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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 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 
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A. 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. 2020 itibariyle 15. Yılını 
geride bırakan KSS Türkiye Derneği, CSR Europe – KSS Avrupa Ağı- ,CSR Middle East – 
KSS Orta Doğu Ağı- , CSR Black Sea – KSS Karadeniz Ağı- , CECP – The Ceo Force for 
Good- ve EASP – Sustainability Professionals-  üyesidir.  

KSS Türkiye her yıl Ulusal Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’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/ 

Misyon 

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

Vizyon 

İş dünyasının, toplumun geniş kesimleri ile işbirliğine giderek yapmış olduğu operasyonlarda 
ekonomik, sosyal ve çevre konularındaki etkilerini de hesaba katarak toplumun gelişimine 
katkıda bulunmasıdır. 

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: 
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•Arzu Deniz Aksoy 

•Ekmel Fatih Aydemir 

•Hansın Doğan 

Paydaşlarımız 

•Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) 

•Dış İşleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı 

•İstanbul Havalimanı 

•LIFT Vakfı  

•Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Araştırmaları Merkezi– Kadir Has Üniversitesi 
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B. Mevcut Projeler 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ulusal partneri olduğu CSR Europe ağının 
yürüttüğü kampanyaların tüm platformlarda destekçisi konumundadır.  

2019 yılı itibariyle Impact Hub İstanbul topluluğunun bir parçası olan KSS Türkiye, 
topluluğun ulusal ve uluslararası paydaşları ile iş birliği içerisinde Küresel İlkeler Sözleşmesi 
ilkelerine destek olmaya devam etmektedir. 

1.  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İş Birliğinin 
Güçlendirilmesi Projesi 

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. 

Avrupa Birliği tarafından “Sivil Toplum Diyaloğu Programının Beşinci Dönemi” kapsamında 
finanse edilen ve Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) ortaklığında hayata geçirilen proje, 
Türkiye'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde sivil toplum ve özel sektörün iyi ortaklık örneklerini 
paylaşmak ve bu iş birliği için koşulları ve düzenlemeleri incelemeyi amaçlamaktadır. 
Şirketlerin Avrupa ve Türkiye'deki ekonomiye, topluma ve çevreye fayda sağlamak için 
gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin en iyi uygulamalarını 
göstermek de projenin bir diğer amacıdır. 

2. İGA Sosyal Hackathon Projesi 

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. 
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. 

İGA Sosyal Hackathon, sosyal girişimciler ile bilgisayar programcıları grafik tasarımcıları, 
ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticilerinin bir araya gelerek toplumsal sorunlara akıllı 
dijital çözümlerin yaratılması için yoğun bir şekilde yazılım veya iş fikirleri geliştirmelerini 
amaçlamaktadır. İGA Sosyal Hackathon katılımcılarından sosyal sorunlara yenilikçi ve dijital 
çözümler sunmaları, yaratıcı fikir ve ürünler geliştirmeleri beklenmektedir. Katılımcılar 
‘’İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme & Yaşanabilir Şehirler ve Topluluklar’’ konularında 
yarışacaklardır. 

3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi – 2018 ve 2019  
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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 KSS Derneği 2009 yılından bu yana Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Çözümleri içerisinde iyi uygulamaların bir araya geldiği KSS Zirvesi Etkinliği’ni 
düzenlemektedir. 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 ulusal ve uluslararası üyelerin yer aldığı bir jüri tarafından 
seçilmektedir. 

4. Diplohack Ankara 

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

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. 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 
iş birliğinde Ankara’da düzenlenen etkinlik, Türkiye – AB sivil toplum diyaloğunu yeniden 
şekillendirmeye ve dönüştürmeye katkı vermeyi amaçlamıştır. Hacker, programcı, tasarımcı, 
sosyal girişimci, mühendis, bilim adamı, diplomat, sivil toplum gönüllüsü veya çalışanı, BM 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri destekçisi veya uzmanları bir araya gelerek 48 saat boyunca 
Türkiye – AB sivil toplum diyaloğu gelişimine katkı sağlayacak proje fikirlerini 
geliştirmişlerdir. 

5. Powercoders Türkiye 

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

Dünya’da çeşitli sebeplerden dolayı 68,5 milyondan fazla mülteci bulunmaktadır. Aynı 
zamanda hızla gelişen teknoloji ve artan dijitalleşmeyle beraber bilgi teknolojileri (IT) 
sektöründe milyonlarca pozisyon açığı oluşmaktadır. İsviçre’de ilk adımlarını atan 
Powercoders Projesi bu iki problem için tek bir çözüm sunmaktadır: Kodlama Akademisi.  

Powercoders, 21. Yüzyılda kodlama becerileri sayesinde yeni bir hayata daha kolay 
başlanacağına inanmakta; bu kapsamda öncelikle 3 aylık bir kodlama programı ve ardından 
da bir staj programı sunmaktadır. Projenin nihai hedefi, bilgi teknolojileri şirketlerine ve 
departmanlarına kalıcı olarak yerleşecek eğitimli mültecileri ve yerel gençleri yetiştirmektir. 
Türkiye KSS Derneği ve LIFT Vakfı’nın amacı, hem bilgi teknolojileri profesyonellerinden 
yoksun şirketlerin en uygun stajyerleri bulmasını sağlamak hem de yüksek nitelikli ama 
dezavantajlı konumdaki insanlara ulaşarak onlara yeni beceriler ve istihdam olanakları 
sunmaktır. 

6. Diplohack İstanbul 

İnsan Hakları 
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı. 

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

Türkiye’nin ilk Diplohack etkinliği Diplohack Istanbul Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
temasıyla Türkiye KSS Derneği tarafından gerçekleştirildi. Medya, sivil toplum, akademi, 
kamu ve özel sektörden temsilcilerin yer aldığı etkinlikte, katılımcılar gruplar halinde ‘’SKA 
5 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’ ve ‘’SKA 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’’ 
amaçları hakkında proje fikirleri geliştirildi.  

7. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 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. 
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Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 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. 

8. 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 gerçekleştirilmiştir. 

Temel hedefler 
• Çıraklık eğitiminin yararları konusunda farkındalığı arttırmak 
• Çıraklık eğitimi almak için fırsatları arttırmak 
• Çıraklık eğitiminin kalitesini geliştirmek 
• Çıraklık yapmak için politika engellerini belirlemek ve kaldırmak 

Çıktılar 
• Farkındalık yaratarak 50.000’den fazla KOBİ, 
• Öğrenen ağlar aracılığıyla 1.200 KOBİ, 
• Kapasite Geliştirme Yoluyla 100 KOBİ 

9. 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 
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duyacak 19 tane genç mülakat sonucu seçilerek Finansal Okuryazarlık eğitici eğitimine 
katılmıştır. 

Eğitimlerini tamamlayan gençler, Türkiye KSS Derneği gönüllülerinden oluşan mentörler 
eşliğinde mahallelerinin kahvehanelerinde, köy evlerinde vb. sosyal alanlarda mahalle 
halkına ve çiftçilere finansal okuryazarlık eğitimi vermişlerdir. 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 imkanına sahip olmuşlardır. Aynı zamanda eğitim alan 
gençler daha sonrasında Türkiye KSS Derneği tarafından düzenlenenen yaz okuluna davet 
edilerek finansal okuryazarlık konusunda edindikleri bilgi ve tecrübelerini paylaşma 
imkanına sahip olmuşlardır. 
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C. İletişim 

Adres: Impact Hub İstanbul Yeşilce Mahallesi Emirşah Sokağı No:21/1 Kağıthane / İstanbul 

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

Sosyal Medya:  

https://twitter.com/csr_turkey 

https://www.facebook.com/CSRTurkey/ 

https://www.linkedin.com/company/csrturkey/ 

https://www.instagram.com/csr_turkey/
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