Boeing kendini “sorumlu” hissediyor
Uzay ve havacılık sektöründe dünyanın öncü firmasi Boeing, faaliyet
gösterdiği ülkelerde sosyal yaşama katkı konusunda da öncülüğünü sürdürüyor.
Boeing, bir firmanın yalnızca ürettiği ürünler ve hizmetlerin kalitesiyle değil, birlikte iş
yaptığı toplumlarla kurduğu ortaklıklarının gücüyle ölçülebileceğine inanmaktadır.
Boeing, Türkiye’de geniş bir yelpazede sosyal sorumluluk projeleri ağırlıklı
olmak üzere, kültür-sanat, eğitim, sağlık ve insani hizmetler gibi önemli konularda
faaliyet göstermektedir.
Boeing’in Türkiye’de Küresel Sosyal Sorumluluk projeleri yürüttüğü temel
alanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Alan

Projeler

Eğitim

39 şehirde 135 proje.
Girişimcilik programlarının desteklenmesi, erken
eğitim, ilköğrenim ve orta öğrenim faaliyetleri,
mesleki eğitim faaliyetleri, üniversite öğrencilerine
ABD’de staj imkanı sağlanması, üniversitelerde
müfredat zenginleştirme çalışmalarına destek
olunması, öğrencilere burs sağlanması, bilgisayar
ve fen laboratuarları kurulumu ve destek
olunması, okul binalarının tamiratı, spor
malzemeleri bağışı, kütüphaneler için kitaplar
temin edilmesi.

Kültür-Sanat

Türkiye’de 4 şehirde 57 proje ve Washington’da
bir proje.
Müzik festivallerinde, konserlerde, araştırma ve
kazı projelerinde ve kültürel aktivitelerde
sponsorluklar.
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Sağlık

7 şehirde 20 proje.
Hastane renovasyonları ve çeşitli hastaneleri
medikal cihaz bağışları, sağlık eğitimine destek.

İnsani yardım

İki şehirde 13 projeye finansal destek.

Eğitim
Boeing’in sosyal sorumluluk yaklaşımında eğitim konusu öncelik taşımaktadır.
1999 depreminin hemen ardından başlayan Boeing’in eğitim alanındaki destekleri,
erken eğitim, ilköğrenim ve orta öğrenimin yanı sıra girişimcilik eğitimini içeren geniş
bir yelpazeden oluşmaktadır. Boeing 1999 depreminde büyük zarar gören illerden
biri olan Bolu’da bulunan İnkılap Ortaokulu’na ek bina inşaatı yapım işini üstlenmiştir.
O tarihten bugüne, Boeing farklı okullarda bilişim teknolojileri sınıfları kurmuş, okul
binaları inşa etmiş, yenilemiş ve teknik ekipmanı bağışları yapmıştır. Boeing, 2000
yılından bu yana, okul binası inşaatı ve bilişim teknolojileri sınıfı programlarıyla
135.000’in üzerinde öğrenciye ulaşmıştır.
Boeing aynı zamanda İzmir’de bulunan Ege Üniversitesi’nde bir kompozit
laboratuarı kurulmasına ve İzmir’deki bir okula uçak bakım mekanik atölyesi
kurulmasına destek olmuştur.
AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) ve TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)
gibi sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışan Boeing, Türkiye’nin dezavantajlı
bölgelerinde erken eğitim, ilköğrenim, orta öğrenim ve anne-baba eğitimlerini
desteklemektedir. Boeing, Anadolu Üniversitesi ile işbirliği içinde Türkiye çapındaki
uçak bakım alanı bulunan meslek liselerindeki öğretmen ve öğrencilerin mesleki
eğitimine destek olmaktadır. Boeing aynı zamanda Türkiye’deki gençlerin girişimcilik
ve istihdam edilebilirliğini destekleyen girişimleri desteklemektedir ve devam eden
Boeing stajları ile bursları Türkiye’deki üniversite öğrencilerine yönelik cazip
platformlar oluşturmaktadır.
Boeing, dünyanın dördüncü, Orta Doğu ve Güney Avrupa’nın tek uzay kampı
olan Uzay Kampı Türkiye’nin kurucu sponsorlarından biridir. İzmir’de bulunan kampta
7–16 yaş grubunda bulunan çocuklara sanal uçuş, gökyüzü gözlemi, uzay mekiği
misyonu, tek kademeli roket yapımı ve fırlatılması gibi etkinliklerin yardımıyla eğlence

2

ile harmanlanmış uzay eğitimi sağlamaktadır. Boeing 2001–2012 döneminde 400’den
fazla öğrenciye Uzay Kampı bursu sağlamıştır.
Kümülatif olarak toplandığında, Boeing’in destek verdiği programlardan
faydalanan öğrenci sayısı 135.000’e ulaşmaktadır.
Bunların yanı sıra, Boeing, 2009’dan bu yana Anne Çocuk Eğitim Vakfı
(AÇEV) ile işbirliği içerisindedir. AÇEV’in işbirliği ile Boeing Diyarbakır’daki. Merkez,
sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bir muhitte yer alan Alipaşa Aile ve Çocuk Eğitim
Merkezi’ne maddi katkıda bulunmuştur. Merkez, yeterli imkanlara sahip olmayan 5-6
yaş grubundaki çocukların okul öncesi okur yazarlık ve dil kullanım becerilerini
geliştirerek zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi ve aynı zamanda Anne
Destek Programları ve Baba Toplantıları yoluyla anne-babalarda çocuklarının
gelişimsel ihtiyaçları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Boeing, 2013
Aralık ayında, İstanbul’daki Melek Ermani Köni Eğitim ve Kültür Merkezi ile Adana’da
Kıtsal Kesim Kadınları ve Çocuk Eğitimi’ne fon sağlayarak AÇEV’in projelerine
verdiği desteği artırmıştır. Kırsal Kesim Kadınları ve Çocuk Eğitim Programları ile
okul öncesi çocuklarının daha kapsamlı bir eğitim deneyimine sahip olmaları ve aynı
zamanda kırsal kesimde yaşayan kadınların ebeveynlik yeteneklerini geliştirmeleri
amaçlanmıştır.
Boeing, 2008 yılında Eskişehir’den bir fen bilgisi öğretmeninin ABD,
Alabama’daki ABD Uzay Kampı’nda Eğitimciler için Uzay Akademisi Programı’na
katılması için, 2009 yılında ise Ankara’dan bir teknoloji ve tasarım öğretmeninin ABD,
Huntsville, Alabama’daki 2009 Boeing Eğitmenler İçin Uzay Kampı’na katılması için
sponsor olmuştur.
2014 yılı, Boeing’in Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
ile ortak yürüttüğü “Temel Uçak Bilgisi ve Uçuş Teorisi” eğitim programı ile başladı.
Programın ilk dönemi Ocak, ikinci dönemi Haziran, üçüncü ve son dönemi de Eylül
ayında tamamlandı. Program kapsamında, Eskişehir, İstanbul, Bursa, Kayseri,
Ankara ve Erzincan’daki sekiz mesleki ve teknik eğitim kurumunda çalışan 25
öğretmen, atmosfer fiziği, aerodinamik, uçuş dinamiği, temel uçak yapısı, uçuş
sistemleri ve kontrolleri gibi konularda en güncel bilgileri alma olanağına sahip oldu.
Üniversiteler ile İlişkiler
Boeing, üniversiteler ve öğrencilerle işbirliği aracılığıyla Türkiye’deki havacılık
endüstrisinin uzun vadeli gelişimini desteklemektedir. Boeing ve İstanbul Teknik
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Üniversitesi arasındaki ilk işbirliği 2012 Ocak ayında SESAR WP-E Uzun Dönemli ve
İnnovatif Araştırma Grubu’nun bir parçası olan uçuş güvertesi otomasyonunu içeren
ileri kokpit sistemlerine ilişkin ortak program ile başladı. Bu işbirliği 2012 Ağustos’ta
bir İTU lisans öğrencisinin Boeing’in Seattle’daki staj programına katılımı ile daha da
ilerledi.
2013 Şubat ayında Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi ilk havacılık
teknolojileri araştırması projesini başlattı. Proje, ticari uçak kabinlerinde hava
kalitesini iyileştirmek amacıyla ileri filtreleme teknolojisini araştırmayı ve geliştirmeyi
hedefliyor.
2013 Eylül ayında Boeing, İTÜ ve Türk Hava Yolları, bölgesinde ilk olan ve
Türk sivil havacılığının gelecekteki iş liderlerini desteklemek üzere tasarlanan hava
taşımacılığı yönetimi alanındaki yüksek lisans dersini başlattı. Bölgede türünün ilk
örneği olan “Hava Ulaşımı Yönetimi” adındaki yeni yüksek lisans programı, Türk
Hava Yolları’nın 35 yöneticisini kapsayacak ve İTÜ’nün yeni Havacılık Enstitüsü
tarafından

yürütülecek.

İki

yıllık

akademik

program

kapsamında

ayrıca,

Massachusetts Institute of Technology (MIT), İngiliz Cranfield Üniversitesi ve
Kanada’daki University of British Columbia ile işbirliği yapılacak.
2013 Ekim ayında Boeing ve İTÜ, ilki lisans ve master öğrencileri için
aeronotik alanında, ikincisi ise akademisyenlere yönelik uzay bilimleri için müfredat
geliştirme alanında olmak üzere iki hibe programı başlattı. Her iki program da
Boeing’in Türkiye’deki kapsamlı üniversite ilişkileri programını geliştirmekte ve
İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklığını ilerletmektedir. Boeing bursları, üst düzey
teknik beceri veya iş becerisi gösteren ve uzay ve havacılık alanına ilgisi yüksek olan
iki lisans ve iki master öğrencisine verilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak
Bilimleri Departmanı’ndan iki fakülte üyesine de hibe verilecek. Fakülte hibeleri aynı
zamanda araştırma aktivitelerini ve diğer bilinen uçak programlarındaki fakülteler ve
bu alanda çalışan endüstri temsilcileri ile konsültasyonu destekleyecek.
2013 Temmuz ayında İTÜ araştırmacısı Güliz Tokadlı, yeni nesil kokpit
göstergelerinde kullanılması hedeflenen kavramsal bir Fonksiyonel Uçuş Göstergesi
(FFD) geliştirilmesine ilişkin yaptığı kapsamlı ve önemli çalışmaların sonucunda
lisans kategorisinde 2013 Boeing Mühendislik Bölümü Öğrencisi Ödülünü aldı.
Boeing, aynı zamanda 2012’den bu yana, Boğaziçi, Sabancı, Koç, ODTÜ ve
İTÜ’den 12 öğrenciyi Amerika Birleşik Devletleri’nde staj imkanı sunmuştur.
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Öğrenciler, Boeing’in Seattle’da bulunan Boeing Ticari Uçaklar merkezindeki 6 aylık
staj programlarına davet edilmişlerdir.
2012’den bu yana Boeing, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Anadolu
Üniversitesi’nden seçilen yedi öğrenciye 3 aylık bir dönem için Washington
Üniversitesi’ne devam etmeleri için burs verildi.
Kültür – Sanat
Müzik Festivalleri
Boeing 1992’den bu yana ünlü sanatçı ve grupların gösterilerine sponsor
olarak Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’ne destek vermiştir. Bu yirmi yıl boyunca,
Boeing’in geleneksel festival resepsiyonlarında Türk sivil havacılığının temsilcileri bir
araya gelmiştir. Boeing aynı zamanda Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin ve
2002-2013 yılları arasında da Uluslararası Ankara Caz Festivali’ne destek
sağlamıştır.
Arkeolojik Kazılar
Boeing, uzun yıllar boyunca Ankara’nın Polatlı ilçesinde yer alan Gordion’daki
arkeolojik kazılara katkıda bulunmasının ardından, 1998 yılında 9.000 yıllık önemli bir
Neolitik yerleşim yeri olan Konya’daki Çatalhöyük kazılarının ana sponsorlarından biri
olmuştur. Bu alan yakın zamanda UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası
kapsamına alınmıştır. Boeing aynı zamanda Kırşehir’in Kaman ilçesinde bulunan
zamanda Kalehöyük arkeolojik kazı çalışmalarını ve Kaman Kalehöyük Arkeoloji
Müzesi’ni de desteklemektedir. Boeing, 2014 yılında İstanbul çevresinde yürütülen
Bathonea kazılarına sponsor olmaya başlamıştır.
Sağlık
Sağlık alanında Boeing, yedi ildeki çeşitli hastanelere diyaliz makineleri,
ultrason cihazları, pediatrik ekipman ve kuvöz gibi pek çok medikal cihaz bağışında
bulunmayı da kapsayan 19 proje yürütmüştür. Bu projelerden biri de Ankara
Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne pediyatrik ekipman bağışlayarak sürekli destek
sağlamaktır.
İnsani Hizmetler
İnsani hizmetler alanında Boeing, 2 ilde 13 projeye destek olmuştur. Bu
çerçevede Boeing, 2004 yılından 2009 yılına kadar Uluslararası Kadın Yardımlaşma
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Derneği’ni ve 2005 yılından 2009 yılına kadar Ankara Uluslararası Yardım Komitesi’ni
desteklemiştir.
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