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Kurumsal sosyal sorumluluğun (KSS) özel sektör, sivil toplum ve hükümet olmak 
üzere üç temel dayanağı vardır. 

Zaman zaman bu üç dayanak birleşir ve ayrışır. Bu durum, bu temel dayanaklardan 
bazılarının geride bırakılmasına neden olabilir. Örneğin, özel sektörün ve hükümetin 
yakinen çalıştığı zamanlar olmuştur. Bununla birlikte, hükümet ve özel sektör iş 

birliği bir dereceye kadar faydalı olsa da ne yazık ki sivil toplumu ihmal etme veya 
dışlama eğilimindedirler. Sivil toplumun dışlanması birçok sosyal soruna neden olabilir ve sonunda tüm 
sistemin toplumsal olarak çökmesine yol açabilir. Sivil toplumu kapsam dışı bıraktığınızda, topluma ve 
kamuoyuna danışılmadan ulaşılan çözümlerin, yani önerilen çözümlerin, toplumun sorunlarına ilişkin 
olmadığı görülür. Dolayısıyla da bunlar, toplumun ihtiyaç duyduğu çözümler olarak görülmemektedir. 

Güçlü kamu- iş dünyası iş birliği, işletmeleri nasıl daha kapitalist olunacağı konusunda teşvik eder, ancak 
son deneyimler sivil toplum dışlandığında tamamen kapitalist olan birçok sorunun ortaya çıktığını 
gösterir ve toplumsal sistem veya toplumsal uyum geçmişte birçok kez değişmiştir. Ancak bunlar kolay 
ve her zaman arzulanan değişim süreçleri değildir, çünkü çoğu zaman geçmişte sosyal ayaklanma ve 
toplumsal gerginlikler, isyanlar veya devrimler sonucunda diğer temel dayanakları kaybetme pahasına bu 
tür deneyimler yaşandığına tanık oluyoruz. 

Tarihte de tanık olduğumuz ikinci senaryo, hükümetin ve sivil toplumun bazı radikal unsurlarının 
birbirleriyle çok yakın çalıştığı durumdur. Çoğu zaman, hükümet ve sivil toplumun bazı radikal 
unsurlarının çok güçlü bir şekilde iş birliği yaptığı senaryolarda, genellikle özel sektör hedef alınır 
veya günah keçisi haline getirilir. Toplumun ihtiyaç ve isteklerinin arz ve talebinin karşılanarak pazarın 
serbestçe işlevini yerine getirebilmesi için özel sektörün sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Özel sektörün 
ihmal edilmesi, piyasada tutarsızlık yaratır, çünkü serbest piyasa koşulları söz konusu değildir ve kararlar 
serbest piyasanın çalışmasına izin vermek yerine doğrudan hükümet tarafından alınır. Geçmişte, sivil 
toplumun belirli unsurlarının hükümetle çok yakın çalıştığı zamanlar yaşanmıştır. (Soğuk Savaş sırasında 
birçok Komünist rejimde olduğu gibi). Ancak, artık Sovyetler Birliği diye bir ülke yok ve diğer Komünist 
Rejimler (Çin ve Vietnam gibi) özel sektör ve serbest girişimlere daha iyi uyum sağlamak için ekonomik 
modellerini değiştiriler. 

Son olarak, özel sektör ve sivil toplum birbirleriyle çok yakın çalıştıklarında, hükümetin diğer iki temel 
dayanağı denetlediğini ve bunlara aracılık ettiği bir model vardır. Bunun en iyi kombinasyon olduğunu 
düşünüyoruz ve KSS’nin ulaşmaya çalıştığı da budur. Geçmişte ilk iki senaryoyla sıklıkla karşılaştığımızı 
düşünüyorum ve şimdi üçüncü senaryonun vaktinin geldiğine inanıyorum. Şimdi özel sektörün ve 
sivil toplumun işbirliği yapma ve hükümetin bunları denetleme ve kural tabanlı bir sistemde işbirliği 

ÖNSÖZ 
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yapabilecekleri çerçeveyi sağlama zamanıdır. Bunun KSS yoluyla mümkün olduğuna inanıyorum. Günlük 
yaşamamızdaki sivil toplum, devlet, özel sektör olmak üzere üç temel dayanaktan bahsediyoruz. Bu üç 
temel dayanağın birbirleriyle nasıl çalıştığını da görüyoruz. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Donald Trump özel sektörden gelme bir başkan. Ne siyasetçi idi ne de önemli bir sivil toplum ya da hayır 
faaliyetlerinde bulunmuştu. Sn. Trump, işletme sahibi olarak büyük bir şirkette başkanlık yapmaktaydı. 
Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nin kaderi için karar verebilecek Amerika Birleşik Devletleri başkanıdır 
ve özel sektör geçmişine sahiptir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da özel sektörden gelmiştir. Özel 
sektörde deneyim sahibi olmak, büyük ölçekli bir şirkete liderlik etmek, yönetimde önemli uzmanlık 
getirir ve bu durum siyasetle birleştirilebilir ve siyaset için yararlı olabilir. Artık özel sektörün karar alma 
sürecinde daha kapsayıcı olma zamanının geldiğine inanıyorum. Sonuncu ve bir o kadar da önemli bir 
konu ise, özel sektör aktörlerinin, özel sektör geçmişine sahip bir BM Genel Sekreterine sahip olmak da 
dâhil olmak üzere, Birleşmiş Milletlerin liderliğinde daha fazla rol almalarının zamanı gelmiştir. Teknoloji 
son 20 yılda önemli ölçüde gelişti, bu nedenle BM’nin özel sektörle daha iyi ele alınabilecek daha 
verimli teknolojiler kullanarak birbirine yaklaşması gerekiyor. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Fransa’nın başkanı özel sektörden olduğu için, Birleşmiş Milletler başkanının da özel sektörden olması 
gerekiyor. Sonuç olarak, benim Birleşmiş Milletlerin bir sonraki Genel Sekreteri adayım Unilever’in 
CEO’su Paul Paulman’dır. Bu argüman sadece BM için değil NATO gibi diğer büyük Uluslararası Örgütler 
için de geçerlidir. Bir sonraki NATO Genel Sekreteri, örneğin büyük savunma şirketlerinden birinden 
güçlü bir geçmişe sahip bir yönetici gibi, özel sektörden bir kişi de olabilir. Gördüğümüz gibi son senaryo 
yükselişe geçeceğini vaat ediyor. 

Sivil toplum ve özel sektör kombinasyonu toplumu daha iyi yönetebilir ve bu arada hükümetler ise 
bu ortaklığın işleyebilmesi için kurallara dayalı bir altyapı sağlar. KSS’nin bu üç temel dayanağın yeni 
Milenyumda toplumsal ihtiyaçlara daha iyi uyması için bir yol olmasının yanı sıra, özel sektör, kamu 
sektörü ve sivil toplumdan oluşan üç temel dayanağın ortak bir değerini yarattığına da inanıyorum.

Serdar Dinler 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
Başkan  
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Avrupa ve Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) yoluyla Sivil Toplum ve Özel Sektör İş 
Birliği Raporu Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye) ve KSS Avrupa tarafından 
yürütülmekte olup, Avrupa ve Türkiye'de sivil toplum ve kurumsal sosyal sorumluluk politikaları için 
üretim ve uygulama süreçlerini sunmayı amaçlamaktadır. Projenin genel hedefleri, Türkiye'de ve 
Avrupa Birliği ülkelerinde sivil toplum ve özel sektörün iyi ortaklık örneklerini paylaşmak ve bu iş birliği 
için koşulları ve düzenlemeleri incelemektir.  Bu proje Avrupa Birliği tarafından “Sivil Toplum Diyaloğu 
Programının Beşinci Dönemi” kapsamında finanse edilmektedir. Ayrıca, şirketlerin Avrupa ve Türkiye'deki 
ekonomiye, topluma ve çevreye fayda sağlamak için KSS kavramlarını kullandıkları kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetlerinin en iyi uygulamalarını göstermeyi amaçlamaktadır.

Hedef Gruplar

• Sivil Toplum

• Özel Sektör

• Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye)

• KSS Avrupa

Bu rapor, özellikle sivil toplumda kurumsal sosyal sorumluluk bilincini artırmayı amaçlamaktadır. Raporda, 
Türkiye’deki IBM Türkiye, Coca Cola Türkiye, Microsoft Türkiye, Sabiha Gökçen Havaalanı, İhtiyaç Haritası, 
KACUV, ÖSGD, Yeşim Tekstil, Esas Sosyal, Allianz Türkiye, TKYD, Zorlu Enerji, Ankara Kalkınma Ajansı, 
SKA Etki Hızlandırıcı gibi birçok şirketin yanı sıra Avrupa’daki McCain, Johnson & Johnson, Bridgestone, 
Vattenfall, Solvay, IBM, RNE, EEB, IOM NL, CSR Hellas, The Shift, IUCN, GIZ, KSS Avrupa şirketlerinin de 
KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) faaliyetleri vurgulanmaktadır. Türkiye ve Avrupa’daki KSS faaliyetlerine 
ilişkin olarak yukarıda belirtilen kuruluşlarla çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Rapor, resmi makamlar, özel 
sektör ve toplum tarafından KSS’nin anlaşılması ve bilinmesi açısından KSS’nin Avrupa ve Türkiye’deki 
durumu ve gelişimi hakkında ve KSS aracılığıyla sektörler arası ortaklıkların geliştirilmesine yönelik 
politikalar, stratejiler ve destek tedbirleri hakkında bilgiler vermektedir. Özel, kamu ve sivil toplum 
kuruluşlarının sürdürülebilirlik faaliyetleri ve Avrupa’daki ve Türkiye’deki sektörler arası ortaklık projeleri 
hakkında toplam 30 görüşme yapıldı. Rapor, Türkiye ile ilgili kısmı Berat Kjamili ve Avrupa ile ilgili kısmı 
ise Soni Kanabar ve Paula Byrne tarafından olmak üzere Burçak Çullu’nun gözetiminde yazılmıştır.

ÖZET
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Bu rapor aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

• Avrupa ve Türkiye’de KSS ile ilgili olarak en önemli aktörlere ve stratejilerine genel bakış 

Avrupalı ve Türk çokuluslu şirket çalışanlarıyla mülakatlar yapılarak; kuruluşun sürdürülebilirlik 
stratejisini, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) etkilerini ölçmek için metodolojiyi, sürdürülebilirliğin 
kuruluş içinde nasıl yönetildiğini, çalışanın katılımını ve kuruluşun KSS stratejisini uygulamadaki zorlukları 
anlatmaları istendi.

• Avrupa ve Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sektörler Arası Ortaklıklar 

Avrupa’dan ve Türkiye’den sektörler arası ortaklık uygulamalarına iyi örnek olacak toplam 30 aktör 
belirlenen kriterlere dayanarak seçildi. Uygulamaların çevre sosyal ve yönetişin etkileri ve aktörlerin 
KSS’ye katılımını teşvik eden ve engelleyen faktörler analiz edildi. 

Ayrıca yazarlar tarafından hazırlanan ve toplu istatistikleri gösteren ve çalışmalarını temsil eden tüm 
grafikler yapılan görüşmelerden üretilmiştir. 
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KSS Türkiye, 2005 yılında akademisyenler, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla 
oluşturulan bağımsız bir STK’dır. Türkiye’deki uluslararası standartlarda kurumsal sosyal sorumluluk 
kavramlarını teşvik etmeyi ve Türkiye’deki vakıflar, dernekler ve birlik kültürü ile halihazırda mevcut olan 
KSS bilincini artırmayı amaçlamaktadır. KSS Türkiye, sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetim, kamu-
sivil toplum ve özel sektör ortaklıklarına dayanan bir yaklaşımla faaliyet göstermektedir. KSS Türkiye, 
SKA’lar, İş ve Beceriler, Sürdürülebilir Şehirler, İş Dünyasında İnsan Hakları, Bilim, Teknoloji, Mühendislik 
ve Matematik; Girişimcilik, Kurumsal Yönetişim, Sürdürülebilirlik Raporlaması, bilimsel araştırma ve KSS 
eğitimi konularda faaliyetlerini sürdürmektedir.  

http://www.csrturkey.org/ - www.kssd.org 

KSS Avrupa, kurumsal sosyal sorumluluk bakımından Avrupa’nın önde gelen iş ağıdır. 45 kurumsal 
üye ve 41 Ulusal Ortak Kuruluşlardan oluşan ağı aracılığıyla 10.000’den fazla şirketi bir araya getirir 
ve farkındalığı artırmak, kapasite oluşturmak, KSS uygulamalarının geliştirilmesini ve uygulanmasını 
desteklemek ve teşvik etmek isteyen işletmeler için birleşik bir platform görevi görür. Sürdürülebilirlik 
gündemini öne çıkarma misyonunda olan KSS Avrupa, Avrupa sınırlarının ötesinde dünyanın diğer 
bölgelerindeki KSS organizasyonlarıyla da iş birliği yapmaktadır.

Ağdaki üyeler, KSS yayınlarının geliştirilmesi konusunda aktif olarak iş birliği yapar, ortak toplantılar ve 
etkinlikler sırasında deneyimin yanı sıra fikirlerini de paylaşırlar. Öte yandan, KSS Avrupa yakın zamanda 
çeşitli Bölgesel Ortak Kuruluşlarla (RPO) resmi iş birliklerine başlamıştır. KSS Avrupa ve Bölgesel Ortak 
Kuruluşlarla, dünyanın diğer bölgelerindeki KSS organizasyonlarıyla iş birliği yaparak sosyal-ekonomik 
kalkınmaya doğru KSS gündemini; kurumsal ve kamu programlarını dahil ederek geliştirme misyonunu 
taşır.

https://www.csreurope.org/

KSS TÜRKİYE HAKKINDA

KSS AVRUPA HAKKINDA
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), şirketlerin paydaşları ve halk için sosyal olarak etkili olmalarını sağlayan 
benzersiz bir iş modelidir.1 Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri sayesinde şirketler toplum üzerinde 
ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri de içerecek şekilde daha büyük bir etkiye sahip olabilirler. KSS kavramı, 
tanımın herhangi spesifik bir açıklamaya uymadığı bir konuma sahiptir. Kavram aynı zamanda ulusal ve 
uluslararası dinamikler arasında da değişiklik göstermektedir. KSS kavramı, şirketlerde, iş ahlakı, hesap 
verebilirlik, şeffaflık, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, cinsiyet eşitliği, yolsuzlukla mücadele, 
sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçilik gibi şekillerde kullanılabilir. Küresel olarak sürdürülebilir kalkınma 
trendi KSS kavramlarının önemini de etkilemiştir. İş dünyası aktörleri, finansal sürdürülebilirliklerinin yanı 
sıra, insani kalkınma konularına ilişkin sürdürülebilir kalkınmada da aktif rol almıştır. Şirketler tarafından 
benimsenecek KSS kavramı, paydaşlarının katılımıyla, sosyal, çevresel, etik, insan hakları ve tüketici 
haklarının, kısa vadeli ve uzun vadeli politikalarına entegrasyonunu gerektirmektedir.

KSS’nin anlamı iş dünyasında net değildir. Şu an için hayırseverlik olarak algılanan KSS uygulamaları, 
STK’larla tamamlanan sponsorluk faaliyetleri ve ağ geliştirme girişimleri olarak kabul edilebilmektedir. 
Eğitim, kuruluşların en çok ilgilendiği ve paydaşların ağ geliştirme alanında en çok talep ettiği konudur. 
Sağlık, özel koşullar, aile içi şiddet ve kadın hakları eğitimden sonra gelmektedir. KSS uygulamalarında 
ortakların desteklenmesi, farklı kuruluşlar ve STK’larla yapılan ortak girişimlerle sınırlıdır. Her şey düşünülüp 
tartıldığında, organizasyonlar kısmen daha az zorluklara sahip, sosyal ve doğal konulara makul bir şekilde 
yaklaşırlar. Ayrıca, bazı organizasyonlar KSS’yi bir reklam ve tanıtım aracı olarak düşünebilir ve kaynaklarını 
hayati olmayan KSS denemelerine harcayabilirler.

Sivil toplum dernekleri, sağlık, özel koşullar ve mali haklarla sınırlı olmamak kaydıyla, açık hakları ve genel 
nüfusun isteklerini yerine getirmek için faaliyet gösterirler. Çoğunluk egemenliği hükümetlerinde dengeli 
yönetimin önemli yükümlülüklerini yerine getirirler, idareyi etkileyebilir ve sorumlu tutabilirler.2 Tanınmış 
sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, 
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Greenpeace ve Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) verilebilir.3

Sivil Toplum ve özel sektör iş birliği, günümüzde karşılaştığımız ve birden az paydaşın çözmek için yeterli 
olmayacağı toplumsal ve çevresel sorunları çözmek bakımından ana rol üstlenmektedir. Özel sektör 
hayatımızın birçok alanında yer almaktadır. Bu şirketlerin finansal sürdürülebilirlikleri, sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşmak için insanlardan yararlanmaya geri dönüş yollarından biridir. Öte yandan, sivil 
toplum kuruluşları sahip oldukları rol, aktif destekleri, paydaşları ve etkileri ile sosyal ve çevresel sorunları 
çözmektir. Yani, sivil toplum ve özel sektör arasındaki iş birliği, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak 
1  James Chen, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR)”, Investopedia (Investopedia, 22 Şubat 2020), https://www.investopedia.com/terms/c/
corp-social-responsibility.asp)
2  “Sivil Toplumların Önemi.” Heinrich-Böll-Stiftung, 4 Kasım 2016. https://ps.boell.org/en/2016/11/05/importance-civil-societies)
3  Adam Jezard. “Sivil Toplum Kimdir ve Nedir?” Dünya Ekonomik Forumu, 23 Nisan 2018. https://www.weforum.org/agenda/2018/04/
what-is-civil-society/)

GİRİŞ
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için hem finansal sürdürülebilirliği hem de güçlü desteği beraberinde getirmektedir. Sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine ulaşmak için, günümüzde tüm dünyada karşılaştığımız zorlukları çözebilecek ortaklıklara 
ihtiyacımız vardır.

Avrupa’daki iş ve toplum arasındaki etkileşim, kıtadaki ekonomik, politik ve kültürel manzaraların çeşitliliği 
ile şekillenmektedir. Şirketlerin yasal yükümlülüklerinin ötesinde toplum refahına katkıda bulunabileceği 
fikri, AB’nin birçok bölgesinde uzun yıllara dayanan bir geleneğe sahiptir. Yakın zamana kadar, Avrupa’da 
KSS’nin gelişimi çoğunlukla öncü işletmeler, Avrupa kurumları ve ulusal hükümetler tarafından benimsenen 
proaktif, gönüllü stratejiler ve diğerlerinin yanı sıra sivil toplum ve yatırımcı topluluğu gibi diğer paydaşların 
yaptığı harici baskılar tarafından yönlendirilmiştir.

Bununla birlikte, 2014 yılında, finansal olmayan bilgilerin açıklanması için AB Direktifi (2014/95/EU sayılı 
Direktif), Avrupa genelinde kurumsal şeffaflığı artırmak için belirleyici bir adım olarak ortaya çıkmıştır. 
2018’den itibaren büyük şirketlerden, yıllık raporlarına finansal olmayan tablolar eklemeleri istenmiştir. 
KSS Avrupa, 28 üye devlette şirketlere Direktifin müzakereleri, aktarılması ve uygulanmasına katılım 
sağlamasında aktif rol oynamıştır.

Avrupalı şirketler, yıllık ve/veya KSS raporlarında finansal olmayan bilgileri açıklama konusunda adımlar 
atmıştır. Giderek artan bir şekilde, öncü şirketler entegre raporlar yayınlamaktadır ve sürdürülebilirlik, 
yönetim kurullarında tartışılmaktadır. Yine de birçok zorluk mevcuttur. Sürdürülebilirliğin iş modellerine 
daha iyi entegre edilmesi, daha fazla paydaş katılımı (yatırımcılardan daha fazla) ve çevresel, sosyal ve 
yönetişimsel etkisinin ölçülmesi ve yönetilmesi daha fazla özen gerektirmektedir. KSS’ye yönelik tam 
entegre, eylem odaklı bir yaklaşım gösterilmesi, giderek daha önemli hale gelmektedir ve öncü işletmeler 
ve sivil toplum örgütleri ‘KSS’yi ve bunun ne anlama geldiğini pratik açıdan yeniden tanımlamaktadır.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Avrupa Birliği (AB), esas olarak Avrupa'da yer alan 28 üye ülkenin 
siyasi ve ekonomik birliğidir. Altı kurucu ülke Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'dır. 
AB, tüm üye devletler için geçerli olan standartlaştırılmış bir yasalar sistemi aracılığıyla dahili bir tek 
pazar oluşturmuştur. AB politikaları, iç pazarda insanların, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest 
dolaşımını sağlamayı, adalet ve içişlerinde mevzuat çıkarmayı ve diğerleri arasında ticaret, tarım, balıkçılık 
ve bölgesel kalkınma ile ilgili ortak politikaları sürdürmeyi amaçlamaktadır. AB ve Avrupa vatandaşlığı 1993 
yılında Maastricht Anlaşması ile tesis edildi, ancak AB'nin kökeni, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun 
kurulduğu, Paris Antlaşması'nın yapıldığı 1951 yılına kadar ve ardından Roma Anlaşması'nın yapıldığı 1957 
yılına kadar uzanmaktadır.
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AB, 4 milyon km²’yi kapsamaktadır ve içerisinde 513 milyon insan yaşamaktadır4-bu rakam, Çin ve 
Hindistan’dan sonra dünyanın üçüncü büyük nüfusunu teşkil etmektedir. AB’nin GSYİH’sının 18,8 trilyon 
USD (2018) olduğu tahmin edilmektedir.5 Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına göre, 28 AB 
ülkesinin hepsinde de İnsani Gelişme Endeksi çok yüksektir. 2012 yılında AB, Avrupa’da barış, uzlaşma, 
demokrasi ve insan hakları hedeflerini ileriye taşıdığı için Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştür.

4 “Rakamlarla EU,” Avrupa Birliği, 4 Şubat 2020, https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_en)

5 “GSYİH (Mevcut US$) - Avrupa Birliği,” Veriler (Dünya Bankası), erişim tarihi: 5 Şubat 2020, https://data.world-
bank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=EU&most_recent_value_desc=true)
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Avrupa’da KSS İle İlgili Olarak En Önemli Aktörler ve Stratejilerine Genel Bakış

Yeni Avrupa Komisyonu (2019-2024), sürdürülebilirliği, siyasi vizyonunun mihenk taşı olarak 
benimsemiştir. AB, Üye Devletler ile birlikte 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin1 uygulanmasında 
öncü olmaya ve SKA’ları hem iç hem de dış politikalarında uygulamaya kararlıdır. Yeni Avrupa Komisyonu 
2019-2024 tarafından çerçevesi çizilen Avrupa Yeşil Yeni Anlaşması2, Avrupa vatandaşlarının ve 
işletmelerinin sürdürülebilir bir yeşil geçişten yararlanmasını sağlayacak en iddialı önlem paketidir. 
Avrupa 2050 yılına kadar ilk iklim açısından nötr kıta olmaya çalıştığından, iklim değişikliği AB 
gündeminde üst sıralarda yer almaktadır. Önümüzdeki beş yıl için diğer politika öncelikleri arasında temiz 
enerji, sürdürülebilir sanayi, sürdürülebilir hareketlilik, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir gıda sistemleri ve 
kirliliği ortadan kaldıracak önlemler yer almaktadır. 

AB dahil resmi makamlar, gönüllü politika önlemleri ve gerektiğinde tamamlayıcı düzenleme yoluyla 
şirketlerin işlerini sorumlu bir şekilde yürütmelerini destekleme ve teşvik etmede önemli bir rol 
oynamaktadır. EU NFRD ile şirketlerin, sürdürülebilirlik gündemini “sosyal”den öteye taşıyarak Çevresel, 
Sosyal ve Yönetişim (ESG) etkilerini rapor etmeleri gerekmektedir. AB Finansal Olmayan Raporlama 
Direktifi, sürdürülebilirliği iş modellerine daha iyi entegre etmeye yönelik bir araç olarak kurumsal 
raporlamayı desteklemektedir. BM’nin ticari ve insan hakları konusundaki kılavuz ilkeleri, işletmelerin 
insan hakları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaması için şirketlerin ve hükümetlerin ne yapması 
gerektiğini tanımlar (KSS Avrupa’nın BM’nin kılavuz ilkelerine dayanan İnsan haklarını Kilit Şirket 
işlevlerine dahil etme planı3, insan kaynakları, tedarik ve risk fonksiyonları için gereken özel tedbirler de 
dahil olmak üzere şirketlere uygulamaya dönük destek sağlar). 

1  “Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi: Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Platformu,” Birleşmiş Milletler (Birleşmiş 
Milletler), erişim tarihi: 5 Şubat 2020, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld)
2  Ursula von der Leyen, Daha Fazlası İçin Bir Birlik: Avrupa İçin Gündemim. Bir sonraki Avrupa Komisyonu için Siyasi Yönergeler 2019-2024, 
erişim tarihi: 5 Şubat 2020, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf)
3 İnsan haklarını Kilit Şirket işlevlerine dahil etme planı, erişim tarihi: 5 Şubat 2020, https://www.csreurope.org/blueprint-embedding-hu-
man-rights-key-company-functions#.XjqFZGhKhPY)

AVRUPA VE TÜRKİYE’DE            
KSS İLE İLGİLİ OLARAK EN 
ÖNEMLİ AKTÖRLER VE 
STRATEJİLERİNE GENEL BAKIŞ
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Geleneksel olarak, KSS, sürdürülebilirliğin “sosyal” bileşenine odaklanmış olup Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk ifadesinin kısaltmasında ona özel bir harf bulunmaktadır.  Avrupa Komisyonu, KSS’yi, 
işletmelerin toplum üzerindeki etkilerinden sorumlu olmaları şeklinde tanımlamıştır.4 Bu, şirketlerin, 
sosyal sorunların yanında, çevresel, etik ve insan hakları sorunlarını da kendi iş stratejisi operasyonlarına 
dahil ederek sosyal açıdan sorumluluk sahibi olabileceği anlamına gelir. Avrupa’da, şirketlerin (hem 
küçük hem de büyük) eylemlerinin sadece AB’de değil tüm dünyada vatandaşların yaşamları üzerinde 
önemli etkileri vardır. Sonuç olarak, kamu ve sivil toplum paydaşları haklı olarak şirketlerin sadece 
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim etkilerini açıklamakla kalmayıp, aynı zamanda tedarik zincirleri ve bir bütün 
olarak küresel değer zincirinde neden olabilecekleri olumsuz etkileri önlemelerini, yönetmelerini ve 
azaltmalarını haklı olarak beklemektedir.  

Avrupa bağlamında KSS ve sürdürülebilirliği anlamak için hem özel sektör hem de sivil toplum 
aktörleriyle, KSS’ye genel yaklaşımları, KSS’nin onlar için ne anlama geldiği ve KSS/iş stratejilerini 
uygulamada karşılaştıkları zorluklar hakkında görüşmeler yapıldı. Avrupa’da KSS’ye yönelik iş yaklaşımı, 
çok sayıda çok uluslu şirketin entegre iş modelleri elde etmek için, yani sürdürülebilirliği iş stratejilerine, 
yönetimine ve risklerine entegre etmek için çalıştığı önemli bir aşamadadır. Aşağıdaki Şekil 1’de 
belirtildiği gibi, görüşülen şirketlerin neredeyse %58’i ağırlıklı olarak KSS’ye bir ‘ortak değer’ yaklaşımı 
benimsemektedir, bu da izole sosyal katkıların değil işin (ticaretin) etki için ana itici güç olduğu anlamına 
gelmektedir. Görüşme yapılan şirketlerin %38’i, KSS’nin iş stratejisiyle açıkça bağlantılı olduğu (ancak 
mutlaka tam olarak entegre olmadığı) hallerde, sosyal yatırımın, şirketteki KSS’ye ana yaklaşımı teşkil 
ettiğini ifade etmiştir. Sonuçlarda belirtildiği gibi, KSS’ye ana yaklaşım şirketler için kurumsal hayırseverlik 
değildir, yine de hayırseverlik KSS politikalarında hala küçük ama değerli bir rol oynamaktadır. 

Şekil 1: KSS’ye Genel Kurumsal Yaklaşım

Yaygın olarak kabul edilen “ortak değer”in -yani ekonomik değeri, toplum için de değer yaratan yollarla 
yaratmanın- peşinde koşma idealine rağmen, araştırmamız bunun norm (standart) olmadığını öne 
sürmektedir. Aksine, çoğu şirket, saf hayırseverlikten çevresel sürdürülebilirliğe ve aktif ortak değer 
arayışına kadar her çeşidi içeren çok yönlü bir KSS versiyonu uygulamaktadır. Ayrıca, iyi yönetilen 
şirketler, şirketin amaç ve değerleriyle uyumlu bir KSS programı geliştirmeye kıyasla, KSS’yi kendi iş 
stratejileri ve hedefleriyle tamamen entegre etmekle daha az ilgileniyor gibi görünmektedir.

4  “Lex Avrupa Birliği Hukukuna Erişim.” EUR. Erişim tarihi: 5 Şubat 2020. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX-
:52011DC0681&locale=en)

Değer Paylaşımı

Kurumsal Hayırseverlik

Toplumsal Yatırımlar



18 RESPONSIBLE IMPACT PROJECT 

Peki, özel sektör aktörlerine ve sivil toplum aktörlerine göre KSS pratikte ne anlama geliyor? İki paydaş 
grubu arasındaki perspektif farklılıklarını değerlendirmek için bir dizi standart konu sağlandı (yapılan 
görüşmeler kişilerin birden fazla konu seçebilme imkânı verildi). Aşağıda şekil 2’de belirtildiği gibi, 
görüşülen sivil toplum ve özel sektör aktörlerine göre KSS, kârın ötesinde etik iş, toplumdaki paydaşların 
ihtiyaçlarını karşılama ve çevresel zararlardan kaçınma ile ilgilidir. Öte yandan, bağışlar, sponsorluklar 
ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmek günümüzde Avrupa paydaşları için KSS’nin odağında yer 
almaz. Bu, şirketlerin sponsorlukla (görüşülenlerin kurumsal KSS politikalarının %10-20’si), bağışlarla 
ilgilenmediği ve ihtiyacı olan insanlara yardım etmediği anlamına gelmez, aksine KSS’nin tanımı 
sponsorluklardan, bağışlardan ve ihtiyacı olan insanlara yardım etmekten evrimleşmiştir- ve ötesine 
geçmiştir. KSS, topluma ve çevreye negatif anlamda katkı sağlamak yerine, onları geliştirecek şekilde 
faaliyet göstermekle ilgilidir.

Şekil 2: Şirketlere göre KSS nedir?

Çoğu şirkete göre, çevreye zarar vermekten kaçınmak ve doğaya değer vermek KSS'de önemli bir rol 
oynamaktadır; özel sektör ve sivil toplum kuruluşları KSS ve iklim eylemi arasındaki bağlantının önemini 
vurguladı. İklim ile ilgili raporlama ve ESG etki ölçümü, yatırımcıların artan talebi ile giderek daha önemli 
hale gelmektedir. Şirketler, modern iş dünyasında başarılı olmak ve uzun vadede yatırımcı ve paydaşlar 
için daha cazip hale gelmek için olumlu bir amaç benimsemeleri gerektiğinin bilincindedir. 

Şirketler içindeki sürdürülebilirlik yönetimi tipik olarak bölgelere ayrılmıştır. Bu kısmen farklı yasalardan 
(yani ABD ve Avrupa) ve bölge ofislerinde sürdürülebilirliğin farklı ölçüde önemli olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa ve Global arasındaki bağlantı, bölgesel ekiplerledir, yani 
yürütme komitesine veya yönetim kuruluna rapor veren EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika); görüşme 
yapılan şirketlerin %100’ü, sürdürülebilirlik yönetim ekibinin doğrudan yürütme komitesine veya yönetim 
kuruluna rapor verdiğini belirtmiştir. 

Sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanması, her şirket için bir dizi zorluk taşır; ifade edilen ana zorluklardan 
biri KSS konusunda çalışanlarla farkındalık yaratma ve katılımdır.  İfade edilen sorunlardan bazıları, 
çalışanların (KSS ekibinin dışındaki) sürdürülebilirlik konuları veya yetki alanı hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmamaları ve bu nedenle sürdürülebilirlik sorunlarıyla ilgilenebilmek için çok fazla rehberliğe 
ihtiyaç duymalarıdır. Örneğin, bir şirkete göre, sürdürülebilirliğin tam olarak entegre edilmesi gerektiğini 
düşünmeyen bazı çalışanlar vardır, ancak «bu kısa veya uzun vadeli finansal perspektife bağlıdır; 
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uzun vadede, bir şirket bundan yüz yıl sonrasında var olmayı umuyorsa, o şirketi entegre bir işletme 
yapmaktan başka çare yoktur.» Çalışanlar arasında sürdürülebilirlik bilincinin artırılması gerekmektedir 
ve şirketler bu konuda süreçleri yerine getirmektedir ancak de en üst düzeyde bu konuya dikkat çekmek 
esastır. 

Paydaş beklentilerini yönetme süreci de şirketler için bir diğer zorluktur. Şirketlerin vizyonunu ve KSS 
stratejisini harici paydaşlarının (toplum, hükümet, tedarikçiler, müşteriler) beklentileriyle uyumlu 
hale getirmek zor olabilir. Örneğin, bazen paydaşlar KSS politikalarını geliştirmeye istekli olurlar, ancak 
şirketlerin tedarikçileri bu politikaları benimsemeye istekli değildir veya benimseyememektedir. Bu 
tür zorlukların üstesinden gelmek için şirketlerin proaktif, uzun vadeli bir katılım ve müzakere sürecine 
yatırım yapması gerekir ki bu şirketler için fazla sayıda kaynak gerektirebilir. Bu bizi görüşülen şirketler 
için üçüncü büyük zorluğa getiriyor: sınırlı insan kaynağı ve finansal kaynaklar. Stratejik ve uzun vadeli 
sürdürülebilir politikalar ve projeler uygulamak için, özel personel ve bütçenin buna göre tahsis edilmesi 
gerekir, ancak bu şirketin konuya öncelik vermesi ve üst düzeyden başlayarak iş modeline tamamen 
entegre olması durumunda gerçekleşebilir.

Görüşülen kişilere, şirketlerin uygun bir KSS stratejisi geliştirmeleri için kazanç ve kaynakları (para, 
çalışanlar, zaman ve bilgi) yoksa KSS önceliklerini/faaliyetlerini nasıl belirleyebilecekleri konusunda 
görüşe dayalı bir soru yöneltilmiştir. Özel ve sivil toplum aktörleri tarafından sunulan kapsamlı dört öneri 
şu şekildedir:

Kurum içerisinde KSS’ye yönelik güçlü bir çalışma oluşturun. İşletmeler, etkileşime girebilecek insanlara 
ihtiyaç duyar. Belirli KSS konuları üzerinde çalışmak için bir faaliyet tanımlamakta yeterince iyi olan bir 
kişi dahi yeterli olacaktır. Bu kişi üst yönetimi ikna edebilirse, kaynaklar doğal olarak sağlanacaktır. Birçok 
şirketin sürdürülebilirlik yolculuğu böyle başlamıştır; kısıtlı kaynaklarla ve üst yönetimi ikna ederek. 
Görüşülen kişilerden birine göre, aslında çok fazla finansal kaynağa sahip olmamak akıllıca olacaktır; ne 
kadar çok para varsa, şirketi ters yönde yönlendirecek olan hayırseverlik riski o kadar yüksek olacaktır. Üst 
yönetim KSS’nin değerini görünce, kaynak tahsisi daha kolay olmaktadır. 

Gereklilik değerlendirmesi yoluyla kaynaklarınıza öncelik verin. Kaynakları verimli bir şekilde tahsis 
etmek için şirketler, zaman, para ve enerjiyi en önemli şeylere odaklamalarını sağlayacak gerekliliklerini 
değerlendirmelidir. Gereklilik değerlendirmesi, işletmeleri ve paydaşlarını etkileyen potansiyel 
çevresel, sosyal ve yönetişim konularının belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Avantajları üst 
seviyededir; şirketlerin fırsatları tanımlamasına, iş risklerini azaltmasına, paydaş katılımını artırmasına ve 
sürdürülebilirliğin iş stratejilerine entegrasyonunu sağlamasına olanak tanıyacaktır. 

İç ve dış paydaşlarınızı aktif olarak sürece dahil edin. Paydaşlar, kurumsal KSS faaliyetlerinin 
uygulanmasında kilit rol oynamaktadır. Uzun vadede hayatta kalabilmek için, karşılıklı güven ve şeffaflığa 
dayalı etkili bir paydaş katılım stratejisi hayati önem taşımaktadır. Örneğin, müşteriler, tedarikçiler, 
distribütörler ve sektördeki diğer kurumlar gibi bir şirketin doğrudan ve dolaylı paydaşlarının dahil 
edilmesi, şirketin etkili bir KSS stratejisi geliştirmesine ve önceliklendirmesine olanak tanır.   
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Daha işbirlikçi olun. Sürdürülebilirlikle ilgili zorlukların üstesinden gelmek için sadece paydaşlarla diyalog 
kurmak değil, aynı zamanda iş birliğine dayalı eylemleri gerçekleştirmek, yani eylem odaklı projelerin 
hayata geçirilmesi gerekir. Bireysel paydaşlar, iletişime kapalı sistemlerdeki sürdürülebilirlik sorunlarını 
çözemezler, ilgili tüm aktörlerin uzmanlık, deneyim ve ortak çabalarına ihtiyaç duyarlar. 
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Türkiye’de KSS İle İlgili Olarak En Önemli Aktörler ve Stratejilerine Genel Bakış 

Türkiye’de sivil toplum yeni bir terim değil, Osmanlı döneminde dahi Vakf - sivil toplum mevcuttu ve 
kamu sektörü ve özel sektörle işbirliği söz konusuydu. İslam’da, Ramazan5 ayının sonunda, inanan 
insanların ihtiyacı olan insanlara para bağışlaması anlamına gelen “Fitre”6 anlayışı vardır. Dolayısıyla 
hem Sivil Toplum hem de bağışlar, tarih boyunca, Türkiye’nin ve çoğunluğun dininin ve uygulamalarının 
bir parçası olmuştur. Bununla birlikte, KSS sadece bağış ve sivil toplum anlamına gelmez, KSS kavramı, 
faaliyet planları ve stratejileri ile özel sektörün sosyal, çevresel, etik ve şeffaf bir şekilde topluma 
ve dünyaya ne şekilde sorumlu olduğuna dair süreci de ifade eder. Özel sektörün KSS faaliyetlerini 
tanımlamak için şirketler tarafından alınan eylem ve kararlar asıl önemli olandır. Türkiye’deki KSS ve 
sürdürülebilirliği anlamak için, KSS ve sürdürülebilirliğin uygulamada ne durumda olduğunu tespit 
edebilmek adına Türkiye’de ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren özel sektör şirketleri, kalkınma 
ajansları, kamu sektörü ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren sivil toplum aktörleri ile görüşmeler 
yapılmıştır. Verilerimiz, büyük ölçekli şirketlerin KSS ve sürdürülebilirliği nasıl değerlendirdikleri 
hakkında daha fazla bilgi vermektedir. Türkiye’de KSS kavramının tam olarak anlaşılmamış olması 
nedeniyle, bazı KOBİ’ler de sosyal sorumluluk projelerine katılmakla birlikte KSS konusunda net 
stratejilere sahip değillerdir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Fitre ve Vakf kültürleri KOBİ'ler arasında bile 
gözlemlenebilmektedir. Örneğin Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara'daki 16 sosyal sorumluluk projesi için 
18 sponsorluk anlaşmasına aracılık etmiştir, ilginç olan ise bağış ve uygulamaların Ankara'da bulunan 
KOBİ'ler tarafından yapılmasıdır. Sivil toplumun da Osmanlı döneminden başlayan uzun bir geçmişi 
olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı’nın Vakıflar ve Dernekler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde 
yayınlanan istatistiklere göre,2016 Ocak ayında Türkiye’de 108 748 dernek mevcuttu ve 5014 tanesi 
yeni vakıf kuruluşu niteliğindedir. Vakıflar çoğunlukla eğitim ve sosyal yardım alanlarında çalışmaktadır, 
dernekler ise mesleki faaliyetler ve dayanışma faaliyetleri, spor ve sporla ilgili faaliyetler ve dini hizmet 
alanlarında çalışmaktadırlar.7 

Her ne kadar hepsi sosyal, çevresel, mesleki ve dayanışma, spor ve sporla ilgili faaliyetler ve dini konularla 
uğraşsa da sivil toplum kuruluşlarındaki sürdürülebilirlik, hala aralarındaki büyük bir sorudur. Bu nedenle, 
sürdürülebilirlik ve KSS ortaklığı ile ilgili sivil toplum perspektiflerini de analiz edilmiştir. İlk olarak, 
özel sektör şirketlerinin KSS’yi çoğunlukla ilgili bölümün mevcut bir birimi, iletişim birimi veya daha az 
ihtimalle de küresel birim altında barındırdığını ancak görüşülen sivil toplum aktörlerinin %86’sının ise 
genellikle Sürdürülebilirlik ve dolayısıyla KSS’yi diğer daha yaratıcı bölümlere dâhil ettiklerini görüyoruz. 
Dolayısıyla, özel sektörler daha kurumsal bir yapıya sahiptir ve KSS faaliyetlerini de iş birliğine dayalı 
olarak hazırlamaktalar. Öte yandan, sivil toplum sürdürülebilirlik ve KSS terimleriyle tanıştıkça, daha 
bağımsız hareket etmekte ve kurumlar içinde yaratıcı departmanlar kurmaktadır. Daha ayrıntılı yüzdeler 
ve cevaplar aşağıdaki Şekil 3’de bulunabilir.

5  Ramazan Müslümanların kutsal bir ayıdır. (Müslümanlar bu ay boyunca oruç tutarlar.)
6  Fıtır sadakası nedir ve ne zaman verilir?: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı: Dini Bilgilendirme Platformu, Erişim Tarihi: 24 Şubat 2020, 
https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/452/fitir-sadakasi-nedir-ve-ne-zaman-verilir-)
7  TC Vakıflar Genel Müdürlüğü, erişim tarihi: 24 Şubat 2020. https://www.vgm.gov.tr/home-page)
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KSS ve sürdürülebilirlik kavramları yeterince açık olmadığından, her kuruluş KSS ve sürdürülebilirliği 
farklı tanımlamaktadır. KSS kavramı ne sadece bağışlar ne de kuruluşlar tarafından yürütülen tek seferlik 
projelerdir. KSS kavramı strateji, eylem planı, kilometre taşları ve tutarlılık gerektirir. Ana aktörlerin 
stratejisi KSS’nin, çıktıların, çalışanların mutluluğunun, sosyal ve çevresel sorunların etkisini şekillendirir, 
yani KSS stratejisine sahip olmak sürdürülebilirliği beraberinde getirir. Sürdürülebilirlik bir günde 
gelmez; uygun kabullenme, departmanlar, süreç, etki analizi ve kararlarla birlikte gelir. KSS kavramının 
ve sürdürülebilirliğin görüşülen kuruluşlarda nasıl eklendiğini göstermek için KSS ve Sürdürülebilirlik 
stratejilerini örneklerle sorduk.

Şekil 3. Hangi bölüm KSS’den (Özel Sektör)?  Hangi bölüm sürdürülebilirlikten (STK) sorumludur?

Görüşmelerimizden elde edilenlere göre, tüm sivil toplum aktörleri eylem planı kilometre taşları 
hazırlamış ve kendi sivil toplum örgütleri içinde açık bir sürdürülebilirlik stratejisine sahipti. Ayrıca, 
mevcut birimler altında KSS içeren tüm şirketlerde, açık bir KSS stratejisi vardı, yalnızca veya kısmen KSS 
stratejisi için çalışan, bir eylem planı ve kilometre taşları hazırlayan yaklaşık 2 ila 4 çalışanı vardı. Hem 
sivil toplum hem de özel sektör aktörleri stratejileriyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda 
çaba sarf etmektedir. Özetlemek gerekirse, bir KSS stratejisi veya sürdürülebilirlik stratejisine sahip 
olmak kuruluşlarda alınan kararlara bağlıdır. Yani, kararların nasıl verildiği, kararların nasıl raporlandığı 
ve kararların nasıl uygulandığı, kuruluşların daha sürdürülebilir ve şeffaf KSS faaliyetleri hazırlamalarına 
yardımcı olmaktadır. 

Kararların hem sivil toplumda hem de özel sektörde nasıl verildiği hakkında da görüşmeler yapılmıştır. 
Özel sektör, kararlar için daha standart bir yapıya sahiptir, KSS söz konusu olduğunda karar süreçlerinin 
çoğunlukla aynı şekilde devam ettiğini yani önce çoğunlukla sorumlu birimde, sonra yönetim kurulunda 
görüşüldüğünü görüyoruz. Görüşme yapılan sivil toplum da yaklaşık %43 oranında yönetim kuruluna 
raporlama yapılmaktadır, ancak sivil toplumun, kooperatiflerle aynı şekilde çalışmadığını görebiliriz. Özel 
sektörün daha yapılandırılmış bir karar süreci olduğundan, sivil toplum aktörlerinin neredeyse hepsi farklı 
yöntemlere sahiptir.
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Şekil 4: Kararlar nasıl alınır?

Sonuç olarak, özel sektör ve sivil toplum arasında KSS yoluyla karşılıklı ortaklık, teknik-bilgi, tecrübe 
alışverişinde bulunmak için çok faydalı olmaktadır. Özel sektör farklı sivil toplum yöntemlerinden 
yararlanabilirken, sivil toplum iş birliği yaparak özel sektörün karar süreçlerinin standartlaştırılmış 
versiyonlarını benimseyebilir. Sivil toplum ve özel sektör arasındaki karar süreçleri hakkında daha fazla 
bilgi aşağıdaki şekil 4’de verilmiştir.

Son olarak, kurumsal sosyal sorumluluk, özel sektör şirketlerinin işlerindeki ve stratejilerindeki sosyal 
ve çevresel sorunları paydaşlarıyla entegre edebilecekleri bir yönetim konseptidir. KSS, özel sektör 
şirketlerinin hissedarlarının ve paydaşlarının ekonomik, çevresel ve sosyal zorunlulukları dengelemelerine 
yönelik beklentilerini ele alan bir kavramdır (“üçlü bilanço sistemi yaklaşımı”). Yani, KSS kavramını 
hayır kurumundan, sponsorluklardan veya hayırseverlikten ayırmamız gerekir. KSS kavramı yoksulluğun 
azaltılması için değerli katkılar sağlayabilir. Sonuç olarak, KSS bir şirketin itibarını doğrudan arttırır ve 
markasını güçlendirir, KSS kavramı bunun ötesine geçer.8  Türkiye’de sivil toplum ve özel sektörde KSS 
kavramının ve Sürdürülebilirlik tanımlarının hangi noktada olduğunu tespit edebilmek için kuruluşlara, 
KSS ve sürdürülebilirlikten ne anladıklarını ve sadece hayırseverlikle mi ilgili olduklarını yoksa başka 
bir KSS aracıyla da alakalarının olup olmadığını sorduk. Aynı seçenekleri hem KSS kavramı hem de 
sürdürülebilirlik için kullandık. 

Özel sektörün her seçeneğe verdikleri cevaplar, sivil toplumun KSS ve sürdürülebilirliğin ne 
olduğunu düşündüğünden genel olarak daha yüksekti. Hem özel sektör hem de sivil toplum, KSS ve 
sürdürülebilirliğin, diğer seçeneklere kıyasla, çalışanlarına katkı sağlamak konusuyla daha az ilgili 
olduğunu düşünmektedir. Sivil toplum ve özel sektörün üzerinde anlaştıkları KSS ve sürdürülebilirlik 
tanımının anlamı «toplumdaki ihtiyaçları telafi edecek paydaşlar» ve «kâr üzerinden etik iş 
uygulamaları»dır. Özel sektör KSS için en uygun olmayan tanımın %57’lik oranla çalışanlara destek 
olduğunu belirtirken 3 seçenek %86 oranıyla ilk sırada yer aldı. KSS birden fazla iş uygulamasının bir 
kombinasyonu olabileceğinden, aldığımız cevaplara göre özel sektörde, KSS kavramının özel sektör 
tarafından genel bir anlayış şekli ortaya çıkmaktadır. Şaşırtıcı bir şekilde, sivil toplum kuruluşlarının 
sürdürülebilirliğe cevapları, özel sektör kadar sivil toplumdan alınmamıştır. 

8  “KSS Nedir?”, UNIDO, Erişim Tarihi: 24 Şubat 2020, https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competi-
tive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr)
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Sivil toplum, sürdürülebilirliğin yaklaşık %29 oranında çalışanlara katkıya yönelik olduğunu 
düşünmektedir ve kuruluşların azami %71’i, sürdürülebilirliğin “toplumdaki ihtiyaçları telafi edecek 
paydaşlar” ve “kâr üzerinden etik iş uygulamaları” hakkında olduğunu kabul etmiştir. Sivil toplum ve özel 
sektör tarafından seçilen daha fazla olgu ve yanıtlar aşağıdaki şekil 5’te verilmiştir. 

Şekil 5 KSS nedir (Özel Sektör) ve Sürdürülebilirlik Nedir (Sivil Toplum)?

Sonuç olarak hem sivil toplum hem de özel sektör KSS ve sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi sahibi 
olmaya başlamıştır. KSS ve sürdürülebilirlik tanımlarını veren tüm kuruluşlara rağmen, tüm kuruluşların, 
%90’ın üzerinde belirli bir tanım üzerinde hemfikir olduğunu söyleyemeyiz; bu da net bir şekilde özel 
sektör ve sivil toplum arasında kavramların değişik şekilde kabul gördüğünü göstermektedir. Sonuçta 
ortaya çıkan kavramlara ilişkin farkındalık ile, özel sektör ve sivil toplum aktörleri KSS ve sürdürülebilirlik 
için stratejiler ve eylem planları hazırlamıştır. Özel sektörün çoğu, KSS’yi mevcut birimlerin altında 
eklerken, sivil toplum sürdürülebilirliği entegre etmek için başka birimler kullanmıştır. Özel sektörde KSS 
ile ilgili karar süreci, sivil topluma kıyasla daha fazla yapılandırılmış niteliklidir; bu da teknik bilgi alışverişi 
için KSS aracılığıyla iş birliği yapılabileceğini göstermektedir. Sivil toplum ve özel sektörün çoğunlukla 
üzerinde anlaştıkları, KSS ve sürdürülebilirlik kavramlarının “toplumdaki ihtiyaçları telafi edecek 
paydaşlar” ve “kâr üzerinden etik iş uygulamaları” anlamına geldiğidir. Ancak, her kuruluş terimleri ve 
tanımları farklı algılamaktadır. Son zamanlarda, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunma 
bilinci ve stratejisi ortaklık ve dolayısıyla iyileştirme sağlamaktadır. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
kuruluşların eylem planlarını daha hassas ve stratejik bir şekilde hazırlamalarına yardımcı olmuştur. 
Görüştüğümüz hemen hemen tüm kuruluşlarda, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sunmaya 
gelmeye yönelik net strateji bulunmaktadır ve bu kuruluşlar, sivil toplum, özel sektör ve kamu sektörü 
arasında karşılıklı ortaklık ile iş birliği yapmaktadırlar.
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Avrupa’da KSS Faaliyetlerinin Yaygınlaşması

AB’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ajandası: AB, Üye Devletler ile birlikte 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Ajandasının9 uygulanmasında öncü olmaya kararlıdır. AB, SKA’ları hem iç hem de dış politikalarında uygulamayı 
taahhüt etmiştir ve SKA’lar Avrupa Komisyonu’nun 10 önceliğinin hepsinde yer almaktadır. KSS Avrupa’nın 
üyesi olduğu “AB Çok SKA Paydaşlı Platformu”10, sivil toplum, sivil toplum örgütleri, özel ve kurumsal sektörden 
paydaşları, SKA’ların AB seviyesinde uygulanmasına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu’nu desteklemek ve 
tavsiyelerde bulunmak üzere düzenli toplantılarda bir araya getirmektedir.

Kurumsal raporlama hakkında AB ajandası: 2014 yılında, finansal olmayan bilgilerin açıklanması için 
AB Direktifi (2014/95/EU sayılı Direktif), Avrupa genelinde kurumsal şeffaflığı artırmak için belirleyici bir 
adım olarak ortaya çıkmıştır. 500’den fazla çalışanı olan büyük kamu yararına çalışan şirketlerin; kendi 
faaliyetlerinin çevresel koruma, sosyal sorumluluk ve çalışanlara yönelik davranış, insan haklarına saygı, 
yolsuzlukla mücadele, rüşvet ve şirket kurullarında çeşitlilik (yaş, cinsiyet, eğitim ve mesleki geçmiş 
açısından) gibi sosyal ve çevresel etkileri hakkında mali olmayan beyanları yıllık raporlarında belirtmeleri 
gerekmektedir.  Avrupa Direktifi, şirketlere şeffaflık için daha istikrarlı bir çerçeve sağlayan yerel yasalara 
yansıtılmıştır. Örneğin Almanya’da ‘Avrupa Birliği Finansal Olmayan Raporlama Direktifi’, Alman KSS Direktifi 
Uygulama Yasası (CSR-RUG)11 olarak bilinen Alman yasalarına aktarılmıştır. Alman KSS Direktifi Uygulama 
Yasası, şirketlerin finansal olmayan konular hakkında bilgi açıklamalarını istemektedir ve çevresel konular, 
sosyal ve çalışanlarla ilgili konular, insan haklarına saygı ve yolsuzlukla mücadele ve rüşvet konularına ilişkin 
olarak asgari açıklama yapılması gerekmektedir (Madde 289c Alman Ticaret Kanunu (HGB)). 

2016 yılında AB, mevcut AB finansal sistemini incelemek ve ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik 
konularını daha kapsamlı bir şekilde dikkate almak amacıyla finansal sistemin yeniden yapılandırılmasına 
yardımcı olacak değişiklikleri önermek için Sürdürülebilir Finansman hakkında Yüksek Düzeyli Uzman 
Grubu (HLEG) ve İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) görevlendirmiştir. 2017 yılında, 
TCFD, işletmelere yönelik, farklı sektörler ve yargı bölgelerindeki kuruluşlar için geçerli olan, yaygın 
olarak kabul edilebilir bir açıklama yaklaşımı da dahil olmak üzere, iklimle ilgili finansal bilgileri açıklama 
önerilerini yayınlamış ve işletmelerin yönetişim, strateji, risk yönetimi, metrikler ve hedefler gibi iç 
faaliyetlerinin temel unsurlarına odaklanmıştır.
9  “Sürdürülebilir Kalkınmaya AB Yaklaşımı,” Avrupa Komisyonu - Avrupa Komisyonu, 16 Temmuz 2019, https://ec.europa.eu/info/strategy/
international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development -0_en)
10  “SDG’lere dair Çok Paydaşlı Platform.” Avrupa Komisyonu - Avrupa Komisyonu, 24 Ocak 2020. https://ec.europa.eu/info/strategy/interna-
tional-strategies/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs_en).
11  Alman KSS Direktifi Uygulama Yasasının Uygulanması Üzerine Çalışma. (Almanya: Global Kompakt Ağ Almanya, 2018), https://www.
globalcompact.de/wAssets/docs/Reporting/NFE_Studie_Online_englisch_181015.pdf)
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Kurumsal durum tespiti hakkında AB ajandası: Avrupa Birliği Finansal Olmayan Raporlama Direktifi’nin 
ulusal aktarımı, AB çapında durum tespiti açıklama gerekliliklerinin örnekleridir. Bölgesel ve ulusal politikalar12 
da tedarik zincirindeki kurumsal durum tespiti konusundaki açıklama gerekliliklerini giderek daha fazla 
zorunlu kılmaktadır. Bu politikalar, kurumsal insan hakları ihlallerini azaltmak için evrensel olarak kabul edilen 
ilk çerçeve olan BM İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri (UNGP) ile paralel gitmektedir. Avrupa Komisyonu, 
UNGP’leri kurumsal sosyal sorumluluğu ele almak için yetkili politika çerçevesi olarak kabul etmiştir. 

2019-2024 için AB ajandası: Haziran 2019’da Avrupa Konseyi, önümüzdeki beş yıl boyunca AB için bir 
gündem üzerinde anlaştı13 ve dört ana önceliğe odaklandı: vatandaşları ve özgürlükleri korumak, güçlü ve 
canlı bir ekonomik temel geliştirmek, iklim açısından tarafsız, yeşil, adil ve sosyal bir Avrupa inşa etmek 
ve küresel sahnede Avrupa çıkarlarını ve değerlerini desteklemek. 2019-2024 için AB stratejik gündemi, 
mevcut Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in bir sonraki Avrupa Komisyonu 2019-2024 
için altı siyasi yönerge geliştirmesi için içeriği hazırladı: Bir Avrupa Yeşil Anlaşması, insanlar için çalışan bir 
ekonomi, dijital çağa uygun bir Avrupa, Avrupalı yaşam tarzı korumak, dünyada daha güçlü bir Avrupa ve 
Avrupa demokrasisi için yeni bir çaba.

Türkiye’de KSS Faaliyetlerinin Yaygınlaşması

Arapça ‘vakf’ kelimesi; kelimenin tam anlamıyla durma, hareketten alı koyma ve hareketsizleştirme 
anlamına gelir. Aynı zamanda ‘’verme’, tamamen verme anlamını da içerir.14 Türkiye'deki KSS 
uygulamaları Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanır. VAKF fikri (bundan böyle «Vakıf» olarak 
anılacaktır), merkezi kurumsal sistemle yönetilen açık yönetimlerden oluşuyordu. 

Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim, tıbbi hizmetler ve hükümet idaresindeki tasarruflar gibi.15 
Ekonomik anlamda vakıf, kişisel çalışma ve çaba ile elde edilen fırsatların ve varlıkların gönül rızası ile 
topluma verilmek üzere paylaşıldığı yasal bir sistemdir.16 Türkiye'de KSS'nin ilerlemesi için herhangi bir 
acil yasal sistem bulunmadığından, KSS vakıflarla ilgili düzenlemelerle desteklenmiştir. Örneğin, 2008 
yılında yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu uyarınca, bu tür işletmelerin sayısını ve yeterliliğini artırmak 
amacıyla bazı parasal faydalar sağlanmış ve vergi istisnaları getirilmiştir. Buna göre, şirketlerin çıkarları 
sadece sosyo-ekonomik kazanımlarla ilişkili değildir.17 Türkiye'de KSS faaliyet rehberi çeşitli paydaş 
grupları tarafından farklı kategorilere ayrılabilir. 

12  Üye Devletlerin 2014/95/EU sayılı Yönetmeliği Uygulaması: Üye Devletlerin Mali Olmayan ve Çeşitlilik Bilgilerine dair AB Yönetmeliğini 
Nasıl Uyguladıklarına Kapsamlı Bir Bakış. (KSS Avrupa, GRI), Erişim tarihi: 5 Şubat 2020. https://www.csreurope.org/sites/default/files/up-
loads/CSR Europe_GRI NFR publication_0.pdf.
13  YENİ BİR STRATEJİK GÜNDEM 2019-2024, Erişim tarihi: 5 Şubat 2020, https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strate-
gic-agenda-2019-2024.pdf)
14  “T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.” Tarihte Vakıflar. (T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ), Erişim Tarihi: 24 Şubat 2020, https://www.
vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/tarihte-vakiflar)
15  Bikmen, F., 2003. Türkiye’de Kurumsal Hayırseverlik: Gelenekler Temelinde İnşa, Değişime Uyum. SEAL - Sosyal Ekonomi ve Hukuk Proje 
Dergisi, Cilt Güz, s. 2.
16  “T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.” Tarihte Vakıflar. (T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ), Erişim Tarihi: 24 Şubat 2020, https://www.
vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/tarihte-vakiflar)
17  Türker, D., 2015. Türk İş Dünyası bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Analizi, 483-502.
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Türkiye'deki öncü faktörleri KSS aşağıda verilmiştir:18

Kurumsal yönetişim ve finansal kurumlar

Çokuluslu şirketler

Yasama organları- hükümet-uluslararası düzeyde kabul edilmiş anlaşma

Sivil toplum örgütleri

Medya

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan “Kurumsal Yönetişim İlkeleri” adlı belge, Türkiye’deki KSS 
uygulamaları üzerine yasal bir belge olarak kabul edilebilecek tek belgedir. KSS ile ilişkili olabilecek diğer 
yasalar aşağıda listelenmektedir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

2821 sayılı Sendikalar Kanunu,

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

5411 sayılı Bankacılık Kanunu,

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu,

4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkında kanun. (Odaman, 2004)

Kurumsal sosyal sorumluluk konusu doğası gereği çeşitli alanları kapsamaktadır. Kurumsal Sosyal 
Sorumluluğun bakanlık düzeyinde çeşitli bakanlıklar tarafından temsil edilme sebebi budur:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Çevre,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı - Çevre,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Standartlar,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Çalışma Koşulları,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hisse senedi piyasalarını düzenleme ve denetleme yetkisine sahip 
kuruluştur.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçlamaktadır.

18  KSS Türkiye, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi
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Avrupa’da Aktörlerin KSS’ye Katılımını Teşvik Eden ve Engelleyen Faktörler

KSS’nin rolü ve önemi yıllar geçtikçe artarak şirketlerin KSS faaliyetlerine katılmaya teşvik edildiği 
ekonomik, politik ve sosyal bir ortamı meydana getirdi. Bu faktörler, AB yasaları ve politikaları, ulusal 
mevzuat, yatırımcıların artan talepleri ve KSS stratejilerinin, GRI, IIRC, SASB, vb. gibi uluslararası 
raporlama kılavuzlarına göre uygulanması için paydaş katkısı şartı gibi yeni KSS önlemlerinin 
uygulanmasıyla sağlanmaktadır. Hızlı siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, işletmeler, hükümetler 
ve toplum için giderek daha karmaşık bir çalışma ortamına yol açmıştır. Paydaş topluluğu içinde, kamu, 
özel ve sivil toplum sektörlerindeki aktörler arasında yeni tür ortaklıkların ve iş birliğinin geliştirilmesine 
duyulan ihtiyaca ilişkin artan farkındalık nedeniyle ortaklıklar ve iş birlikleri kurmanın önemi artmıştır. Bu 
ilgi çekici ortam, şirketlerin misyonlarını ve iş modellerini değer yaratma, ölçme ve yönetme etrafında 
temellendirmeleri için bir alan yaratır. 

Hükümetler sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için sivil toplum ve özel sektör aktörlerinin desteğine 
ihtiyaç duymaktadır; bunu yalnız başlarına yapamazlar. Özel sektörün artan rolü, kurumsal davranışa 
daha fazla yoğunlaşılmasına sebep olmuştur ve bu da itibar arttırma ve ilişkiler kurma ihtiyacını 
doğurmuştur. Çalışanlar ayrıca çalıştıkları şirketlerin sosyal sorumluluk sahibi olup olmadığını bilmek 
istemektedir. Şirketler, sorumlu/etik finansman, tüketicilerin sertifikalı sürdürülebilir ürün ve hizmetlere 
artan ilgisi veya tedarik zinciri müşterileri üzerindeki sorumlu davranış kurallarına uyma konusunda 
yapılan iç ve dış baskı yoluyla, sürdürülebilirliği kendi iş modellerine artan bir şekilde entegre etmektedir. 

Günümüzde, Avrupa’daki KSS ortamı, tüm paydaşlardan, işletmelerden ve sivil toplumdan daha fazla 
hesap verebilirlik ve şeffaflık talep etmekte ve bu da beraberinde kendiliğinden bazı zorlukları ve engelleri 
getirmektedir. Şirketlerden, KSS’nin her üç boyutuna: sosyal, çevre ve ekonomik da eşit derecede dikkat 
etmeleri beklenmektedir. Bu çoğu şirket için, özellikle sürdürülebilirlik yolculuklarına yeni başlayanlar için 
ürkütücü bir iş olabilir. Örneğin, temel performans göstergeleri (KPI) ve çevresel etkilere ilişkin hedefler 
yoluyla etkinin ölçülmesi, sosyal etkiler konusunda KPI’lar geliştirmekten daha basittir. KSS Avrupa 
tarafından son 10 yılda gerçekleştirilen düzinelerce rapor incelemesine göre, bulgular şirketlerin çevresel 
etkiler konusunda performans yönetiminde daha yüksek puan aldığını açıkça göstermektedir.  

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, şirketlerin karşılaştığı en büyük zorlukların kaynak yetersizliği (İK 
ve finansal), şirket içi satın alma zorluğu (KSS için iş faaliyeti oluşturma), çalışanlar arasında farkındalığı 
artırma ve paydaş beklentilerini yönetme olduğu sonucuna varmaktadır. Sonuç olarak, şirketlerin KSS’yle 
ilgilenmesi için kilit önleyici faktörler genellikle kurum içi bir mücadeledir, ancak belli bir ölçüde de 
paydaşların beklentilerini yönetme konusunda kurum dışında bir mücadeledir. KSS Avrupa, Avrupa’daki 
şirketleri, sivil toplum kuruluşlarını ve kamu sektörü aktörlerini, şirketlerin kendi KSS stratejilerini 
tanımlamalarına, önemlilik değerlendirmesi yapmalarına veya belirli bir KSS konusuna derinlemesine 
çalışma yapmalarına destek olmak için Chatham House Kuralı kapsamında fiziksel, paydaş diyalogu 
kurmaya teşvik eder. Paydaş diyaloğunun temel unsurlarından biri, şirketlerin, hangi geribildirimi 
dahil ettikleri, hangilerini dahil etmediklerine ilişkin sonuçları ve karara ilişkin gerekçelerini paydaşlara 
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geri raporlamaya teşvik edildiği, kilit paydaşlarla (kamu, özel ve sivil toplum aktörleri) açık, şeffaf ve 
güvenilir bir diyalog kurmaktır. Böyle bir ortama katılan aktörler, paydaş beklentilerinin yönetilmesinin 
KSS’nin uygulanmasına ve/veya işe entegre edilmiş KSS’ye bir engel teşkil etmesi gerekmediği konusunu 
garantiye almaktadır. 

Türkiye’de Aktörlerin KSS’ye Katılımını Teşvik Eden ve Engelleyen Faktörler

Özel sektör çeşitli uygulamalarla KSS faaliyetlerine katılırlar. Şirketler KSS faaliyetleri tarafından 
uygulamaya konan çalışmalar arasında çevresel nedenler, sosyal nedenler ve ekonomik nedenler gibi 
örnekler bulunmaktadır. Sektörler arası çapraz iş birliğiyle ortaya çıkan KSS faaliyetleri sadece toplumda, 
çevrede ve ekonomide olumlu etki yaratmakla kalmaz, aynı zamanda birden çok paydaşla ve sivil toplum 
aktörleriyle ilişkileri güçlendirir. Sivil toplum, sosyal konularda uzmanlığa sahip olduğundan, KSS’ye özel 
sektör katılımı, insanların yaşamlarını daha somut sonuçlarla etkileyebilecek çözümler hazırlamalarına 
yardımcı olabilir. İlk olarak, KSS kavramı, şirketler için, müşterilerine yönelik sorumlu imajı yaratmak çok 
önemlidir. Özel sektörün yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri, stratejilerini ve dolayısıyla itibarlarını 
yansıttığından şirketler için önemli bir rol oynamaktadır. Şirketin imajı, itibarı ile bağlantılıdır. Stratejilerini 
yansıtan bir şirketin iyi bir imaja sahip olması, şirketlerin sorumlu konular için ne kadar çalıştığı ve bu 
konuları ne kadar önemsediğiyle onlara itibar kazandırır. Bu nedenle, sosyal, ekonomik ve çevresel 
programlarla mücadele eden bir özel sektör aktörünün sorumluluk sahibi şirket imajı, şirketin imajını kâr 
amaçlı bir şirketten sorumluluk sahibi bir şirkete dönüştüren bir itibar ortaya çıkarır. İkinci olarak, özel 
sektörlerin KSS faaliyetlerine katılımı, toplumsal kalkınmanın iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Topluluk 
gelişimi, dışlanmış insanlara odaklanarak toplulukların sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel refahını 
geliştirmeyi amaçlamaktadır.19 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2030 yılına kadar çözümlenecek en 
acil problemlerle, insanların toplumsal kalkınma hedeflerini daha kolay anlamalarına yardımcı olmaktadır. 
Özel sektörler, toplumsal kalkınmayı başarabilir ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın rehberliğinde, 
toplumsal kalkınmaya götüren faaliyetler üretebilir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, herkes için 
daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek elde etmenin planıdır. Küresel zorluklar BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları, yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, çevresel bozulma, barış ve adalet gibi konuları 
içermektedir. 17 hedefin tamamı, kimseyi geride bırakmamak için birbirine bağlıdır. 20 Son olarak, 
enerji ve çevre gibi KSS alanları temel olarak özel sektörün daha az maliyetli ve daha verimli faaliyetler 
yürütmelerine yardımcı olmaktadır. Etkili operasyonlar maliyetleri düşürür ve böylece şirketler için daha 
cazip hale getirir. KSS, aşağıda belirtilen stratejik faaliyetlerle artırılabilir:

• Bilgi ve farkındalığı arttırmak, eğitim,

• Araçları ve destek araçlarını izleme ve değerlendirme,
19  “Toplumsal Kalkınma.” Toplumsal Kalkınma - genel bakış | ScienceDirect Konuları. Erişim tarihi: 24 Şubat 2020. https://www.sciencedi-
rect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/community-development)
20  “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Hakkında - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma.” Birleşmiş Milletler (Birleşmiş Milletler), Erişim 
Tarihi: 24 Şubat 2020 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)
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• Hükümet yasaları

• Vergi indirimleri

• Yasal düzenlemeler 

• Kurumlar arası iş birliği. (Santos, 2011)

Avrupa’da KSS Faaliyetlerinin Toplumdaki ve Uygulayan Aktörlerdeki Etkisi

KSS, şirketlerin topluma fayda sağlaması ve bu esnada onların da fayda görmesine yönelik karşılıklı 
bir yöntemdir. Uzun vadede KSS’ye yatırım yapmak, şirketlerin iş modellerini yeniden düşünmelerini 
ve sürdürülebilirliği en üst kademede şirket karar alma süreçlerine entegre etmelerini gerektirir. 
Bulgular, KSS politikalarının benimsenmesinin şirketlere çok sayıda fayda getirdiğini göstermektedir: 
finansal performansın iyileşmesi, daha düşük işletme maliyetleri, müşteri bağlılığının artması, daha 
fazla üretkenlik, şirkette kalan çalışan sayısının artması ve daha fazla çalışanın şirkete çekilmesi, 
işgücü çeşitliliği ve liste devam eder. Bu da toplumu etkiler. Örneğin, KSS’nin genel kamu ve yerel 
topluluklar üzerindeki faydalarından bazıları çalışan gönüllü programları, ürün güvenliği ve kalitesi, 
yenilenebilir kaynakların daha fazla kullanılması, işyerinde çeşitlilik (cinsiyet, kültürel, engellilik) 
şeklinde adlandırılabilir. Hükümetler için sürdürülebilirlik sorunlarının tek başına ele alınmasının yararsız 
olduğu kanıtlanmıştır. KSS faaliyetleri konusunda özel sektörle iş birliği yapmak sivil toplumun ve kamu 
aktörlerinin uygulamakta olduğu sürdürülebilirlik faaliyetlerinin etkisini arttırmaktadır.

Son on yıldaki KSS yükselişi, özel ve sivil toplum aktörleri için yeni çıkarımlara yol açmıştır: üçlü 
bilanço sistemi, eşit şartlı faaliyet alanı, sürdürülebilirlik raporlaması (özellikle iklimle ilgili raporlama), 
sosyal ve çevresel açıdan sorumlu yatırımlar, topluluk katılımı ve kurumsal vatandaşlık. AB ve kamu 
otoritelerinin, gönüllü politika önlemleri ve gerektiğinde tamamlayıcı düzenleme (yani insan hakları 
ile ilgili UNGP) yoluyla destekleyici bir rol oynadığı görülmektedir.21 Sivil toplum kuruluşları ise, KSS 
faaliyetlerinin meşrulaştırılması için KSS’ye katılımlarının gerekli olması nedeniyle pratik ve işbirlikçi bir 
rol oynamaktadır; STK’lar, zararlı KSS uygulamalarına itiraz eden ve sosyal ve çevresel performanslarını 
artırmak için işletmelerle işbirliği yapan kilit paydaş gruplarından biridir. Bir sonraki bölümde, bu çalışma 
Avrupa'daki özel sektör ve sivil toplum iş birliğine yönelik bir dizi iyi uygulamadan bahsedilecektir.

21  AB’de Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasına İlişkin Çok Paydaşlı Platformun “KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK” Alt Grubu 
tarafından Avrupa Komisyonu’na öneriler. (Avrupa Komisyonu), Erişim tarihi: 5 Şubat 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recom-
mendations-subgroup-corporate-social-responsibility_en.pdf 
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Türkiye’de KSS Faaliyetlerinin Toplumdaki ve Uygulayan Aktörlerdeki Etkisi

Aşağıda yer alan Şekil 6, mülakat yapılan şirketlerin neredeyse tamamen bürokratlar, STK’lar ve sosyal 
organizasyonlarla çalıştıklarını göstermektedir. Görüşülen özel sektör kuruluşları, KOBİ’lerin değil sadece 
büyük ölçekli özel sektör şirketlerinin KSS katılımı hakkında bilgi vermektedir. Yani, şirketlerin yüksek 
oranda bürokratlarla çalışıyor olmaları sonucu bir sürpriz değildir. Bu faaliyetler genellikle öğrencileri 
ve sosyal kalkınma hedeflerini içerir ve bu nedenle devlet kurumu ortaklığı gerektirmektedir. Görüşme 
yapılan özel sektör kuruluşlarının bürokratlarla ortaklık kurabilmeleri, KSS faaliyetlerinin toplumun 
gelişmesini ve özel sektör alanında uzmanlık elde etmeyi sağlayacak şekilde, kamu toplumuna fayda 
sağladığını göstermektedir. Özel sektör, belediyeler, medya, hissedarlar ve bunların müşterileri ile de 
çalışmaktadır. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularla ilgili müşterilerle birlikte çalışmak da şirketlerin 
müşterileri ile daha iyi ilişkiler geliştirmelerini sağlar. Bu durum aynı zamanda, KSS’nin, özel şirketlerin 
sosyal fayda için müşterileriyle ortak olmalarını sağlayan etkisini göstermektedir. Medya projeleri 
daha görünür olacak ve daha fazla insana ulaşacak şekilde uygulayabildiğinden, medya iş birliği de 
beklenmektedir. Şirketler, medyayı kendi KSS faaliyetlerine dâhil edecek kadar iyi çalışmaktadır. 
Şirketlerin daha az iş birliği içinde olan paydaşları arasında distribütörler ve satış noktaları bulunmaktadır. 
Satış noktaları, şirketlerin, işlerinin daha büyük bir kısmının tüketicilere veya ticari müşterilere ulaşmasına 
yardımcı olabilse de şirketler, daha az sıklıkta distribütörü dahil ettikleri şeklinde yanıt vermiştir. 

Şekil 6. Özel Sektörün Paydaşları

KSS sektörler arası ortaklığı sadece özel sektörü değil, sivil toplumu da içermektedir. Şekil 7 aşağıda 
görüşülen sivil toplum kuruluşu paydaşlarını göstermektedir. İlginç bir şekilde, sivil toplum aktörlerinin 
sadece %71’i ana paydaşları olarak özel sektörü seçerken, şirketlerin yaklaşık %100’ü KSS faaliyetleri 
yürütmek için STK’larla birlikte çalıştıklarını söylemiştir. Bu durum, sivil toplum aktörlerinin her 
zaman özel sektör şirketleriyle iş birliği yapmadığı ve programlarını STK’lar, kalkınma ajansları, Avrupa 
kuruluşlar ve bürokratlar gibi diğer paydaşlarla yürüttüğü şeklinde yorumlanabilir. Görüşülen sivil toplum 
kuruluşlarının %71’i, programlarını yürütmek için kamu kurumlarıyla ile birlikte çalışmaktadır, ki bu oran, 
özel sektör ortaklıklarında da aynıdır. Görüşülen sivil toplum kuruluşları, genellikle diğer STK’larla ortaklık 
kurmaktadır. 
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Şekil 7. Sivil Toplum Paydaşları

Sonuçlar bize genel olarak STK’lar ve özel sektör ortaklığı arasında hala bir boşluk olduğunu 
göstermektedir. Bu boşluk, STK’lar için, sektörler arası ortaklık kurarak KSS faaliyetlerine yönelik olarak 
şirketlere yaklaşmak için bir fırsat anlamına da gelmektedir. STK'ların, ortaklık kurmak için, halihazırda 
kendi çözümlerine benzer programlar yürüten şirketler bulmaları gerekmektedi. Ankara Kalkınma Ajansı 
sosyal ağı ayrıca, ağa önerilen tüm çözümlerin büyük şirketlerce değil KOBİ’ler tarafından desteklendiğini 
veya sponsorluk sağlandığını göstermiştir. Dolayısıyla, STK’lar özel sektörden daha fazla haberdar olmalı 
ve özel sektörü kendi faaliyetlerine dahil eden çözümler bulmalıdır. Öte yandan, sivil toplum kuruşlarının 
%71 özel sektörle iş birliği yaptığını belirtmiştir.  Bu da sivil toplum ve özel sektör arasında sektörler 
arasında bir yakınlaşma olduğunu göstermektedir.

KSS’nin Katma Değeri 

KSS, sivil toplum ve özel sektör arasında ortak değerler yaratır. KSS’nin değer yaratma konusunda nasıl 
bir rol oynadığı hakkında birkaç görüş vardır. KSS ve değer yaratma iki farklı konu değildir, karar süreci 
farklı paydaşları içermelidir. KSS faaliyetleri, özel sektör aktörlerinin itibarını ve imajını arttırmaktadır. 
KSS’nin getirdiği itibar sadece kuruluşa daha fazla müşteri çekmekle kalmaz, aynı zamanda yetenekleri, 
müşterileri ve ortak temel değerlerle iş birliğini de çeker. Ayrıca, KSS katma değeri, paydaşların ve 
rekabetin yönetiminde de bir avantaj yaratır.

Avrupa’daki Sektörler Arası Ortaklıklardan Örnekler

Şirketler toplumu olumlu yönde etkilemeleri konusunda ilgi çekmektedirler; günümüzün rekabetçi 
pazarında, KSS'yi iş faaliyetlerine ve ürünlerine dâhil eden şirketler tüketiciler üzerinde kalıcı bir etki 
bırakabilir. Bununla birlikte, KSS girişimleri geliştirmek, KSS stratejilerini entegre etmek ve stratejik 
ortaklıklar oluşturmak yatırım ve uzun vadeli bir vizyon gerektirir. Bunu göz önünde bulundurarak, 
Avrupa’daki sektörler arası ortaklıklar için en iyi uygulama vaka çalışmaları, derinlemesine araştırma 
ve bir dizi mülakat temelinde belirlenmiştir.  “En iyi uygulama” olarak sınıflandırmak için girişimler, bir 
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şirketin veya sivil toplum kuruluşlarının sosyal bir soruna çözüm bulmasına, KSS faaliyetinin iş stratejisine 
entegre edilmesine ve paydaşlar ile sektörler arasında bir bağlantı olmasına dayanır.

En iyi uygulama örnekleri dört ana sürdürülebilirlik kategorisine girmektedir: 1) tarım ve istihdam 2) 
beceriler, eğitim ve gençlik 3) tedarik zinciri ve insan hakları ve 4) çevrenin korunması. Gıda ve çiftçilik 
konusunda, enVie satılmamış sebzeleri çorbaya dönüştürerek gıda israfını azaltmayı ve sorumlu 
tüketimi artırmayı amaçlayan sosyal bir projedir. Çorbalar ‘yemeye hazırdır’ ve piyasadaki en yüksek 
taze sebze içeriğine sahiptir. Her şişe çorba, Belçika’da yetiştirilen taze sebzeler kullanılarak Brüksel’deki 
enVie mutfaklarında hazırlanır; bu sebzeler fazla üretim nedeniyle insan tüketimi için başka şekilde 
kullanılamamaktadır. enVie, McCain Foods tarafından 2017 yılında Belçika’da uygulanan bir girişimdir. 

enVie girişimi aynı zamanda sürdürülebilir istihdam için gerçek bir sıçrama tahtasıdır. Bir şirket eğitim 
programı sayesinde, enVie uzun süredir işsiz olan insanları, onlara istikrarlı ve değerli işler sunarak işgücü 
piyasasına yeniden entegre eder. Her çalışan kapsamlı bir eğitim alır ve meslek sahibi olmak için gerekli 
pratik deneyimi edinir. Bu proje, bu çalışanların bir yıllık eğitim ve istihdamı tamamladıktan sonra gelecek 
için istikrarlı bir iş bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Oldukça kararlı altı ortak, enVie’nin gelişmesine yardımcı olmuştur: McCain Belçika (teknolojik destek 
sağlayan), Colruyt Group (perakende alanında birikimlerini sunar), Randstad Group (enVie için çalışma 
takımlarını bir araya getirmede kilit bir rol oynar), REO Veiling (Belçikalı yetiştiricilerden üretim fazlası 
taze sebzeleri sağlar) ve REBO (çiftçiler birliği, sebzelere bağlantıyı kurar). Altıncı ortak, Belçika Gıda 
Bankaları Federasyonu, bu projeye yıl boyunca ürünleri dağıtarak destek ve uzmanlık sağlar. enVie 
girişimi, ağırlıklı olarak çiftçilerin katılımını sağlamayı ve desteklemeyi amaçlayan “iyi ortaklıklar”a 
ilişkin McCain’in KSS ayağında yer alır. EnVie girişimi, sıfır açlık, istihdam ve sorumlu tüketim ve üretim 
arasındaki bağlantıyı sağlamak için farklı aktörleri bir araya getiren sektörler arası ortaklıklar için en iyi 
uygulamadır. 

2015 yılında KSS Yunanistan ve McCain Foods tarafından yönetilen bir başka girişim, şehirlerdeki yüksek 
düzeydeki işsizlik oranlarının bir sonucu olarak doğdukları yerlere dönen Yunan küçük çiftçileri ve genç 
işsizleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Girişimin arkasındaki fikir, şirket ile yoksulluk sınırı altında yaşayan 
yoksul çiftçiler arasında yeni bir ilişki kurmaktır. McCain, akdi mutabakatlar yoluyla çiftçilerin gelirini 
korurken, aynı zamanda çiftçileri tarımda girişimcilik becerilerini geliştirmesini sağlar. Girişim ayrıca 
küçük çiftçileri yüksek kalitede patates yetiştirmede desteklemek ve sürdürülebilir tarım ilkelerine göre 
yetiştirilen yeni bir sosyal ürün etiketi altında pazara erişimi sağlamak için eğitim, teknik destek ve tarım 
uzmanlığı (bkz: AgrESI- Mikro finansman veya ayni destek) sağlar. BASF, AB in Bev, LIDL Hellas, Metro, My 
Market, LYDA, Triodos Bank ve 3D gibi şirketler, Selanik Üniversitesi, çiftçi okulları gibi eğitim kuruluşları, 
“We Can” gibi STKlar, yerel topluluklar, yerel makamlar, perakendeciler ve vakıflar arasında uzun vadeli 
ortaklıklar kurulmuştur. 
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Diğer bir örnek, sürekli, yüksek verimli bir üretim ile sonuçlanan iyi tarım uygulamaları yoluyla çiftçileri 
ekin yetiştirmeleri için araçlar ve bilgilerle güçlendirmeyi amaçlayan Solvay’ın Sürdürülebilir Guar 
Girişimi'dir. Sürdürülebilir guar girişiminin temel amacı sürdürülebilir ve iklim açısından akıllı tarımı 
teşvik etmek, böylece tohum seçimi, tohum uygulaması, ekim ve zararlı canlılar yönetimi için iyi guar 
yetiştirme uygulamaları yoluyla çiftçilerin gelirlerini artırmaktır. Girişim ayrıca hijyen, sağlık ve beslenme 
konularında özel eğitim sağlayarak kadınları güçlendirmektedir. Girişim ayrıca tarlalarda kum hareketi ve 
toprak erozyonu ile mücadele etmek için ekilen 59.000’den fazla ağacın dikilmesini sağlayarak tarımsal 
ormancılığa da odaklanıyor. Sonuç, guar çiftçilerinin daha iyi yaşam şartlarına sahip olabileceği, küresel 
alıcıların daha yüksek kalitede guar alabileceği ve pazarın daha iyi arz güvenliğinden yararlanabileceği 
anlamına geliyor. 

Solvay tarafından yapılan bir etki değerlendirmesi, programın üç yıl boyunca küçük ölçekli girişimcilere 
nasıl fayda sağladığını gösterdi; sosyal etki (işsizlikle mücadele, eğitim ve kadınların güçlendirilmesi), 
çevre (tarımsal ormancılık programı yoluyla) ve ekonomik (çiftçi geçim kaynakları) başlıca başarı 
faktörleridir. Girişimin ana ortakları, Solvay, L’Oréal, Henkel ve çiftçileri sürdürülebilir tarım uygulamaları 
konusunda eğiterek yerinde uygulamaya öncülük eden STK olan TechnoServe’dir. Hichem, tüm guar 
tedarik zincirini birbirine bağlayan ve Solvay’ın izlenebilirlik çabalarını destekleyen bir Solvay Ortak 
Girişimi ve guar üreticisidir. Solvay, McCain ve KSS Yunanistan liderliğindeki tarımsal girişimlere 
dayanarak, istihdamı teşvik etmek sosyal etkiyi ölçmek için hayati bir unsurdur ve STK’lar, şirketler, 
tedarik zinciri aktörleri ve teknik uzmanlar arasındaki iş birliği önemlidir. 

İstihdam aynı zamanda ikinci kategoride olan önemli bir faktördür: beceriler, eğitim ve gençlik. Bilim, 
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) çalışmalarında ve işlerinde az sayıda insan görev almaktadır. 
STEM endüstrileri hızla büyüyor, ancak özellikle kadınlar açısından öğrenci sayısı azalıyor. Bu, Avrupa 
işgücü piyasasında sorunlara ve çeşitlilik eksikliğine neden olmaktadır. STEM becerileri, Avrupa’nın 
toplumsal sorunlara gelecekteki çözümlerini tasarlaması için kritik öneme sahip olacaktır. Bu zorlukları 
aşmak için KSS Avrupa 4 şirketi bir araya getirerek (Johnson Johnson, IBM, Samsung Electronics ve 
Amgen) kapsayıcı “Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik” için Avrupalı İş Platformu olan “STEM 
için Birlikte”yi hayata geçirmiştir. Platform, ortak eylem alanlarını bulmak ve etkiyi artırmak için bu lider 
şirketlerin uzmanlığı, liderliği ve kaynakları üzerine ekleme yaparak geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Örneğin Johnson & Johnson (J&J) 2015'ten beri STEM aracılığıyla kadınları kendi girişimiyle ile 
desteklemektedir: WiSTEM2D (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik, İmalat ve Tasarımda Kadınlar). 
Amaç, altı önemli STEM2D alanında kadınları ve kızları güçlendirmektir: bilim, teknoloji, mühendislik, 
matematik, üretim ve tasarım. WiSTEM2D, STEM2D çalışmaları ve kariyerleri için kızları ve kadınları 
desteklemek ve ilham vermek için uygulanan üç ayaklı bir yaklaşımı (gençlik, üniversite ve profesyonel) 
benimser. Girişimin bir parçası olarak J&J, dünya çapında altı yetenekli kadın yardımcı doçente verilecek 
olan ileri akademik kariyer yapan kadınlar için bir Bursiyer Ödülü yaratmıştır. Bu ödülü almaya hak 
kazananların her biri, STEM2D kısaltmasındaki alanlardan birini temsil etmektedir.  
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J&J, 2020’ye kadar bir milyon genç kıza ulaşmak için oyunlar, videolar ve daha yaratıcı ders planları gibi 
kaynaklar aracılığıyla okullardaki fen derslerini hem öğretici hem de eğlenceli hale getirmek amacıyla, 
anaokulu öğrencileri de dahil genç kızları hedefleyen, FHI 360, Smithsonian Bilim Eğitim Merkezi ve 
Junior Achievement gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklık yapan STEM eğitim programlarına 
yatırım yapmaktadır. Şirket, Japonya, Brezilya ve İrlanda’daki akademik kurumlarla çalışarak dünyanın 
dört bir yanındaki üniversitelerle 11 ortaklık kurmuştur. WiSTEM2D programı, 2017 yılında, programın 
Gençlik Ayağı aracılığıyla 5-18 yaşları arasında 10.000’den fazla kızı etkilemiş ve Üniversite Ayağı 
aracılığıyla 177 lisans öğrencisine 1 milyon $ finansman sağlamıştır.

Özel sektör-kamu ortaklıklarının mükemmel bir örneği, genç insanları, 21. Yüzyıl İşleri ve sürekli eğitim 
için gerekli akademik, teknik ve mesleki becerilere sahip olacak şekilde hazırlamak amacıyla IBM 
tarafından oluşturulan öncü bir eğitim reformu girişimi olan P-TECH (Teknoloji Liselerine Giden Yol) 
modelidir. P-TECH 24 ülkeyi kapsamaktadır ve kamu-özel sektör ortaklıklarının neye benzeyebileceğini 
en iyi şekilde temsil etmektedir; devlet okullarındaki öğrenciler aynı anda lise ve kolej derslerini alarak 
endüstri güdümlü işgücü gelişimine katılmaktadır. Dünyanın her yerindeki öğrencilere doğrudan 
rekabetçi kariyere dönüşecek beceri ve yeterlilikler geliştirme fırsatı sunan bu küresel eğitim modelini 
hayata geçirmek için okullar, kolejler, endüstri ve hükümetlerle ortaklıkların kurulması gerekmektedir. 

P-TECH22, kolej kazanımı ve kariyer hazırlığına odaklanan bir halk eğitimi reform modelidir. P-TECH, 9.-14. 
sınıfları kapsar ve öğrencilerin STEM alanında hem lise diploması hem de ücretsiz, iki yıllık bir lise üstü 
okuldan derece almasını sağlar. Altı yıl içinde, öğrenciler uygulamalı bilim, mühendislik, bilgisayarlar ve 
ilgili disiplinlerde ücretsiz ön lisans diplomasıyla ile birlikte, çalışmalarına devam etmek veya birden çok 
sektöre yönelik bilgi teknolojileri arenasında iyi maaşlı, yüksek potansiyelli işlere kolayca adım atmak için 
ihtiyaç duydukları beceri ve bilgilerle mezun olurlar. Bu model, kariyer ve teknik eğitimde ulusal reform 
çabalarının bir parçası olarak hem yaygın olarak tekrarlanabilir hem de sürdürülebilir olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Öğrenciler mentorluk, işyeri ziyaretleri ve maaşlı stajlar dahil çeşitli işyeri deneyimlerine 
katılırlar. Mezun olduktan sonra, öğrenciler ya dört yıllık bir lise üstü kurumda eğitimlerine devam etmek 
ya da IT, sağlık, ileri üretim ve diğer rekabetçi alanlarda giriş seviyesi işlere girmek için gerekli akademik 
ve mesleki becerilere sahip olurlar. P-TECH, tüm öğrencilerin en üst düzeyde başarılı olmasına yardımcı 
olmak için tasarlanmış bir kamu-özel sektör ortaklığının güçlü bir kanıtıdır. 

Beceri ve istihdam ile ilgili bir diğer en iyi uygulama, resmi ve gayri resmi becerilerin ve yeterliliklerin 
erken doğrulanmasını teşvik ederek mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu teşvik etmeyi 
amaçlayan Birleşmiş Milletler Göç Örgütü (IOM) liderliğindeki bir Skills2work23 girişimidir. İlgili 
makamların, hizmet sağlayıcıların ve işverenlerin kabul koşullarını ve kapasitelerini destekleyerek; 
mültecilerin beceri ve niteliklerinin tanınmasına ilişkin bilgi ve hizmetlere erişimi artırarak bu hedefe 
ulaşılmaktadır.. 

22  “P-TECH Akademisyenleri ‘Yeni Yaka’ Geleceğe Gidiyor.” P-TECH Akademisyenleri ‘Yeni Yaka’ Geleceğe Gidiyor.” 29 Mayıs 2018. https://
www.ibm.com/thought-leadership/ptech/index.html.
23  “FromSkills2Work,” IOM, Erişim Tarihi: 5 Şubat 2020, http://www.fromskills2work.eu/)
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Skills2Work, 2015 yılında başlatılan ve Avrupa’daki 9 ülkede uygulanmış bir dijital platformdur: Belçika, 
Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya ve İngiltere. Girişimin, iş 
fırsatlarının yaratılması, sosyal katılım, çeşitliliğin önemi ve kapsayıcı büyüme yoluyla dikkate değer sosyal 
etkileri vardır. Skills2Work projesi, IOM’un özel sektör-kamu ortaklığı stratejisi, STK’lar, toplum kuruluşları, 
üniversiteler (hem yerel hem de ulusal), şirketler (yani Manpower grubu ve Randstad istihdam ajansı) ve 
kamu kuruluşları (belediyeler, bakanlıklar ve validasyon kuruluşları gibi) aracılığıyla uzun vadeli paydaşları 
içerir. 

Göçmenlerin becerileri, istihdamı ve işgücü piyasasına entegrasyonu ile ilgili örnek uygulamalardan biri 
de; Belçika’daki the Shift’in öncülük ettiği özel, kamu ve sivil toplum sektörlerinden farklı kuruluşların 
kullanılmayan yetenekleri doğru istihdam çözümlerine yönlendirmek için güçlerini birleştirdiği bir girişim 
olan Talent2Connect’tir24. STK’lar (Kral Baudouin Vakfı), toplum kuruluşları (Mission Locale), resmi 
makamlar, eğitim kurumları (FEB) ile şirketler (kurucu ortaklar arasında: Engie, Securex, Randstad Group, 
Accenture, IBM bulunur) arasında ortaklıklar kurulmuştur.

Tedarik zinciri sürdürülebilirliği konusunda, bir takım lider platformlar mevcuttur. Drive Sustainability25 
(DS) bunlardan biridir- DS, BMW Grup, Daimler AG, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Scania CV AB, Toyota 
Motor Europe, Volkswagen Grubu, Volvo Cars ve Volvo Group arasındaki bir otomotiv ortaklığıdır. KSS 
Avrupa tarafından da destek sağlanan Ortaklık, sektördeki ortak bir yaklaşımı teşvik ve sürdürülebilirliği 
genel tedarik sürecine entegre ederek otomotiv tedarik zincirinde sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. 
DS aracılığıyla şirketler, araç, parça üreten veya hizmet veren kişilere iyi çalışma koşulları sağlanmasını, 
sektörlerinin çevresel etkilerini en aza indirmelerini ve iş bütünlüğünü artırmayı sağlamaktadır. 

Ortaklık, birlikte çalışan bir grup şirketten tedarik zinciri sürdürülebilirliğini artırmak için yenilikçi ve 
etkili yaklaşımları arzulayan bir liderlik girişimine evrimleşmek amacıyla 2012 yılında başlayan ‘Avrupa 
Otomotiv Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’ tarafından yürütülen önceki çalışmaların 
üzerine ekleme yaparak geliştirmektir. İş birliği sürecinde, ortaklar rekabet yasalarına uygun olarak 
birlikte çalışmayı kararlı bir şekilde kabul etmişlerdir. Şimdiye kadar, 100'den fazla ülkede 35.000 öz 
değerlendirme anketi (SAQ) gerçekleştirilmiş, 3.000’den fazla tedarikçi kapasite geliştirme faaliyetlerinde 
bulunmuş ve 37 adet malzeme, malzemenin sektör ve ilgili çevre-sosyal-yönetişim riskleri için önemine 
göre değerlendirilmiştir. DS, dünya çapında farklı ülkelerdeki DS eğitim serileri ve yerel paydaş diyalog 
etkinlikleriyle yerel ağlarında (Türkiye ve Çin gibi) tedarikçi birlikleri, yerel makamlar, müşteriler ve 
tedarikçiler gibi sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli bir açık diyalog yürütmektedir. Bu paydaşlar DS’nin 
küresel stratejisinde ve temel faaliyetlerinde hayati bir rol oynamaktadır.

Özel sektör-sivil toplum iş birliğiyle ilgili bir başka iyi uygulama örneği, Avrupa Lastik ve Kauçuk Üreticileri 
Birliği’ni (ETRMA) içermektedir. Bu birlik, lastik ve yol aşınma parçacıklarının (TRWP) çevresel etkilerini, 
bilimsel bilgi toplamak ve azaltma seçeneklerini ortaklaşa tasarlamak amacıyla, KSS Avrupa tarafından 

24  “Kullanılmayan Yetenekleri İşverenlerle Birleştirin.” Talent2Connect, Erişim Tarihi: 5 Şubat 2020, http://www.talent2connect.be/en/home-
page)
25  Sürdürülebilirliği Sağlama (KSS Avrupa), Erişim tarihi: 5 Şubat 2020. https://drivesustainability.org/
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olanak sağlanan bir özel çok paydaşlı yuvarlak masa olan Avrupa TRWP Platformu’nu26 başlatmıştır. 
Kamu, akademi, STK’lar ve endüstriden gelen temsilciler ile Platform, lastik ve yol aşınma parçacıkları 
sorununa karşı dengeli ve bütüncül bir yaklaşımı tespit etmek için ilgili tüm paydaşlar arasında açık ve 
kapsayıcı bir diyalog kurmayı hedeflemektedir. 

TRWP, yol üzerinde yeterli kavrama ve güvenlik sağlamak için gerekli olan lastik ve yol arasındaki 
sürtünmeden dolayı normal sürüş koşullarında oluşan küçük döküntülerdir. Boyutları ve bileşimleri 
nedeniyle, bu parçacıklar genellikle mikro plastiklerle ilişkilidir. Lastik ve yol arasındaki sürtünme, 
sürücülerin güvenliğini sağlamak için gereklidir ve kolayca azaltılamaz. Buna ek olarak, TRWP seviyeleri 
sadece lastik tasarımına bağlı değildir, aynı zamanda sürüş davranışı, yol ve araç özellikleri gibi çeşitli dış 
faktörlerden etkilenir. Başka bir deyişle, TRWP karmaşık bir sürdürülebilirlik sorunu oluşturmaktadır. Bu 
şekilde, somut etkiyi elde etmek için işbirlikçi ve sektörler arası çabalar gerekmektedir.

Bridgestone, küresel Lastik Endüstrisi Projesi (TIP) aracılığıyla dünyanın lastik üretim kapasitesinin yüzde 
65’ini temsil eden diğer 10 lastik şirketi ile iş birliği içinde çalışmaktadır. 2005 yılında oluşturulan bu proje, 
daha sürdürülebilir bir geleceğe proaktif olarak katkıda bulunmak için lastiklerin yaşam döngüsü etkileri 
ile ilişkili potansiyel insan sağlığı ve çevresel etkilerini olarak belirlemeyi ve ele almayı amaçlamaktadır. 
TIP, karbon emisyonları, enerji tüketimi, su alımı ve üretim tesislerindeki çevre yönetimi sistemlerinin ISO 
14001 sertifikasyonu ile ilgili lastik endüstrisinin operasyonel etkilerini ölçen çevresel kilit performans 
göstergeleri belirlemiştir. Proje aynı zamanda yağmur ormanları ittifakı, Ellen MacArthur Vakfı, Dünya 
Kaynakları Enstitüsü ve Avrupa Komisyonu gibi özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın ilişki 
kurmaktadır. 

Vattenfall ve enerji sektöründeki diğer on üç şirket (bir grup büyük kömür alıcısı) tarafından 2012 
yılında kurulan Bettercoal girişimi27, kendi kömür tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik performansının 
iyileştirilmesini desteklemektedir. Girişim sayesinde şirketler, kömür madenciliği faaliyetlerinin 
performansını bir tedarikçi değerlendirme süreci ile on ilkeye göre değerlendirmektedir. Amaç, 
sektörden etkilenen herkesin, işçilerin ve kömür madenciliği topluluklarının yararına kömür madenciliği 
ve tedarikinde sürekli iyileştirmeyi teşvik etmektir. Bettercoal girişiminin üyeleri, önemli düzeyde kömür 
üreten ülkelerde ortaklıklar kurarak, şirketler, STK'lar, resmi makamlar ve tedarikçilerle yakın iş birliği 
içinde çalışarak bir paydaş katılımı yaklaşımı benimsemektedir. 

Vattenfall, üyeler ve ilgili ülke düzeyindeki paydaşlarla görüşmeleri teşvik etmeyi amaçlayan Kolombiya ve 
Rusya’da ülke çalışma gruplarının kurulmasının arkasındaki başlıca güçtür. Girişim, Vattenfall’un tedarik 
sürecine entegre edilmiştir; bu süreçte, tedarikçilerle irtibat kurarlar ve onları, kendi sürdürülebilirlik 
performanslarını artırma çabalarına katılmaya teşvik ederler.  

Avrupa Çevre Bürosu’nun SUPPLY CHA!NGE projesi, Avrupa’daki süpermarketlerde gıda ürünleri 
için süpermarket mağaza markalarının üretim ve tüketim desenlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı 
26  Lastik ve Yol Yıpranması (ETRMA, 4 Ekim 2019), https://www.tyreandroadwear.com/
27  “Küresel Sorumlu Kömür Tedarik Zincirine Yönelik Çalışmak,” Bettercoal, Erişim tarihi: 5 Şubat 2020. https://bettercoal.org/
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amaçlamaktadır. Projenin hedefi, Avrupa raflarında bulunan ürünlerin üretildiği, gelişmekte olan 
ülkelerde çevresel, sosyal ve ekonomik durumun geliştirilmesidir. Proje aracılığıyla, bir şeffaflık platformu 
oluşturulmuştur; bu platformda, süpermarket mağaza markalarının kökeni ve sürdürülebilirliği 
hakkında bu projenin tüm hedef grupları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Platform ayrıca tedarikçilere 
ve perakendecilere, ürün zincirleri ile onların toplum, çevre ve ekonomi üzerindeki etkileri arasında 
bağlantı kurmak konusunda destek verir ve ayrıca tedarikçilerin ve perakendecilerin, platformu 
performanslarını artırmak ve ürünlerini piyasadaki rakiplerinden farklılaştırmak için stratejik bir fırsat 
olarak kullanmalarına imkân verir. 

Projede, farklı aktörler yer almıştır: Avrupa çapında 29 STK süpermarketler, toplum kuruluşları (Avrupa 
ve Asya’da), yerel makamlar, resmi makamlar (Avrupa Komisyonu (DG DEVCO)) ve eğitim kurumları. 
Özellikle AB Yönetmeliği konusunda özel hedefler belirlenmiştir. Projenin toplam maliyeti 7 milyon 
avrodur. Bulgular diğer projeler ve kampanyalar için son derece yararlı olmuştur. Proje temel olarak, 
tedarik zincirlerinin çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğine odaklanmıştır. SUPPLY CHA!NGE çerçevesinde 
yürütülen kampanyalara iyi bir örnek, plastik ambalajları azaltma ve önleme eylemleridir. Bulgular, tek 
türlü tarım mahsullerinden daha çeşitli mahsullere geçmenin, biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesi ve 
organik tarımın değerlendirilmesinin, küçük mal sahiplerinin geçim kaynaklarını iyileştirebilmeleri için 
önemli adımlar olduğunu göstermektedir. 

Sektörler arası iş birliğinin bir başka örneği de sürdürülebilirlikle ilgili konular için uluslararası olarak 
geçerli bir raporlama standardı olan Sürdürülebilirlik Kodu’dur. 2011 yılında, mali krizin ardından, 
Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (RNE), yatırımcılar ve diğer paydaşlarla yoğun diyalog yoluyla 
Sürdürülebilirlik Kodu’nu geliştirdi. Bu girişim, politikacılar, eğitim kurumları, STK’lar, toplum örgütleri 
ve şirketlerden oluşan geniş bir paydaş uzun vadeli ortaklığı tarafından oluşturulan ekonomik sistemde 
şeffaflığı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik Kodu, şirketlerin kendi sürdürülebilirlik 
yönlerini yansıtmaları için bir araç sunmaktadır. Şimdiye kadar, 540’tan fazla şirket bu hedefe 1000’den 
fazla uygunluk beyanı ile dahil olmuştur. Anketi çevrimiçi olarak indirmenin mümkün olduğu açık kaynaklı 
bir projedir. Bir spesifik vaka Türkiye’de gerçekleşmiştir; Türkiye’de, RNE, kodu Türk pazarına uyarlamak 
ve kriterleri Almancadan Türkçeye çevirmek için kod üzerinde çalışmaya başlamıştır. 

Çevre koruması konusunda, iş birliği için en iyi uygulamanın bir örneği Uluslararası Doğanın Korunması 
Birliği’nden (IUCN), batı gri balinalarının korunmasıdır. Petrol ve gaz gelişiminin ve diğer tehditlerin Rusya 
Sakhalin Adası kıyılarında bulunan nesli tükenmekte olan balinalar üzerindeki etkilerini incelemek için 10 
yıldan fazla bir süre önce seçkin bilim insanlarından oluşan bir ekiple bir Batı Gri Balina Danışma Kurulu 
kuruldu. Bir petrol ve gaz şirketi olan Sakhalin Energy, Gazprom, Shell, Mitsui, Mitsubishi gibi şirketlerle 
ve STK’lar, hükümetler ve endüstri aktörleri ile iş birliğiyle her yaz ve sonbaharda Rusya’nın Sakhalin 
Adası açıklarında beslenen batı gri balinalarının uzun süreli korunmasını sağlamaktadır. 10 yılı aşkındır iş 
birliğinde süren çalışma, balinalar hakkındaki bilgileri arttırmış, sismik araştırmalar ve diğer endüstri ile 
ilgili çalışmalar sırasında, izlenmesi gereken çok sayıda öneri üretmiştir.
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Türkiye’deki Sektörler Arası Ortaklıklardan Örnekler

Özel sektör, finansal büyüme, kâr ve gelirler konusunda derin bilgi ve deneyime sahiptir, ki bu da 
bir kuruluşun etkilerini ve sürdürülebilirliğini artırmaya devam etmesi için önemlidir. Diğer yandan 
sivil toplum, sosyal sorunlar, eşitsizlikler, çevre sorunlar üzerinde daha fazla çalışmaktadır. Bu da sivil 
toplumun toplumsal problemleri ele almada uzmanlık kazanmasıyla sonuçlanır. Hem özel sektör hem 
de sivil toplum, birbirini telafi eden farklı araçlara sahip uzmanlardır. KSS kavramı sadece şirket içinde 
sosyal sorumluluk getirmez, aynı zamanda şirketlerin daha etik, daha sorumlu ve dolayısıyla gelirlerini 
artırmalarına yardımcı olabilecek sivil toplumla ortaklıkları, özel sektöre getirir. Sürdürülebilir çözümleri 
elde etmek için, kamu sektörüne, sivil topluma, özel sektörlere ve girişimcilerin iş birliğine ihtiyacımız 
vardır. Kamu sektörü yasalar konusunda yardımcı olacak ve diğer aktörlerden ve uzmanlıklarından 
öğrenecek; sivil toplum hem finansal hem de yasal olarak daha sürdürülebilir çözümler geliştirecek; özel 
sektör sübvansiyonlardan ve sivil toplumun sosyal sorunlara ilişkin derin bilgisinden faydalanacak; diğer 
yandan sosyal girişimciler, kamu sektörü, sivil toplum ve özel sektör arasındaki eksiklikleri bulup, hayata 
geçirdikleri yeni işletmelerle açıkları kapatacaklardır. Dolayısıyla, sürdürülebilir çözümlerin sadece özel 
sektör ve sivil toplumdan değil, aynı zamanda kamu sektörü ve sosyal girişimcilerden gelen daha fazla 
aktöre ihtiyacı vardır. Örneklerden biri, sosyal girişim, sivil toplum ve özel sektör açısı ile KSS kavramını 
içeren karşılıklı ortaklık iş birliğine sahip Coca Cola İçecek’tir. 10 ülkeye hizmet veren Coca Cola İçecek, 
Pakistan’daki PAANI (501 (c 3 kâr amacı gütmeyen) sosyal girişim ile bir KSS projesi uygulamıştır. Coca 
Cola İçecek, Pakistan’daki en büyük Türk yatırımcılardan biridir. 2015 yılından bu yana, Coca Cola İçecek, 
PAANI sosyal kuruluşu ve WWF ile 750 binden fazla kişiye temiz suya erişim sağlama konusunda iş birliği 
yapmıştır. Şirket, WWF ile Pakistan’daki PAANI projesini destekleyen 24 fabrikayı hayata geçirmiştir. Bu 
örnek, sosyal işletmeler de dahil olmak üzere, sektörler arası ortaklıkla sürdürülebilir çözümleri nasıl 
oluşturabileceğimizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmada nasıl ileriye gidebileceğimizi 
göstermektedir. 

Dahası, sivil toplum ve özel sektör iş birliği günümüzde karşılaştığımız ve birden az paydaşın çözmek 
için yeterli olmayacağı toplumsal ve çevresel sorunları çözmek bakımından ana rol üstlenmektedir. 
Özel Sektör hayatımızın birçok alanında yer almaktadır. Bu şirketlerin finansal sürdürülebilirlikleri, BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için insanlardan yararlanmaya geri dönüş yollarından biridir. 
Öte yandan, sivil toplum kuruluşlarının rolleri, aktif destekleri, paydaşları ve yarattıkları etkileri ile sosyal 
ve çevresel sorunları çözmektir. Örneğin Sabiha Gökçen Havalimanı, havaalanında engellilerin yön 
bulma koşullarının iyileştirilmesi konusunda STK'larla iş birliği geliştirmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı, 
bir KSS stratejisi olarak, en engelli dostu havaalanı olmayı hedeflemektedir. Engellilik konularında 
STK’larla iş birliği yapmaları ve KSS faaliyetlerini ana stratejileri olarak uygulamaları, Türkiye’deki en 
iyi örneklerden birini ortaya koymaktadır. Zira havalimanı, bir STK ile tek seferlik bir sosyal sorumluluk 
projesi yürütmemiştir, havaalanı politikalarını etkilemek üzere uzun vadeli bir ortaklık kurmuştur. 
Havalimanı, resmi olarak bu amaç için bağışlanan revize Pink Floyd’un Another Brick in the Wall şarkısının 
Türkçe versiyonu ile, engelli kişilerle ilgili algıları iyileştirmek için kamu hizmeti gerçekleştirmiş ve 
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ayrıca tüm politikaları değiştirmiş ve havaalanının engelli kişilerle dost bir havaalanı olması için koşuları 
iyileştirmiştir. Yani, İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ortaklığı, bir şirket 
stratejisi ve sivil toplum ile şirketler arasındaki sektörler ortaklık olarak KSS kavramı açısından Türkiye’deki 
iyi örneklerden biridir.

Kamu sektörü, özel sektör ile sivil toplum arasında KSS’yi artırmak için yasal şartlar ve sübvansiyonlar 
oluşturulmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Sonuçta, KSS faaliyetlerini yürüten ve STK’larla ortaklık 
yapan şirketler yasal şartlardan yararlanmaktadır ve kamu sektörü yasal avantajları uygulamak için çok 
kritik olan bir aktördür. Yani, sivil toplum ve özel sektör sürdürülebilir çözümlerin seviyesini artırmak 
için KSS faaliyetlerine kamu sektörünü de dahil etmelidir. Örneğin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
bağlı olan Ankara Kalkınma Ajansı hem bireylerin hem de sivil toplumun projelerini; Ankara Kalkınma 
Ajansı’nın proje tekliflerini Ankara’da özel sektöre ulaştırmak için aracı rolü oynadığı ve projeyi uyguladığı 
bir KSS platformu ile gerçekleştirmiştir. Bu e-platform aynı zamanda Ankara Kalkınma Ajansı’nın kuruluş 
içinde KSS stratejisi ve KSS komitesine sahip olmasına ve sadece fon sağlamakla kalmayıp aynı zamanda 
uygulamadaki aktörlerden biri haline gelmesine katkı sunmuştur. Platformun adı sosyal sorumluluk 
platformudur. 16 sivil toplum aktörü tarafından önerilen projelerde gönüllü olmak için platforma 632 
gönüllü kayıt olmuştur. Platform ayrıca, önerilen projelerin uygulanması için özel sektör ve kamu sektörü 
ile 18 sponsorluk anlaşmasına aracılık etmiştir. 

KSS yoluyla kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum ve sosyal işletmeler arasındaki karşılıklı ortaklık 
örneklerine ek olarak, Dışişleri Bakanlığı ve UNDP tarafından SKA Etki Hızlandırma programı yürütüldü 
ve Eczacıbaşı Holding, Limak Holding, WFP, Bill & Melinda Gates Vakfı ve Katar Kalkınma Fonu ile 
su sanitasyonu sorunu ve mültecilerin dijital kimliği sorunuyla mücadele eden yeni girişimlerin 
hızlandırılmasına ilişkin olarak iş birliği yapılmıştır. (2019 grubu için). Program sırasında hem hızlandırma 
öncesi hem de hızlandırma bölümlerine 25 girişim katılmıştır. Dışişleri Bakanlığı ve ortakları sadece 
Türkiye’den değil, diğer ülkelerden de yeni girişimleri, zorlukların üstesinden gelmeleri için davet ettiler 
ve girişimcilere finansmanla birlikte Türkiye pilot çalışmalarına başlamaya ilişkin ağ konusunda yardımcı 
oldular. SKA Etki Hızlandırıcı, sektörler arası KSS örneği olarak, yalnızca belirli ülkelerde değil küresel 
düzeyde tüm aktörleri BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının üstesinden gelmeye yönlendirmiştir. 
Kuruluşlarda KSS projesi olarak başlayan SKA Etki Hızlandırıcı, günümüzde ortakları tarafından finanse 
edilen bir vakıf olarak işlev görmektedir. 

Sivil toplum liderliğinde birden çok paydaşla iş birliği içinde olan girişimlerin olmadığını söylemek de 
mümkün değildir. İhtiyaç Haritası, Türkiye’deki bireylerin, okulların ve sivil toplumun ihtiyaçlarının 
haritasını çıkaran bir iş birliği kuruluşudur. Kuruluşta, bireyler, diğer sivil toplum kuruluşları ve özel/kamu 
sektörleri gibi çoklu paydaşlar bağış yapabilmekte ve ihtiyaçları karşılayabilmektedir. İhtiyaç Haritası’nın 
hepsi uzun süredir var olan kuruluşlar olan TEGV, Tohum, Temsa, MARAM, Mülteciyim Hemşerim, sivil 
toplum kuruşları ve Türkiye Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklıkları bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, İhtiyaç Haritası, farklı aktörlerin tek bir organizasyon altında birleşmesine ve Türkiye’nin 
ihtiyaçlar haritasının oluşturulmasına yardımcı olmak için iyi bir örnek teşkil etmektedir. 
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Son olarak, özel sektör, ülke içindeki ekonomi, tüketim ve finansal faaliyetlerin çoğuna hakimdir. Özel 
sektörün aldığı kararlar sadece ekonomiyi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda günlük yaşamımızı, sosyal 
ve çevresel sorunlarımızı da etkiler. Yani, net bir KSS Stratejisine sahip olmak, özel sektör için kuruluş 
içinde sosyal ve çevresel koruma, kar, gelir sağlamak için gereklidir. Bir şirket KSS’ye dayalı olarak 
hareket ettiğinde, çalışanların sadakati, insanların şirkete olan güveni artar ve bunun sonucunda da kârı 
yükselir. Şirketler büyüme konusunda uzman olduklarından, finansal açıdan sürdürülebilirliği bilirler; 
ancak sosyal ve çevresel sorunlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmayabilirler. Şirket içinde etkiyi analiz 
etmek ve politikalar hazırlamak için ayrı bir departmana sahip olmak yerine, sivil toplumla KSS yoluyla 
karşılıklı ortaklık kurulması, özel sektörün KSS faaliyetlerini ve stratejilerini gerçek sorunlara ve uzmanlığa 
dayalı olarak hazırlamasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, sektörler arası ortaklık, özel sektörün finansal 
büyümenin yanı sıra sosyal ve çevresel büyümeyi sağlamasına yardımcı olacaktır ve kuruluşların küresel 
olarak daha sorumlu bir markaya sahip olmasına yardımcı olabilecektir. 

Allianz Grup, daha sağlıklı yaşam için okullarda 7-12 yaş arası çocuklara spor ve hareketin önemini 
anlatan Motto Hareketi’ni başlatmıştır. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, TEGV ve Koruncuk Vakfı ile 
işbirliği gerçekleştirmiştir. Ayrıca 169 çalışan ve şirket şubesi programa dâhil edilmiştir. Söz konusu 
programda 517 çocuk, 16 hafta süreyle Allianz Motto Hareket Eğitimine ve 700 çocuk Motto Hareket 
Festivali’ne katılmıştır. ESAS Sosyal İlk Fırsat Programı, fırsat eşitliğine sahip olmayan üniversite 
öğrencilerine iş başvurusu, mülakat ve iş deneyimine hazırlanmalarında yardımcı olmaktadır. Esas Sosyal 
ayrıca, üniversite öğrencilerinin gerçek bir iş deneyimi yaşamalarında yardımcı olmak için ilk yıldaki 
ücretlerinin sağlanmasına destek olmaktadır. Programı uygulamak için sivil toplum ve diğer özel sektör 
aktörleriyle iş birliği gerçekleştirilmiştir. Burslu öğrencilerin %100’ü, mezun olduktan sonraki ilk altı 
ay içinde çalışmaya başlamış; %60’ı özel sektörde ve %40’ı sivil toplumda görev almıştır.  Zorlu Enerji, 
180 bin çocuğun enerji, yenilenebilir enerji ve farkındalık gibi dersler aldığı “Enerjimiz Çocuklar İçin” 
programını yürütmektedir. Şirket, sadece çalışanlarını, sivil toplumu ve kamu sektörünü değil, kendi 
müşterilerini de programa dâhil etmiştir. Müşterilerin KSS yoluyla sektörler arası ortaklıkta paydaş 
olmalarını sağlamak, KSS kavramı ve olumlu etkileriyle doğrudan örtüşmektedir. IBM, IBM Gönüllüleri 
Platformu’nu uygulamaktadır; bu platformda IBM çalışanları bilgi ve deneyimlerini sivil toplum 
aktörleriyle gönüllü olarak paylaşmaktadır. Geçtiğimiz yıl, platform sonucunda 20 bin öğrenci bulut 
bilişim kursları almış ve yaklaşık 70 sivil toplum kuruluşuna IBM çalışanları tarafından destek verilmiştir. 
IBM örneği, bir şirketin kurulan sektörler arası ortaklık / KSS faaliyeti sayesinde sahip oldukları mevcut 
teknolojiyle toplumu nasıl etkileyebileceğini göstermektedir.
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Avrupa 
Raporun bulgularına dayanarak, sürdürülebilirlik sadece şirketlerinin değerlerine ve taahhütlerine değil 
aynı zamanda kurumsal faydalara nasıl yol açabilecekleriyle de ilgilidir. Bununla birlikte, hala tüm iş 
sektörlerinde tam entegrasyona ihtiyaç vardır. Her düzeyde daha fazla iş birliği ve ortaklık olmadıkça, 
sürdürülebilirliğin işletmelerde entegrasyonuna ilişkin ilerleme engellenecektir. İşletmeler ve sivil 
toplum kuruluşları bunu kendi başlarına yapamayacakları konusunda hemfikirdir. Hükümetler ve çok 
taraflı kurumlar burada iş dünyasında ve diğer kurumlar genelinde ortaklık ve iş birliğini kolaylaştırarak 
güçlü bir rol oynayabilir. İşletmelerin KSS avantajları ve gerekliliği hakkında tüm çalışanlarla, özellikle de 
orta kademe yönetim ile daha iyi iletişim kurması gerekmektedir. KSS, büyümeyi ve yenilikçiliği teşvik 
etme fırsatı sunar ve bu fırsatları iş stratejisi ile daha iyi bütünleştirmeye ihtiyaç vardır. Bu gerekçe, KSS 
stratejisini iş stratejisi ile ilişkilendirmelidir. Tamamen katılımlı bir işgücü olmadan, ivme kazanmak, 
gerçek ve sürekli ilerleme sağlamak zor olacaktır. Özet olarak, sürdürülebilirliği bir şirkete daha iyi entegre 
etmek ve sektörler arası ortaklıklar için daha güçlü bir ortam sağlamak amacıyla, bu raporda dört kilit 
alan vurgulanmıştır:

• Kurum içerisinde KSS’ye yönelik güçlü bir çalışma oluşturun.

• Gereklilik değerlendirmesi yoluyla kaynaklarınıza öncelik verin.

• İç ve dış paydaşlarınızı aktif olarak sürece dahil edin.

• Daha işbirlikçi olun.

KSS Avrupa, 2030 yılına kadar sürdürülebilirlik gündemi için beş temel yönerge öngörmektedir:

• Sürdürülebilir bir gelecek için ticari katılım çok önemlidir. Avrupa, uluslararası düzeyde yüksek 
çevresel, sosyal ve yönetişim standartlarını teşvik ederek ve küresel düzeyde eşit bir oyun alanı 
sağlayarak küresel dönüşümün ön saflarında yer almalıdır.

• Sürdürülebilirlik artık bir şirketin yönetimi ile ilgili değil, tüm eko-sistem ile ilgilidir ve ancak yerel 
toplulukların güçlendirilmesi yoluyla uygulandığında mümkündür.

• Etki ve değişim, yalnızca yönetim süreçlerinin veya raporlamanın değil, sürdürülebilirliğin odak 
noktasıdır.

• Etkili iş birlikleri ve savunuculuk, olgun ve entegre sürdürülebilirlik yönetim sistemleri ile birlikte 
müdahale ve eylem için kilit alanlardır.

• Her düzeyde gelişmiş şeffaflık ve proaktif paydaş katılımı temel gereksinimlerdir.

SONUÇLAR
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Daha sürdürülebilir bir dünyaya geçmek uzun zamandır küresel bir hedef olmuştur. KSS, temel olarak, 
özel, kamu ve sivil toplum aktörlerinin eylemlerine dayanır. Şirketlerin değişimi etkilemesinin anahtar 
yolu, farklı yetenekler gerektiren büyük ölçekli sorunların üstesinden gelmek için birlikte çalışmaktır. 
SKA’ların hedef tarihi 2030 olmasına rağmen, Avrupa’da ve dünyada bunların sunulmasına acil olarak 
ihtiyaç duyulmaktadır. İş dünyası, hükümetler ve sivil toplum, vatandaşların güvenini yeniden kazanmak 
ve büyümenin sosyal boyutlarıyla ilgilenmek için acil eylemler geliştirmelidir.

Türkiye 

Bir iş modeli olarak KSS kavramı, özel sektöre, kendi paydaşları ve kamu için toplumu etkilemelerine 
katkıda bulunur. Uygulanan ekonomik, sosyal ve çevresel çözümler, birden çok paydaş aracılığıyla 
KSS’nin etkisini şekillendirmek üzere uygulanır. KSS uygulamaları farklı paydaşlar arasında değişiklik 
gösterir ancak amaç aynıdır. Örneğin iş ahlakı, hesap verebilirlik, şeffaflık, insan hakları, iş sağlığı ve 
güvenliği, çevre, cinsiyet eşitliği, yolsuzlukla mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçilik gibi.  KSS 
aktörleri, yürütülen faaliyetlere bağlı olarak özel sektör, sivil toplum ve kamu ortaklığı gibi birden fazla 
ortağı içermektedir. KSS’nin sosyal yönü mali faydaları kadar önemlidir. Politikalarda benimsenen sosyal, 
çevresel, etik, insan hakları ve tüketici hakları ve paydaşlarının katılımı da KSS kavramını tamamen 
tanımlamaktadır.

Geri verme kültürü, Türk kültürünün Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. “Vakf” ve “Fitre” 
yüzyıllardır Türk kültürünün bir parçası olmuştur. Ancak, KSS doğrudan hayırseverlik değildir ve 
hayırseverlik veya sponsorluk ile karıştırılmaktadır. KSS’nin anlamı iş dünyasında net değildir. Avrupa ile 
karşılaştırıldığında, KSS kavramı Türkiye’de nispeten oturmamış bir kavramdır.  Türkiye’deki özel sektör 
kuruluşları genellikle ortak sosyal sorumluluk üstlenmektedir, ancak KSS stratejisini, politikalar ve çok 
paydaşlı bir yaklaşımla tam anlamıyla benimseme konusunda aynı performansı göstermemektedirler. 
Şirketler üretimde, sürdürülebilirlik ve finansal uzmanlık konularında daha optimizedir. Finansal 
konularda ve sürdürülebilirlik ve optimizasyon konularındaki uzmanlıkları, toplum, ekonomi ve çevreye 
yönelik kalkınma hedeflerine ulaşmak için kullanılabilecek yeni ortaklıklar getirir. Bu nedenle, özel 
sektör aktörleri, daha az maliyetli, daha sosyal, etik, çevreye karşı sorumlu ve finansal açıdan optimize 
edilmiş ürünler üretmelerine yardımcı olabilecek KSS faaliyeti yürütmek için uzmanlıklarını sunabilirler. 
Sivil toplum kuruşları, günümüzde insan haklarından iş ahlakına kadar karşılaştığımız birçok sorunun 
çözümüne ana katkıda bulunculardır. Sivil toplum savunuculuğu uzmanlığı ve politikaları, sosyal ve 
çevresel anlamda daha iyi bir yaşam sürmemize yardımcı olmaktadır. Sivil toplum sosyal konularda 
uzman oldukları için bu niteliklerini özel sektöre ve özel sektörün topluma daha sosyal ve etik çözümler, 
ürünler sunmalarını sağlamak için kullanabilirler. Sivil toplum bu çözümleri özel sektöre sunarak, özel 
sektörün finansal yönleri bakımından sadece sürdürülebilirlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sivil 
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toplum aktörlerinin daha fazla hayatı etkilemek için daha fazla proje yürütmelerine yardımcı olabilecek 
şekilde sürdürülebilirlik de kazanır. 

Hem özel sektör hem de sivil toplumun birbirlerine sunabileceği çok şey var ve bu da KSS yoluyla 
mümkün olmaktadır. Son otuz yıldır dünya ekonomi temelli koşullardan sosyal ve teknolojik koşullara 
geçmektedir. Sosyal girişimciler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sadece Avrupa’da veya Amerika’da değil, 
Türkiye’de de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yeni değişiklikler göz önüne alındığında, KSS, ekonomiyi 
ve toplumu bir araya getirmek üzere sivil toplumu ve özel sektörü birleştirmek için ana katkı sağlayıcı 
olarak da görev yapabilecektir. Önceliklerden biri, girişimcilerin ve sivil toplum aktörlerinin sosyal 
sermayeyi daha sürdürülebilir hale getirmek için ekonomik dağılıma dönüştürmesi gerektiği konusundaki 
farkındalığı artırmaktır. Yapılan mülakatlardan hem özel sektör hem de sivil toplum aktörlerinin, 
kuruluşları bünyesinde, KSS stratejisi ve Sürdürülebilirlik politikaları hazırladıkları görülmüştür. Karar 
alma süreçleri değişiklik göstermesine rağmen bu durum sivil toplum için özel sektörden öğrenebileceği 
bir fırsattır. STK’ların faaliyetleri konusunda çoğunlukla diğer STK’larla çalışma eğiliminde oldukları 
görülmüştür. Ayrıca, özel sektörün çoğunun, KSS faaliyetleri konusunda sivil toplum kuruluşları ile 
birlikte çalıştığını da yaptığımız görüşmelerde gördük. Sivil toplum, KSS’nin geleceği için umut vaat 
eden toplumsal kalkınmayı başarmakla ilgili olarak özel sektörle birlikte çalışmak için de yakınlık 
göstermektedir.  Bir kuruluş tarafından benimsenen en iyi uygulamalar genellikle hem özel sektör hem 
de sivil toplumdan gelen eğitimle ilgili politikaları içerir.  KSS ile geri vermek, çoklu paydaşlarla sosyal, 
ekonomik ve çevresel kalkınma için karlı mevcut mal ve hizmetleri kullanma faaliyetlerini de içerir. 
KSS aynı zamanda kurumlardaki politikalar anlamına gelir ve dolayısıyla çalışanları KSS faaliyetlerinin 
uygulanması ve tasarımına dâhil etmek çalışanların daha mutlu olmasına yardımcı olur. Türkiye’de, bazı 
kuruluşlar KSS faaliyetlerine tüketicilere ve çalışanlara yönelik hakları da dâhil etmektedir. Öte yandan, 
özel sektör ve sivil toplum arasında KSS faaliyetlerinin dahil edilmesine ilişkin sosyal işletme çözümleri 
de KSS'nin daha kapsayıcı teknolojik çözümlere yöneldiğini göstermektedir. Raporda yer alan örnek 
iyi uygulamalar, özel sektör, sivil toplum, kamu ve sosyal girişimciler arasında çoklu paydaş yaklaşımı 
olduğunu göstermektedir ve bununda insanların hayatlarına etkisi milyonlarca yaşamdan daha fazladır
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Araştırma Ekibi / Yazarlar: 

Burçak Çullu

Ulusal ve Uluslararası Fon mekanizmaları konusunda 18 yıldır çalışmakta olan Burçak Çullu, kariyerine 
TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları ofisinde başladı. Bu görevi ile doğru orantılı olarak Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans tezini “Avrupa Birliği Entegrasyonu Teorileri 
Bağlamında Avrupa Araştırma Alanı” konusunda tamamladı. İnsan kaynaklarının gelişimi için ulusal ve 
uluslararası programların ve stratejilerin geliştirilmesinde aktif bir şekilde rol aldığı 2004-2012 yılları 
arasındaki bu süreçte, Avrupa Komisyonu Nezdinde “Marie Curie – Araştırmacıların Dolaşımı” Türkiye 
Delegesi ve Uluslararası İş birliği Program Delege Uzmanı olarak görev yaptı. Türkiye’nin tersine beyin 
göçü fonlarının kullanımında Avrupa’daki en etkili ikinci ülke olarak konumlanmasına yönelik stratejilerin 
geliştirilmesinde önemli rol üstlendi. Aynı zamanda, Afrika’dan Batı Balkanlara uzanan coğrafyalarda 
uluslararası iş birliği çerçevesinde yürütülen 14 farklı projenin Danışma Kurulu üyesi olarak da görev 
yapmıştır. Kariyerinin bir sonraki adımında, 2012-13 Yılları arasında, Türkiye’deki insan kaynakları 
kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen Jean Monnet Burs Programı uzmanı olarak çalıştı. Bunun ardından 
ise Koç Üniversitesi’nde program yöneticisi olarak çalıştı. Burçak Çullu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali 
Yardım ihaleleri ve Dünya Bankası, Horizon 2020 ve Marie Sklodowska Curie Actions gibi fon programları 
kapsamında sosyal fayda odaklı proje tasarlama ve yönetme konusunda ulusal ve uluslararası deneyime 
sahiptir. Hali hazırda ise International Consulting Expertise’in Ülke Direktörü görevini yürütmektedir.

Berat Kjamili 

Kjamili, ABD Alman Marshall Fonu ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nda 2018 Genç Transatlantik İnovasyon 
Liderleri Girişimi Türkiye Üyesidir. Mülteciler için çevrimiçi bir Soru-Cevap mobil uygulaması olan 
Migport.com’un kurucu ortağıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi Bölümü ve San Diego 
Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Türkiye’de 10 milyondan fazla yabancının kullandığı dijital randevu 
“e-ikamet” sistemini faaliyete geçirmiştir. San Diego Üniversitesi ve Avrupa Komisyonu programlarında 
yardımcı uzman / uzman olarak görev yapmıştır. Yakın zamanda faaliyete geçirilen “e-Devlet aracılığıyla 
mültecilere dijital olarak verilecek olan şehir seyahat izinleri” fikrinin yaratıcısıdır. Girişimciler Örgütü’nde 
Global Sosyal Girişimci Ödülü, 54 ülke arasında Kanada’da Global Öğrenci Girişimci Ödülü ve diğer 20 
uluslararası ödülü kazanmıştır. Kjamili’nin 10’dan fazla uluslararası yayını vardır.

EKLER
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Paula Byrne

Paula Byrne, Kurumsal Sosyal Sorumluluğa yönelik Avrupa iş ağı olan KSS Avrupa’da Sürdürülebilirlik 
Yönetimi ve Ağı Direktörüdür. Pazarlar ekibine liderlik etmektedir ve toplam etki şeffaflığını artırarak 
sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar yapmaya çalışmaktadır. Sürdürülebilir Sanayi Paktı’nı sunmak için 
KSS Avrupa’nın Ulusal Ortakları ile yapılan işleri idare etmektedir. Eskiden Avrupa Çikolata Bisküvi ve 
şekerleme Endüstrisi Derneği, CAOBISCO’nun Sürdürülebilirlik ve KSS Direktörü’ydü. Sürdürülebilir ve 
sorumlu kaynak kullanımı konusunda STK’lar ve Akademi de dahil olmak üzere kamu ve özel sektörde 
ilişkiler ve ittifaklar kurma konusunda deneyime sahip bir AB Resmi ilişkiler uzmanıdır.

Soni Kanabar 

Soni Kanabar, 2018’den beri KSS Avrupa’da proje yöneticiliği yapmaktadır. O zamandan beri Kanabar, 
sürdürülebilirlik olgunluğu ve entegrasyon değerlendirmeleri, KSS raporu incelemeleri ve paydaş 
diyalog hizmetlerini gerçekleştirerek KSS Avrupa’daki sürdürülebilirlik yönetimi ve raporlama ekibini 
desteklemktedir.. KSS Avrupa’dan önce Soni, New York’ta Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu 
ve Belçika’da bir mikrofinans kurumu olan MicroStart’ta finansal ve sosyal dahil etme alanında 5 yıl 
çalışmıştır. Kanabar, ABD Clark Üniversitesi’nden Uluslararası Kalkınma ve Sosyal Değişim alanında yüksek 
lisans derecesine ve Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden Sosyoloji dalında lisans derecesine sahiptir. 
İyi derecede İngilizce, Svahili dili, Gucerat dili, Hintçe, başlangıç seviyesinde Flemenkçe ve Fransızca 
bilmektedir.
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1. Sivil Toplum Kuruluşları 

Bölüm I - Profil

S1. Görüşülen kişinin departmanı

• Politika/Strateji Ofisi

• Sürdürülebilirlik Ofisi

• Kurumsal İletişim Ofisi

• Diğer

S2.Görüşülen kişinin pozisyonu

• Yönetici  

• Müdür

• Proje Sorumlusu

• İdari Sorumlu

• Diğer

S3.Ne zamandır sürdürülebilirlik üzerinde çalışıyorsunuz?

Bölüm II - Organizasyona Genel Bakış

S4. Genel bilgi

• Tür (STK,Kalkınma Ajansları, vb.)  

• Amaçlar  

• Üyelikler  

• Ortaklar  

• Bağışçılar

MÜLAKATLAR
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Bölüm III - KSS / Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Kurum Organizasyonu

S5. Sizce KSS ne anlama gelmektedir? [Birden fazla seçebilirsiniz]

• Bağış ve sponsorluk

• İhtiyacı olan insanlara yardım etmek

• Çalışanlara destek

• Paydaşların toplumdaki ihtiyaçlarının karşılanması

• Kârın ötesinde etik iş uygulamaları

• Sosyal yardım programlarına destek

• Çevresel zarardan kaçınmak

• Diğer

S6. Kurumunuz Sürdürülebilirlik Stratejisine sahip mi? 

• Evet  S8’e git  

• Hayır  S7’ye git  

• Bilmiyorum S7’ye git

S7.Bu durumda, sürdürülebilirlik faaliyetlerinizi nasıl belirlersiniz? Bu faaliyetleri nasıl 
gerçekleştirirsiniz? (Bu soru, Soru 6’da hayır veya Bilmiyorum yanıtını verenlere sorulacak)

S8. Kurumunuzun sürdürülebilirlik stratejisi ve politikaları nedir? (Bu soru, Soru 6’da Evet yanıtını 
verenlere sorulacak)
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S9. Hedeflerinizi belirliyor musunuz?

• Evet S10b’ye git  

• Hayır S10a’ya git  

• Bilmiyorum S10a’ya git

S10a. Bu durumda, yürütülen çalışmaları nasıl rapor ediyorsunuz ve organizasyon stratejileriniz ile 
nasıl ilişkilendiriyorsunuz? (Bu soru, Soru 9’da Hayır veya Bilmiyorum yanıtını verenlere sorulacak)

S10b. Hedeflerinizdeki ilerlemeleri nasıl yönetirsiniz? (Bu soru, Soru 9’da Evet yanıtını verenlere 
sorulacak)

S11a. Kurumunuz içerisindeki sürdürülebilirlik yönetimi nasıl organize edilir?

S11b. Kararlar nasıl verilir?

• İcra Komitesine veya Yönetim Kuruluna Raporlamalarla  

• Ayrı bir komiteyle. Yönetim Kurulu veya İcra Kurulu’na bağlı olmayan.

• Sadece departman düzeyinde  

• Diğer

S11c. Kurumunuzun içerisinde Sürdürülebilirlik nasıl konumlandırılmış / tanımlanmıştır?

• İletişimin bir kısmı / dış ilişkiler olarak   S11e’ye git

• İlgili bir bölümün mevcut bölümü (örneğin İK, çevre…) S11e’ye git

• Bağımsız Departman     S11d’ye git

• Global olarak yönetilen     S11e’ye git

• Diğer       S11e’ye git
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S11d. Lütfen ‘Bağımsız Departman’ hakkında bilgi veriniz.

• Departmanın ismi?

• Kaç kişi çalışıyor?  

• Raporlama kime yapılıyor?

• Bu departman ne kadar süredir aktif?

S11e. S11c’deki cevaba ilişkin olarak;

• Sorumlu kişi sayısı

• Kime rapor veriliyor?

• Görev tanımları neler?

• Başka görevleri var mı?

S12. Kurumların genel sürdürülebilirlik stratejisini uygulamadaki temel zorlukları hakkında bizlere biraz 
daha bilgi verebilir misiniz?

S13a. Paydaşlarınız kimler? 

• STK’lar  

• Kalkınma Ajansları  

• Bürokratlar  

• Kamu Yetkilileri (Yerel belediye vb.)  

• Hissedarlar / Yatırımcılar  

• AB Kurumları  

• Diğer
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S13b. Paydaşlarınız sürdürülebilirlik stratejilerinizin geliştirilmesi, uygulanması veya değerlendirilmesi 
aşamalarında yer alıyor mu?

Hayır Geliştirilme Uygulanma Değerlendirilme
1. 2 STK’lar
2. 3 Kalkınma Ajansları  
3. 4 Bürokratlar
4. 5 Kamu Yetkilileri (Yerel 

belediye vb.)
5. 6 Hissedarlar / Yatırımcılar
6. 7 AB Kurumları  
7. 8 Diğer

S14. Sizce Sivil Toplum-Özel Sektör iş birliğinin güçlendirilmesi için neler gereklidir? 

S15a Kurumunuzda üyelik için gerekli olan uygunluk kriterleri var mı?

• Evet S15b’ye git  

• Hayır S16’ya git

S15b. Lütfen bu uygunluk kriterlerini detaylandırın.

S16. Üyelerinizle nasıl bir iş birliği içerisindesiniz?

Bölüm IV – Türkiye’de Sektörler Arası Ortaklıklar

S17. Tanımlanan En İyi Uygulama Hakkında Genel Bilgi

• Girişim

• SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları)

• Sosyal Etki/Tanımı 

• Stratejik Birleşimi 

• Paydaş Katılımı
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S18. Faaliyetlerinizi yürütmek için kurduğunuz ana ortaklıklar nelerdir ve bunlar çoğunlukla kısa (üç 
yıldan az) veya uzun vadeli nitelikte midir?

Aktörler (geçerli olanları seçiniz) Aktör Adı Kısa/Uzun Dönem
• STK’lar

• Yerel
• Ulusal
• Uluslararası

• Kısa Dönem
• Uzun Dönem

• Topluluk örgütleri
(bir “topluluk” içinde veya çevresinde yer alan ve bir şekilde 
düzenlenen, genellikle bir yapıya, kurallara veya tüzel 
kişiliğe sahip olan ancak bazen gayrı resmi de olabilen 
derneklerdir.)

• Kısa Dönem
• Uzun Dönem

• Kamu Yetkilileri
• Yerel
• Ulusal
• Uluslararası

• Kısa Dönem
• Uzun Dönem

• Eğitim Kurumları 
• Yerel
• Ulusal
• Uluslararası

• Kısa Dönem
• Uzun Dönem

• Şirketler
• Yerel
• Ulusal
• Uluslararası

• Kısa Dönem
• Uzun Dönem

• Diğer

S19. Lütfen girişimin başlamasından bu yana gerçekleşen evrimi, aşağıdaki tabloda listelenen alanlarda 
açıklayınız.

Gelişim Süreci: Türkiye Başka bir ülke (eğer varsa)
Harcamalar
Stratejik odak alanları
Genel yaklaşımlar
Ortaklıklar
Personel düzenlemeleri ve denetleme
Diğer

S20. Girişimin ESG (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim) etkileri nelerdir?

S21. Sonuçları ve etkileri nasıl izliyor ve ölçüyorsunuz? (Faydalanıcılar / sosyal faydaları ve etkileri)
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S22. Etkinin ölçülmesindeki zorluklar nelerdir?

S23. [İsteğe bağlı] Lütfen kuruluşunuzun şu anda dahil olduğu veya öncülük ettiği ek sürdürülebilirlik 
girişimlerini paylaşın.

• Girişim

• SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları)

• Sosyal Etki/Tanımı 

• Stratejik Birleşimi 

• Paydaş Katılımı

S24. Sorularımızı tamamladık. Sizlerin de bahsetmek ya da önermek istediği başka bir şey var mı?

2. Şirketler

Bölüm I - Profil

S1. Görüşülen kişinin departmanı

• Kurumsal İletişim

• Sürdürülebilirlik Ofisi

• İnsan Kaynakları

• Diğer

S2.Görüşülen kişinin pozisyonu

• CEO

• Genel Müdür

• Genel Müdür Yardımcısı

• Direktör

• Uzman

• Diğer
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S3. Ne kadar süredir KSS alanında çalışıyor?

S4. Sivil Toplum Kuruluşu Üyeliği (varsa)

Bölüm II - Organizasyona Genel Bakış

S5. Kurumunuz hakkında bilgi alabilir miyim? (Ulusal ve küresel seviyede)

Küresel Türkiye
Gelir
Kâr 
Çalışan Sayısı

S6. Küresel kavramınızı/ tanımınızı öğrenebilir miyim? (Örn: EMEA(Avrupa, Orta Doğu ve Afrika), Rusya, 
Avrupa gibi)

Bölüm III - Kurum içindeki KSS Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Organizasyonu

S7. Kurumsal hayırseverlik, sosyal yatırım ve paylaşılan değere ilişkin olarak Türkiye düzeyinde KSS’ye 
genel yaklaşımı açıklayabilir misiniz?

Kurumsal Hayırseverlik
“İyilik Yapmak / Geri Ver”

Sosyal Yatırım
“Stratejik Etki”

Ortak Değer
“Sosyal ve Ticari Faydalar”

• Geri veriyor gibi görünmek

• İş stratejisi veya sorunlarla bağlantılı 
değil

• Özel odak noktası gerektirmez

• Nakit veya aynı bağışlar

• Sosyal konular üzerindeki etki 
konusunda gerçek bir denetleme yok

• İş stratejisi ile bağlantılı

• Uzun vadeli yaklaşım

• Şirket ve çalışan yeterliliklerini 
kullanır

• Etki ana itici güç

• Ortaklık yoluyla yeni iş fikirleri 
oluşturur

Ticaret etki ana itici güçtür, sadece izole 
edilmiş bir sosyal katkı değil.

• Yeni ürünler ve pazarlar

• Değer zincirndeki değişiklikler. 
Örneğin; yoksulların dağıtım ağlarına 
ya da dezavantajlı grupların tedarik 
zincirine dahil edilmesi
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S8. Şirketinizde düzenlenen faaliyetleri aşağıdaki tabloda nereye konumlandırabilirsiniz? Farklı 
faaliyet türleri bulunuyorsa, bu etkinlik türleri için gösterge niteliğindeki % değerini belirtin ve bunun 
nedenlerine ilişkin örnekler verebilir misiniz?

• Küresel ve [Türkiye/Avrupa] (total 100%)

o Kurumsal Hayırseverlik 

o Sosyal Yatırım 

o Ortak Değer

S9. Size göre KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) kavramı ne ifade etmektedir? (Aşağıdaki ifadeler 
dışında belirtmek istediği bir kavram olursa DİĞER yazan alana yazınız)  

• Bağış ve sponsorluk

• İhtiyacı olan insanlara yardım etmek

• Çalışanlara destek

• Paydaşların toplumdaki ihtiyaçlarının karşılanması

• Kârın ötesinde etik iş uygulamaları

• Sosyal yardım programlarına destek

• Çevresel zarardan kaçınmak

• Diğer

S10. Şirketinizin KSS ile ilgili stratejisi var mı?  [Sadece şirketler için]

• Evet  S12’ye git  

• Hayır  S10’a git  

• Bilmiyorum S10’a git

S11. Peki KSS çalışmalarınızı nasıl belirliyorsunuz, nasıl gerçekleştiriyorsunuz, bütçelerini hangi 
departmandan oluşturuyorsunuz? (Bu soru S10’da Hayır ya da Bilmiyorum yanıtı verenlere sorulacak)

S12. Şirketinizin KSS ile ilgili stratejisi nedir? 
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S13. İş stratejiniz ve KSS stratejiniz arasındaki bağlantıyı açıklayabilir misiniz?

S14. Şirketiniz için stratejik KSS politikaları nelerdir?

S15. Hedeflerinizi belirliyor musunuz?

• Evet S16b git

• Hayır S16a git

• Bilmiyorum S16a git

S16a. Bu durumda, yapılan çalışmaları nasıl rapor ediyor ve şirket stratejileri ile nasıl 
ilişkilendiriyorsunuz? (S15’te Hayır ya da Bilmiyorum cevaplarını verenlere sorulur)

S16b. Hedeflerdeki ilerlemeyi nasıl yönetirsiniz? (S15’te Evet cevabını verenlere sorulur.)

S17. Sürdürülebilirlik yönetimi şirket içinde nasıl düzenlenmektedir?

S18. Türkiye ve Küresel/Dünya arasındaki bağlantı nasıl organize edilmektedir? * Eğer Varsa

S19a. Kararlar nasıl verilir (Türkiye / Avrupa’da)?

• İcra Komitesine veya Yönetim Kuruluna Raporlamalarla  

• Ayrı bir komiteyle. Yönetim Kurulu veya İcra Kurulu’na bağlı olmayan.

• Sadece departman düzeyinde  

• Diğer
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S19b. KSS kurum içerisinde nasıl konumlandırılır / tanımlanır?

• İletişimin bir kısmı / dış ilişkiler olarak S19b2’yi cevapladıktan sonra S20’ye devam edin

• İlgili bir bölümün mevcut birimi   S19b2’yi cevapladıktan sonra S20’ye devam edin

      (örneğin İK, çevre…)

• Bağımsız bir departman   S19b1’i cevapladıktan sonra S20’ye devam edin

• Global Yönetilen    S19b2’yi cevapladıktan sonra S20’ye devam edin

• Diğer     S19b2’i cevapladıktan sonra S20’ye devam edin

BAĞIMSIZ DEPARTMAN YANITINI VERDİYSE;

S19b1. Bağımsız departman ile ilgili birkaç bilgi öğrenebilir miyim?

• Departmanın ismi?

• Kaç kişi çalışıyor?  

• Raporlama kime yapılıyor?

• Bu departman ne kadar süredir aktif?

S19b2. (S19b’de verdiği yanıt belirtilecek.) yanıtını verdiniz. Bu yanıtınıza istinaden bazı sorularım 
olacak;

• Sorumlu kişi sayısı

• Kime rapor veriliyor?

• Görev tanımları neler?

• Başka görevleri var mı?

S20. Kurumun genel sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanmasındaki ana zorluklar hakkında daha fazla 
bilgi verebilir misiniz?

S20a. Türkiye ile küresel yaklaşım arasında bir fark var mı?

• Evet, var  S20b git

• Hayır, yok  S21 git

• Bilmiyorum S21 git
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S20b. Türkiye ile küresel yaklaşım arasında fark olmasının olumlu ve olumsuz yönleri var mı varsa 
neler?

S21. Dış paydaşlarınız kimler?

• Müşteriler

• Sosyal Kuruluşlar

• Tedarikçiler

• Distribütörler

• Satış Noktaları (Büyük pazarlar, vb.)

• STK’lar

• Medya

• Bürokratlar

• Kamu Yetkilileri (Yerel belediye vb.)

• Hissedarlar / Yatırımcılar

• Diğer

S21a. Paydaşlarınız KSS stratejisinin geliştirilmesi, uygulanması veya değerlendirilmesinde rol oynuyor 
mu?

Hayır Geliştirme Uygulama Değerlendirme
Müşteriler
Sosyal Kuruluşlar
Tedarikçiler
Distribütörler
Satış Noktaları (Büyük pazarlar, vb.)
STK’lar
Medya
Bürokratlar
Kamu Yetkilileri (Yerel belediye vb.)
Hissedarlar / Yatırımcılar
Diğer
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S22a. Şirketler uygun bir KSS stratejisi geliştirmek için gerekli avantaj ve kaynaklardan (bütçe, 
çalışanlar, zaman ve bilgi) yoksunsa; sizce KSS önceliklerini / faaliyetlerini nasıl belirleyebilir?

S23. KSS’ye çalışanların katılımı (ya da katılım dışı kalması) aşağıdaki koşulları nasıl etkiliyor? (Her 
konuyu ayrı ayrı değerlendirin ve ilgili alana değerlendirmeleri yazınınız.)

• Çalışma standartları ve çalışma koşulları (ücret, çalışma saatleri, fazla mesai)

• Çalışma ortamı (iş güvenliği, hijyen, tuvaletler, sağlık koşulları, yeşil alan)

• Gayri resmi uygulamalar (çalışanlara kredi sağlanması, yerel topluluklara bağışlar, dini merkezler ve 
[spor] kulüpleri gibi)?

• Diğer

Bölüm IV - Sektörler Arası Ortaklıklar

S24. Örnek İyi Uygulama Hakkında Genel Bilgiler 

• Girişim

• SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları)

• Sosyal Etki/Tanımı 

• Stratejik Birleşimi 

• Paydaş Katılımı

S25. Bu girişimin işletme / KSS stratejisi ile nasıl bir bağlantısı var ve hangi stratejik sürdürülebilirlik 
hedeflerine ulaşmayı hedeflemektesiniz?
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S26. Bu faaliyetleri yürütmek için kurduğunuz ana ortaklıklar nelerdir ve bunlar çoğunlukla kısa (üç 
yıldan az) veya uzun vadeli nitelikte midir?

Aktörler Evet/
Hayır

Kısa/Uzun 
Dönem Trendler

STK(belirli konularda) örnekleri ekle
• Yerel
• Ulusal
• Uluslararası

Evet
Hayır

Topluluk örgütleri (bir “topluluk” 
içinde veya çevresinde yer alan ve 
bir şekilde düzenlenen, genellikle bir 
yapıya, kurallara veya tüzel kişiliğe 
sahip olan ancak bazen gayrı resmi 
de olabilen derneklerdir.)

Evet
Hayır

Kamu Yetkilileri
• Yerel
• Ulusal
• Uluslararası

Evet
Hayır

Eğitim Kurumları
• Yerel
• Ulusal
• Uluslararası

Evet
Hayır

Şirketler
• Yerel
• Ulusal
• Uluslararası

Evet
Hayır

Diğer

S27. Aşağıdaki alanda; başlangıcından bu yana bu KSS girişiminin gelişim sürecini tarif eder misiniz 
(aşağıdaki tabloda listelenmiştir)?

Gelişim Süreci: Türkiye Başka bir ülke (eğer varsa)
Harcamalar
Stratejik odak alanları
Genel yaklaşımlar
Ortaklıklar
Personel düzenlemeleri ve denetleme
Diğer

S28. KSS Girişiminin ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) etkileri nelerdir?
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S29. Sonuçları ve etkileri nasıl izliyor ve ölçüyorsunuz? (Faydalanıcılar / sosyal faydaları ve etkileri)

S30. Etkileri nasıl takip etmektesiniz?

S31. Etkilerin ölçülmesindeki zorluklar nelerdir?

S32. [İsteğe bağlı] Lütfen kuruluşunuzun şu an ilgisini çeken veya yönlenilen bazı KSS girişimlerini 
paylaşınız.

• Girişim

• SKA (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları)

• Sosyal Etki/Tanımı 

• Stratejik Birleşimi 

• Paydaş Katılımı

S33. Sorularımızı tamamladık. Sizin bahsetmek ya da önermek istediğin başka bir şey var mı?
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NOTLAR





www.siviltoplumdiyalogu.com

“Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”


