dünya futbolunda

daha

da

ilk yardım

Benzer bir çalışmayı
Beşiktaş takımlarının
dedi.

bir jest olduğunu ve

elini

uzatan

me m nu n iye t duy uyo r u m' '

Kızılay logosuyla

sosyal sorumluluk projesine

diğer

bilinçlendirebiliriz.

K ı z ı lay,

b i r k u r u m d u r.
diye

konuştu.

çıktı. Sonrasında Trabzonspor,
katıldı.
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Birlikte Başarmak
Türk Kızılay ve Kurumsal
İşbirlikleri Sürecinin Yönetimi
ASLAN TURGUT BULUT
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Ülkemizin ve dünyanın önemli markalarıyla hayata geçirilen projelerin işleyiş
süreçlerini Türk Kızılay Kurumsal/VIP Sosyal Sorumluluk Yönetimi Müdürü
Aslan Turgut Bulut 1868 için yazdı.
Türk Kızılay bundan tam 153 yıl önce kalbi iyilikle
çarpan, cephedeki yaralı ve hasta askerlerin dertleriyle dertlenen bir grup “iyi insan” tarafından
kuruldu. O “iyi insanlar” öyle iyi bir tohum attılar
ki toprağa, o tohum tam 153 yıldır nice isimsiz
kahramanın ellerinde çiçek açtı, boy verdi.
İyiliğin amiral gemisi olan Kızılay ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetlerini yerine getirirken
birçok başarı hikâyesine imza atmakta ve dünyada
örnek alınan insani yardım kuruluşları arasında
yer almaktadır.
Dünyanın önde gelen, ülkemizin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 153 yılı geride bırakan

Kızılay, hayırseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye
devam etmekte, dünyanın dört bir yanına milletimizin merhamet elini ulaştırmaktadır.
Kızılay insani yardım alanındaki faaliyetlerini
hayırsever milletimizin ve kaynaklarını toplum
yararı için kullanmak isteyen kurum/kuruluşların
desteğiyle yürütmektedir.
Kızılay olarak özellikle son yıllarda ülkemizde de
sosyal sorumluluk kavramının öneminin artmasıyla birlikte kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları
çerçevesinde ülkemizin ve dünyanın önde gelen
markalarıyla önemli iş birlikleri hayata geçirmek-
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teyiz. Kurumsal sosyal sorumluluğun iş
dünyası nezdinde toplumla ilişki kurma,
toplumdan aldığını topluma geri kazandırma için önemli ve vazgeçilmez bir
araç haline geldiğini görmekteyiz. Sosyal
konularda sorumlu bir yaklaşım içinde
olan firmaların itibar skalasında da yüksek
puanlar aldıkları tartışılmaz bir gerçektir.
Yapılan araştırmalarda kurumsal sosyal
sorumluluğu “Kurumların halkın sorunlarına ve ihtiyaçlarına karşı görevleri” olarak
tanımlayanlarda ise ciddi bir artış olduğu
görülmektedir.
Beklentilere cevap vermek
Kurumsal sosyal sorumluluk, bir kurumun
kaynaklarını topluma fayda sağlayacak
şekilde kullanması olarak ifade edilmekle
birlikte aynı zamanda birden fazla paydaşın çeşitli beklentilerine cevap vermek için
stratejik bir araç olarak değerlendirildiğini
görmekteyiz.
Günümüzdeki tüketici ve yatırımcı profilinin bilinçlenmesi, toplumdaki çevre duyarlılığının artması, dünyada meydana gelen
iklim değişiklikleri, sosyal talepler, diğer
işletmelerden, çalışanlardan ve paydaşlardan gelen talepler, küreselleşme ile birlikte
uluslararası standartların şekillenmesigibi nedenler toplumunun beklentilerini

artırmaktadır. Bu beklentiler kurumların
yalnızca kendi alanlarındaki faaliyetlerini
yürütmesinin yeterli olmayacağını aynı
zamanda sürdürülebilirlik için toplum
yararını da düşünerek hareket etmelerinin
gerekliliğini gündeme getirmektedir.
Kızılay köklü geçmişi, güçlü operasyon ve
teknolojik altyapısı, yaygın şube ve temsilcilik ağı, nitelikli profesyonel kadroları,
ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki
gönüllüleri sayesinde sosyal sorumluluk bilinciyle toplum yararı için çalışma yapmak
isteyen kurum ve kuruluşların önemli bir
partneri konumundadır. Nitekim ülkemizin ve dünyanın önemli markalarıyla
hayata geçirdiğimiz projeler bu konuda
başarımızın önemli bir göstergesidir.
İhtiyaç sahiplerine hızlı ulaşım
Dijital Deneyim Odaklı Bağış stratejimiz
kapsamında trafiği güçlü olan e-ticaret
platformlarıyla yaptığımız işbirlikleriyle
yeni bağış kanalları oluşturmak suretiyle
hem bağış kanallarımızda çeşitlilik sağlamakta hem de bağışçılarımıza Türk Kızılay farklı kanallar üzerinden bağış yapmalarına olanak sağlamaktayız. Bununla
birlikte e-ticaret platformlarının toplum
yararına sağlamak istedikleri sosyal faydaya katkıda bulunmuş oluyoruz.
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Türk Kızılay insani yardım alanındaki faaliyetlerini hayırsever
milletimizin ve kaynaklarını toplum yararı için kullanmak isteyen
kurum/kuruluşların desteğiyle yürütmektedir.

Ülke geneline yaygın market zinciri
olan süpermarketlerle yaptığımız işbirlikleriyle market müşterileri alışverişleri
esnasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay’a alışveriş kartı bağışlayabilmektedir. İşbirliği yaptığımız
marketlerle kurduğumuz teknik altyapı
ve sistem entegrasyonu sayesinde söz
konusu bağışlar anlık olarak sistemlerimizde görülmekte ve hızlıca ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmaktadır.

İnsan onurunun korunması ilkemiz
kapsamında ve gelişen teknolojiyle
birlikte marketlerle yaptığımız farklı bir
işbirliği modelinde ise ihtiyaç sahiplerine gönderdiğimiz SMS kodu ile ihtiyaç
sahipleri söz konusu marketlerden kendi
ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.
Bununla birlikte farklı iş birliği modelleriyle de markalarımızın insani yardım
projelerimize sosyal sorumluluk bakış

açısıyla katkı sağlamaları mümkün
olmaktadır. Bu kapsamda çalışanlarıyla
birlikte çeşitli projelerimizi üstlenen
markalar olduğu gibi, müşterilerinin
katkısını da alarak projelerimize destek
veren markalar bulunmaktadır. Ayrıca
ürün bağışı veya satılan ürünlerden elde
edilen kazancın bir kısmının Kızılay’a
bağışlanması suretiyle sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten markalarımızın
desteği de önem arz etmektedir.
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Çeşitli ve zengin işbirlikleri
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı
yakın geçmişten başlayıp günümüze
kadar olan zaman diliminde gittikçe
önemi artan ve gelişen bir kavramdır.
Yapılan birçok araştırma ve çalışma
göstermiştir ki bir kurumun başarısı söz konusu olduğunda kurumsal
sosyal sorumluluk uygulamaları son
derece önemlidir. Bu nedenle birçok
kurum imaj ve itibarını tüketicilere en
iyi şekilde yansıtabilmek için kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını
benimsemiştir.
Bir kurum tarafından yerine getirilen
sosyal faaliyetler; toplumdaki sosyal
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amaçları desteklemek, geliştirmek
ve kurumsal sosyal yükümlülükleri
yerine getirmek, sosyal duyarlılığı artırmak için yerine getirilen ve gönüllü
yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin
toplum tarafından benimsenip desteklenmesi ve kurumlarında kurumsal
imajını ön plana çıkarması kurumsal sosyal sorumluluk kavramının
önemini her geçen gün biraz daha
artırmaktadır.
Kızılay olarak Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve
2030 Stratejik Hedeflerimiz doğrultusunda insani yardım çalışmalarımızı
her geçen gün artırıyor ve bu amaç
ve hedefler doğrultusunda sosyal

sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza
destek olmak isteyen kurum/kuruluşlarla işbirliklerimizi çeşitlendiriyor
ve zenginleştiriyoruz. Bu birliktelik
çalışmalarımızda gücümüze güç
katarken aynı zamanda çalışmalarımızın sürdürülebilir olmasına da önemli
katkı sağlamaktadır.
Kızılay’ın ülkemizde ve yeryüzünde
insan ıstırabını dindirebilmek için
yürütmüş olduğu çalışmalara katkı
sağlayan hayırsever milletimize ve
tüm imkânlarıyla bize destek olarak
birlikte yol yürüdüğümüz ülkemizin
ve dünyanın önemli kurumlarına
kıymetli katkıları için teşekkür eder,
şükranlarımızı sunarız.
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İSTANBUL’DAKİ
ÇANAKKALE

1868
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Türk Kızılay, 153 yıllık iyilik ve merhamet tarihinde önemli bir
yere sahip olan Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü dolayısıyla,
“İstanbul’daki Çanakkale” üst başlığı ile iki ayrı sergi düzenledi.
Çanakkale Savaşı’nın Kızılay arşivlerinde yer alan tarihi fotoğraf
ve belgeleri, Galatasaray Lisesi önünde ve Edirnekapı Şehitliği’nde
açılan sergilerle gün yüzüne çıktı.

Hilâl-i Ahmer, kurulduğu 1868 yılından bugüne kadar Türk milletinin merhamet çınarı
olarak büyüdü ve gölgesi nice mazlumların
hikâyelerine tanıklık etti. 106 yıl önce, tarihin
en donanımlı ve çok uluslu ordularına karşı,
sınırlı ancak organize imkânlarla kazanılan
Çanakkale Savaşı’nda Hilâl-i Ahmer, cephe
alanlarında ve cephe gerisinde her daim Türk
milleti ile bu kutlu mücadelenin önemli bir
parçası oldu. Hilâl-i Ahmer ekipleri, yurdun
her yerinde özveri ile çalıştı, pek çok önemli
faaliyetin başlamasına öncülük etti. Hilâl-i
Ahmer’in, Çanakkale Savaşı esnasında gösterdiği büyük gayret, Türk Kızılay’ın bugün
gerçekleştirdiği çalışmalarında da yol haritasını oluşturuyor.
Kızılay Çanakkale Savaşı ile ilgili çok büyük
bir koleksiyona sahip. Çanakkale Savaşı ile
ilgili Türkiye arşivlerinde bulunan belgelerin
büyük bir çoğunluğu Türk Kızılay arşivinde yer alıyor. Çanakkale Zaferi’nin 106.
yıldönümü dolayısıyla bu tarihi fotoğraf ve
belgeler iki ayrı sergi ile gün yüzüne çıktı.
“İstanbul’daki Çanakkale” üst başlığı taşıyan

sergiler Türk Kızılay ve Beyoğlu Belediyesi iş
birliğiyle 1915’de Hilâl-i Ahmer Hastanesi’ne
dönüştürülen Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirildi. Diğer sergi T.C. İstanbul Valiliği
ile Edirnekapı Şehitliği’nde açıldı. Sergilerde,
Hilâl-i Ahmer’in çalışmaları daha çok İstanbul özelinde yürütülen organizasyonlardan
fotoğraf ve belgelerle ele alındı.
Kızılay Sanat’ın hazırladığı “İstanbul’daki
Çanakkale” sergilerinde İstanbul’daki birçok
eğitim kurumunun savaş süresince Hilâl-i
Ahmer Hastanesi olarak düzenlenmesi, yolcu
gemilerinin hasta nakillerinde kullanılmak
üzere hastane vapuruna dönüştürülmesi,
vapur ve tren istasyonlarının nakil merkezleri
olarak işlevlendirilmesi, çayhanelerin açılması, İstanbul’daki hastanelerde şehit olan
askerlerimizin defin işlemlerine dair fotoğraflar ve ilk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeler
sergilendi.
1868 okurları için dergimizin sayfalarında
bazılarına yer veriyoruz.
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G A L ATA S A R AY L I S E S I

HILÂL-I AHMER
TA R A F I N DA N
H A STA N E Y E
DÖNÜŞTÜRÜLEN
G A L ATA S A R AY
L I S E S I ’ N I N YATA K V E
Y E M E K TA K I M L A R I Y L A
BAZI

E ŞYA L A R I N I N

DEMIRBAŞ LISTESININ
TUTULARAK MEKTEP
IDARESINE TESLIMI,
ÖĞRENCILERE
A I T YATA K L A R I N
H A STA N E Y E A L I N A R A K
ÜCRETININ OKULA
ÖDENMESI

G A L ATA S A R AY S U LTA N I S I
G A L ATA' DA K I

ILE

İ STA N B U L S U LTA N I S I N I N

H A STA N E O L A R A K K U L L A N I L M A K ÜZ E R E
DEVRINE

EMIR VERDIĞINE

NÂZIRI ŞÜKRÜ

DAIR MAARIF

BEY’IN TELGRAFI

H A STA N E S I
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ÇANAKKALE
S AVA Ş I S I R A S I N D A
G A L ATA S A R AY L I S E S I
H A STA N E S I ’ N E
GETIRILEN VE
BURADA ŞEHIT
OLAN ASKERLERIN
KÜNYE

BILGILERININ

OLDUĞU

DEFTERDEN

S AY FA L A R
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B E Y O Ğ L U G A L ATA S A R AY L I S E S I
ASKERLERIN
ŞUBE

ÜZERINDE ÇIKAN

MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLIM

H I L Â L - I A H M E R H A S TA N E S I ' N D E V E FAT E D E N YA R A L I
PARALARIN

EDILDIĞINE

HARBIYE

NEZARETI

DAIR BELGE

M U H A S E B AT Ü Ç Ü N C Ü

1868

İ STA N B U L S U LTA N Î S I
DÂHILIYE

MÜDÜRÜ

ALÂEDDIN

BEY'IN

TECRÜBELERINDEN
YA R A R L A N M A K Ü Z E R E

FAHRÎ

OLARAK HILÂL-I AHMER
G A L ATA H A STA N E S I ' N D E
GÖREVLENDIRILDIĞINE
BELGE

DAIR

D E R G İ / İ STA N B U L’ DA K İ Ç A N A K KA L E
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SEDDÜLBAHIR,

KIRTE VE ZIĞINDERESI'NDE

S AVA Ş I R K E N YA R A L A N I P İ S TA N B U L' D A
DARÜLFÜNUN

H A S TA N E S I ' N D E T E D AV I A LT I N D A

BULUNAN
VE
YOZG AT L I

I H T I YAT Z A B I T A D AY L A R I N D A N

DARÜLMUALLIMÎN

M Ü D AV I M L E R I N D E N

MEHMET ŞÜKRÜ'NÜN

HILÂL-I AHMER

C E M I Y E T I ' N D E N YA R D I M TA L E B I .
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H I L Â L - I A H M E R M E R K E Z A M B A R I ’ N D A G Ö R E V L I A S K E R L E R D E N A N TA LYA L I A B D U L L A H O Ğ L U
M U STA FA' N I N
DÖNDÜĞÜNE

D A R Ü Ş Ş A FA K A H A S TA N E S I ' N D E K I T E D AV I S I N I N TA M A M L A N A R A K T E K R A R G Ö R E V I N E
DAIR BELGE
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TA K S I M

H A S TA N E S I ' N D E T E D AV I

EDILDIKTEN SONRA DINLENMESI
IÇIN

M Ü B AYA A M E M U R U

EFENDI'NIN
YA R A L I

HALIL

EVINE GÖNDERILEN

HÜSEYIN

HÜSNÜ

EFENDI'YE

H I L Â L- I A H M E R TA R A F I N DA N
VERILEN

ILAÇLARIN

LISTESI

1868

H A STA N A K I L L E R I N D E
ARAÇLARIN,

KULLANILAN

H A STA TA Ş I M A I Ş L E M I

SONRASINDA DEZENFEKTE
GEREKTIĞINE

D E R G İ / İ STA N B U L’ DA K İ Ç A N A K KA L E

EDILMESI

DAIR HILÂL-I

AHMER CEMIYETININ

BEYOĞLU

H A STA N E S I ’ N E G Ö N D E R M I Ş O L D U Ğ U
GENELGE
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NAKIL MERKEZLERINDE

R E Ş I T PA Ş A H A STA N E G E M I S I V E G E M I N I N
SAFIYE

HÜSEYIN

ELBI

IÇINDE

KO N T R O L L E R I YA P I L A N V E

ÇANAKKALE’DEN

İ S TA N B U L’A YA R A L I

S Ü T L Ü C E VA P U R U ’ N U N
MÜDAHALE

BEKLEYEN

H A STA L A R

N A K L I YA PA N

I Ç E R I S I N D E YA R A L I L A R A

EDILIRKEN ÇEKILMIŞ FOTOĞRAF

1868

G Ü L N I H A L VA P U R U ’ Y L A S I R K E C I
RIHTIMI’NA VE
SIRKECI

RUMELI TRENIYLE

İ STA SYO N U ' N A G E L E N 1 .81 2

YA R A L I G A Z I Y E Ç AY V E

EKMEK

VERILDIĞI,

261'ININ

BUNLARDAN

A R A B AY L A Ç E Ş I T L I

H A STA N E L E R E S E V K

EDILDIĞI, TRENLE GELEN 1.100
61

88

KIŞININ

N U M A R A L I VA P U R A B I N D I R I L E R E K

Ç AY D A Ğ I T I L D I K TA N S O N R A
H AY D A R PA Ş A' YA G Ö N D E R I L D I Ğ I N E
DAIR BELGE
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S AVA Ş S I R A S I N D A G E R E K L I
OSMANLI

SIRKECI

HILÂL-I

AHMER AMBARIÇ AY H A N E
MALZEMELERI

I H T I YA Ç L A R I N G I D E R I L M E S I

IÇIN ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN

HILÂL-I AHMER HANIMLAR MERKEZI’NIN ÇALIŞMALARINDAN

BIR FOTOĞRAF

1868

RUMELI TRENIYLE SIRKECI'YE
VE

R E Ş I T PA Ş A VA P U R U ’ Y L A

G A L ATA R I H T I M I ' N A G E L E N
1 . 4 8 9 YA R A L I A S K E R E Ç AY V E
EKMEK DAĞITILDIĞI,
232'SININ

BUNLARIN

8 2 A R A B AY L A Ç E Ş I T L I

H A STA N E L E R E S E V K E D I L D I Ğ I N E
DAIR BELGE
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Ç A N A K K A L E S AVA Ş I S I R A S I N D A V E R I L E N

M A D A LYA V E

H I L Â L - I A H M E R M A D A LYA L I A S K E R

1868

24

M AY I S 1 9 1 5 TA R I H L I G E N E L G E

EDILDIĞINE

DAIR BELGE

T I P FA KÜ LT E S I

ILE

EDIRNEKAPI’NIN ÇANAKKALE ŞEHITLERINE

IHDAS

ŞEHITLERIN
DEFNINE

D E R G İ / İ STA N B U L’ DA K İ Ç A N A K KA L E

H A STA N E S I ’ N D E V E FAT E D E N

KARACAAHMET MEZARLIĞI’NA

DAIR BELGE
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Fırtınalı Denizde Kaza
HALİL İBRAHİM İZGİ
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DENIZDE

KAZA

Milli Saraylar
Resim Müzesi,
Dolmabahçe’de
yenilenen yüzüyle
misafirlerini
ağırlamaya devam
ediyor.

Resim sanatı, hayatın farklı yüzlerini insan
ömründen daha uzun yaşatmak için tüm hünerini ortaya koyuyor. Fotoğraf öncesi dönemden
beri resmin eşsiz tasvir gücü, gerçekliğimizi
inşa eden ana sütunlardan biriydi. Fotoğraf ve
sinemanın hayatımıza girmesiyle etkisi azalmak
bir tarafa değeri daha iyi anlaşıldı. Gezginler
özellikle gezgin ressamlar farklı ülkelere yolculuk ederken yanlarında en önemli değerlerini
yeteneklerini de beraberinde götürmüşler. Bu sayede hem geçimlerini sağlamışlar hem de sanatın
farklı topraklara kök salmasına vesile olmuşlar.
Bu isimlerden en önemlilerinden biri Ayvazovski elbette. Tam adıyla söyleyecek olursak İvan
Konstantinoviç Ayvazovski. 1874 yılında yaptığı
tablo Milli Saraylar Resim Müzesi’nin duvarını
süslüyor. "Fırtınalı Denizde Kaza" ismi verilen
bu eser sislerin içinde İstanbul resimleri yapmış

Rus sanatçı için hayatın farklı yönlerini göstermenin bir yolu. Hayat her zaman sütliman değil,
olmayacak da. Çaresiz kalınan zamanlar ve
duyurulamayan sesler olacak. Sanatın görevi mi?
Elbette bir yönüyle insan çaresizliğini umuda
dönüştürmek için çaba göstermek.
Milli Saraylar’a bağlı Resim Müzesi, İstanbul’un
Beşiktaş ilçesindeki Dolmabahçe Sarayı’nın yerleşkesinde yer alan Veliaht Dairesi’nde ziyaretçilerini karşılıyor. Doksanlı yıllarda terkedilmiş
görüntüsüyle unutulmaya yüz tutan bir yerken
şimdi yerli yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.
Salgın şartlarına uygun olarak ziyaretçi kabul
eden Müze, yenilenen yüzüyle geçmişi bugüne taşıyor. Farklı salonlarla. Müzede gezmeye
başlamadan önce Limonluk ya da Şeker Ahmet
Paşa ikram salonlarında bir şeyler atıştırmak iyi
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FOTOĞRAF AA / EMRAH YORULMAZ

FOTOĞRAF AA / EMRAH YORULMAZ

FOTOĞRAF AA / EMRAH YORULMAZ

FOTOĞRAF AA / EMRAH YORULMAZ

Milli Saraylar’a bağlı Resim
Müzesi, İstanbul’un Beşiktaş
ilçesindeki Dolmabahçe Sarayı’nın
yerleşkesinde yer alan Veliaht
Dairesi’nde ziyaretçilerini
karşılıyor. Doksanlı yıllarda terk
edilmiş görüntüsüyle unutulmaya
yüz tutan bir yerken şimdi yerli
yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.

olabilir. Manzarası fevkalade olan bu
salonlarda yer bulamadıysanız daha
erken bir saati denemeniz gerekiyor
demektir. Müze Kart’ın geçerli olduğu
müzeyi gezmeye üst kattan başlıyorsunuz. Ayvazovski Salonu da yukarıda.
Duvarlardaki devasa boyutlardaki
tablolar mükemmel teşhir seçimleriyle
sizi dış dünyadan soyutluyor. Farklı dünyalar bir araya gelmiş. Farklı
dönemler de elbette. Ayvazovski’nin
resimlerinin yanında Zonaro tabloları,
padişah portrelerinin yanında Çanak-

kale resimleri… Ressamlar birbirlerinin yanında, büyük sessizliğin içinde
kendi lisanlarıyla konuşuyorlar.
Resim müzesinden fazlası
Bir resim müzesinin içindeyiz ama burası bir resim müzesinden fazlası. Bize
sadece ihtişamı değil hayatın farklı
yüzlerini gösteren ve insan ruhunun
kıvrımlarının hayatı nasıl zenginleştirebileceğini ispat eden bir okul adeta.
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F O T O Ğ R A F A A / T C C B / M U R A T Ç E T I N M Ü H Ü R D A R

Saray ve resim denilince işi sadece kariyer ressamlarıyla sınırlı tutmamak gerekir. Abdülmecid başta olmak üzere sarayın
içinde ne denli hevesli yetenekler olduğunu hatırlamamız güç
olmuyor. Çizim araçlarının çeşitliliği ve hatta büyük portrelerin çiziminde yardımına müracaat edilen merdiven, tabloların sadece duvara asılmadığını gösteriyor. Burası resimlerin
üretildiği bir atölye aynı zamanda.
Zaman hızla akıp gidiyor ve her tablonun zihninizde büyük
izler bıraktığını ve bir parça yorgunluk getirdiğini fark ediyorsunuz. Resimlerin önüne konulan oturaklarla hem resimlere hem de onlara bakan insanlara bakıyorsunuz. Dünyada
benzerlerinden geride kalmayan muazzam bir örnek burası.
Ziyaretçiler büyülenmiş şekilde gezmeye devam ediyor. Farklı dillerdeki kısık sesli sohbetler tıpkı ressamlar gibi ziyaretçilerin de çeşitliliğini gösteriyor.
Müzenin alt katındaki resimler Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
geçişi de simgeliyor. Aynı zamanda, yeşeren Türk ressamlaRESİM

rının farklı dünyalarını. Kimisi büyük kimisi görece küçük
odalarda kendi dünyalarında misafirlerini ağırlıyor ressamlar
ve tabloları. Bazı ressamlar diğer ressamların portrelerin
yapmış. Resim içindeki resimler gibi. Osmanlı sultanları
birbirilerinin yanı sıra dizilmiş. Sadece ismini bildiğimiz
hükümdarları ilk olarak burada görmek ilginç geliyor.
Fırtınalı bir deniz gibi tarih, içinden süzülüp gelen tablolar,
bize insan ruhunun sağ kalmış yönlerini gösteriyor. Hayatta
bir araya gelmemiş kişilerin oluşturduğu bu anlamlı güzelliğin nasıl vücuda geldiğini merak ediyorsunuz. Onun sırrı
sanırım Gülsen Sevinç Kaya’da saklı. Çünkü hepsini birden sadece tanıyor. Oraya nasıl geldiklerini ve ne anlatmak
istediklerini. Kendisi Resim Müzesi’nin emektar küratörü ve
şimdi de müdiresi. Resimleri fırtınalı bir denizden kurtarıp
bizlerle buluşturan kişi. Dışarı çıktığınızda boğazın dibinde
olduğunuzu daha iyi fark ediyorsunuz. Tarih akıyor ve siz
onu avuçlayamıyorsunuz. Sadece bakabiliyorsunuz, Resim
Müzesi’nde olduğu gibi.

MÜZESİ

Dolmabahçe Sarayı’nda tahta
şehzadelerin
Ve li a h d

dışa

Dairesi’nin

standartlarında

kapalı

çıkmaya

sürdürdükleri

hayatın

sona

ko n a k lad ı ğ ı Ve li a h d

ermesinin ve

bir bölümü yaklaşık yedi yıl süren

bir müzeye

bünyesindeki

müze, tematik bütünlük içinde 11

serbest yaşama

restorasyon

dönüştürülerek “Millî Saraylar Resim

s u n u l m u ş t u r. T.C . C u m h u r b a ş ka n l ı ğ ı
gösteren

aday olan veliahtların

çalışmaları

Başkanlığı’na

Batılılaşma,

İ s ta n b ul G ö r ü nü mle r i , G o u p il G a le r i s i’nde n S a raya S at ı n Al ı na n Ta b lo la r,

Po r t re le r ve Ta r i h î

Konulu

çağdaş

bağlı

birlikte,
s i m g e s i d i r.

müzecilik
hizmetine

olarak faaliyet

o l u ş m a k t a d ı r.

B ö lü m le r: S u lt a n A b d ü l m e c i d / S u lt a n A b d ü la z i z S a lo n u , O s m a n l ı’da

Saray Ressamları, Oryantalist Ressamlar;

sonrası

mimarî

Müzesi” olarak sanatseverlerin

Millî Saraylar İdaresi

bölümden

D a i re s i , Ta n z i mat ’ la
geçişlerinin

İvan

Halife Abdülmecid

D o ğ u’n u n C a z i b e s i , Yave r Re s s a m la r, Tü r k Re s s a m la r ı

Kompozisyonlar / Osmanlı Sarayında

Efendi /

Ko n s t a nt i n ov i ç Ay va zov s k i S a lo n u ,

Manzara, Türk Ressamları

(1870-1890),

(1890-1930)
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NESIL GÖÇEBELER
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NESIL GÖÇEBELER

Doğayla iç içe bolca vakit geçirme ve istenildiği zaman yer değiştirme
olanağı sunan karavan tatillerine ilgi her geçen gün artıyor. İşte en
iyi kamp adresleri ve püf noktalarıyla Türkiye’de karavan tatilinin
tekerlek izleri…
Pandemi süreci, birçok konuda olduğu gibi seyahat alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Artık doğanın huzur veren dinginliğini
alabildiğine hissetmek, bir kamp ateşinin çıtırtısında yıldızlarla dolu gökyüzünü izlemek ve ertesi güne okuyarak, yüzerek
ya da çevre gezileriyle başlamak hemen herkesin hayali...
Bunu yaşamanın en iyi yollarından biri ise karavan tatilleri... Bir tür “gezer otel” sistemini ayağımıza getiren karavan
yolculuklarının geçmişi, 1900’lü yılların ilk çeyreğine kadar
uzanıyor. Bu yaşam biçiminin dünyada en gelişmiş olduğu
ülkelerin başında gelen Almanya’da 6 milyondan fazla karavan
sahibi olduğu, bir o kadar insanın da kiralama yoluna gittiği
biliniyor. Alman Turizm Birliği'ne göre Almanya'da karavan
ve kamp tipi konaklamalarda geceleme sayısı, geçen yıl 26
milyonu bulmuş. Keza Fransa’da karavanlara yönelik 3 bine
yakın kamp alanının hizmet verdiği biliniyor. Peki Türkiye’de
durum ne?

Meraklısı artıyor
Karavan kültürüne yönelik girişimler Türkiye’de de yeni değil.
Kamp ve Karavan Derneği, 1966 yılında beri faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca Trakya’dan Antalya’ya uzanan tam dokuz derneğin oluşturduğu bir de Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu’muz var. Resmî rakamlara göre halen Türkiye’de 5 binden
fazla karavan dolaşım halinde. Aracını karavana çevirenler
buna dahil değil. İstatistikler, ülkemizde karavana yönelik talepte geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 30'luk artış olduğunu gösteriyor. Araştırmalara bakılırsa bugün Türkiye nüfusunun dörtte
biri, potansiyel karavan müşterisi... Sektör profesyonellerine
göre Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşabilmesi için karavancılardan elde edilecek gelirlerin çok büyük önemi var. Zira
Batı ülkelerinin karavan turistleri, araç başına günde ortalama
bin avro harcıyor. Karavan üreticisi bir firmanın genel müdürü
Hüseyin Taşkın, Türkiye’nin bu tür seyahatler açısından çok
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büyük potansiyel taşıdığını, kamp seçeneklerinin çeşitlenme hızının arttırılmasıyla ülkemizin Avrupa’nın karavan üssü
olabileceğini belirtiyor. Öte yandan konuya ilişkin yayımlanan güncel analizler,
artık karavan hayatının emeklilik rüyası
olmaktan çıktığını ve son dört yıldır, 2545 yaş grubu beyaz yakalı çalışanların bu
kültüre ilgiyle yaklaştığını gösteriyor.
Karavanda hayat zor mu?
Aslında sanıldığı kadar zor değil, hatta
birçok karavan tutkununa göre son
derece eğlenceli. Günümüzdeki karavan
teknolojisi, insanın ihtiyaçlarını en küçük ayrıntısına kadar düşünmüş ve ola-
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ğanüstü bir dizayn ustalığıyla çözmüş.
Modellerine göre uzunlukları beş ile
yedi metre arasında değişen bu hünerli
araçlar, onlara yakıştırılan “14 kollu dev”
tanımlamasına uygun düşüyor. Bakın
karavanlar ne tür hizmetler sunuyorlar
yolcularına… Her şeyden önce hafta
sonlarında bile bir yerlere gidip, doğa ile
iç içe olabiliyorsunuz. Sıcak su, tuvalet
ve her türlü ihtiyacınızı karavan ile halledebiliyorsunuz. Ayrıca buzdolabı, ocak,
içme suyu deposu, banyo, elbise dolabı,
yemek odası ve yataklar hayatı kolaylaştırıcı unsurlar arasında. Kalorifer tesisatı
sayesinde dört mevsim tatile çıkma ayrıcalığı da cabası… Önemli bir karavan
markasının Türkiye distribütörü Hüseyin

DÖNEMINDE YENI

NESIL GÖÇEBELER

Gencer, pandemi koşullarıyla birlikte
karavanın hobi olmaktan çıktığını, artık
ihtiyaca dönüştüğünü ifade ediyor. Karavan tutkusuyla tanınan seyahat yazarı ve
fotoğrafçı Özcan Yurdalan ise “Belli bir
yerde konaklayarak her gün aynı şeyleri
görebilirsiniz. Ama karavan bambaşka!
İnsanları en çok değişikliğin dinlendirdiği doğruysa karavanın üstünlüğü
tartışılabilir mi?” diyor. Karavanla tatil
özgürlüğünün maliyetlerine gelince…
Karavan fiyatları, donanımına göre 60
bin ila 400 bin TL arasında değişiyor. Bu
rakamlar bütçenizi aşıyorsa kiralamayı
da tercih edebilirsiniz. Son dönemde
sayıları artan kiralama şirketleri aracılığıyla karavanlara günlük, 500 ila 1500
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Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık ortamlara girmek yerine açık
havada, doğaya yayılarak karavan kampı yapabilirsiniz.

TL arasında ödemek gerekiyor. Eğer bu alanda bir arayışınız
varsa önemli bir etkinliğin yaklaştığını hatırlatmak isterim.
Türkiye’nin en büyük karavan fuarı Karavanist, 3-11 Nisan
2021 tarihleri arasında Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Yola çıkıyoruz!
Karavan kültürünün Türkiye’deki güncel algısından biraz bahsettikten sonra son rotamdan deneyimler aktarmak istiyorum
sizlere. İstikametimiz, Muğla’nın güneybatısında yer alan
Köyceğiz Gölü’nün denize karıştığı su labirentinin ardındaki
Ekincik Koyu… Hedefimiz, dört kişilik grubumla birlikte bu
yeryüzü cennetinde kamp kurup, kendimizi doğanın kucağına
bırakmak… Kaunos’ta Kral Kaya Mezarları’nın ışıl ışıl parladığı Dalyan akşamlarını geride bıraktıktan sonra, Ekincik’e
doğru uçsuz bucaksız ormanların kokusu sarmalıyor bizi.
Hamitköy’den çıkıp köprüyü geçtikten sonra ilk uzun rampayı
tırmandığınızda, tepede bir manzara molası verin derim. Hapisane Adası’nın hizasına geldiğimizde çam ağaçları yoğunla-

şıyor. Söylentilere bakılırsa bulunduğumuz bölge, Türkiye’de
artık sayıları çok azalmış orman kartallarının Anadolu’daki en
önemli yaşam alanlarından biri. Biz göremedik, ama şansınız
varsa belki siz kayalardan Köyceğiz Gölü’ne doğru süzülen
kartallara tanıklık edebilirsiniz. Yol biraz ileride, sol istikamette şifalı havuzlarıyla ünlü Sultaniye Kaplıcaları’na doğru ikiye
ayrılıyor. Biz sağdan devam edip orman içine doğru rampayı
tırmanıyoruz. Ayaklarımızın altındaki Köyceğiz Gölü manzarası bir kayboluyor, bir ortaya çıkıyor. Ormanlarla kaplı el
değmemiş vadiler arasında kıvrılarak son tepeyi aştığımızda
ise Ekincik Koyu’nun muhteşem manzarası beliriyor karşımızda… Önce yeşillikler içinde şirin Ekincik Köyü’nü geçiyoruz.
Sonra henüz turistik tesis kalabalığına boğulmamış pırıl pırıl
bir koya ulaşıyoruz. Her yer orman, upuzun bir kumsal ve
denizin sonsuz maviliği hemen önümüzde… Plaj tek kelimeyle çok güzel ve deniz tertemiz görünüyor. Burası ilk bakışta
Fethiye’deki Kelebekler Vadisi’nin daha geniş ve ferah bir versiyonu gibi… Bulutlara dair peşi sıra yaptığımız benzetmeler
eşliğinde neşeli kahkahalarımız dalga seslerine karışıyor.

1868

DERGİ / PANDEMI

DÖNEMINDE YENI

NESIL GÖÇEBELER

Günümüzdeki karavan
teknolojisi, insanın ihtiyaçlarını
en küçük ayrıntısına kadar
düşünmüş ve olağanüstü bir
dizayn ustalığıyla çözmüş.
EN İYİ KAMP ADRESLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle
kalabalık ortamlara girmek yerine
açık havada, doğaya yayılarak
karavan kampı yapabilirsiniz.
Şehirlerin kalabalığından uzakta
kamp yapabileceğiniz belli başlı
alanlar şöyle: Trakya’nın Karadeniz
kıyılarından başlayarak Türkiye’nin
Ege ve Akdeniz sahillerine uzanan
hat üzerinde, karavan kampı için
e lve r i ş li 1 0 0 'e y a k ı n a l a n b u l u n u y o r.
Karavancıların ihtiyaç duyabileceği
her türlü hizmetin sunulduğu kamp
alanlarının büyük çoğunluğu, ülkemizin
G ü n e y E g e k ı y ı l a r ı n d a y e r a l ı y o r.
Karavanla tatilin en gözde rotaları
ise Marmaris’ten başlayarak Bördübet
Amazon, Çubucak, Hisarönü Evcan,
Gökova, Akyaka Orman Kampı, Akbük
- Ören , Datça Aktur, Köyceğiz,
Ekincik Koyu, Dalyan, Sarıgerme,
Fethiye Kabak Koyu, Kaş, Olimpos,
Manavgat, Alanya İncekum, Anamur ve
Ta ş u c u ’n d a k i ka m p l a r ı ka p s ı y o r. Ay r ı c a
Göller Bölgesi de karavan hayatının
yıldızı yükselen adreslerinden.
Özellikle de Salda ve Kovada Gölleri
i le Eğ i rd i r ’d e C a n Ada ve A lt ı n k u m i l k
akla gelen yerlerden bazıları.

Bu cennet bizim!
Karavan ve çadır kampı seçmemiz zor olmuyor. Ekincik Kamping’te insanın, hayatın
tüm streslerini ve yorgunlarını geride bırakabilmesi için ideal bir ortam var. Az sonra
kampın işletmecisi Alper Mertoğlu ile tanışıyoruz. Fizik mühendisi Mertoğlu, uzun
yıllar İstanbul’da telekomünikasyon ve IT sektörlerinde çalıştıktan sonra büyük şehre
küsenlerden. Motosiklet gezgini ve lisanslı yüzücü olduğunu söyleyen Mertoğlu,
bir yolculuk sırasında keşfettiği Ekincik’in hayallerindeki yer olduğunu fark etmiş.
Mertoğlu, Ekincik’i daha çok Ege ve Akdeniz’deki benzer koyları kalabalık bulan,
alternatif tatil arayışındaki deneyimli kamp severlerin tercih ettiğini söylüyor. Burada
insanın ruhunu ve bedenini yenileyen doğa manzaraları ile bol oksijenin verdiği
enerjiyle güne erkenden başlanıyor. Öğle güneşi bastırmadan ve günbatımına yakın
saatler, deniz keyfinin en güzel anları… Güneşin en yakıcı saatleri, sakin bir ağaç
veya çardak altında ya da karavanınızda kestirmek için en uygun anlar. Bol yıldızlı
ve rüzgârsız gecelerde kumsalda uzun saatler oturmak, uzanmak, gitar çalmak ve
sohbet etmek ise bulunmaz bir ayrıcalık. Yatak çarşafları ve havlu konusunda titizseniz bile endişe etmeyin! Kamp alanında bulunan makinelerde cüzi bir ücret karşılığı
çamaşırlarınızı yıkatabiliyorsunuz. Restoran ve ortak oturma - dinlenme alanlarında
genellikle televizyon bulunmuyor. Yanı sıra müzik yayını da yapılmıyor. Çünkü
Ekincik’i tercih eden kampçıların hemen hepsi, sessizliğin değerini biliyor. Ben bu
tespitleri yaparken güneş usulca alçalarak denizin sonsuz maviliğini göz alıcı bir kızıllığa boyuyor. Koyda günbatımlarının adı konmamış bir kutsallığı var sanki. Güneş
ya arkadaş grupları halinde uğurlanıyor ya da yalnızlığın huzurlu suskunluğuyla…
Tıpkı bizim yaptığımız gibi…

K A R A D E N İ Z ’ İ N H AVA S I B A Ş K A !
Tat i lle r i n i ka rava n ıy la Tra k ya ’da
ve İstanbul yakınlarında geçirmek
isteyenler Rumelifeneri, Kırkaleli’nde
K ıy ı köy, İ ğ n e ada Lo ng oz O r ma n la r ı ;
Ed i r ne G ö kçe te p e Ta b iat Pa r k ı ,
Saros Körfezi; Kocaeli Ormanya
ve Ay t e p e Yay la s ı , Ya lova E r i k li ,
B u rs a M i s i ve Ye d i g ö lle r ’ i ; Ku ze y
Eg e ’d e n va zg e ç e m e ye n le r i s e Ka zdağ ı
Zeytinli, Cunda Ada Kampı, Erdek
A nt , Ay va l ı k , A lt ı n o lu k Ş a h i n d e re s i ,
Assos Gargara, Gökçeda, Çeşme
Paşalimanı, Seferihisar Mona, Eski
Foça İngiliz Burnu ve Kuşadası
D i le k Ya r ı m ada s ı g i b i ye r le r i t e rc i h
e d i y o r. Ka p a d o k y a ’n ı n m e ş h u r Ka y a
Kampı’nı ve Kızılçukur’u da listemize
e k l e m e m i zd e y a ra r v a r. B i r Tu t k u d u r
Karavan Derneği Başkanı Hayriye
Yıldız ise pek çok karavancı gibi
Karadeniz’i favori tatil adresi olarak
g ö re n le rd e n . Y ı ld ı z , “ Ya z ay la r ı n da Eg e
ve Akdeniz'de sıcaktan yanıyorsunuz.
Karavancılar için bu iyi değil,
arabada yatıyorsunuz çünkü... Oysa
Karadeniz’in yüksek kesimleri yazın en
sıcak günlerinde bile serin. Gruplar
halinde yaptığımız karavan rotalarıyla
temmuz ve ağustos aylarında
Karadeniz'e gidilmesi gerektiğini
herkese göstermiş olduk, hatta
buna haziran da dahil. Karadeniz,
ka rav a n c ı l a r i ç i n m ü k e m m e l b i r y e r. ”
B a ş ka n Y ı l d ı z ’a h a k ve r m e m e k zo r. Pe k i
Ka rad e n i z ’d e n e re le re g i d e b i li rs i n i z ?
İşte gözde adresler: Kerpe Kayalıkları,
Akçakoca, Amasra Büyükliman; Sinop
Bahçeler Mevkii , Yuvam ve Orman
Kampı; Amasya Borabay Gölü, Ordu
Ya s o n B u r n u , G i re s u n' u n P i ra z i z Ş e y h li
E ko t u r i z m Köy ü , A r t v i n’d e Kaf ka s ö r
Yay la s ı , Ş av ş at Ka rag ö l … Yo lu n u z aç ı k
oksijeninin bol olsun!
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Ahmet Mukdat Ziylan sanayici, işadamı, müteşebbis, kanaat önderi ve her şeyden önce
iyilik insanı, hayırsever bir şahsiyetti.
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Ülkemizin hamiyetperver, hayırsever denilince akla gelen sembol insanlarından birini
ebediyete uğurladık 8 Ekim 2020 tarihinde:
Ahmet Mukdat Ziylan.
Sanayici, işadamı, müteşebbis, kanaat önderi
ve her şeyden önce iyilik insanı, hayırsever bir
şahsiyet.
Eser bırakmayı hayatının ideali haline getiren
Ahmet Ziylan, Anadolu irfanı diyebileceğimiz manevi bir derinliğe de sahipti. Hayatı
boyunca dinlediği her şahsiyetten arı misali
ballar devşirmiş, beş eser halinde, petek petek
insanlara takdim etmişti.
İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur
derler. Erken yaşta çıraklık ile çalışma hayatına giren Ahmet Ziylan, bir iyilik insanı
olacağının sinyallerini ta o zaman verir. Yıllar
sonra bunu şöyle anlatır:

“Çalıştığım yerde haftalığı cumartesi günleri
alırdık. İki buçuk liranın bir lirasını babama
verip gerisinin bana harçlık olarak kaldığını
bilen yaşlı akrabalar ve komşular, yolda önümü çevirirlerdi. O zamanlar henüz sigorta ve
emeklilik diye bir şey yoktu. Yaşlanınca insanlar, imkânları yoksa sokaklarda elini açmak
zorunda kalırlardı. Sevdiklerine ve nazları
geçtiklerine tatlı şekilde dil dökerlerdi. Benim
de harçlığım olduğu gün önüme çıkarlar ve;
‘Oğlum nasılsın?!. Aynı dedene çekmişsin.
Dedeni sen görmedin ama biz gördük. Bir
gözleri vardı, şöyle keskindi… Bir omuzları
vardı, şöyle genişti… Bir bilekleri vardı, şöyle
kuvvetliydi… Öyle merhametliydi, şöyle
insâniyetliydi…’ gibi sözlerle gönlümü almaya çalışırlardı. Ben de bana kalan bir buçuk
liranın her hafta 75 kuruşunu onlara verirdim.
25’er kuruş olarak üç kişiye… Aynı kişilere
değil. Kime denk gelirse. Hâlbuki onlara verdiğim 75 kuruştan sonra elimde kalan diğer

75 kuruş benim için çok az idi. Fakat ben yine
de her hafta o 75 kuruşu huzur içinde onlara
verir, kalan 75 kuruşla idare ederdim.”
Demek ki iyilik yapmak için, önce kendine
fazla gelecek kadar çok kazanmak gerekmiyordu. Zaten o anlayışa sahip olanlar için,
hiçbir zaman kazanç, “ihtiyacı” aşamazdı.
Daha fazla kazandıkça daha fazla harcayacak
ve hiçbir zaman taşacak ve gönlünden rahmet
taşıracak bir noktaya gelemezdi. Bu sebeple
Ahmet Ziylan, “Bir hurman varsa yarısını ver
ama verenlerden ol!” düsturuna sahipti. Paylaşmanın bir imkân meselesi değil, bir vicdan
meselesi olduğunun şuurundaydı.
Antep harbinde açlığını bastırmak için asma
yaprağı çiğneyen anneannesinin hâtırasını,
elde avuçtaki bir miktar unu karların üzerine
yanlışlıkla döktüğü için babasından tokat
yiyen fakat 18 yaşında gittiği cepheden bir
daha hiç dönemediği için daima o tokadın
pişmanlığıyla hatırlanan büyük amcasını,
“Şu pilavın yanında soğan da olsa!” diyen
misafirinin önüne soğan bulup getiremeyen
köylüyü bunların hepsini dinlemiş, kendisi de
benzerlerini yaşamıştı.

Sayısız yurt, kurs, eğitim yuvası, cami ve
aşevine hayat verdi. Birçok üniversiteye ve
hayır kurumuna ciddi katkılarda bulundu.
Yetimleri güldürdü. Kimsesizlere ulaştı.
Bir insanın yapması gereken iyilik ve hayırları, bizzat hayattayken yapması gerektiğini
vurgulardı. Bunun için bereketli ömrünün
son demlerine kadar kendini insanı imar eden
faaliyetlerden emekli etmedi. Son günlerine
kadar İstanbul’da ve Gaziantep’te sürdürdüğü
iyilik projelerinin takibindeydi. Vefatına giden
hastalığı esnasında hastanedeyken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından
yine Ahmet Ziylan’ın yardımlarıyla yapılan Gaziantep Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Ahmet
Ziylan Eğitim Merkezi açılışı yapıldı.

Anadolu’nun bu makûs talihini döndürmek
için çok çalışmak, çalışmayı sevmek, en
güzeli, en kaliteliyi dürüstçe üretip kazancını
paylaşmak onun en büyük arzusuydu. Bunu
da başardı. Almanların makinesini onlardan
daha verimli bir sistemle çalıştırdı. Üretici
firma tarafından davetiye aldı. Bu derecede
işini seviyor ve en iyisine talip oluyordu.

Dindar bir insan olan Ahmet Ziylan inanç
dünyasının değerlerinin, aslında piyasa,
ticaret ve insanî gelişim sahasındaki gerçek
başarıya ulaştıran dürüstlük, kalite, çalışkanlık ve paylaşmak gibi ölçülerle bire bir
aynı olduğunu herkese duyurmak istiyordu.
Gerçek zenginliğin dürüstlükten, gerçek
başarının çalışkanlıktan ve gerçek saadetin
paylaşmaktan geçtiğini herkese anlatmak
istiyordu. İnançlı geçinen tembellere ve işin
kolayına kaçanlara kızıyordu. İnanca mesafeli
duran başarılı insanlara da dinin dünyayı da
güzelleştiren ve huzura kavuşturan yönünü göstermek istiyordu. İki ayrı dünyanın
tarihimizdeki gibi kaynaşmasını, barışmasını
istiyordu. Şu hadis-i şerifin muhtevası içinde
yaşadı: “Salih bir kimsenin elinde bulunan
helal ve faydalı mal ne güzeldir.”

Sanayinin bu ülkenin halkına lâyık görülmediği yıllarda, iş hayatına çöken birtakım
yabancı güçlerle rekabete girdi, mücadele
verdi. Ayakkabı üretti. Gün geldi. Gençliğe
meslek kazandırmak için Ayakkabı Meslek
Okulu açtı.

Eser, “iz” demektir. Hacı Ahmet Ziylan bir
değil yüzlerce eser bıraktı. Ülkemizin bilhassa
Gaziantep’in iş, eğitim ve iyilik dünyasında
silinmez izler bıraktı. İnşaallah o izlerden yürüyecek nesiller de bıraktı. Ne mutlu ardında
güzel izler bırakanlara…
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Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Müge Anlı, 2017’de Türk Kızılay’ı ile işbirliği yaparak Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için iyilik hareketi başlatmıştı. Anlı, ATV'de
yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında Kızılay Başkanı Dr.
Kerem Kınık'ı konuk ederek “toprakta yatmak zorunda bırakılan çocukların sıcak bir yuvaya kavuşturulması için” izleyicilerinden destek istemiş,
Arakanlılar için ilk ev bağışını da kendisi yapmıştı. 6 gün gibi kısa bir
süre içinde bu seferberlik hareketine 3 milyon TL üzerinde bağış yapıldı.
Bu Bangladeş'te 492 konutluk "Müge Anlı ve Dostları Mahallesi" kuruldu.
Bu mahalle sayesinde zor şartlarda yaşamını sürdüren yüzlerce Arakanlı
ailenin yüzü güldü. Geçtiğimiz günlerde kamplarda bir yangın çıktı. Bazı
kısımlar yangından zarar görmesine rağmen “Müge Anlı ve Dostları” mahallesi yangında herhangi bir hasar görmedi.
26 Mart 2021 Cuma günkü canlı yayında Bangladeş’ten bir haber geldi:
Müge Anlı ve dostlarının yaptırdığı mahallede yaşayan 110 yaşındaki
Sahar Banu Teyze Müge Anlı’ya teşekkür maksadıyla üzerinden çıkardığı
şalını, "Ona bundan başka gönderecek hiçbir şeyim yok" diyerek gönderdi.
Canlı yayında duygusal anların yaşandığı programda Müge Anlı, Türk
Kızılay ile Arakanlı Müslümanlar için yeniden bir kampanya düzenlemek
istediğini söyledi.
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