
Değerli Paydaşlar,  

Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı kesin bir tanımı olmayan, yerel ve uluslararası 
dinamiklerle belli aralıklarla evrimleşen şemsiye bir terminoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. 
KSS içinde iş ahlakı, hesap verebilirlik, şeffaflık, insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, 
cinsiyet eşitliği, yolsuzluğu önleme, sürdürülebilir kalkınma, inovasyon gibi pek çok önemli 
konuyu barındırmaktadır.  

Özel sektör başta olmak üzere kurumların KSS’yi bir kurum kültürü haline getirebilmeleri 
için sosyal, çevresel, etik, insan hakları ve tüketici hakları konularını günlük iş faaliyetlerine 
ve stratejilerine entegre etmeleri ve bunu paydaşlarıyla işbirliği içinde bulunarak yapmaları 
beklenmektedir. Buradaki amaç şirket sahip/hissedarları, kilit paydaşlar ve genel olarak içinde 
bulunulan toplum için ortak değer yaratma ve kurumların iş faaliyetlerinden ötürü 
doğabilecek olumsuz etkilerin önceden belirlenmesi, azaltılması ve önlenmesidir.  

KSS alanında son yıllarda büyük bir yenilenme görülmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren 
daha fazla şirket KSS’yle ilgilenmekte, orta-uzun dönem başarısı için KSS’ye ihtiyaç 
duymakta ve KSS sektörü büyümektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda Türkiye’de KSS’yle 
ilgilenen paydaşların sayısı son yıllarda artmıştır. Ayrıca KSS alanında daha sürdürülebilir, 
akılcı ve kapsayıcı özel sektör, sivil toplum ve kamu işbirlikleri artmaya başlamış, KSS 
uygulamaları daha katılımcı bir hal almış, yenilikçi iş modelleri geliştirilmeye başlanmıştır.   

KSS ekosistemi Türkiye’de gün geçtikçe güçlenmekle beraber, stratejik KSS uygulamaları 
olan, iş stratejisiyle KSS uygulamalarını paralel yürüten, kamuoyunun KSS uygulamalarından 
haberdar olması ve kıyaslama yapabilmesi için düzenli KSS raporlaması hazırlayan firmalar 
henüz yeterli sayıya ulaşamamıştır.  

Toplumsal kalkınma projeleri, çevre, eğitim gibi konulara büyük önem verilirken hala hassas 
konular olan İş Hayatında İnsan Hakları (İş Sağlığı Güvenliği, cinsiyet eşitliği, vb.), 
yolsuzlukla mücadele edilmesi, sorumlu tedarik zinciri yönetimine gereken önem 
verilmemekte ve yatırım yapılmamaktadır. Bu alanların geliştirilmesine halen ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

İstihdam ve beceri kazandırma uygulamaları, girişimcilik, iş hayatında insan hakları, çevre 
gibi Türkiye’nin gündeminde olan konular da şirketlerin KSS ajandasında yerini almalıdır.   

Serdar Dinler  

Genel Başkan  

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği  



Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Hakkında   
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye), sürdürülebilir kalkınma ve 
toplumsal başarı için çalışmalarında, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, yerel ve ulusal 
düzeyde KSS bilincini yaymak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur. 2018 itibariyle 13. Yılını 
geride bırakan KSS Türkiye Derneği’nin 27 bireysel 26 kurumsal olmak üzere 53 üyesi 
bulunmaktadır.  3 tam zamanlı, 4 yarı zamanlı çalışanıyla faaliyet gösteren dernek aynı 
zamanda işbirliği içerisinde olduğu Kadir Has Üniversitesi sayesinde birçok gönüllü 
öğrenciye ulaşmaktadır.   

KSS Türkiye, CSR Europe – KSS Avrupa Ağı- ,CSR Middle East – KSS Orta Doğu Ağı- ve 
CSR Black Sea – KSS Karadeniz Ağı- üyesidir.  KSS Türkiye her yıl Ulusal Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Pazaryeri’ni düzenlemektedir.  

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, tüm bütçe ve insan kaynağı bilgisini her yıl 
nisan ayı içerisinde yayınlamış olduğu dernek beyannamesiyle resmi olarak raporlamaktadır. 
Geçmiş dönemlere ait beyannamelere aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.   

http://kssd.org/hakkimizda/  

Misyonumuz  

Şirketlerin sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki sorumluluklarını yerine getirmesine 
imkân sağlayacak araç, kaynak ve yöntemlerin oluşturulmasını sağlayarak toplumun 
kalkınmasına katkıda bulunmaktır.  

Vizyonumuz  

Ulusal ve uluslararası ölçekte kurumsal sosyal sorumluluk alanında lider bir kuruluş olmaktır.  

Hizmetlerimiz  

• KSS Durum Analizi ve Raporu  

• Kurum KSS Strateji Geliştirme ve Politika Belirleme  

• KSS Uygulamaları Değerlendirme ve Denetlenmesi  

• Sektörel KSS Raporu  

• Kurum içi KSS Farkındalık Eğitimleri   



Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin Üye Kurumlara 
Sağlanan Hizmetler  

Türkiye KSS Derneği'nin Türkiye’de ticari faaliyet gösteren, KSS faaliyetleri gerçekleştiren 
veya gerçekleştirmek isteyen kurumlar, üniversiteler, kamu kuruluşları ve sivil toplum 
kuruluşları üye olabilir. Kurum ve kuruluşların genel kabul gören sorumluluk ve 
sürdürülebilirlik anlayışı altında kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını geliştirmesine, 
uygulamasına, raporlamasına ve uluslararası ağlara dâhil olmalarının sağlanmasının yanı sıra 
ulusal-uluslararası ödül programlarına katılımları çerçevesinde eşsiz fırsatlar sunulmaktadır. 

Yönetim Kurulu  

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin 25 Nisan 2018 tarihli Olağan Genel Kurul 
Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu yapısı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:  

•Ali Ercan Özgür 

•Ceyhun Göcenoğlu 

•Fatma Çelenk 

•Feride Doğan 

•İlker Çelik 

•Serdar Dinler 

•Tuğçe Arslanoğlu 

Denetleme Kurulu  

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin 25 Nisan 2018 tarihli Olağan Genel Kurul 
Toplantısı sonucunda Denetleme Kurulu yapısı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:  

•Arzu Deniz Aksoy 

•Ekmel Fatih Aydemir 

•Hansın Doğan 



Paydaşlarımız 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 

TÜRKONFED 

CSR EUROPE 

MVO NETHERLAND 

CSR SWEDEN 

FORETICA 

EQUICEPTION 

CENTER FOR INTERNATIONAL 
AND EUROPEAN STUDIES 

ASİA MİNOR 

KAGİDER 

INGEV 

İHTİYAÇ HARİTASI 

Mevcut Ulusal ve Uluslararası KSS Projelerimiz  
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak ulusal partneri olduğumuz ve KSS 
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Dinler ’in de yönetim kurulunda yer aldığı CSR 
Europe ağının yürüttüğü kampanyaların tüm platformlarda destekçisi konumundayız. 

1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Paydaş Platformu 

İnsan Hakları 
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı. 
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı. 

Çalışma Standartları 
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli. 
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli. 
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli. 
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli. 

Çevre 
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli. 
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli. 
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli. 

Yolsuzlukla Mücadele 
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı. 



Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Asia-Minor ve Kadir Has Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi işbirliğinde küresel sorunlara yerel 
çözümler üretmek amacıyla Türkiye’de SKH Paydaş Platformu’nu hayata geçirmektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Paydaş Platformu, KSS Avrupa Ağı’nın (CSR Europe) 
Sürdürülebilir İş Değişimi – BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Avrupa İş 
Platformu’nun bir parçasıdır. Platform, özel sektör-sivil toplum-kamu ve akademik çevredeki 
paydaşlar arasındaki etkiyi arttırıp Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gündemine katkıda 
bulunmak için yapılan iş birliğini vurgulamaktadır. 

2. TKSSD – İGA  Finansal Okuryazarlık Eğitimleri 

Çevre 
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli. 
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli. 

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı ile birlikte yaşanan gelişmelerin bölge halkı üzerinde 
oluşturabileceği olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek için komşu mahallelerde çeşitli 
projeler hayata geçiren İGA Sosyal Yatırım Programı, inşaatla birlikte daralan/ gelişen gelir 
kaynaklarının sosyo-ekonomik hayata olan etkisini etkili bir şekilde yönetebilmek ve kırsalda 
yaşayan gençlerin ve çiftçilerin kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Türkiye Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliğiyle finansal okuryazarlık eğitimleri verilmiştir. 
Havalimanı inşaatı çevresindeki mahallelerde yaşayan 18-30 yaş arasında, konuya ilgi 
duyacak 19 tane genç mülakat sonucu seçilerek Finansal Okuryazarlık eğitici eğitimine 
katılmıştır. 

Eğitimlerini tamamlayan gençler, Türkiye KSS Derneği gönüllülerinden oluşan montörler 
eşliğinde mahallelerinin kahvehanelerinde, köy evlerinde vb. sosyal alanlarda mahalle halkına 
ve çiftçilere finansal okuryazarlık eğitimi vereceklerdir. Proje kapsamında planlanan 19 
gencin 1000 çiftçi ve mahalle sakinine vereceği finansal okuryazarlık eğitimi ile birlikte bölge 
halkının konu hakkındaki farkındalık düzeyleri artarken, en az 20 hane mevcut gelirlerini 
eğitim yolu ile arttırma imkânına sahip olacaktır. Aynı zamanda eğitim alan gençler daha 
sonrasında Türkiye KSS Derneği tarafından düzenlenecek olan yaz okuluna davet edilerek 
finansal okuryazarlık konusunda edindikleri bilgi ve tecrübelerini paylaşma imkânına sahip 
olacaklar. 



3. EU Talent 

Çalışma Standartları 
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli. 
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli. 
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli. 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler), çıraklık gibi kalkınma ve istihdam olanaklarını 
sağlayarak genç işsizlikle mücadelede büyük bir rol ve potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, 
KOBİ’ler genellikle yüksek kaliteli çıraklık sağlama konusunda bilgi, kaynak veya deneyime 
sahip değildir.  Bu kapsamda EU Talent Projesi KOBİ’leri desteklemek için Avrupa ve ulusal 
öğrenme ağları biçiminde destek yapıları yaratmayı amaçlamaktadır. CSR Europe ve ulusal 
partnerlerinin sürdürdüğü proje 12 ülkede devam etmektedir.  

Temel hedefler 

1. Çıraklık eğitiminin yararları konusunda farkındalığı arttırmak 
2. Çıraklık eğitimi almak için fırsatları arttırmak 
3. Çıraklık eğitiminin kalitesini geliştirmek 
4. Çıraklık yapmak için politika engellerini belirlemek ve kaldırmak 

Çıktılar 

1. Farkındalık yaratarak 50.000’den fazla KOBİ, 
2. Öğrenen ağlar aracılığıyla 1.200 KOBİ, 
3. Kapasite Geliştirme Yoluyla 100 KOBİ  

4. KOBİ’lerde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Yaygınlaştırılması 

İnsan Hakları  
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı.  
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.  

Çalışma Standartları  
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.  
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.  
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.  
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli. 



Türkiye KSS Derneği, Türkonfed ve MVO Netherlands tarafından uygulanan “Küçük Ve Orta 
Ö lçek l i İ ş l e tme le r Aras ında Kurumsa l Sosya l So rumlu luk An lay ı ş ı n ın 
Kaynaştırılması“projesi, Avrupa Birliği’nin ve AB üye ülkelerin kurumsal sosyal sorumluluk 
politikalarının yapım ve uygulama süreçlerini öğrenmeyi ve proje partnerleri arasında 
karşılıklı tecrübe paylaşımı, işbirliğinin güçlendirilmesi yollarıyla üyelik katılımına hazır 
olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Proje aktiviteleri 

•KSS ve rekabete dayalı Kobiler hakkında Ulusal Rapor hazırlandı. 
•Hollanda-Türkiye Çalışma Ziyaretleri düzenlendi 
•İstanbul’da Seminer Organizasyonu yapıldı. 
•KSS ve rekabete dayalı Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’de ki Kobiler hakkında Ulusal Rapor 
Hazırlandı. 
•Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde çalışma toplantılarının düzenlendi.  

5. Mültecilerin Sesi Olalım Projesi 

İnsan Hakları 
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı. 
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı. 

Çalışma Standartları 
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli. 
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli. 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Türkiye (TKSSD) ile merkezi İsviçre’de 
bulunan Equiception kurumu, 2017 yılında “Mültecilerin Sesi" projesini birlikte yürütmüştür. 
Proje, Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon değer zincirinde çalışan Suriyeli mültecilerinin 
sayılarını, çalışma şartlarını ve koşullarını anlamak amacıyla geliştirilmiştir. Proje kapsamında 
yuvarlak masa toplantı organizasyonu gerçekleştirilmiş ve paydaşların katkısı sağlanmıştır.  

6. Sağlam KOBİ 

Çevre 
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli. 
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli. 

Amerikan Ticaret Odası Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, UPS Global Vakfı ve Türkiye KSS 
Derneği işbirliğinde Sağlam KOBİ, şirketlerin, insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya 
çıkan herhangi bir afete karşı hazırlıklı olmalarını desteklemek amacı ile eğitimler ve 
bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir. Sağlam KOBİ eğitimleri ve online araç kiti ile  



firmaların karşılaşması olası tehlikelere karşı çalışanlarını, ürünlerini, verilerini ve markalarını 
korumaya yönelik adımlar atmalarını sağlamaktadır.  

7. Building Broken Bridges: Discovering Social Cleavages in Turkey 

İnsan Hakları 
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı. 

Çalışma Standartları 
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli. 

Karadeniz İşbirliği Fonu tarafından desteklenen ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği tarafından yürütülen “Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları" Projesi oluşturulan 
Danışma Kurulu desteğiyle gerçekleştirildi. Infakto RW  tarafından yapılan saha araştırma 
sonuçları 1 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna 
duyuruldu. Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş 
nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel ve kırsal bölgelerinde yüz yüze 
görüşmelerle gerçekleştirildi. 

8. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 

İnsan Hakları 
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı. 
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı. 

Çalışma Standartları 
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli. 
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli. 
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli. 
İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli. 

Çevre 
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli. 
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli. 
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli. 

Yolsuzlukla Mücadele 
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı. 

Derneğimiz 2009 yılından bu yana Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri 
içerisinde iyi uygulamaların bir araya geldiği KSS Pazaryeri Etkinliği’ni düzenlemektedir. Bu 
etkinlik aracılığı ile Türkiye’nin dört bir yanından kuruluşların başvurduğu ve incelendiği 
uzun bir süreç sonucu Türkiye’nin öncü KSS Uygulamaları ve çözümleri sergilenmektedir.  



Şirketlerin stand kurarak, KSS alanında çalışan şirket yöneticileri, uzmanlar, akademisyenler 
ve uluslararası kuruluşların katıldığı bu bir günlük etkinliğe her yıl ortalama 300 kişi 
katılmaktadır. Katılımcıların ortak proje geliştirmek, tanışma, ilişki geliştirme, yeni projelerle 
tanışma, ortaklıklar kurma gibi birçok olanağı elde ettiği bu etkinlik sonucunda Türkiye’nin 
en iyi KSS Uygulamaları uluslararası bir jüri tarafından seçilmektedir. 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği İletişim 

Esentepe Mah. Kardeşler Cad. No  40/A Şişli - İstanbul 
Telefon: 0212 235 88 88  

E-mail: kssd@kssd.org / info@csrturkey.org  

Web Siteleri: www.kssd.org / www.csrturkey.org 

Twitter 

@csr_turkey  

Facebook 

TKSSD  

Linkedin 

Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği 
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