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ANADOLU VAKFI:
YARINI DÜŞÜNMEK
İki Anadolu insanı, Kamil Yazıcı ve
İzzet Özilhan, 1969’da Anadolu Holding’i
kurarak Cumhuriyet tarihinin
en önemli girişimcilik hikayelerinden
birini başlatmışlardı.
1979 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nı
kuran Yazıcı ve Özilhan, vakfın öncelikli faaliyet
alanlarını eğitim ve sağlık olarak belirlediler. Anadolu
Vakfı, 34 yılda Türkiye’nin her yerinde 50’den fazla
eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık
ocağı yaptırdı; ilgili devlet kurumlarına devretti. Vakıf,
20 binden fazla öğrenciye burs sağladı ve ihtiyaç sahibi
on binlerce kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sundu.
Bugüne baktığımızda hayırseverliğin sadece
‘vermek’ ile kalmayan yaygın bir vakıflar
ağını, kurumsal bağışçıları ve bireyleri içine
alan geniş bir sosyal yapıya dönüştüğü
görülüyor. Bu yeni yapıda değişim yaratmak
için insanların ve kurumların dahil olduğu
yeni bir dünyanın kapıları açıldı. Anadolu
Vakfı, 2012 yılında yeni bir döneme adım
atarak, dinamik ve gelecek nesillere katkısı
net olarak ölçülebilecek toplumsal projelere
ağırlık vermeye başladı. Günümüzde Vakıf,
Türkiye’nin dört bir yanında uyguladığı burs
programları ve mentoring çalışmaları ve
proje destekleriyle sadece gençlerin ve
çocukların değil onlara yol gösterecek eğitim
görevlilerinin de gelişimlerine katkı sağlıyor.
Anadolu Vakfı’nın toplumsal dönüşüm ve
insana yatırım vizyonuyla yenilediği sağlık
alanındaki çalışmaları, Gebze’de kurulan ve
kısa sürede ülkemizde ve yakın coğrafyamızda referans kaynağı olan Anadolu Sağlık
Merkezi ile başladı, Anadolu Sağlık Ataşehir
Tıp Merkezi ile devam etti.
Tüm bunlar yapılırken bir yandan da, Anadolu Vakfı Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörlüğü, yerel yönetimlerle
işbirliği yaparak ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor; seminer, konferans ve toplantılar düzenleyerek sağlık konusunda
halkı bilgilendiriyor.
Anadolu Vakfı, eser yapımı ve yönetimi alanında ihtiyaç duyulan bölgelerde sağlık ve eğitim alanlarında binalar
inşa edip devlet kurumlarımızın hizmetine veriyor. Vakıf, geçtiğimiz yıllarda yapılan binaları ziyaret ederek, onları
yetkililerle değerlendiriyor ve gerek görüldüğü takdirde bu eserlerin ek bina inşaatlarını ve bakımlarını üstleniyor.
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ANADOLU VAKFI,
GENÇLERE DENEYİM
KAZANDIRIYOR.
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Anadolu Vakfı, bursiyerlerine deneyim kazandırmak için
Mentoring ve Coaching programı altında çeşitli illerde
workshop, seminer ve toplantılar düzenliyor.
Mentoring ve Coaching programı, gençlerin farklı
ortamlarda, bilgi ve deneyim paylaşımı yolu ile yeteneklerini
geliştirmesine olanak sağlamak; onları topluma vizyoner,
açık fikirli, değer üretebilen bireyler kazandırmak amacı ile
uygulanan etkinlikleri kapsar. Program dahilindeki
etkinliklere, Anadolu Vakfı bursiyerleri, mezun bursiyerler ve
kapasiteye bağlı olarak yüksek ögrenimini sürdüren gençler
katılmaktadır.
Bu programın başlamasıyla beraber, gençlerin
kariyer gelişimlerine ve profesyonel ihtiyaçlarına yönelik
etkinlikler Anadolu Vakfı tarafından birer birer hayata
geçirildi. Şubat ayında Ankara ve İzmir’de
Girişimcilik Eğitimi verildi.
Bu workshop serisini, 5 farklı ilde
yapılan CV Yazım
Teknikleri, Mülakat
Teknikleri Eğitimi
takip etti. Aynı
dönemde Temel ve
İleri Seviyede Excel
Eğitimleri de veren
Anadolu Vakfı, bu
alanda düzenlediği
etkinliklerle
bursiyerlerinin
iş hayatında ihtiyaç
duyacakları
konularda bilgi
sahibi olmalarını
hedeflemektedir.

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Tea & Talk
10 Haziran günü Taksim Point Hotel’de düzenlenen
“Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi” başlıklı seminerde
Adel Kalemcilik Pazarlama Direktörü Ayşe Kırımlı ve
Anadolu Efes Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa İlgün,
gençlerle iletişim ve pazarlama konularında deneyimlerini
paylaştılar.
Tanışma sohbetiyle başlayan gün daha sonra Ayşe Kırımlı ve
Mustafa İlgün’ün yaptığı sunumlarla devam etti. Günün
sonunda yapılan soru-cevap bölümünde katılımcılar,
Ayşe Kırımlı ve Mustafa İlgün’e iş hayatlarında karşılaştıkları
zorluklardan marka yönetimine kadar değişik konularda
sorular yönelttiler.

ANADOLU VAKFI, BURSİYERLERİNİ
SOSYAL ETKİNLİKLERDE BULUŞTURUYOR.
Anadolu Vakfı, gençlerin kişisel becerilerini artırmak ve
onlara yeni alanlarda tecrübe kazandırmak için çeşitli
sosyal etkinlikler düzenlemektedir.
Anadolu Vakfı, bu sosyal etkinliklerle Anadolu Grubu
değerlerini gençlerle paylaşarak ve bursiyerler arasında
bilgi akışını kuvvetlendirerek onların gelecekte birbirine
destek olacak bir topluluğa dönüşmesine yardımcı olmaktadır.
Anadolu Vakfı, dikkat edilmesi gereken konuların
başında gelen beslenme konusunda bursiyerlerini
bilgilendirmek için 6 Mayıs’da Anadolu Vakfı Mutfak
ve Gıda Etkinliği’ni organize etti. Anadolu Vakfı
bursiyerlerine sağlıklı beslenme ve ekip çalışması
konusunda tecrübe kazandırmak hedefiyle düzenlenen
etkinlikte sağlıklı besinlerle ilgili uzmanlardan bilgi alan
gençler, bir yandan eğlenirken diğer yandan kişisel
becerilerini geliştirmenin heyecanını yaşadılar.
Türk mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağlı yapımının
inceliklerini keşfeden genç şefler, beraber yaptıkları
türlü türlü yemekleri arkadaşlarıyla paylaştılar.

ANADOLU VAKFI, ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE
KATKI SAĞLAYACAK EĞİTİMCİLERE YÖNELİK
SEMİNERLER DÜZENLİYOR.
Anadolu Vakfı’nın, çocukların hayal güçlerini ortaya çıkarmak için başlattığı
Yetenekli ve Yenilikçi Çocuklar eğitim projesinin ilk adımı Sanatla İletişim temalı
seminer Gebze’de 9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleşti.
Bu etkinliğe, Gebze ilçesi öğretmenleri, Anadolu Grubu çalışanları ve Anadolu Vakfı bursiyerleri katıldılar. Vakfın “Gençler ve
Çocuklar” programı stratejisinin önemli bir ayağı da onlara katkı
sağlayabilecek eğitim görevlilerini güncel eğitim yaklaşımları
konusunda etkin hale getirmek. Bu amaç doğrultusunda
çocukları, sağlıklı iletişim kurabilen bireyler olarak topluma
kazandırmak için başlatılan uzun soluklu Yetenekli ve Yenilikçi
Çocuklar eğitim projesinde ilk olarak büyüklere eğitim verildi.

Eğitimde katılımcılara daha sonra çocuklara öğretecekleri
resim yapımı, renkler ve çizgilerle oyun, şekillerle tasarım,
mekanda nesneleri konumlandırma gibi farklı uygulamalar
gösterildi. Etkin iletişim, etkili dinleme ve empati konularında
bilgi aktarılarak ders planı ve sınıf yönetimi gibi günlük aktiviteler için planlama çalışması yapıldı. Adel Kalemcilik’in desteğiyle
Sunay Akın’ın da ilk gün sohbet-sunumla katıldığı çalışmaların
ikinci gününe katılan Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan,
etkinliklerin sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verdi.
Ayrıca proje kapsamında Gebze İlköğretim Okulu’nda Adel
Kalemcilik’in desteğiyle, minik öğrencilerin boyama ve resim
yapabilecekleri rengarenk ve capcanlı bir atölye hazırlandı.

Önceliğim
insanlaramek .
yardım et

BURSİYER SOHBETİ
Recep Burak Değirmentepe
Kendini biraz tanıtır mısın?
Adım Burak Değirmentepe. 1987 doğumluyum.
Doğma büyüme Adapazarlıyım. Lise sona kadar orada
okudum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2013 yılı mezunuyum
ve şu anda Eylül’de yapılacak Tıp Uzmanlık Sınavı’na
hazırlanıyorum. İki kardeşim var. İkisi de Eczacılık
Fakültesi’nde okuyorlardı, biri bu sene mezun oldu.
Babam esnaf, annem ev hanımı.

Neden doktor olmak istedin?
Bir gün hastaneye gittik, inanılmaz bir kuyruk, çile, kimse derdini anlatamıyor. Sonra araştırdım gerçekten çok büyük
bir doktor eksiği var. Üstelik, ülkenin doğu kesimlerine gittikçe daha da artan bir eksiklik bu. Doktorluğu seçme
sebebim bu insanlara yardım etme isteğiydi.

Anadolu Vakfı ile nasıl tanıştın?

Anadolu Vakfı ile ilişkin nasıl gelişti?

Lisedeyken diş hekimi olmak istiyordum. İlk olarak İTÜ
Kimya Mühendisliği’ni kazandım. Hazırlık eğitimi aldıktan
sonra bir sene okulu dondurdum. Tekrar üniversiteye
gitmek istedim. Oda arkadaşım Anadolu Vakfı’ndan burs
alıyordu. Bir baktım etrafıma herkes burs alıyor, ben geç
kalmışım. Kredi Yurtlar Kurumu’nun verdiği bursu bile
alamadım. ÖSS'yi kazanır kazanmaz araştırmaya
başladım ve Anadolu Vakfı’nın burs kriterlerine
uygundum. Kız kardeşim de Anadolu Vakfı’ndan burs
alıyor.

Anadolu Vakfı’na her gittiğimde: “Bir ihtiyacın, sıkıntın
var mı? İyi misin?” diye soruyorlardı. Maddi, manevi her
açıdan yardım etmek istiyorlardı. Bir vakıf için insani
ilişkiler çok önemli. Diğerlerinde mülakatı geçince 6-7 yıl
boyunca kimse sizi aramıyor bile. Anadolu Vakfı’nda bir
soru sorduğunuzda karşılık alıyorsunuz.

Gelecekte vakıflar ne yapmalı? Vakıflar neyi değiştirmeli, neyin üzerine gitmeli?
Ben kendi açımdan bu soruya cevap vereyim: Ben doktorum önceliğim insanlara yardım etmek. Koruyucu hekimlikten
bahsedelim:
Bir insanı hasta olmadan ya da hastalığın erken
evresinde, hastalığın semptomları ortaya çıkmadan
yakalarsak mevcut hastalığın tedavisini kolaylaştırırız.
Hastalığa yakalanmaktan nasıl koruyacaksınız kendinizi,
suları nasıl klorlayacaksınız, evi nasıl temiz tutacaksınız
gibi bilgiler aslında oldukça önemli. Bir köye gittiğiniz
zaman bunu halka anlatmak büyük fayda sağlayacaktır.

Ben okudum, dış çevreden nasıl korunacağımızı gayet iyi
biliyorum ve bunları insanlara anlatmak istiyorum. Vakfın
şöyle bir uygulaması olabilir: Örgütlenme açısından
sağlık alanında yetişmiş bursiyerlerini, öğrencilerini
Anadolu’nun çeşitli yerlerine gönderip onlara toplantı,
sunum ve söyleşiler yaptırabilir. Anadolu Grubu ve
Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ile organize edilebilir.
Sonuçta kolay öğrenilen bir şey koruyucu hekimlik.

Geniş bir koruyucu hekimlik programı düşünüyorum.
Anadolu Vakfı’na bağlı Sosyal Sorumluluk Projeler Direktörlüğü, daha çok Gebze, Kocaeli, hastaneye
yakın alanlarda bölgelerde, değişik tetkikler, seminerler yapıyor. Bursiyerleri de dahil ederek
Anadolu’ya yaymak fikrindesin sanırım.
En basitinden el yıkamanın önemini bilmeyen insanlar var. Kronik hastalıklara yakalanıyorlar ve hastanede kuyruklar
oluşturuyorlar. Benim dediğim, halkın dilinden konuşup hasta olmadan onlara ulaşmak. İnsanlar hasta olup müşkül
duruma düştükten sonra bize başvuruyor. Hem devlet bütçesi için zarar, hem hasta için iş gücü kaybı,
hastanın çektiği acılar da cabası. Bu noktada insanları bilinçlendirmek çok önemli. Şöyle bir örnek vereyim: Üroloji
polikliniğindeyiz. 1 yıldır kanlı idrarı olan bir adam geldi, doktora gitmemiş. Analiz alıyoruz adama soruyoruz:
“Ne yaptın?” diye. ‘‘Bu süre içerisinde eczane kalfası şunu verdi, bunu verdi.’’ Adam sadece utandığını söylüyor.

Adama bunun utanılacak birşey olmadığını söylesen belki kurtulacaktı. Mesane kanseri çıktı, ömrü malesef 2-3 ay.
İlk etapta ortaya çıksa belki yaşayacaktı. Uzun bir planlamayla profesyonellerden destek alıp uygulanabilecek geniş
bir koruyucu hekimlik programı faydalı olur diye düşünüyorum.

Acile gelenlere
müdahale etmekten
çok büyüK gurur
duyuyorum.

Anadolu Vakfı’nın gençlere nasıl katkısı olabilir?
Doktorluk isteyen milyonlarca genç var şu an. Anadolu
Vakfı şunu yapabilir: Bir lisede okuyan 10 kişi doktor
olmak istiyor diyelim. Bana gelip neler yaptığımı dinleyip
anlayabilirler. Ben tıbbı seçtim. Çok memnunum ama
birçok arkadaşım hiç memnun değil. Çok ağır bir eğitim.
Hastane içindeyiz ve sürekli mutsuz insanlar var,
karşındakiler senden hep bir şey bekliyor.

Sağlık konusunda temele indin, bunda da temele inmek istiyorsun.
Bir kişinin bile geleceğini olumlu yönde değiştirsek
kazançtır. Anne baba göremez ama profesyonel bir
göz görebilir bunu ve gerekli
yönlendirmeyi yapabilir.
Bu destek bir ağaç
gibi dallanır,
budaklanır,
devam
eder.

Evet tam olarak anlatmak istediğim bu. Ben
mühendislik eğitimine gittiğimde, bir şirket yöneticisi
olarak çalışmak, ofis ortamı bana uygun değil diye
düşündüm. İnsanlarla iç içe olayım, insanlara yardım
edeyim diye düşündüm. Acile gelenlere müdahale
etmekten çok büyük gurur duyuyorum. Ama Tıp
fakültesini girip, okumaktan yorulan ya da artık doktor
olmayı istemeyenler de oluyor. İşte bunu engellemek
için Anadolu Vakfı şunu yapabilir; Biz vakıfla irtibat
halinde oluruz. Mesela ben zorunlu hizmette Artvin’de
çalışabilirim. Orada bir lisede doktor olmak isteyen
gençlerle buluşabilirim. 1-2 saatimi ayırmam benim için
önemli olmaz ama o gencin geleceği için çok
önemlidir.

Kariyer anlamında ne düşünüyorsun?
Tıpta Uzmanlık Sınavı’na 5.nci sınıftan beri hazırlanıyorum ve cerrah olmak istiyorum. Üroloji, ortopedi, estetik ya da
genel cerrahi olabilir. Alacağım puana göre tercih sıralamasını yapacağım. Uzmanlığımı yaparken bu 5 senelik
dönemde de yurtdışına gitmek istiyorum. Mütehassıs olduktan sonra yurt dışına gidip 1 yıl eğitim alabilirim.
Eğitimim süresince bütün hocalar şunu diyordu: “Çalışmaya, eğitime yurt dışına gidin, havayı soluyun. Tatile bile gitseniz,
gidin bir hastaneye gözlem yapın. Medikal dil olan İngilizce’yi iyi öğrenin. Gidersem orada yaşamayı düşünmüyorum,
dönüp ülkemde hizmet etmek istiyorum.
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EN ETKİ CEK ŞEY
OLABİLERE ZAMAN
GENÇLE KTIR.
AYIRMA

BURSİYER SOHBETİ
Eyüp Kara
Kendini biraz tanıtır mısın?
Eyüp Kara. 1989 Rize doğumluyum. Liseyi Rize Fen
Lisesi’nde okudum. Rizeli olmama rağmen yatılı okudum.
2008’de İstanbul’a geldim. 5 yıldır da İTÜ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde okuyorum.
Bu yıl bitiriyorum. Bundan önce staj ve 6 aylık
iş tecrübem oldu.

2008 yılından beri Anadolu Vakfı bursiyeriyim. İstanbul’a
geldiğimde internetten kim nereden burs veriyor diye
araştırdım, Anadolu Vakfı hemen başvuruma “Evraklarını
topla gel.” diye geri döndü. Tanışmaya gittiğimde bana
saat hediye edildi. İlk izlenim çok önemlidir. Hoş bir jest
olmuştu benim için.

Anadolu Vakfı kabuk değiştiriyor. Nasıl bir dönüşüm sence?
2013 yılı öğrencilere yönelik yeni programların başladığı bir dönem. Maddi destek önemli ama maddi desteğin de ötesinde
şeyler var. Bu yıl yeni organizasyonlar yapılmaya başlandı. Yönetici tecrübelerinin paylaşımı gibi farklı etkinlikler düzenleyen
Anadolu Vakfı, gerçek anlamda bir vakıf kültürüne adım attı. Artık vakfın daha kıymetli olduğunu ve insanların hayatında
daha fazla yer edebileceğini düşünüyorum. Yapılan etkinlikler, biz gençlerin daha şimdiden network tecrübeleri
kazanmasına ve kendimizi daha ileriye taşımamıza yardımcı oluyor.

Anadolu Vakfı gençlere gelecekte hangi konularda yardımcı olabilir?
Maddi yardıma ilaveten bence en etkili olabilecek şey
gençlere zaman ayırmaktır. Öğrencilere yol gösteren,
onlarla bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı yakın bir
mentorluk programı yararlı olabilir. Bahsettiğim şey şu:
Bir yöneticinin bir ya da birkaç öğrenciyi kendi
alanında eğitmesi ve takip etmesi. Usta çırak ilişkisinde
usta çırağına oturmasını kalkmasını, yemek yemesini,
müşteri karşılamasını öğretir. Çırak da önce kalfa sonra
usta olur. Örneğin ben 5 yıl boyunca burs aldım.
Anadolu Vakfı, gelişimimde önemli bir destekti.

Profesyonel tecrübem olduğunda bunu gençlere
aktarabilirim. İnsanlar size karşılıksız veriyorlar, bence
sizin de aynısını yapmanız gerekiyor.
İkinci olarak bursiyerlere yurtdışı konularında destek
verilebilir. Mesleki eğitim, dil kursu konularında bir
kolaylaştırma olabilir. Anadolu Vakfı önderliğinde
birçok bürokratik engel hemen aşılabilir.

Anadolu Vakfı, ileride eski bursiyerlerin
gençlerle fikir alışverişinde bulunacağı bir merkeze dönüşecek.
Anadolu Vakfı, önümüzdeki dönemde sosyal girişimcilik kavramıyla gençlerin
toplumu ilerletebilecek fikirlerini destekleyecek. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun?
Bu tür projeler insana manevi haz verir. Böyle projelerle dünyanın daha iyi bir yer olabileceğini düşünüyorum.
Bu anlamda Anadolu Vakfı’nda insanların bir şeyler için çabalaması umut verici. Yakından bildiğim bir proje var:
Afrika’da Sierra Leone’de yapılıyor. Orada, insanların 3 öğün yedikleri çeltik pirinci tarımı yapılıyor.
Siz bu insanlara tarım yapmaları için senelik 35 doları verebilirsiniz ama insanlara para verip
yardım etmek durumu iyileştirmiyor. Kredi veriliyor ve geri alınıyor. Çalışmayı ve üretmeyi
öğrenmeleri gerekiyor. Gelecek nesil üretmeyi öğrenmeli. Bir düşünün yardım olur
aileler sadece yardımlarla geçinmiş olacak hiçbir şey öğrenemezler.

Kariyer planlaman nasıl?
İlk olarak satış mühendisliği alanında uzmanlaşmak istiyorum. Yakın
zamanda görüştüğüm bir şirkette; uzmanlaşmış, iyi eğitimli ve en
önemlisi bana yeni şeyler kazandırabilecek bir satış ekibiyle tanıştım.
Görüşmemiz de olumlu geçti. İleride de profesyonel anlamda
yöneticilik yapmayı düşünüyorum, kendimi bu alanda geliştirmek
istiyorum. Bu süre zarfında yüksek lisans ve belki de doktora ile bunu
destekleyebilirim. Ayrıca Rize Vakfı Gençlik Kolları’nda görevim etkin
olarak devam ediyor. Rize’den gelen gençlere yardımcı oluyoruz.

Son olarak ne söylemek istersin?
Diploma alacağız ama mezun olmayacağız. Öğrenmenin sonu yok. Ben de burada öğrenmeye devam edeceğim.
Anadolu Vakfı, ileride eski bursiyerlerin gençlerle fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir merkeze dönüşecek.

ANADOLU VAKFI, FEHMİ ÖZİLHAN SİVİL HAVACILIK
YÜKSEKOKULU MEZUNİYET TÖRENİ’NDE
DERECEYE GİRENLERİ ÖDÜLLENDİRDİ.
21 Haziran günü düzenlenen, okul yönetiminin de hazır bulunduğu
Kayseri Erciyes Üniversitesi Fehmi Özilhan Sivil Havacılık Yüksekokulu
Mezuniyet Töreni’nde ilk üçe girme başarısı gösteren öğrencilere,
Anadolu Vakfı ve diğer kurumların temsilcileri diploma ve ödüllerini
verdi.
Anadolu Vakfı, 1997 yılında Türkiye’de sivil havacılığın ve taşımacılığın
gelişimine katkı sağlamak için Kayseri Erciyes Üniversitesi
Fehmi Özilhan Sivil Havacılık Yüksekokulu’nu yaptırdı. 1995-1996
eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık sınıfına, ertesi akademik yılda ise
teknik eğitime başlanan tam donanımlı kurumda, 1 yıl zorunlu İngilizce
hazırlık sınıfından sonra 4 yıllık eğitim verilmektedir.

BURS BAŞVURULARI EYLÜL AYI
BOYUNCA YAPILIYOR.
Tüm programlarda yüksek öğrenim gören öğrencilere açık olan
burs başvuruları bu yıl da 1-30 Eylül tarihleri arasında Anadolu
Vakfı internet sayfasından form doldurularak yapılmaktadır.

Burs Kriterleri
• Akademik başarı (Üniversite giriş ve not ortalaması)
• İhtiyaç durumu (Gelir beyanlarının dokümantasyonu)
• Sosyal yetkinlikler (Mülakatlar, workshoplar, proje çalışmalarına
liderlik, katılım vb.)

Daha fazla bilgi için
http://www.anadoluvakfi.org.tr
anadoluvakfi@anadolugrubu.com.tr
Tel: (+90) 216 578 85 00

ANADOLU VAKFI, YURTDIŞI KURUMLARLA
İŞBİRLİKLERİNE DEVAM EDİYOR.
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) kurucu
üyesi olan Anadolu Vakfı; sosyal girişimcilik, stratejik
planlama, kaynak geliştirme ve hibe projelerinin
yönetimi konularının ülkemizde gelişmesi için
çalışmalar yürütüyor. Vakıf bu doğrultuda, yurtiçi ve
yurtdışı vakıflarıyla etkinlikler ve eğitimler
düzenlemektedir.
2012 yılında European Foundation Center’a (EFC) ve
European Venture Philantropy Association’a (EVPA)
üye olan Anadolu Vakfı, EFC’ın web sitesinin
‘‘Spotlight’’ köşesinde uluslararası filantropi camiasına
tanıtıldı. Vakıf, TÜSEV ile birlikte ‘‘Yeni Bir Yol: Girişim
Temelli Sosyal Yatırım’’ EVPA ülke toplantısı düzenledi.
Bu panelde girişim temelli sosyal yatırım kavramı ve
Türkiye’de gelişimini tartışıldı.

Vakfın bu alandaki çalışmaları, 2013 yılında da gelişerek sürmektedir.
Vakıfçılık alanında ABD’de yapılan uygulamaları görmek ve hakkında bilgi
almak için Council on Foundations Yıllık Kongresi’ne katılan Anadolu
Vakfı, Arizona Community Foundation’ı ziyaret ederek burs ve hibe
fonlarının yönetimi ile ilgili bilgi alındı. Bölge hastanelerinin yönetimleriyle
ise kaynak yaratma faaliyetleri hakkında görüşmeler yapıldı.
Anadolu Vakfı, Temmuz ayında Rusya’da düzenlenen International Forum
Emerging Societies-Emerging Philantropies Toplantısı’na özel davetli
olarak katıldı. Bu toplantıda Türkiye’yle ekonomik ve sosyal açılardan
benzer durumdaki ülkelerin hayırseverlik alanındaki uygulamaları masaya
yatırıldı.

ANADOLU VAKFI SOSYAL SORUMLULUK PROJELER
DİREKTÖRLÜĞÜ, SAĞLIK PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYOR.
Sünnet Projesi

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü

“Herkes İçin Sağlık” programı kapsamında, Haziran ve
Temmuz aylarında Sünnet projesi gerçekleştirdi. Proje
kapsamında, Çayırova ve Kartepe ilçelerinde ikamet eden
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koruması altında
450 çocuğun sünneti Anadolu Sağlık Merkezi’nde
ameliyathane ortamında yapıldı.

Anadolu Sağlık Merkezi’nde Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlı Kocaeli Huzurevi sakinlerine
sigarayı bırakma etkinliği düzenlendi. Sigara
bağımlılarını bilinçlendirmek ve muayene etmek
amacıyla düzenlenen etkinlikte Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Kemal Tahaoğlu, katılımcılara “Sigara
Kullanımı, Verdiği Zararlar ve Sigarayı Bırakma’’
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Etkinliğin
devamında katılımcılar, göğüs hastalıkları
muayenesinden ve solunum testlerinden geçirildi.
Huzurevi sakinlerinin akciğer filmleri çekildi.
Günün sonunda katılımcılara, mevcut durumları
hakkında bilgilendirme yapıldı ve onlara
sigarayı bırakma konusunda
tıbbi önerilerde
bulunuldu.

Mutlu Yuva, Mutlu Yaşam Derneği
Çocukları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Mutlu Yuva,
Mutlu Yaşam Derneği’nin koruması altında olan 120 yetim
çocuğa tedavi ve muayene programı uygulandı.

Anneler Günü Projesi

Geri dönüşümlü kağıda basılmıştır.

Anneler Günü'nü kapsayan 13-17 Mayıs haftasında
Çayırova, Dilovası ve Kartepe Belediyelerinin ortaklığıyla,
Anadolu Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen projede; 50
yaş ve üzeri 35 kadına, meme kanserini erken teşhis
etmeye yönelik 32 genel cerrahi muayenesi, 64
mamografi ve meme ultrasonografi tetkiği yapıldı.
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