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Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

İNSANLIĞIN MESAİSİ CANLILARIN
KALPLERİDİR  

 



Benlik

1
Niyet

2
Empati

3

GENEL OLARAK
Kendi deyimimle, bu dönem yaptığım çalışmalarımda

kişisel sosyal sorumluluklar ve duyguların
bütünlüğünü üç kavramla ele alıyorum.

 Bana göre benlik en önemlisidir. Her
şeyden önce kendimin farkında

olmalıyım ki çevremin doğru
anlamda farkında olayım. Kısacası

benim için benlik en temel çıkış
noktasıdır.

Niyet benim için çok önemli
bir kavram. Niyet doğal ve

iyiyse karşılığında iyi sonuçlar
doğuracağını düşünüyorum.

 
 Empati yeteneğinin çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Empati
kurabilen bir insan, başkalarının

durumunu da anlar, başka biri gibi
düşünebilir ve ona göre hareket

edebilir.

 



İnsanlar

Diğer Bütün Canlılar 

Evren

GENEL
OLARAK 
Kendi deyimimle, bu dönemde
gerçekleştirdiğim çalışmalarımda
evrensel anlamda yapılan toplumsal
sorumlulukları ve duygusal bütünlüğü 3
farklı konseptle daha ifade etmek
istiyorum.



KENDİ
DÜŞÜNCELERIM Kısacası, böyle bir ders aldığım ve aynı zamanda böyle

güzel bir konsepte sahip bir bitirme projesi yaptığım için
çok mutluyum. Yazıda da belirtildiği gibi böyle bir dersin

varlığının her ülkede ve her ülkenin eğitim sisteminde
bulunması gerektiğini düşünüyorum. Sürdürülebilirlik ve
sosyal sorumluluk kavramlarını sıklıkla duysak da; Ne
yazık ki bu iki kavramın bilinci bugün bize yeterince
aşılanmamıştır; çünkü böyle bir eğitim verilmedi ve

böyle bir anlayış yeterince gelişmedi...



 Bu iki kavramın kendimiz, insanlık ve tüm canlılar için en
kapsamlı ve en kapsamlısı olarak evren için ne kadar
değerli olduğunu bir kez daha anladım. Benim için
önemli olan sadece öğrenmek değil; Aynı zamanda
öğrendiklerinizi uygulamakla da ilgilidir. Sosyal
sorumluluk adına her hafta yaptığımız çalışmalar beni
çok mutlu etti. Çünkü sade bir dille; Sadece bilmekle
kalmmıyorum; Biliyorum, umursuyorum ve alışkanlık
edindim diyebilirim. En önemlisi kendimi çevreye duyarlı
ve çevreye fayda sağlayan biri olarak tanımlayabilirim. 

KENDİ
DÜŞÜNCELERIM 



KENDİ
DÜŞÜNCELERİM 

 
 Pandemi sürecininde yapmış olduğum ve alışkanlık
haline getirdiğim sosyal sorumluluk çalışmalarını
davranışsal bütünlük içerisinde ele almak isterim. Salgın
nedeniyle aradığım çoğu merkez talebimi reddetti. O
yüzden yaşlılar yurduna ve engelli merkezine
gidemedim. Ben de onların kalplerine dokunmak
isterdim... Ama; Bu dönemi daha çok sokaklarımızı
güzelleştiren sevgili patili dostlarımızla geçirdim.



YAPMIŞ OLDUĞUM SOSYAL
SORUMLULUK ÇALIŞMALARI 

Ne kadar küçük ya da büyük olursa
olsun elimden geldiğince dokunuşlar

yapmak istedim.



HAFTA1.
SEVİMLİ KEDİ

Kedileri beslemek ve onların mutluluğunu hissetmek paha
biçilemezdi.



2. HAFTA 
MAHZUN KÖPEK

Mahzun bakışlı köpeğe kuzu döş ve kemik verdim. Karnının doymasına vesile
olduğum için çok mutluyum. 



3. HAFTA
YAŞLI AMCA 

Yaşlı adamı bastonla yürürken görür görmez ona yardım
etme ihtiyacı hissettim, kafede oturacağı yere kadar ona
eşlik ettim ve ardından gençlik anıları hakkında sohbet
etmek bana çok keyifli anlar yaşattı.



4. HAFTA 
ŞİRİN KEDİ 

Zübeyde Hanım Parkı'nda arkadaşlarımla otururken;
Çok sevimli ve henüz birkaç aylık olan siyah kedi
yavrusuyla tanışınca onu da yanımıza aldık ve onunla
çok güzel vakit geçirdik. Her canlının sevilmeye hakkı
vardır!



5. HAFTA
LUCKY VE YENİ ARKADAŞI 

Evcil hayvanım Lucky’i tuvalete çıkardığımda, sevimli bir sokak köpeği ile
karşılaştım. Lucky yeni arkadaşıyla hemen kaynaşmaya ve oynamaya
başladılar.
 Ne yazık ki her hayvan her evcil hayvan kadar şanslı değildir. Durumlarını
anlamalı ve onlara daha iyi bir yaşam sunmaya çalışmalıyız.



6. HAFTA 
#BENIMDOSTUMO

ETİ markasının sosyal sorumluluk kampanyasına küçük bir

katkı sağladım. #BenimDostumO hashtag'ini "Twitter"da

paylaşarak; "Encander", "Haytap" ve "Her Eve Bir Pati

Derneği"ne katkıda bulundum.



7. HAFTA
YAVRU KEDİ 

Henüz birkaç aylık olan, soğuktan ve fırtınadan olumsuz
etkilenen masum kedi yavrusunu görünce dayanamadım.
Yavru kedi sahiplenmek isteyen arkadaşımı düşündüm ve
küçük kediyi arkadaşımın evine götürdüm. Artık yeni yuvasında
huzurlu ve mutlu!



8. HAFTA
KÖPİŞLER 

Birbirinden güz üç sokak köpeği ile

ilgilenmek ve onların birbieriyle

kaynaşmalarına, oynamalarına tanık

olmak paha biçilemezdi.



9. HAFTA
SİYAH KEDİ 

Kara kediye su verdiktem sonra onu yanıma aldım ve
paltomdan bir yatak yaptım; Bu durum onu çok huzurlu
hissettirdi!



10. HAFTA
VETERİNER 

Sokakta yaralı gördüğüm kediyi öyle

bırakmaya dayanamadım. Yaralı kediyi en

yakın veterinere götürdüm. Son olarak

testleri tamamlanan sağlıklı kediyi görünce

sevincimizi veteriner hekimle paylaştık.



SONUÇ

Birey olarak kendimi
daha iyi tanıyarak ve

çevremi daha yakından
görerek hareket ettim.

Hep iyi niyetle
yaklaştım. Tüm iyi
düşüncelerin ve iyi

eylemlerin iyi şeylerle
sonuçlanacağına

inanıyorum.

Yaptığım işi her zaman
sevdim. Sevgiyle
yapılan her işin

meyvesini vereceğine 
 inandım.

Çeşitliliğe değer verdim;
Bunları hiçbir zaman küçük

- büyük iyilikler olarak
sınıflandırarak hareket

etmedim. Bunun
sonucunda büyük

gelişmeler olacağını iddia
ettim.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


TEŞEKKÜRLER!


