


2 5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

KONGRE B LD R LER K TAPÇI I 
ED TÖR:

KATKI SA LAYANLAR:  

 

STK MASTER DERNEK DANI MANLI I ’NA SSPKONGRE’YE KATKILARINDAN DOLAYI TE EKKÜR EDER Z. 

 

 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELER  KONGRES  (SSPKONGRE) TESC LL  B R MARKADIR. 

ANKARA/2019

SOSYAL
SORUMLULUK
PROJELER İ
KONGRES İ

-5-



5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi 1

Sosyal Sorumluluk çal malar  m  yürütüyorsunuz? Projeniz mi var? Gönüllü müsünüz? Sivil toplumda aktif 

misiniz? Akademik çal malar, ara t rmalar m  yap yorsunuz? Deneyimlerinizi payla mak m  istiyorsunuz? 

Projenizin bilinirli ini artt rmak ve a  (network) kurmak m  istiyorsunuz?

ve 

mda sosyal sorumluluk bilincinin 

organize edilmektedir. Sosyal içerme, mülteciler, imkân  k s tl  bireyler, kodlama, engellilik, yayg n e itim, 

sa l k ve sanat

-

buhar gücüyle i letilen endüstrileri 

mevcut sisteme entegre 

Gelece e borcumuzu
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ORGAN İZASYON
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SSPKONGRE, (www.sskd.sspkongre.com)

edilmektedir.  

Sosyal 

 yapmak  Sivil Toplumu 

AB 

aktif-

aktiF- (aktif-iz.org), 

Ay pt r söylemesi ama biz asl nda zor olan  seçtik

er organize etme, 

Proje yazma 

maydanoz oluverdik. Neden aktiF- z?

sonunda aktiF-

-

Aktif-
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  TOHUM 

ENES KAYA   

M. SERKUT KIZANLIKLI 

MURAT AKBIYIK   

   

   

  GENEL SEKRETER 

   

  SSPKONGR

   

M. SERKUT KIZANLIKLI 

H. HANDE SAYAR   
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-Sunucu 

Ekin CAN 

 Hatice FERHAT

Onur (Robin) 
Sercan ADIKTI Sevde ACABAY

 Zeynep OZAN 
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SPONSORLAR
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PROGRAM
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KONGRE PROGRAMI 
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DAVETL İ
KONUŞMACI

&
PROJE
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Kemalettin ERYILMAZ 

,

Yani imkân k s tl  bireyler binlerce

ordum.  

sevgi 

bahsetmek isterim:  

olabilmesi g (!) sevgisini 

 daha emin , daha emin 

ettirmelerine  insanlarla daha iyi diyalog kurabilmesine resi ile daha 

evgi 

n, neyi neden isted

Sevgi Yarat c  Güç

Bir üniversite profesörü sosyoloji dersinde ö rencilerini gecekondu mahallesine gönderip, 

orada ya ayan 200 genç üzerinde olgu ara t rmas  yapmalar n  istemi ti. Ö rencilerinden her 

bir gencin gelece i konusunda de erlendirmede bulunmalar n  istemi ti. Ö renciler her bir olgu 

için “Hiç ans  yok” yorumunda bulunmu lard . Yirmi be  y l sonra ba ka bir sosyoloji 

profesörünün kar s na ayn  çal ma ç km . Profesör ö rencilerinden bu gençlerin ak betinin 

ne oldu unu ö renmelerini istemi . Ö renciler, yöreden ta nan veya vefat eden 20 gencin 

d nda ula abildikleri 180 gençten 176 tanesinin doktor, avukat ve i adam  olarak pek de 

s radan olmayan ba ar lar elde ettiklerini ke fetmi tir.
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Oldukça a ran Profesör olay n üzerine gitmeye karar verir. ans bu ya, ara t rma konusu olan 

gençlerin hepsi civarda ya yordur. Profesör gençlerin hepsine, “Ba ar n z  neye borçlusunuz?” 

sorusunu yöneltti. Gençlerin hepsinin de yan t  “Ö retmenimize” olmu tur. 

Ö retmen hala ya yordur. Profesör ö retmenin yerini bulur. Ya l  ama dinç kad na bu gençleri 

gecekondudan ba ar ya götüren yolda nas l bir sihirli formüle sahip oldu unu sorar.

Ö retmenin gözleri par l par l olur. Dudaklar nda hafif bir gülümsemeyle “Çok basit” diye 

yan tlar, “Bu çocuklar  sevdim.”

ilde, T

l

Hep  bunu 

,

lecektir.  

Sevgisizlik durumu! 

s

dikkat

vermeyi severim. 

mda sizlere sevgisizlik konusun

Solomon adalar nda ya ayan yerlilerin ilginç bir a aç kesme yöntemi varm . Testere gibi 

teknolojik araçlardan yoksun olan yerliler, balta ile kesemeyecekleri kal nl kta bir a ac  

üfleyerek deviriyorlarm … Baltayla deviremeyeceklerini dü ündükleri a ac n kar s na hep 

birlikte dizilip, bir a zdan a aca kötü sözler f s ld yorlarm . Bunu yaparken her bir a ac n 

içinde bir ruh ta d na inan r, kötü f s lt lar n bu ruhu zay flat p a ac  terk etmesini 

beklerlermi . Ve nihayetinde hakl  da ç k yorlarm . Bir süre sonra a aç kurumaya yüz tutuyor, 

ard ndan da devriliyormu …

dahi 

anlayabiliriz: k i
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Bu 

m saf sevgi

“Gitti iniz her yere sevgi götürün: en ba ta kendi yuvan za, çocuklar n za, e inize, yan kom unuza 

sevgi verin. Hiç kimsenin yan n zdan mutsuz ve kötü ayr lmas na izin vermeyin.”
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Engellilerin Hayata K  E

Adem KUYUMCU 

 Engelli birey, 

engeller nedeniyle sorun halindedir.  e

)

Engelli bireyden bahsederken 

ilgilendirmektedir.  

l . Bunlar 

r

istihdam edilmeleri, evd

er taraf

yerine, sosyal alanlara 

hareket edebilir. 
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K r c  olmayay m derken far nda olmadan ayr mc  dil kullanmay n z.

Engelli n bahsederken; 

- 

- 

 Duru

eklinde ifade 

edebilirsiniz.  

- 

s t

ifad

- 

 - 

eleri hakaret ifadesi olarak 

n

 durumu 

ile ( )

imesi bireyler ve aileleri 

 d

Engelli ve ya

yarar yeri

 Kurumsal 
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sosyal sorumluluk veya g ngel i

ki 

ya

istememektedir. Toplumda y

 olumsuz etkilenmektedir. Medya

e zarar 

 Tekerlekli ve a

de bir

 bu 

f

Kampanya masraf

,

ngellilerle birlikte 

e

1- 

2- Engelli b
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3- Engelli bireylerle sohbe

zarar verebilir.  

4- Engelliler ve a

 engelli bireyler ve ailelerinin gelir 

e

5- 

 de olsa 

6- 

7- 

2-

8- 

9- 

-  misiniz  Evet derse, ikinci 

sorumuz ; -  misiniz

10- 

 yaya yolu 

e yapan doktorlar, s tleri tasarlayan 

m

leri, acentelere kadar 

bilgilerle hareket ederlerse engeller kalkacak hep birlikte mutlu bir hayat

Adem Kuyumcu 
Engelliler ve Aileleri ile Do ru leti im Dan man  – E itmen, Engelsiz, Herkes için Eri ilebilir Kentler 

Dan man  – E itmen, Engelsiz, Herkes için Turizm Uygulamalar  Dan man  – E itmen
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"Hep denedin hep yenildin, gene dene gene yenil, daha iyi yenil" 

Samuel Beckett 

tutumu 

B

 ve 

.

etmede sorun 
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uyanma

kmaya 

“Ba ar s zl k önemli de ildir. Önemli olan ba ar s z oldu unda 

kendinle alay edebilmektir.” – Charlie Chaplin 
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Taner Körükmez (@tanerkmz)  

0538 9580011 / 0422 6812206 tnr.kmz@yandex.com

TEMASI 

kodlama ve temel robotik e itimleri

1) 

-

2) 
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3) 

.
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-2023 

aileni

hedeflenmektedir.  

ile akademik e



26 5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

1.        :    750,00 TL 
2. Robotik Kodlama Materyalleri (Kitap, Arduino setler, Raspberry  : 5.600,00 TL 
3.  : 3.200,00 TL 
4.       : 2.500,00 TL 

SOSYAL FAYDA 

-

etmek

Bil
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Proje ka

lar 

-

s

 0538 9580011 / 0422 6812206 tnr.kmz@yandex.com 

Twitter : @dijitalyasamprj Instagram : @dijitalyasamprj   

-
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-
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 4: Lise 



30 5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

Baran Ça lar ÇET NKAYA 

baran.cetinkaya@go-for.org

Go-

-

-

Faaliyetler: 

-

-
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Nisan 2018

-

Go-

Go-

 (Global Action Local 

Empowerment-

-

Go-

Sosyal Etki: 

Go-

olan Go-

- -for olarak 

www.go-for.org goforuyelik@gmail.com mailinden veya 
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-

-
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-for 

-for Ailesi 



34 5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

AKADEM İK
ARAŞTIRMA
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Nisa AKIN, 

--

Demirkan, 1998; McDermott vd., 2005; Kotler ve Lee, 2007; Evans, 2008).  

2001). 12. 

,

, ,

,

1929

,
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 ise, sosyal sorumluluk k

,

olma modeline 

dayanan 

,

Alavuklar vd., 

, ,

,

 sunulan 

,

,

,

l; ,

,  ve 

toplumsal sorunlar areket eden 

yandan, 

 sosyal sorumluluk 

 veya manevi olarak destek Sosyal sorumluluk 
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 nicelik olarak 

a

rofesyonellik ve hesap 

,

r.  

Sosyal sorumluluk projelerinde kalitey

da arak 

il

sosyal sorumluluk 

 ve bu haliyle, 

so derecede

il

a , bu dinamizmin 

nitelendirilebilir.  

,

a



38 5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

tasar

nlerinin 

planlanm kontrol edilmesi ve ve performans 

er projenin kapsam 

Bu ,

etkileyecektir. , kalite (performans, standartlar) ile birlik

,  bir proje olarak 

sosyal sorumluluk projelerinin 

000: Sosyal Sorumluluk Rehberi genel 

 Toplum 

 

 Uygulanabilir 

Sosyal sorumluluk projelerinin 

ISO 26000, sosyal sorumluluk pr  temel prensibi de 

1. Hesap verebilirlik 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

lamda; bir sosyal sorumluluk projesi

ebilmesi gerekmektedir. Projenin uyumu, 

bir ergesidir. 
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 Ne? Nerede? 

 

 Hedeflerimiz nelerdir? 

 

 

 

 

 Projenin 

 

 

 

 

 

 Projenin ge

 Sponsor/hibe veren kim veya kimler olacak? 

sorumluluk al

 

lardaki kurumsal sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinin ,

bu 

 :

in, 

. Bu metodun en 

ise, ,

halen sahadaki tekniklerden 

,

ergisi, he
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mektedir. 

nin,  istenmektedir. Bu temel 

 

 

 

 

 Finansal ya

 

 

 

imine ve sosyal 

Sorumluluk Projeleri Kongr

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5.  

1.6. 

2.1. 

2.2. 

3.1. Projenin 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6.  
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3.7. 

3.8. 

3.9. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. Projenin kilit son

4.5. 

4.6. stratejisinin 

4.7. 

4.8. 

sorumluluk alanla

4.9. 

4.10. 

4.11. 

4.12. 

1.1. zaman olarak kabul edilebilir ve uygulanabilir faaliyet 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

4.1. 

4.2. 
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1.1. 

1.2. 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

3.1. 

kabul edilmesi

3.2. 

Sosyal sorumluluk projelerinde proje ek

ebilir. Bu nedenle 

sosyal sorumlu  motive etmektedir.   

ojik bir 
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SS-1
ÖNCÜ ANKARA:

ENTEGRE ENGELLİ
SPORCU DESTEK 

BİRİMİ
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H. Güçlü YAVUZCAN, Nuriye Hande KUTBAY 

gyavuzcan@gazi.edu.tr, handesah@gmail.com

PROJE TEMASI  

Engellilik 

PROJE AMACI  

Engelli bireyler ,

a ,

,

ye,  kurabilmeye, kabul edilmeye ve olumlu benlik 

desteklenerek,  elde 

, fiziksel ve motor uygunluk, serbest zaman becerileri, gerilimi 

daki uygulamalar ve bu konularda toplumsal 

. Bu , Ankara 

 projesi ile 

 ve 10  ile 175 engelliye spor . Ankara ili merkez 

 ve sosyal hayata uyum 

Engelli Sporcu Destek  projesi ile  etkinin 

sistematik bir 

verilmesi planlanm

.
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,

 da (

gerekli hizmetlerin r

HEDEFLER  

: Entegre Engelli Sporcu Destek Birimi

 

Sporcu Destek Birimi ,

 Ankara 

,

 

,

 

irlikte benzer alanlarda ve 

edilmesi ve kurulacak 

,

 lerinin 

,

 Engelli bireye g  ile 

,

 

,

 rilen merkezde 

olarak verilmesinin 

 Engelliler ve ailelerine 

sosyal ya un .

;

49
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TR51/14/SOSKA/0061) 

,

,

1 117.800,00 

2 Seyahat 25.000,00 

3 Ekipman ve Malzeme 162.080,00 

4 Yerel Ofis Maliyetleri 8.100,00 

5 201.000,00 

6 120.000,00 

7 634.480,00 

8 11.000,00 

9 Toplam Uygun Proje Maliyeti (7+8) 645.480,00 

Tablo-1-

1.

. Bu 

, . Ay ta

duyurusu 

 yeni eklenecek olan adres verileri de elde edilerek ilgili kitlelere bizzat projenin hedef ve 



5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi 49

 sistemi  engelli bireylerin  kabulleri . ve Spor 

 temsilcileri ve proje nin 

ne  birimlere 

.

2. K bireylerin 

spor faaliy

tuvaletler bay ve bay

ne tekerlekli sandalye kullanan 

T

mini sportif b Basketbol, voleybol ve tenis beceri 

merkezin i beceri salonu 47 metrekare, taekwondo beceri salonu 

39 metrekare, masa tenisi beceri salonu 55 metrekare, bilardo beceri salonu 43 metrekare, jimnastik beceri salonu 

50 metrekare, 

 ve tuvaletleri 50 

3. Yeni v

revize  olan 

- 09 

(Bkz. Ek-1)

 normlarda 

Spor 

r.

Jimnastik

. Bu 

 Engelli Sporcu Destek 

Birimi

4. Engelli v : Entegre Engelli Sporcu Destek 

Birimi

ine tabii 
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ve 

Nisan 2015 n  durumlarda 

psikolog ve fizyoterapist yer 

olarak 80- im 

a

Spor . Salon nin yaz 

. Birinci etapta 

bir  ve bireysel .  etapta da 95 

,

nun da devreye girmesiyle toplam 13 .

 etm .

5. :

Biriminde birebir s

 olmayan 

6.

7.

leri

ten 

je heyeti en az haftada bir kez toplan

zenli
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Destek Birimi 

Dergisi

Sporcu Destek Birimi

sporcu 

Engelli Sporcu Destek Birimi ni

toplum kurulu

 bilims  ve 

tiril

in 

amla ba

edinmesi 

leri desteklenmektedir

multidisipliner 

sistem eklenen etki ise, toplumsal 

mada 

, yeni ve 

Engelliler Spor E U

www.gyavuzcan.com, gyavuzcan@gazi.edu.tr 

handesah@gmail.com, nhsahin@gazi.edu.tr 
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Proje 

https://drive.google.com/drive/folders/1KquJx5ROdaQIbBE0Sy9VvlznuGX9TLbN?usp=sharing 

UYGULAMA 

-1-2: 
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-3-4: 
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-5-6: 

-7-8: Proje 
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-9: 

         
-10-
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EK-1 

(60 saat teorik-

Haftalar Konular Tarih/Saat 
1. Hafta 
(12-15.01.2015) 
Toplam: 17 saat 

- -spor 
uyarlamalar-

- -

4 saat 12.01.2015
Saat: 08.30 

- -
irmesi - 

-
uyarlamalar- -

-
(Görme engelli ilkokul ve üniversite ö rencileri salona davet 
edilecektir) 

5 saat 12.01.2015
Saat: 13.30 

- -spor 
-

-  - 

(Zihinsel engelli bir ö renci salona davet edilecektir)

4 saat 15.01.2015 
Saat: 08.30 

- -spor 
-

-

4 saat 15.01.2015
Saat: 13.30 

2. Hafta 
(22-23.01.2015) 
Toplam: 17 saat

- -
-

uyarlamalar- -

4 saat 22.01.2015 
Saat: 08.30 

hareket becerileri
5 saat 22.01.2015 

Saat: 13.30 

4 saat 23.01.2015
Saat:

08.30- 12.30 

4 saat Saat: 13.30 
3. Hafta 
(26-28.01.2015) 
Toplam: 17 Saat  

 ve sporun 

(Sporcu engelliler seminere davet edilecek ve beraber 
tart lacakt r)

4 saat 26.01.2015
Saat: 08.30 

4 saat 26.01.2015
Saat: 13.30 
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5 saat 28.01.2015
Saat: 08.30 

4 saat 28.01.2015
Saat: 14.00 

4. Hafta 

Toplam: 9 Saat 
10 saat uygulama 

4 saat 02.02.2015 
Saat: 08.30 

5 saat 02.02.2015
Saat: 13.30 

UYGULAMA: 10 saat 03.02.2015
Saat: 08.30 

Tablo-2-: 
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SS-2
MUCİZELER

HARİKASI
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Serkan Bozkurt - Sosyal Uyum Uzmanı
Telefon: 0554 347 78 68c 

e-mail:serkan@aradafest.com   

yum 

Proje Uygulama Yeri:

: -

orunu 

 ile birlikte okullar, 

ul 

sosyal uyum ve 

,

durum, 

-

n

, ,

ler

,
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Hedefler: 

-

sanat

- ,

 aktivitelerle 

-

, , okul ve so

getirmek. 

- , klar  olabilecek sanatsal ve 

- katarak, onlara da ,

-

destek olmak. 

-

Hedef Kitle:

: , ,

,

Sanat Organizasyonu n

-

 Tarih: Nisan 2017 - Mart 2018 (1 Ekim-31 

Adet 

 12/ay  129.000,00 TL 

 12/ay  14.400,00 TL 

 12/ay  165.000,00 TL 

32.800,00 TL 

TOPLAM 341.200,00 TL 
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Faaliyetler 

2014-2018 

- toplamda 300 ,

 indirmelerini 

- kendi 

%100

- , den 

- konusunda 

-

- , nde ve 

1-  - 

-

K

,

leri

2-  - 

3- Per  -

4-  - - -

5-  - 

6- De  - 
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:

Alan Tespiti: 

2014-  o kapsayan bir 

grupla 

ede ifade 

2015-2016-

;

2017- Dolapdere de at nda devam etti.   

resim, t

2017- 2018 

Alan Tespiti: 

bir

ak sanat 

- Suriyeli ve yerel

ve 

devam etti.  

: birlikte 

Sosyal Fayda: Proje 

bilgi verdik.  
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,

bir formu

ik.  

arak ,

,

,

 ve sanat aktivitelerine olan ilgilerini 

,

bulundurarak projenin etkisini de

Tel: 0535 785 53 83             

Sosyal Medya: https://www.facebook.com/aradadernegi/    

 https://www.instagram.com/arada_dernegi/ 
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-1- -

-2-  -
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-3 L

-4- 
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SS-3
SOKAK HAYVANLARI

İÇİN BARINMA

BESLENME

ALANLARI KONULU

SOSYAL TASARIM
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SOSYAL TASARIM:  
SOKAK HAYVANLARI Ç N BARINMA ve 
BESLENME ÜN TELER  PROJES  

Proje Lideri; Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN - hgyavuzcan@gmail.com
Proje Yürütücüleri; Ö r. Gör. Bar  GÜR, Ö r. Gör. Özden SEVGÜL, Ar . Gör. Dr. Selçuk KEÇEL, 

Ar . Gör. Cemil YAVUZ, Ar . Gör. Damla AH N, Ar . Gör. Utku KOCAMAN
GAZ  ÜN VERS TES

PROJE TEMASI 
Sosyal sorumluluk projelerini de kapsayan sosyal tasar m, tasar m e itiminde yer almas na ra men, e itimin 
gerçek bir parças  haline gelememi tir. Endüstri ürünleri tasar m  bölümünde sosyal tasar m konular son y llarda 
ele al nmaya ba lam t r. Endüstri ürünleri tasar m  ö rencilerine sosyal problemlere yönelik tasar m yapma f rsat  
vermek için yeni metodolojiler gerekmektedir. T.C. Gazi Üniversitesi Mimarl k ve Mühendislik Fakültesi Endüstri 
Ürünleri Tasar m  Bölümü 2. s n f “Ürün Tasar m  II” dersine kat lan ö rencilerin sosyal problemleri tasar mc  
kimli i ile çözümlemeleri için izleyecekleri bir ‘sosyal tasar m metodolojisi’ geli tirilmi tir.

Geli tirilen metodoloji ile 2017-2018 e itim ö retim y l  ikinci döneminde 7 hafta boyunca yürütülen projede 
kullan lm ve toplam otuz be  ö renci ile Gazi Üniversitesi kampüslerinde belirlenen farkl  alanlarda ya ayan 
sokak hayvanlar  (kedi ve köpekler) için toplam 9 adet tekli veya çoklu bar nma ve/veya beslenme ünitesi 
tasarlanm  ve üretilmi tir. Projenin tamamland  tarihten itibaren üniteler hala kullan lmaktad r.

ORGAN ZASYON VE ORTAKLAR:  Gazi Üniversitesi

PROJE AMACI 
Proje amaçlar ndan biri tasar m ö rencilerine, uygulanan metodoloji rehberli inde, sosyal ve toplumsal 
problemlere yönelik sürdürülebilir, sosyal fayda sa layan ‘gerçek dünya için tasar m çözümleri’ geli tirebilme 
yetene ini kazand rmakt r. Bu proje ile, sosyal sorumluluk konular ndan biri olan sokak hayvanlar  refah  için,
hayvanlar n davran  ve ya am biçimlerine, çevresel ve jeolojik etkilere uyumlu, hijyenik, güvenli, teknik ve 
üretim yönüyle iyi organize edilmi , rastlant sal yerine sistematik bir yöntemle tasarlanm , sürdürülebilir ya am 
alanlar n n olu turulmas amaçlanm t r. Gazi Üniversitesi kampüslerinde sosyal problemlere bireysel ve 
toplumsal fark ndal k olu turarak sosyal fayda sa layan, sürdürülebilir bir sosyal tasar m projesi gerçekle tirilmesi 
amaçlanm t r.

PROJE HEDEFLER
Tasar m ö rencilerinin, gerçek dünya problemleri için tasar m çözümleri geli tirirken ve mesleki bilgi edinirken 
ö renme motivasyonlar n n ve sosyal sorumluluk projelerine ilgilerinin artt r lmas  hedeflenmi tir. Geli tirilen ve 
uygulanan proje ile tasar m e itiminde sosyal tasar m konular n n ele al nmas n n gereklili inin ortaya konulmas  
hedeflenmi tir. Projenin hedeflerinden bir di eri de hayvanlar n refah n n da sosyal sorumluluk projeleri 
konular na dahil edilmesinin gerekti idir. Di er sosyal sorumluluk projelerinde de çözüm üretebilecek ‘sosyal 
tasar m metodolojisinin’ yayg n olarak kullan lmas ve sürdürülebilirli i hedeflenmektedir.  

Sosyal Sorumluluk Projelerine Sosyal Tasar m Yakla m

Endüstri ürünleri tasar mc lar , yaln zca ürünleri de il, ayn  zamanda sistemleri, hizmetleri ve deneyimleri 
tasarlamak için kullan c  ihtiyaçlar n  belirlemede derinlemesine bir anlay  geli tirerek problem çözenler ve de er 
yaratanlar olarak alg lanmaktad r (IDSA, 2018; NASAD, 2017,2018; WDO, 2015). htiyaç, art k bir kullan c  veya 
bir kullan c  grubu ile s n rl  de ildir. Bir bütün olarak veya bir sistemin bile eni olarak tasar m n toplum 
üzerindeki ekonomik, sosyal ve çevresel etkisine vurgu yap lmaktad r.

Papanek ve Fuller' n (1972) tasar m n çevre ve toplum üzerindeki etkisine dikkat çeken ‘Gerçek Dünya çin 
Tasar m’ adl  kitab n n yay nlanmas ndan bugüne tasar mc n n sosyal problemlere sa layacaklar katk  tasar m 
e itiminde tart lmaya devam etmektedir. Papanek (1995) tasar m mesle inin tüketici toplumuna ve kapitalizme 
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hizmet etti ini ileri sürmü tür ve tasar mc lar n, mesleki becerilerini sosyal problemleri ele almak ve çözmek için 
de kullanmalar  gerekti ini belirtmi tir. Benzer ekilde, Manzini (2015) 'in sosyal tasar m örnekleri, tasar m n 
sadece finansal kara odaklanmaks z n bütünsel olarak sosyal ihtiyaçlar  da kar lamas  gerekti ini öne sürmektedir.
Endüstri ürünleri tasar mc lar n n, yaln zca irketlere hizmet vermek ve onlar n karlar n  art rmakla s n rl  
kalmay p; engelliler, evsizler, ya l lar, i sizler veya üçüncü dünya ülkeleri için kar amac  gütmeyen ürünler 
tasarlayarak sosyal aç dan sorumlu olmalar  beklenmektedir (Papanek, 1985; Davey ve arkada lar , 2003).

‘Sosyal tasar m’, ‘tasar m ile sosyal sorumluluk’ ve ‘sosyal yönelimli tasar m’ son y llarda tasar m 
ara t rmalar nda dikkat çeken ve artan terimlerdir (Melles, de Vere ve & Misic, 2011; Tromp, Hekkert ve Verbeek, 
2011). Sosyal tasar ma olan bu ilgiye dayanarak, az say da da olsa baz  tasar m okullar , müfredatlar nda veya 
projelerinde sosyal tasar m konular n  ele alm t r. Tablo 1'de görüldü ü gibi sosyal tasar m programlar , teori ve 
prati i bir araya getiren uygulamaya dayal  ö renme yakla m n  uygulamaktad r. SVA'da ‘Sosyal novasyon 
Tasar m ’ lisansüstü program  kurucusu Cheryl Heller (2018) sosyal tasar m n sadece uygulama odakl  projeler ile 
ö renilebilece ini aç klam t r. Çünkü gerçek dünya problemlerini ele alan sosyal tasar mda prototipleme ve test 
etme gibi prati e dayal  a amalar bu problemleri çözmek için çok önemlidir. 

Tablo-1: Dünyadaki Sosyal Tasar m Programlar  

Hayvanlar n Refah  için Sosyal Tasar m

Sosyal tasar m konular genellikle insanlar n ihtiyaçlar n  kar lamaya dayan r. nsan olmayan türlerle 
payla t m z dünyam zda bir ekilde onlar n ya amlar n  etkiliyoruz. nsanlar, di er türlerin ihtiyaçlar n  
de i tiren ekosistemi tahrip ederek çevrelerini kendi ihtiyaçlar na göre tasarlarlar. Bu durum, hayvan refah  ile 
ilgili tasar m politikalar  hakk ndaki etik sorular  artt rmaktad r (Westerlaken ve Gualeni, 2016).

Tasar m okullar nda ele al nan sosyal tasar m konular ; kaynaklar n verimli kullan m , iklim de i ikli inin önemi, 
yoksullu un azalt lmas  veya sona erdirilmesi, sa l k hizmetlerine eri imin sa lanmas , çocuk yeti tirme, ula m 
problemi, sürdürülebilirlik olmakla birlikte ço unlukla insan ihtiyaçlar na odaklanmaktad r. Hayvan refah na 
yönelik artan bir duyarl l k bulunmas na ra men, hayvanlara yönelik tasar m çal malar s n rl d r. Hayvanlar n 
hayatlar n  kurtarmak ve iyile tirmek için veterinerlik, endüstri ürünleri tasar m  bölümleri ve kar amac  gütmeyen 
kurulu lar n i birli i ile 3B bas l  protez projeleri yap lm t r. Tablo 2’de de gösterildi i gibi, A-Tasar m Ödülleri, 
IF Tasar m Ödülleri, Uluslararas  Tasar m Ödülleri (IDA) ve Red Dot Tasar m Ödülü gibi prestijli baz  uluslararas  
tasar m yar malar , ‘hayvanlar için ürün tasar m ’ kategorisini eklemi tir.

Üniversite Program Ad  Program Bilgileri 

SVA (School of Visual Arts) / 
New York

DSI (Sosyal novasyon 
için Tasar m)

Multidisipliner, teorik ve uygulamal

Design Academy Eindhoven Sosyal Tasar m Bütünsel anlama, ara t rma yetkinli ini 
geli tirme, tasar m potansiyeli ve beceri 
kazanma

The Hong Kong Polytechnic 
University School of Design 

Sosyal Tasar m Sivil kat l m, sosyal kat l m ve i  birli ine
dayal  tasar m uygulamalar

Maryland Institute College of 
Art (MICA)

Sosyal Tasar m Teorik ve uygulamal , uygulama odakl  
ö renme

The University of Applied 
Arts Vienna

Sosyal Tasar m Ö retme ve ö renmede disiplinleraras  
ekipler, proje ile ilgili bilimsel yöntemler

Delft University of 
Technology

Delft Tasar m De er 
Enstitüsü (DDFV) 
Institute

Kad n-erkek e itli i, sa l kl  ya am, 
sürdürülebilirlik veya hayvan refah



5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi 69

Tablo-2: Tasar m Yar malar ndaki ‘Hayvan Ürünleri’ Kategorisi

FAAL YETLER

Proje için geli tirilen ve uygulanan sosyal tasar m metodolojisi ile di er sosyal problemler için de etkili tasar m 
çözümleri geli tirilebilir. A a da belirtilen sosyal tasar m metodolojisi s ral  faaliyetleri genel tan mlamalar  
sunulduktan sonra sokak hayvanlar  için bar nma ve beslenme üniteleri tasar m  projesine göre özelle mi  
faaliyetler de aç klanmaktad r.

Sokak Hayvanlar  Refah  için Sosyal Tasar m Metodolojisi 

Tasar m ve tasar mc lar n toplumsal geli imi ve dönü ümü önemli ölçüde etkileyebilece i fark edilmesiyle birlikte 
tasar m e itiminde sosyal tasar m  ö retmek için çe itli metodolojiler ve modeller tart lmaktad r. Margolin ve 
Margolin (2002), sosyal tasar m n, pazar için tasar m gibi geleneksel metodolojilerle ö renilemeyece ini 
savunmaktad r. Gerçek dünyada problemlerini çözmek için endüstriler, akademik kurumlar, sivil kurulu lar ve kar 
amac  gütmeyen kurulu larla i birli i yapmak, birlikte çal mak gerekmektedir (Easterday, Gerber, Lewis, 2018)

Tablo 1’de de görülece i gibi sosyal tasar m n sadece uygulama tabanl  projeler ile ö renilebilece i öne 
sürülmektedir (Heller, 2018). Uygulama tabanl  ö renme ayn  zamanda ID ö rencilerinin yarat c l k, yenilikçilik, 
motivasyon gibi giri imcilik becerilerini; ileti im ve proje yönetimi gibi profesyonel becerilerini; araç ve malzeme 
üretimi, kalibrasyon, test ve revizyon gibi teknik becerilerini artt rmaktad r (Ganefri 2013). 

Projede, sosyal tasar m n hedefledi i gerçek dünya problemlerine yönelik tasar m çözümleri üretmek için 
uygulama ve üretim odakl ö renme, i birlikçi tasar m pratikleri ve tasar m dü üncesi yakla mlar ndan
olu turulan yeni bir metodoloji kullan lm t r. Geli tirilen sosyal tasar m metodolojisi önerisi, IDEO, FROG ve 
ArtCenter Tasar m Koleji’nin uygulad  sosyal tasar m yöntemleri ve Gazi Üniversitesi “Ürün Tasar m  II” dersi 
e itimcilerinin deneyimleri ile birlikte harmanlanm t r. Bu metodoloji ö rencileri saha ara t rmas , çevresel ve 
fiziksel faktörler, hedef kitle davran  ve ya am biçimi ara t rmas  konular nda yönlendirici olmu tur. Metodoloji 
ö rencilere kar amac  gütmeyen kurulu  ve payda larla i birlikçi çal ma yapmalar nda rehberlik etmi tir.

Yeni sosyal tasar m metodolojisi ekil 1’de de gösterildi i gibi iki ana süreç alt ndaki dokuz a amadan 
olu maktad r.

Yar ma Ad Kategori 
Aç l  Y l

Kategori Alt Kategori 

A-Design Awards 
(Uluslararas )

2017 ve 
2018

Evcil hayvan 
malzemeleri

Engelliler için ürünler / evcil hayvanlar için 
güvenlik ürünleri

IF Design Awards 
(Uluslararas )

2011-2018 
aras nda

Evcil hayvan 
malzemeleri

GPS takip / refah, ürünleri / hayvanlar için 
bar nak, beslenme ve e lence ürünleri 
olarak ak ll  cihazlar

The International 
Design Awards (IDA) 
(Uluslararas )

2015-2017 
aras nda

nsan d  canl lar Evcil hayvan aksesuarlar  ve beslenme, 
bar nma ürünleri ve mobilite  

IMMIB TR (Ulusal) 2016 Evcil hayvan 
malzemeleri

Evcil hayvan aksesuarlar  ve beslenme, 
bar nma ürünleri ve mobilite 

Red-Dot
(Uluslararas )

2016 ve 
2017

nsan d  canl lar Evcil hayvanlar için ak ll  cihazlar

A-Design Awards 
(Uluslararas )

2017 ve 
2018

Evcil hayvan 
malzemeleri

Engelli hayvanlar için ürünler / evcil 
hayvanlar için güvenlik ürünleri
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ekil-1: Sosyal Tasar m Metodolojisi Faaliyetleri

Ders kapsam nda otuz be  ö renci ekil 1’de gösterilen faaliyetleri tak m olu turma basama ndan itibaren grup 
olarak gerçekle tirmi tir. 9 grubun tüm faaliyetleri yaz l  olarak kay t alt na al nm t r.

Tasar m 
De i kenleri De i ken Aç klamalar  

Yer Seçimi

Ba bo  kedi ve köpeklerin popülasyonlar  ve tekli veya grup halinde ya ay p ya amad klar  gözlemlenir.  
Nas l ve kim taraf ndan bak ld klar  gözlemlenir.  
Çevresel ko ullar ve jeolojik yap  analizi ve uygun malzeme belirlenir.  
Yerel organizasyon ve insanlarda öneri al n r.  

Tekli köpek bar nma
Her köpek için en az 2 m2 kapal  alan, yükseltilmi  yatma yüzeyi, havaland rma ve do al ve tamamlay c  
ayd nlatma gerekir. Minimum s cakl k 10ºC, maksimum s cakl k 26ºC’d r. 

Çoklu köpek 
bar nma

Çoklu köpek bar nmada alan hesab  tekli köpek bar nma alan na göre yap l r. Cinsiyete göre ayr lm  
bar nma sa lan r.

Tekli kedi bar nma Bar nma alan  tek yüzeyi aç k ve en az 2,2 m3’tür. Her bölmede yatma, at k, yiyecek, su alan  ve iyi hava 
sirkülasyonu gerekir. 

Çoklu kedi bar nma Hastal klar  önlemek için yatma alanlar  ayr l r, iyi hava sirkülasyonu ve cinsiyete göre ayr  bar nma 
gerekir. Minimum s cakl k 10ºC ve maksimum 26ºC'dir. 50'den küçük gruplar önerilir.

Malzeme Seçimi Malzeme seçimi maliyete, fiziksel ve çevresel ko ullara göre yap l r.. 

Zemin Enfeksiyon ve yaralanmalar  önleyici, düzgün, s zd rmaz ve su birikintisine izin vermeyen yüzey planlan r. 

Duvar
Köpek bar naklar aras ndaki duvarlar salg n hastal  önlemek için sa lam, su geçi ini önleyen ve en az 1 
metre yüksekliktedir. Köpek bar naklar aras nda bo luk veya çatlak bulunmaz. 

Çat Çat  su ve kar birikmesini önleyen e ime ve tasar ma sahiptir.

Finans
Malzeme, üretim ve i çilik dahil tüm masraflar hesaplan r. Projeyi gerçekle tirebilmek için, hesaplanan 
maliyetleri kar layan uygun bir sponsor bulmak önemlidir.

Beslenme
Dengeli beslenme ve temiz su, hayvan sa l  için çok önemlidir. Beslenme gereçleri hastal  
bar nd rabilir; bu nedenle temiz tutulmalar  gerekir. Ayr ca, araçlar doldurmak ve bo altmak için pratik 
olmal d rlar.

Hava durumu
Virüs bula mas n  önlemek için iyi hava kalitesi artt r. Bu nedenle, bar naklar hava sirkülasyonunu 
kolayla t r r.

Ayd nlatma
Bar naklar mümkün oldu u kadar do al ayd nlatma sa layacak ekilde tasarlan r. Karanl k, hayvanlar n 
gündüz ve gece rutinini deneyimlemesi için ayd nl k kadar önemlidir.

Ses Kontrolü
itme duyular  insanlardan daha hassas oldu undan, sesler köpeklerde ve kedilerde strese neden olabilir. 

Bu nedenle sa l k ve refahlar  için uygun akustik ortam sa lan r.

Hijyen ve Temizlik 
Hastal n yay lmas n  kontrol edebilmek için bar nma ve beslenme ünitelerinde kullan lan materyaller anti-
bakteriyeldir, temizlenmesi kolayd r.

Tablo-3: Sokak Hayvanlar  Proje K lavuzu
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K lavuz Haz rlama Faaliyeti: Tasar m çözümü geli tirilmesi istenen sosyal probleme göre e itimciler, 
ö rencilerin projenin tüm a amalar nda takip etmeleri için, probleme yönelik de i kenlerin bulundu u bir k lavuz 
haz rlar. Bu k lavuz projeye özel olarak haz rlan r, bu nedenle içerik ve ba l klar sosyal problem konusuna göre 
de i ebilir.

“Sokak hayvanlar  için bar nma ve besleme istasyonlar n n tasar m ” için e itimciler, Çiftlik Hayvanlar  Refah  
Konseyi (2009) taraf ndan geli tirilen hayvan bar naklar n n ve beslenme istasyonlar n n tasar m ilkelerinden 
faydalanarak bir k lavuz haz rlanm t r. K lavuz içeri i Tablo 3’te gösterilmi tir. K lavuz tüm proje boyunda 
ö renciye rehberlik etmi tir.

Çiftlik Hayvanlar  Refah  Konseyi (2009) hayvan bar nma ve beslenme alanlar  tasarlanmadan önce hayvan 
ihtiyaçlar na yönelik ve tüm dünyada kullan lmakta olan ‘hayvan refah n n be  gerekli ilkesi’ ni geli tirmi tir. 
Ö renciler taraf ndan geli tirilen tüm projelerde bu ilkeler esas al nm t r. Bunlar:

 “Açl ktan ve susuzluktan kurtulma – kolay su eri imi, sa l kl  ve dengeli bir beslenme sa lamak.”
 “Ac , yaralanma ve hastal klardan korunma – hastal  önleme, h zl  hastal k tan s  veya tedavi 

sa lamak”.
 “Korkudan kurtulma- zihinsel zd raptan kaç nan ko ullar ve tedaviler sa lamak.’’
 “Rahats zl ktan kurtulma- rahat bir dinlenme ve uyku alan  dahil uygun bar nma ortam  sa lamak.”
 “Normal davran  ifade etme özgürlü ü – hayvanlar n davran  ve ya am biçimlerine uygun yeterli alan 

ve tesisler sa lamak”

Ara t rma Faaliyeti: Ara t rma faaliyeti temel olarak ön ara t rma ve saha ara t rmas  olmak üzere iki k s mdan 
olu ur. 

Ön ara t rma: Ön ara t rma ayr ca birincil ve ikincil ara t rma ad mlar na ayr l r. Birincil ara t rma, hedeflenen 
nüfusla (ilgili ki i veya kurulu lar) yap lan görü meleri içerir. kincil ara t rma ad m nda, ö renciler literatür veya 
çevrimiçi kaynaklar  kullanarak yaz l  ve görsel bilgiler toplar.

Ö renciler sokak hayvanlar  hakk nda birincil ve ikincil ara t rma kaynaklar  ile bilgi toplam t r. Ö renciler
ihtiyaçlar , k s tlamalar  ve mevcut ko ullar  anlamak için evcil hayvan sahipleri, veterinerler ve hayvan kurulu lar  
ile röportajlar yapm t r. Ö renciler Gazi’nin Patileri ile mülakat yapm  ve Gazi Üniversitesi Gölba , Merkez ve 
Mimarl k-Mühendislik kampüslerinde ya ayan kedi ve köpeklere dair bilgi toplam lard r. Hayvan anatomisi, 
ya am ve davran  biçimleri hakk nda literatür ara t rmalar  yap lm t r.

Saha Ara t rmas : Ö renciler hedef gruplar n davran lar n  gözlemler ve hedef gruplar, ortak kurulu lar ve 
topluluk liderleri ile röportaj yapar. Belirlenen arazilerin çevresel ko ullar  ve jeolojik özellikleri incelenir. Sosyal 
tasar m projeleri gerçek dünya problemleriyle ilgilendi inden, sürdürülebilir ürünler üretmek için ürünlerin gerçek 
kullan c lar n  incelemek önemlidir. 

Ö renciler, Gazi Üniversitesi Gölba , Merkez ve Mimarl k-Mühendislik Kampüslerinin çevresel ko ullar ve 
jeolojik özellikler aç s ndan incelemi tir. Bölgede önceki birkaç y l boyunca yard ma ihtiyac  olan ba bo  köpek 
ve kedi popülasyonunu ve bireysel mi yoksa grup halinde mi ya ad klar n , davran  biçimlerini gözlemlemi lerdir.
Arazilerdeki sokak hayvanlar n n mevcut durumlar n  ve onlara kim taraf ndan, nas l ve nerede bak ld klar n  
gözlemlemi lerdir. 

Bu a ama, ö rencilerin olas  problemleri ortaya koyan bilgileri toplamalar  için önemlidir. Bu a ama sonunda 
ö renciler tüm ara t rma ç kt lar n  rapor halinde e itimcilere sunmu tur.

Tak m Olu turma Faaliyeti: Tasar m ö rencileri bireysel çal malardan çok tak m çal mas n  tercih eder. Bu 
nedenle, bir ekip içinde çal mak özellikle gerçek dünya problemlerini ele alan sosyal tasar m projeleri gibi 
kapsaml  projeler için önemlidir. 

Projeye “Ürün Tasar m  II” dersini alan toplam 35 endüstriyel tasar m ö rencisi kat lm t r. Ö renciler e itimciler 
taraf ndan belirli bir kriter olmadan 9 gruba ayr lm t r.

Problem Tan mlama Faaliyeti: Bu a ama, önceki faaliyetlerden toplanan verilerin organizasyonu ve analizinden 
olu ur. Hedef kitle ve arazi belirlenir. 

Tak mlar öncelikle tasar m yapacaklar  araziyi ve sokak hayvan  grubuna karar vermi tir. Gruplar n belirledikleri 
hedef kitle ve arazileri a a daki gibidir;
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Grup 1: Mim.-Müh. Kampüsü 
Tekli Kedi Bar nma ve Beslenme

Grup 4: Merkez Kampüs 
Tekli Köpek Bar nma 

Grup 7: Merkez Kampüs 
Entegre Köpek Mama-Su Ünitesi

Grup 2: Merkez Kampüs 
Tekli Kedi Bar nma ve Beslenme

Grup 5: Merkez Kampüs 
Tekli Köpek Bar nma-Beslenme  

Grup 8: Gölba  Kampüsü 
Çoklu Köpek Bar nma-Beslenme 

Grup 3: Merkez Kampüs 
Çoklu Kedi Bar nma ve Beslenme 

Grup 6: Merkez Kampüs 
Entegre Köpek Mama-Su Ünitesi

Grup 9: Gölba  Kampüsü 
Çoklu Köpek Bar nma-Beslenme 

Tablo-4: Arazi ve Hedef Kitle Da l mlar na göre Projeler

Önceki faaliyetlerden elde edilen veriler storyboard ve problem haritalama ile görselle tirilmi tir. Payda lardan ve 
e itimcilerden geri bildirim alarak faaliyetlerine devam edilmi tir. 

Fikir Geli tirme Faaliyeti: Bu a amada, ekipler tasar m problemlerine yönelik çözümler için fikir üretir. Beyin 
f rt nas , zihin haritalama ve tasar m matrisi gibi yarat c  dü ünme teknikleri kullan l r. Fikirler eskiz ve maket 
somutla t r l r ve de erlendirilmek için e itimcilere ayr nt l  çizimler ve maketler sunulur, kritik al n r.

Üretilen fikirler e itimciler d nda topluluklar ve kampüs sakinleri ile de payla lm t r. E itimciler ve ö renciler
aras nda eskiz, maket gibi materyaller arac l  ile proje kritik dersleri i lenmi tir. Her bir grubun üretti i 
fikirlerden üçü seçilerek geli tirilmesi istenmi tir. Bir sonraki faaliyete kadar fikir geli tirme faaliyeti devam 
ettirilmi tir.

Ön Sunum Faaliyeti: Ekipler, sivil toplum kurulu u, ders e itimcileri ve farkl  disiplinlerden e itimcilerin 
olu turdu u jüri üyelerine projelerini, taslak modelleri, çizimleri ve ara t rma raporlar n  sunarlar. Ön jüri ile son 
tasar mlar n  geli tirmek için geri bildirim al rlar. 

Ön sunum s ras nda ekiplerin projeleri problem tan m , ara t rma analizi ve sentezi, geli tirilen fikrin yarat c  ve 
özgün olu una göre de erlendirilerek sunulan üç tasar m fikrinden biri ön jüri ile seçilmi tir. Sunumlarda, 
belirlenen sokak hayvanlar n n ve ya ad klar  arazinin foto raflar , arazinin analizi ve önerilen tasar m çözümünün
storyboard sunumlar , teknik çizimleri (ortografik ve perspektif) taslak modeli ve malzeme önerisi istenmi tir.

Arazi Testi Faaliyeti: Bu a amada, ekipler öncelikle projelerini gerçekle tirmek için uygun bir yöntem ararlar. 
Tam ölçekli kullan ma haz r prototipler e itmenlerin rehberli inde üretilir. Tam ölçekli prototipler, kullan c lar 
taraf ndan gerçekten kullanacaklar  alanlarda test edilir. Kullan c -ürün etkile imi ve antropometrik ölçümler 
aç s ndan analiz edilir. Optimizasyon için olas  hatalar kaydedilir.

Ekipler, e itmenlerin ele tirileriyle tam ölçekli kullan ma haz r prototipleri için ürün geli tirme sürecine 
ba lam t r. Materyaller ve üretim teknikleri, süreç boyunca e itmenlerin geri bildirimlerine göre gözden 
geçirilmi , maliyet hesaplar  yap lm t r. Malzeme teminleri k smen sponsorlar arac l  ile ancak ço unlukla 
özkaynaklar ile sa lanm t r. Prototiplerin üretimi, öz kaynak kullan larak üniversite atölyelerinde 
gerçekle tirilmi tir. Gruplar n bir k sm  at k malzemelerden faydalanm t r. Üretilen bar nma ve beslenme üniteleri
ö renciler taraf ndan planlanan arazilere yerle tirilmi tir. Kullan mda antropometrik ölçüler, kullan c -ürün 
etkile imi, ürün-fiziksel çevre etkile imi uygunluk aç s ndan analiz edilmi tir.

Optimizasyon Faaliyeti: Önceki a amada incelenen prototiplerdeki hatalara göre revizyon yap l r. Optimizasyon 
faaliyeti ideal ürün elde edilene dek tekrar edilebilir. 

Optimizasyon a amas nda, saha testi s ras nda ortaya ç kan prototiplerdeki tüm hatalar kaydedilmi  ve 
e itimcilerle tart lm t r, yap lacak revizyonlara karar verilmi tir. Baz  prototipler sahada revize edilirken, 
baz lar  atölyeye geri gönderilmi tir. Optimizasyon ve saha test a amalar , optimum ürün elde edilene kadar tekrar 
edilmi tir. E itimciler, sahaya kurulan ürünleri sivil toplum kurulu lar , kampüs içindeki hayvanseverler ve di er 
ekipler ile birlikte kontrol etmi tir.

Final Ürün/Sistem Sunum Faaliyeti: Her gruptan geli tirdikleri ürünlerini arazide sunmas  istenir. Sunumlar 
aras nda ara t rma raporu, eskizler, teknik çizimden olu an bir süreç el kitab  bulunur. Jüri üyeleri tüm süreci ve 
final ürünü de erlendirir.

Her grubun bar nma ve beslenme üniteleri belirlenen arazide jüriye sunulmu tur. Gerçek kullan c lar  olan, kedi 
ve köpeklere tekrar test ettirilerek hayvanlar n kullan m  gözlemlenmi tir. Final ürün son test faaliyetinde farkl  
disiplinlerden e itimcilerden, ders e itimcilerinden, sivil toplum kurulu u üyelerinden olu an jüri üyeleri, tüm 
süreci de erlendirmi tir. Proje sürdürülebilirli i için ürünler belirli aral klarla kontrol edilmi tir, bir problem 
durumunda optimizasyon ad m  tekrar edilmi tir.
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Projenin De erlendirilmesi

Ö renciler a a daki 8 soruya verdikleri cevaplar ile, sosyal tasar m n hem e itim hem de ki isel düzeyde 
yeterliliklerinin geli imi üzerindeki etkisini de erlendirmi lerdir. Kat l mc lar, verilen cümlelerin kabul 
edilebilirli ini Likert ölçe inde de erlendirmi tir.

S1-Bu proje, hayvan haklar  konusundaki fark ndal m  art rd .
S2-Bu proje, tasar m n hayvanlar n daha iyi ya amas  için çok önemli oldu unu anlamam  sa lad .
S3-Bu proje bana endüstri ürünleri tasar m n n sosyal etkisi oldu unu gösterdi.
S4-Tasar mlar m z  üreterek sürdürülebilir olumlu bir sosyal de i im sa lad k.
S5-Üçüncü ki ilerle i  birli i yapmak (topluluklar, sponsorlar, üniversite çal anlar , ö renciler, ba bo  hayvanlar  
önemseyen insanlar vb.) projeyi olumlu yönde etkiledi. 
S6-Sosyal sorumluluk projeleriyle art k daha fazla ilgilendi ime inan yorum.
S7-Hem mesleki hem de ki isel becerilerimin geli ti ini dü ünüyorum.
S8-Geleneksel tasar m metodolojilerine göre bu projede uygulanan metodolojiden daha çok memnun kald m.

ekil 2’de de görüldü ü gibi, ö rencilerin en az %70'i yukar daki tan mlamalara kat l yor ve kesinlikle kat l yor 
sonucu ç kar lmaktad r. 

 

ekil-2: Projenin Ö renci Taraf ndan De erlendirilmesi

Bu proje ile ö rencilerin, sosyal sorumluluk projelerine kar  mesleki sorumluluklar n n fark ndal  artm t r. 
Gerçek dünya problemlerini ve sosyal problemleri anlamalar  sa lanm  ve bu problemler için çözüm üretme 
becerileri geli tirilmi tir. Sosyal tasar m konular n  ele alan ö rencilerin topluluk, kurum ve kurulu larla ortak 
çal arak gerçek tasar m çözümleri geli tirmesi sa lanm t r.

SOSYAL FAYDA 
Projenin tamamland  tarihten itibaren üniteler kediler ve köpekler taraf ndan kullan lmaya devam etmektedir. 
Üniversite kampüsü içerisinde hayvanlar n da n k ya am ve beslenme biçimleri düzenlenmesi sa lanm t r. 
Hayvanlar n kampüsten at lmas n  önleyen bu proje ile ba bo  kedi ve köpekler için uygun ya am alanlar  
olu turulmu tur. Proje ayn  zamanda, ö rencilerin sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisini artt rm t r. Projenin 
daha fazla kitleye ula t r lmas  için elektronik kitap olu turulmu tur. Proje tamamland ktan sonra sosyal medya 
arac l  ile yap lan payla mlar sonucundan farkl  üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden olumlu tepkiler 
al nm t r. Proje gözlemleri, projenin tüm a amalar nda amaçlanan hedeflerin oldukça gerçekle ti ini göstermi tir. 

SÜRDÜRÜLEB L RL K
Proje tamamland  tarihten itibaren hedef kitlesi taraf ndan kullan lmaktad r ve kampüs ö rencilerine ve 
personeline olumlu etkisi devam etmektedir. Proje faaliyetlerinin ve etkilerinin daha fazla kitleye ula t r lmas  için 
elektronik kitap olu turulmu tur, ö renci ve e itimciler taraf ndan sosyal medya kanallar nda duyurulmu tur. 
Proje büyük oranda özkaynaklarla olu turuldu undan ve de i en ö renciler ile proje tekrarlanabilece inden 
sürdürülebilirli i yüksek bir projedir.
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Foto raf-1: 9 adet Proje Faaliyet Foto raflar
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Foto raf-2: 9 adet Final Sunum Foto raflar
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BÜTÇE
Dokuz adet projenin hammadde temini için bütçe 2.000,00 (ikibin) Türk Liras ’d r. At k malzemeler kullan ld  
projeler olmu tur. Malzemelerin bir k sm n n kesiminde üniversite atölyesinde yap lamad nda d  kaynak 
kullan lm t r ve bütçe 1.000,00 (bin) Türk Liras ’d r. Montaj ve üretim üniversite atölyesinde ö renciler 
taraf ndan yap ld ndan herhangi bir maliyet olu mam t r. Ürünlerin hayvanlar n ya am alanlar na ta nmas  için 
lojistik maliyet 500 (be yüz) Türk Liras ’d r. Gruplara baz  üretim faaliyetleri s ras nda k smen sponsor olan 
kurum kurulu lar; Ankara Büyük ehir Belediyesi, Gölba  Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Ak n Orman Ürünleri 
A. ., Hekim Yap  A. .’dir. Dokuz adet proje için toplam maliyet 3.500,00 (üçbin) Türk Liras ’d r.

LET M
Proje Lideri; Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN hgyavuzcan@gmail.com,
Proje Yürütücüsü; Ö r. Gör. Bar  GÜR barisgur_@hotmail.com,
Proje Yürütücüsü; Ö r. Gör. Özden SEVGÜL ozdensevgul@gmail.com , 
Proje Yürütücüsü; Ar . Gör.Dr. Selçuk KEÇEL selcukecel@yahoo.com ,
Proje Yürütücüsü; Gör. Cemil YAVUZ cemilyavuz@gmail.com,
Proje Yürütücüsü; Ar . Gör. Damla AH N damla.akdas@gmail.com,
Proje Yürütücüsü; Ar . Gör. Utku KOCAMAN utkukocaman@gmail.com
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SS-4
ENGELSİZ

DERSHANE
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Asuman Do an - E itim Koordinatörü ve Gönüllü Ö retmeni

 asumandogan1994@gmail.com -   0 553 600 27 07 

PROJE AMACI: 

,

narak 

,

akademik alandaki yetersizliklerin le yap telafi edilebilmesi  ve okul 

erek, n

desteklenme .

Sosyal faaliyetler  ve drama etkinlikleriyle dershane

ve keyifli hale getirebilmek .

HEDEFLER 

- , sosyal yer edinebilmesi, 

-  hareketlerinin desteklenmesi, 

- ,

- , kendine yetebilen
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ile bu n aileleri.  

-

Engelsiz Dershan

Dernek 24.000 TL Su: 850 TL

3500 TL Temizlik gideri: 4000 TL

Telefon: 850 TL
( çay , kahve , eker , 

ö rencilerimizin ders 

ald klar  günlerde 

yedikleri yemekler)

4000 TL

: 950 TL 2000 TL 

Elektrik : 1200 TL 

TOPLAM: 41.350 TL

Cumartesi .00-13.00 ve 13.40-

 (h

). versitesi, 

TOBB  ve 

ekteyiz.  

,  drama ve 
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 daha kendinden emin de

, bu sene itibariyle, sabah 

Velilerle gerek birebir, 

kurumumuza davet 

ederek 

-  Bunu 

,  velilerin 

- , bu zamana 

lar. Y ,

alabileceklerine, iyi 

sahip olabileceklerine, hatta anne- na  olab  T ,

 oranda 

izl Hacivat Hacivat 

 sahneye  yoluyla onlara 

nelerin, ; Hacivat nu yaparak deneyimlemelerine 

,

,

 kabartma harflerle 

tam bir 

z. -

, hem n yemekhanesi, spor tesisi, 

konferans 

eklemelerini 

pastayla; o ay 

birlikte
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,

.

Sene sonunda  gele

d   Piknik 

. K

Mezun 

halinde 

, birlikte 

sesli toplarla futbol, yakan top gibi oyunlar oynuyor, ip ,

 M  ve 

 hep birlikte yemek yiyor, mezun 

ni ile yap

-  faaliyetlerini, yeni ,

gittikleri z. 

c

Sanat, spor, bilim, ,

fikirlerini edebilme, 

bekleyebilme, etkili bir ler

n bu deneyimi elde edeceklerine 

 hep birlikte dinleyip, okuyup, kitap 

,

okuma heveslerini hedefliyoruz. 

Projemiz, - .

 ise;  

Vedat Dalokay Salonu 

-

Ankara 
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-KPSS 

il erisind  iyi 

ve devlet ,

, Son 

iz nde ve 

ve ailemize  devam edecektir.   

 engelliler 

de

 hareket  becerileri 

gibi temel konularda ir. edemezken, baston 

kullanmak, Braille 

sosyal 

, bastonunun 

unla hareket etmeyi  kendine yetebilen, her 

neticesidir.  ,

 veren, onlara 

bizim iz  yerinde iz

iz dir yan 

projemiz etkiye 

 bir duygu
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-1: 

-2: Sude  ve 

-3:  2017-  / Betimlemeli film 
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-4:   Salih ve 

-5:  Sene sonu veda 

-6:  Sene sonu 
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SOSYAL MEDYA 

https://www.facebook.com/engelsiz.dershane.1

https://www.instagram.com/engelsizdershane 

Drive 

https://drive.google.com/open?id=1sEmKzzUt8rMzoyRydLq7IrIYRpLm691W

SUNUM  

asumandogan1994@gmail.com 0 553 600 27 07  
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SS-5

BİLİM HER YERDE
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Gressa pek Balc

gressabalci@outlook.com

projeyi hayata 

silcisidir. 

.

Tablo-1



88 5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

Bu proje

projesidir. Projenin -

 Bu a tamamen 

i

-

Projenin Hedefleri 

- n bu projede; 

2 hafta mektedir. 

.

ise

olarak 2-

Bu projenin .

 karar veril . Proje, 2016-

 hedeflenmektedir.

inlik 
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Faaliyetler 

Projenin 

31 Okul M mam, 13 K V  ve 428 aile ziyaret 

edilerek 

-Bilim ve Fen Deneyleri -Matematik ve -Dijital Teknoloji 

-Sanat ve Resim - -Spor Faaliyetleri 

 ve projenin sonucunda 640 

(Tablo-2) 

Tablo 2. Faaliyetler 
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sonucunda ortaya 

-

rul

korosu kurularak riti

, Temel Beceriler, Nedensellik-

Deneysel, Sosyal ve Fiziksel becerile

Nedensellik-

D

S

Fi -

 proje sonunda, -

inden 

Sosyal Fayda 

-

. B

 veya .

i

,

cu 
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istem

ve 

hedeflenmektedir.  

Tablo-3 

, vakitlerinin 

maya, %25 inin ev ne 

r.  4-

,  yarat nin 

sonucu ve lerin 

ni acak yetilerini kullanabilecekleri vik edilmeye 

, , bununla 

birlikte kleri yeni stratejileri 

, . H

,

yeni deneyimler edinmeleri de .
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, -

hedeflenmektedir. 

ek 

rden biridir. 

Uzun vadede projenin, 

,

projesidir. Projenin gelecekte o

http://eglencelibilim.com/

Mail Adresleri: 

zeynepu@eglencelibilim.com

yunuse@yetenekakademisi.com

turgay@eglencelibilim.com

gressabalci@outlook.com
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leri 

Resim-1: 
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Resim-2: 
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SS-6
İYADER TOPLUMSAL

CİNSİYET EŞİTLİĞİ

EĞİTİMİ PROGRAMI
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Merve M EK-Yönetim Kurulu Ba kan
Telefon +90 507 844 95 58 

E-mail merve.simsek@iyader.org.tr

Bü ra TUFAN-Aktivist 
Telefon +90 539 974 75 75 

E-mail busra.tufan@iyader.org.tr

Proje Uygulama Yerleri 
Ankara

   

-

For

alanlarda faaliyet g

Hedefler 

Aktivistleri; 

ve 

a aktivistler 

  ne 

bilgilendirilmesi,  
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 Toplum ,

 

 

 rilmesi,  

 

edebilmeleri,  

 

 mesi,  

 meleri,  

 da

,

Hedef Kitle
aktivistlerdir. Aktivistler de 

genelde sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet ve/veya bu alanda aktivizim faaliyetleri 

Aktivist E

,

ektedir. toplumsal cinsiyet 

deki 12-18 taki bireylerden ve 

-

Toplumsal Cinsiyet  - 
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Hibe

Kurum

Uygulama 

Tarihleri 

18-

2017

IYAGENDER Toplumsal 

-1 

32.050 TL Konaklama 15.250 TL   

16.800 TL 

Amerika 7-

2018

IYAGENDER Toplumsal 

-2 

5.800 USD 3600 USD

Konaklama 2.200 USD   

Tablo 1 Hibe alınan projelerin bütçe detayları

Faaliyetler 

,

,

enler, toplumsal 

deneyimleyerek 

 karma ; ,

soru & cevap,  ve egzersiz .  temelde interaktif olacak .

-cevap,  yoluyla teorik bilgileri  ve bu konuda d nmeleri 

. .

a

beklentilerini -
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,

:  ihtiya  duyar ;  zarar 

verir ; ; .

Bir sonraki Kim Bu Adam

kavramlar ul

n incelenmesi 

materyaller kullan -

te ya da dergiler, ,  ve 

i

,

inden 

e ; psikolojik, 

,

dir. K , r larak her gruba birer 

bir gurubun , bir gurubun da olumlu ve olumsuz olarak 

: , , pasif/aktif ,

dedikoducu/ketum , korkak/cesur ,

nlerde de kullanmakla beraber, 

lar
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,

,

,

anlamaya zeyini 

:

ve  bir annesin

bir foto modelsin R ,

,

konumda olanlar yerlerinde ,

Vurun Medyaya ,

leri

; erkeklerin ve 

olan nu 

Bu etkinlikler U  oturur ve 

.

lere 

son

www.iyagender.org 

Belediye

 sayesinde 

Forumu ve Denge Denetleme A

Sosyal Etki Analizi 

i
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Temel Lise, Mesleki Teknik ve A

test-son test analizleri ile g .

https //drive.google.com/drive/folders/1DfqGkzqWT2c4yhI2Prm-BWKWVftqFsAY?usp=sharing

https //www.facebook.com/iyader2014   

https //twitter.com/iyader2014 

https //www.instagram.com/iyader2014/ 
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SS-7
SURİYELİ 

MÜLTECİLER VE
YEREL TOPLULUKLAR

ARASINDA SOSYAL
UYUMUN

GÜÇLENDİRİLMESİ
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Leyla Onur Yanar - Proje 

 leylaonuryanar@gmail.com 00905327449618 

PROJE TEMASI:

:

PROJE 

PROJE AMACI: Proje kodu 1027 

m y s

HEDEFLER:
1-

2- 

3-

330.000 Euro

rilen etkinliklerde 
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1. b

faaliyetler: 

2. -

3. yim Teknolojisi, 

4. -

- -Erba

-Resim, Futbol Kursu, Voleybol Kursu, Basketbol Kursu. 

5. Sosyal-

zisi, Batman Hasankeyf 

Gezisi. 

6. 

ve psikolojik bozukluk, Sosyal 

7. cadele G

bir  8 M

SOSYAL FAYDA:



5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi 107

iyeli 

 seminerleri ve sosyal 

hay Sosyal-K

bulun lirl

soru

E-Mail Adresi: info@kizilkader.org

Facebook: https://www.facebook.com/liderkadindernegi 

Twitter: https://twitter.com/KadLider
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-1: 

-2:  Bir Kare.  
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-3:

-4: Drama 
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-5: Bir Kare.  

-6: 8 Mart Mardin-
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-7: 

-8: 

Referanslar  

Kristina Willebrand/Project Manager  

KristinaWillebrand@giz.de
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SS-8

ÜNİVERSİTE - EV
PROJESİ
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Efe Sercan Özçam - Çekirdek Ekip üyesi

Tel No:5550039457-Mail adresi:efesercan01@gmail.com

Ergi Onat Çelik - Çekirdek Ekip üyesi

Tel No: 5558688482 – Mail adresi: ergionat123@gmail.com

 etme 

Belediyelerinin 

- rol-model olarak  ve 

 bir nebze de olsa 

Hedef Kitle 

osyo-ekonomik ve sosyo- -

Hedefler 

- ayabilecekleri nda bilgilendirmek. 

- d

- da

- 

- Y

- 

- 
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-

yar

- P

a

-

verilen 

-

Denetleme- -

denetleme,

konuda ,

-  Ekip  izleme ve  ekiplerin  geri bildirimlerini inceleme, 

- Ekipler 

-  yol  olma ve sorunlara 

-

-  istek  bildirim 

-Ev ekibi: -Ev -Ev) projesinin 

-Ev projesi 7  ve 

. -

lar. -E

-Etkinlik-
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a

-Kitap Ekibi: -

- -

Bilgi-Belge-

resim, 

 alandan sorumludur. 

-

-Etkinlik-

edilmesinden sorumludur. 

- -

zla bilgi edinme 

A

-Ev Ekibi ile 

r. 

- n

:  Ankara  olmak  birlikte 

 ve  kurumlarla olan  Dernek ile  tutar ve gerekli 

bilgileri Dernek  Kurulu ile  Bunun  sivil toplum  ile 

 konusunda BBB Ekibi ile birlikte kamu ve ler yapar, 
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 teklifler sunar ve  Ekip e  gruplarla 

 olan  istekler ve  ilgili yerlerle irtibata  amac

 katmak ve var olan 

Fon Ekibi: -

 maddi konularla ilgilenen tek ekibi Fon .

Proje Ekibi:

Proje Ekibi

Proje Ekibi

kirlerine ve projelerine sonuna 

-  ve 

-

-

-

-
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- Kermes

-

-

AGT 

-

-

i

Faaliyetler:   

o -Ev projesinde yer almak 

 evlere 

o 6 -

ve sosyo- ,

o 

iyor.  

o  toplan r ve nu 

projenin 

yer alan sorular: 
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.

o enir. 

Projemize %70 ten 

-

o 

sergilenir. Yararl

l

o Her 10 K

o 

o 

o 

o 

o 

o 

ilgisin
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a

o r

ni 

sanatsal vb. uz. Dergi 

nde liyor. Bu 

sayede onla .

o sona eren 

,

 Bu kamplara 



120 5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi



5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi 121



122 5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

.

Sosyal Etki Analizi

- Her proje 

https://drive.google.com/open?id=1m5SJQLxwrpomy4rgBTK67CXihQkpnh2g

bilgi@ankaragonullutakimi.org

Tel no: (0312) 286 7979 

Harcama Kalemleri Tutar 

 11637.45 Konser Stant  2815 

51 381.65 
277.75 Etkinlikler 1507 

98 2335 
227.23 1611 

Toplam 4000 
12291.43TL Toplam 

12649.65TL 
Tablo 1:2017-2018 Harcama Kalemleri ve Gelir

@ankaragontak---https://bit.ly/2HLX6xW 

@AnkaraGonTak---https://bit.ly/2DOp34e 

Ankara ---
https://bit.ly/2DNp48H

www.ankaragonullutakimi.org /AnkaraGonTak--- https://bit.ly/2WC0leH 
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SS-9

HASTANE SOSYAL
MARKET
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Halil brahim YILDIZ

ibrahimyildiz77@hotmail.com

UYGULAYAN :

anesi, Turgutlu Devlet 

Bilindi WHO

bedenen, Bu 

ekonomik 

sosyal marketlerinden birimimiz koordinasyonunda temin edilerek tedavi olan bireyl

de

:

 Devlet Hastanesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Akhisar Mustafa 

 Devlet Hastanesi  Hastanesi, Selendi Devlet Hastanesi  Devlet 

Hastanesi, Soma Devlet Hastanesi  Devlet Hastanesi ve Turgutlu Devlet Hastanelerinde sunulan s

hizmetinden yararlanan bireyler ve ki 
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terlik  tespit edilen hastalar. 

 Devlet Hastanesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi  Devlet Hastanesi, Ruh 

 Hastanesi, Selendi Devlet Hastanesi  Devlet Hastanesi, Soma Devlet Hastanesi, 

 Devlet Hastanesi ve Turgutlu Devle

etmesi ile idame olan bir projedir. 

m ve montaj faaliyetlerinden sonra potansiyel 

her ne sebeple olursa olsun (trafik k

 devam eden uygulama leri

 tespit edi lan

SOSYAL FAYDASI: 

Manisa 
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mesidir. 

-1: Sosyal Market 

-2: Sosyal Market 
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SS-10

SEDEFTEKİ İNCİLER

PROJESİ
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Didem GÜRBÜZ
didem.gurbuz@faydasicokvakfi.org

Projenin Hedefleri: 
-

-

-

-

-

-

-
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Hedef Kitle: 

 

 

 

 Me

 

 

2018 dir.

-bursum, fonzip, 
bursiyerlere bilim teknik)

-

TOPLAM 
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Faaliyetler  

A. 

nle ilerlerken, 201

Sev

,

,

b ve

 Meram Fen Lisesi 

 Meram Anadolu Lisesi 

 Karatay Fen Lisesi 

  Lisesi 

 

 

 

 

 

 

 

-

Liselerde, 

ri yapma 
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rencisi)  

Teknik Anadolu Lisesi)  

Anadolu Lisesi) 

B. 

destekleriyle de manevi olarak desteklem

. 2018-

-

-bursu

-bursumla 

  11 - 

ilk 
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 Aka

yolcu ettik. 

.
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2 -

Her u bir mail 
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mentee-

Sedefteki 

2017- 

2018-

devam etmektedir.  
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Sosyal Fayda:  

sanayideki 

olarak projeye devam edilecektir. 

Telefon: 
+90 262 676 71 90 
Mail: bilgi@faydasicokvakfi.org
Mail: didem.gurbuz@faydasicokvakfi.org

-
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-
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SS-11
MÜLTECİLER İÇİN
AVRUPA İŞBİRLİĞİ

(EUROPEAN
COOPERATION FOR

REFUGEES)
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Mert Güzelkasap, Pi Gençlik Derne i E itim Koordinasyonu Sorumlusu

+90 534 899 59 86 

training@pigenclikdernegi.org

:

Proje Uygulama Yeri: 

 Pi 

Bulgaristan Bulgarian Youth Association

Macaristan 

talya Fondazione Scuola Di Alta Formazione Per Il Terzo Settore

Litvanya Asociacija Apkabink Europa

Makedonya  Association For Research Education And Development Marketing Gate Skopje 

Polonya Fundacja "Zielony Slon"

Romaya Asociatia Desenam Viitorul Tau

Slovakya Youth Empowerment in a European Society

Hedefler: 
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etkisini incelemek 
 
 

bulunmak 
 

 

Hedef Kitle: 

Hedef kitlemiz 15-

:

Projemiz 

28.400 Euro hibeyle 

:

Tutar 
Seyahat 36 8.880,00 Euro 
Kurumsal Destek 36 19.440,00 Euro 

4 80,00 Euro 
GENEL TOPLAM 28.400,00 Euro 

Tablo-

Faaliyetler: 

-

 getirildi. 

Faaliyetlerini 04-

sorular soruldu.  
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ilk 

dil bariyerinin siv lar.   

haftada sadece 

6 aydan fazla beklemek zorunda kal  dile getirdiler. zaman 

edilmediklerini de belirttiler.  

 dile getirdi. 

psikolojik tra

problemler ile ni 

n ifade ettiler. 

na -  talep 

ettiler zla

kurslar

n

 konulardan bir  ise ydi. 

yetlere okulda da devam edilmesi 

kendi 

aktivitelere dahil umuyorlar. Ailelerinin bu konuda 

, hatta lard

alanlar dile getirdiler ,
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 dil 

bariyeri

-

 ne gibi zorluklar e

soruldu. 

i

ve bu ke  ettiklerini dile 

getirdiler.  

ne gibi lerini 

;

beklediklerini belirt

tekrar bir araya geldiler. 

AGH

projeler gel AGH k

problematik  bir er

bu soruna 
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ve devletin ne

ni

, a

t ,  y

 ve 

iler ile ilgili 

da

in 

yol ilenmesi konusunda hemfikir oldular.  

makla birlikte bu 

-
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ve 

b -

olumlu anlamda destekleyebilece ni savundular. M

ar Suriyeli 

lar.

lif edildi. 

n

savundu

fa belirtti.    

-3: Fikir si
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soruldu. 

ifade ettiler y

fazla para harca

agresif bir tutumla propaganda yapt ler.

a ler.

yandan 

belirtti.  

https://goo.gl/f8WjQX ).

NOUA Maganize ile), NCG Cooperation Award 2017

er.

larak t

 O

 da 

de

nin ge

 Projenin 

sonunda k .

:
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Sosyal Etki:  

belirttiler. Toplumda var olan ol ,

devletin 

Proje : http://bit.ly/ecfr2018

Proje Belgeseli: http://bit.ly/ecfrbelgesel 

Proje Filmi : http://bit.ly/ecfrprojefilmi

Pi Gen

 Web Sitesi (TR / ENG)  : www.pigenclikdernegi.org 

Telefon    : +90 232 483 03 14  

E-mail   : iletisim@pigenclikdernegi.org 

 : https://www.facebook.com/pigenclikdernegi

 : https://www.facebook.com/piyouthassociation 

Twitter (TR)   : https://twitter.com/PiGenclikDer 

Instagram (TR)  : https://www.instagram.com/pi.genclik.dernegi 

Adres    
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SS-12

4B GENÇ
PROFESYONELLER
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Ça lar Çabuk - Kurucu & Koordinatör & E itmen & Dan man
Dördüncü Boyut Akademi

Uncular Cad. 28/2 34672 Üsküdar, stanbul / Türkiye
Telefon: 0532 785 44 73 - 0216 999 98 11 

E-Mail: cabuk@4bakademi.com , bilgi@4bakademi.com 

-

Projeyi Uygulayan Kurum 

Hedefler 

-

(

-
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Hedef Kitle  

Akademi; 

 22-

 profesyoneli 

-

-2019 

Harcama Kalemleri  
Websitesi 2.000,00 TL 

5.000,00 TL 

, 5.000,00 TL 

1. Kalita Akademi -

-

-  Konferans Salonu ( 5 adet etkinlik 

4. Taksim Elite World Prestige Hotel -

-  Salo

-

-

17.500,00 TL
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 - 

- 27 Haziran 2015 

- 27 Haziran 2015 

-

- 23 Ekim 2016 

- Menti Bulu -

7.2. Blog Yazmak

-

10.1. Liderlik

10.4. Digital 

10.9.

10.15. Sanayi 4.0 

5.250,00 TL 
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-

2.1. Liderlik

2

2.15. Sanayi 4.0 

3. Y'lerden Y'lere

4.400,00 TL

3.000,00 TL

Genel Toplam:  42.150,00 TL 
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Faaliyetler 

1. 

Mentorluk Proje Ekibi. 

2. 

  - 14 Ocak 2015 

 -

3. 

4. 

19.30 

5. 

 -

 - 27 Haziran 2015 

 - 27 Haziran 2015 

 -

 - 23 Ekim 2016 

 - 11 

6. 

 

 

  (31 Ocak 2018)  

7. k Projesi  

k -
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:

8. -

9. 

10. 

B

 

 

 

 

 

Proje Hedefleri: 

analizi yapaca



154 5. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

11. - - (5 Mart 2019) 

 

Sunumu 

 

12. -

 

 http://4bgencprofesyoneller.net/arastirma.htm 
 http://4bgencprofesyoneller.net/2016/rapor/4BGP.pdf  
 

 
 
 

 

 

 
 

sonraki evrelerinde 

 

 

 Proje 22-
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birbirleriyle 
 

 

Sosyal Etki 

 
 
 
 
 

Sivil toplu

                                     

1

 alarak, 
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- !

Akrandan akrana:
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2

3: Talking with Masters- 
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4: Talking with Masters-

5
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6

Uygulama Video Linkleri 

 https://www.youtube.com/watch?v=M7ogBO_JMK8&t=2s (Konferans) 

 https://www.youtube.com/watch?v=sS8qAMJLgcY&t=24s (Konferans) 

 https://www.youtube.com/watch?v=zO0Af8GMXBk

 https://www.youtube.com/watch?v=8oaRB46WZyc

i/Websitesi adresleri  

 Web Sitesi: http://4bgencprofesyoneller.net

 Facebook: https://www.facebook.com/4bgencprofesyoneller/?fref=ts 

 Twitter: https://twitter.com/4b_gpk?lang=tr

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/4b-gen%C3%A7-profesyoneller-6a2467116/

 LinkedIn Grup: https://www.linkedin.com/groups/7427894/

 Instagram: https://www.instagram.com/4bgencprofesyoneller/?hl=tr
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POSTER
SUNUMLAR
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