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1. Giriş
Bir Kelebek Seni Bekliyor Projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir sosyal
sorumluluk projesidir. Proje ile Kelebek hastalığı konusunda Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü içerisinde bulunan 45 bin öğrenci 2300 akademik
personel ve üniversite bünyesinde çalışan bireylerde farkındalık yaratmak amacıyla
geliştirilmiştir. Projenin içeriğinde ise Debra Vakfı ile gerekli görüşmeler yapılıp
kelebek hastaları ile video çekilmek istendi lakin bu hastaların durumu ağır olduğu
için çekim yapılamadı ve internette bulunan resim ve videolardan yararlanıldı.
Animasyon içerikli gönüllü ekipten oluşan bir video hazırlandı. Bu videoda Yıldız
Teknik Üniversitesi öğrencileri, iki çocuk, yetişkin bir birey ve taksimde bulunan
esnaf ve sokak sanatçısı yer aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa

Kampüsünde bir çadır kurulup kurulan çadırın içerisine 2 adet büyük Led TV ekran
yerleştirildi. Yapılan video Bir Kelebek Seni Bekliyor başlığı altında 28-30 Kasım
2018 günü sergi ziyaretçilere açıldı.

2. Rapor Dönemlerinde Yapılan Çalışmalar
Eğitim tanımının yapılması oldukça zor olan bir terimdir. Çünkü çok uzun soluklu
olan ve bireyin hayatını hayat boyu etkileyen bir durumdur. Bireyin sosyalleşip
sağlıklı bir iletişim kurabilmesi, kişisel olarak gelişimine devam edebilmesi ancak
eğitim sayesinde mümkün olabilmektedir. Eğitim bir anda başlamayıp bireyin
doğumu ile ölümü arasında geçen süreyi kapsamaktadır. Bu yüzden eğitim aslında
çok büyük bir emek ve zaman istemektedir. Özellikle eğitim disiplinli ve düzgün bir
kurumun bireyin çocuk yaştan itibaren kişisel gelişimini sağlayabilmesi için verilen
bir öğretme sürecidir. Bu zaman zarfı içerisinde bireye özellikle özgüven kazandırma
kendi yaşıtları ile sosyalleşme öğretilir. Bu yüzden eğitim aslında istenilen
davranışları öğretme sürecidir. Bununla birlikte eğitimin insanın yaşamına etkileri
oldukça fazladır. Çünkü birey almış olduğu eğitim sayesinde sosyalleşme imkanı
elde eder ve toplumda ahlaklı bir yapıya ulaşır. Bu yüzden toplumsal ahlakta bireyin
eğitimi için oldukça önem taşımaktadır. Bir toplumun devam edebilmesi için bireyin
toplumsal ahlak çerçevesinde eğitilmesi gerekmektedir. Özellikle bu ahlak eğitimi
ailede başlamaktadır.
Yaşam boyu öğrenme aslında hayatın her alanında bireyin karşısına çıkan bir eğitim
sistemidir. Gerek aile içerisinde gerek gündelik hayatta hayatın her alanında bireyin
karşılaştığı bir durumdur. Bunun devam edebilmesi içinde aslında bireyinde istekli
olması gerekmektedir. Öğrenme denildiği zaman sadece resmi bir eğitim belgesine
sahip olmak anlaşılmamalıdır. Bu açıdan bakılacak olunursa öğrenme aslında uzun
bir süreç istemektedir. Öğrenmenin herhangi bir yaş kısıtlaması olmadığı gibi hayat
boyu devam edebilen bir süreçtir. Eğer bu süreç doğru bir şekilde kullanılırsa birey
hayatı boyunca birçok alanda yetkin, donanımlı, bilgi sahibi bir kişi olarak hayatına
daha kaliteli ve anlamlı bir şekilde devam eder.
Yine sanat eğitiminin de toplumdaki bireyleri okul öncesi dönemdeki eğitimlerinde
ne denli önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Sanat eğitimi sayesinde bireyde okul
öncesi dönemde zihinsel anlamda bir gelişim yaşanabilmektedir. Bireyin çocukluk
döneminde kendisini keşfedebilmesini sağlamaktadır. Bu keşif sayesinde ruhunda
var olan yetenekleri açığa çıkarabilme imkanını yakalayabilmektedir. Doğuştan gelen
sanatsal anlamdaki yeteneklerinin farkına küçük yaşlarda varabilen birey kendi
yeteneklerini sanat eğitimi alarak daha donanımlı bir hale gelebilmektedir. Kendisini

istediği sanat alanında yetiştirebilen bireyler sanat eğitimi sayesinde kendi
toplumunda ya da dünya üzerinde önemli bir nüfuz elde edebilmektedir. Bu hem o
bireyin kendisinin hem de yaşamış olduğu ülkesinin tanınırlığının artmasını
sağlamaktadır.
Eğitimin yaygınlaşmasındaki bir diğer unsur ise videoların yaygınlaşmasıdır.
Özellikle eğitim kurumlarında Youtube gibi sosyal medya üzerinde yayınlanan
eğitim videoları sayesinde bireyler kendilerini geliştirebilme imkanı elde etmişlerdir.
Reklam videolarının ise sağlık alanında çok büyük faydasının olduğuda bilinen bir
gerçektir. İnsanlar hastalıkları için çareler aradığı dönemlerde sağlık konusunda
karşılarına bir anda çıkan reklam videoları sayesinde dertlerine derman bulmuşlardır.
Aslında bu insanların daha çok ana haber bültenlerinde karrşılarına çıkmıştır. Haber
niteliği taşıyan sağlık haberlerinin de aslında birer reklam olduğunu söylemek pekte
yanlış olmayacaktır.
Bu doğrultuda toplumda genellikle “kelebek hastalığı” diye bilinen genetik deri
hastalığı olan “Epidermolizis Bülloza hastalarını anlayabilmek adına “Bir Kelebek
Seni Bekliyor” isimli bir farkındalık videosu çekilmiştir. Bu çalışmanın kapsamında
belirlenen en önemli bulgu hem üniversite öğrencilerinin hem de sosyal hayattaki
bireylerin birçoğunun Epidermolizis Bülloza hastalığı hakkında bilgi sahibi
olmadıkları

anlaşılmıştır.

Özellikle

kelebek

hastalarının

toplum

tarafından

anlaşılamadıkları ve hastalıklarının genellikle insanlar tarafından bulaşıcı olduğu
zannedilip toplumdan dışlanmalarının önüne geçilebilmek adına bir sosyal
sorumluluk çalışması yapılmasına karar verilerek “Bir Kelebek Seni Bekliyor”
başlığı altında bir sosyal sorumluluk videosunun hazırlanmıştır. Çekilen bu video ile
“Bir Kelebek Seni Bekliyor” sergisi açılmıştır. “Bir Kelebek Seni Bekliyor” adlı
farkındalık sergisi ile 45 bin kişilik öğrenci kapasitesine sahip olan Yıldız Teknik
Üniversitesi Davut Paşa Kampüsünde toplumumuzun bilinçlenmesi ve kelebek
hastalarımızın toplulumuz içerisinde dışlanmasının önüne geçilmesi sağlanmıştır. Bu
proje ile insanların daha önce kelebek hastalığını duymadıkları bu hastaları dışarıda
gören kesimin ise kelebek hastalığının bulaşıcı olduğunu sandıkları tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda toplumun kelebek hastalarına yardım etmeleri teşvik edilmiştir.

“Bir Kelebek Seni Bekliyor” sosyal sorumluluk projesi ile toplumdaki bireylerde
sosyal sorumluluk bilincinin ne denli önemli olduğunun tespiti ile beraber aslında
yapılan her farkındalık projesi kendi içerisinde ayrı bir öneme ve değere sahptir.
Toplumdaki bireyler bu projeler sayesinde toplumda bir nevi daha duyarlı hareket
edebilmektedir. Sosyal sorumluluk projelerindeki en önemli amaç hiçbir çıkar
gözetmeksizin elbetteki toplumsal faydadır. Yapılan bu projeler ile bireylerde sevgi,
saygı, hayırseverlik, empati kurma gibi özellikler gelişmektedir. Toplumdaki bireyler
bu projeler sayesinde eğitilebilmektedir. Tüm bunlar özellikle yaşam boyu eğitim
sayesinde gerçekleşebilmektedir. Bireyler kendilerini hayatın ve hayatlarının birçok
alanlarında eğitmeli ki bu yaşam boyu eğitim ile mümkün olabilmektedir.
Bu projede tüm bu bağlamda kullanılacak yöntem ve metotları sıralayacak olursak:
1) Bir “Kelebek” Seni Bekliyor adlı farkındalık sergisi gönüllü ekibimizden
oluşmuştur.
2) Debra Vakfı aracılığı ile Kelebek hastaları ile gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerininde içinde bulunduğu farkındalık videosu
çekilmiştir.
3) Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde bir çadır kurulup kurulan
çadırın içerisine 2 adet büyük Led TV ekran olup kelebek hastalarından ve
üniversitemizin öğrencilerinden oluşan farkındalık videoları ekranda gösterilmiştir.
4)Bu projede çalışacak ekip tamamen gönüllülük esasına dayalı olmuştur.
Projenin yöntemleri yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

Projenin Hedefleri
Bu projenin hedefi Türkiye’de bulunan kelebek hastaları hakkında insanların bilgi
sahibi olmasını sağlamak
Bu doğrultuda Debra Vakfı ile iletişime geçmek kelebek hastaları ile ve Yıldız
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü içerisinde öğrenciler ile

farkındalık

videosu çekmek
Çekilecek olan bu videoları 2.30 dk olacak şekilde animasyon içerikli bir videoart
haline getirmek

Çekilecek olan bu videoart projesini Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
kampüsünde sergilemek
Bu proje ile 45 bin öğrencisi olan Yıldız Teknik Üniversitesinde toplumda
farkındalık yaratmaya çalışmak
Toplumdaki bireylerin bu proje sayesinde toplumda bir nevi daha duyarlı
hareket edebilmesini sağlamak
Yapılan bu proje ile bireylerde sevgi, saygı, hayırseverlik, empati kurma gibi
özelliklerin gelişmesini sağlamak

3. SONUÇ
Bu çalışmada sağlık ve Epidermolizis Bülloza toplumda bilinen adı ile Kelebek Hastalığının
ne olduğuna değinilmiş ve toplumun kelebek hastalığının ne olduğunu bilmediği saptanmıştır.
Bu doğrultuda sosyal sorumluluk kapsamında bir farkındalık videosu hazırlanarak bu
hastalığın ne olduğu ve hastaların durumları anlatılmaya çalışılmıştır. Yapılan sosyal
sorumluluk faaliyeti ile toplumdaki bireylerin kelebek hastalarına daha duyarlı davranmaları
sağlanmaya çalışılmıştır. TÜBİTAK tarafından kabul edilen Bir Kelebek Seni Bekliyor sosyal
sorumluluk projesi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde kelebek hastaları
adına farkındalık yaratmak kelebek hastalığını tanıtmak ve kelebek hastalarını anlamalarını
sağlamak maksadıyla geliştirilmiştir. 14 Kasım 2018 tarihinde başlamış olup 30 Kasım 2018
tarihinde sona ermiştir. Proje hayata geçtiğinde aşağıdaki adımlar gerçekleşmiştir.
Bu çalışmanın kapsamında belirlenen en önemli bulgu hem üniversite öğrencilerinin hem de
akademik personellerin ve üniversite bünyesinde diğer çalışanların birçoğunun Epidermolizis
Bülloza hastalığı hakkında bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsündeki öğrencilerin, akademik personellerin ve
diğer çalışanlarının kelebek hastalığını tanımaları sağlanmıştır.
“Bir Kelebek Seni Bekliyor” sosyal sorumluluk projesi ile toplumdaki bireylerde
sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlandığı geri bildirimler sayesinde tespit
edilmiştir.
Öneriler
1) Birey bir proje geliştirmeden önce önce istediği proje fikrini bulmalıdır.
2) Bulmuş olduğu bu proje fikri üzerine çeşitli araştırmalarda bulunmalıdır.
3) Bununla beraber projenin konusu ve hedef kitlesini belirlemelidir.
4) Hedef kitle hastalardan oluştuğu için doğru iletişim yöntemi bulunmalıdır.
5) Proje konusu belirlendikten sonra bu proje için uygun bütçe bulunmalıdır.
6) Projenin uygulanabilmesi için Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör yardımcısından gereken
izin alınmalıdır.
7) Onay alındıktan sonra projenin hayata geçirilebilmesi için ekipman kurulup uygun ortam
sağlanmalıdır.

8) Proje takvimi baz alınarak proje aşamalı bir şekilde hayat geçirilmelidir.
9) Uygun ortam sağlandıktan sonra proje ziyaretçilere açılmalıdır.
10) Bu proje kelebek hastalarından oluşan bir farkındalık projesi olduğu için bu hastalarla
iletişime geçilirken gereken hassasiyet sağlanmalıdır.
Hedef Kitle
Bu projenin kapsamını belirlerken proje amacı doğrultusunda incelediğimiz verilerden
yola çıkarak kelebek hastalarını ve 45 bin öğrencisi ve 2300 akademik personeli olan
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyelerini ve üniversite bünyesinde
çalışan personelleri kapsamaktadır.
Projenin Uygulama Aşamaları
Debra Vakfı ile gerekli görüşmeler yapılıp Kelebek hastaları adına yapılacak olan etkinliğin
detayları anlatılmıştır. Kelebek hastalarının durumlarının ağır olması sebebiyle birebir bu
hastalarla çekim yapılamayıp onlara ait olan resim ve videolardan kelebek hastalığı sosyal
sorumluluk projesi için yararlanılmıştır. Alınan bu resim ve videolar yapılan
animasyon içerikli video art projemize dahil edilmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi
öğrencilerinden oluşan ve projemize dahil olmasını istediğimiz gönüllü insanlar ile istenen
sosyal sorumluluk içerikli video hazırlanmıştır. Animasyon içerikli bu videonun hazırlık ve
yapım aşaması Ekşinar Yapım tarafından gönüllü olarak yapılmıştır. Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde açılan sergi için gerekli ekipmanlar (çadır, led tv,
kablo, bilgisayar, hoparlör) temin edilmiştir. Çadırın kurulumu 21 Kasım Çarşamba
günü gerçekleştirilmiştir. Ayrıca serginin reklamı instagram da açılan
“birkelebeksenibekliyor” hashtagi ile gerekli reklamlar yapılmaya çalışılmıştır. Hazırlanan
farkındalık videosu toplumda kelebek hastalığı farkındalığı oluşturmak adına 28-30
Kasım 2018 günü sergi açılışı ile ziyaretçilere sunulmuştur.
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