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1. HAKKINDA 

Küresel amaçlara ulaşmak için yerel çözüm ve iş birlikleri! 

Topluma yarar sağlayan, değer katan projeleri farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan ve iş birlik-

leri yaratan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi 11. yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

Ödülleri’yle Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da!  

10  yıl boyunca 150’den fazla KSS projesine ve bir çok değerli kuruma evsahipliği yapan Zirve siz-

leri bu etkinliğin bir parçası olmaya davet ediyor! 

KSS Zirvesi’nde 5 ana kategoride projeler ödüllendirilecektir. Ödül programına başvurular 8 

Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek ve Aralık 2019 tarihinde 11. Kurumsal Sosyal Sorumlu-

luk Zirvesi’nde ödüller sahiplerini bulacaktır! 

*Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldır-

mak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 

evrensel eylem çağrısıdır. 

Bu 17 Amaç, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da 

diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, 

barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının 

anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır. 

SKA’lar, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru 

seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine 

ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik 

ve amaçlar sağlar. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, kapsayıcı bir gündemdir. Yoksulluğun kök 

nedenlerine iner ve hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere bizleri 

birleştirir. 

 
 
 
 
 



2. BAŞVURU 

2.1. Kimler Katılabilir? 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’ne büyük, orta ve küçük ölçekteki kurumların yanı 

sıra, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler de katılabilir.  

2.2. Başvuru Ücreti 

• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri ön değerlendirme başvuru ücreti 1500 TL 

olarak belirlenmiştir. 

• Ön değerlendirmenin ardından kabul gören projelerin SKA Ödülleri katılım bedeli ise 

4500 TL olarak belirlenmiştir.* 
*Başvuruların değerlendirmeye alınması için son başvuru tarihine kadar aşağıda yer alan hesap numarasına ödemelerin 

yapılması gerekmektedir. Ön değerlendirme sonrası kabul gören projelerin ödemelerinin ise 21 Kasım 2019 tarihine kadar 
yapılması gerekmektedir. 

• Yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları için %30 indirim uygulanacaktır. 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 
İş Bankası - Kanyon Şubesi 
Şube Kodu: 1235 
IBAN TL : TR20 0006 4000 0011 2350 0950 85 
Hesap No: 95085 

2.3. Takvim 

SKH Ödülleri Ön Değerlendirme Süreci 

• 9 Eylül 2019 - Başvuru Başlangıcı  

• 8 Kasım 2019 - Başvurular için Son Tarih 
• 15 Kasım 2019 - 11. KSS Zirvesi - Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’ne Katılacak 

Kurumların Tam Listesinin Açıklanması 

SKH Ödülleri Jüri Değerlendirme Süreci 
• 21 Kasım 2019 - Katılım Ücreti Ödemeleri için Son Tarih 



• 22 Kasım 2019 - Jüri Değerlendirme Süreci 
• Aralık 2019 - 11. KSS Zirvesi - Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’nde 5 Ana Kat-

egoride 1./ 2. / 3. olan ve mansiyon ödülü alan projelerin açıklanması. 

2.4. Başvurular Nasıl Yapılacak? 

• www.ksszirvesi.org adresinde yer alan başvuru formunun doldurularak son başvuru tarihine 

kadar basvuru@kssd.org adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

• Başvuru formları Türkçe ve İngilizce şeklinde gönderilecektir. 
• Son başvuru tarihine kadar, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontunun basvu-

ru@kssd.org adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

• Son başvuru tarihine kadar başvuru ücretleri gönderilmeyen projeler değerlendirmeye alın-

mayacaktır. 
• Başvuru süreci boyunca tarafınıza bilgilendirme e-mailleri gönderilecektir. Lütfen e-mailleri 

dikkatlice okuyunuz. 

2.5. Başvuru Koşulları 

• 2017, 2018 ve 2019 yılları içerisinde uygulanan ve sonuçları ölçümlenen projeler ödül 

başvurusunda bulanabilir. * 
* 2017, 2018 ve 2019 yıllarında başlayan, henüz tamamlanmayan, ölçümlenen projeler başvuruda bulunabilir. 

• Bir kurum aynı projeyle tek bir kategoride başvuruda bulunabilir. Farklı bir projeyle, diğer 

bir kategoride yapılacak ikinci başvuruda % 30 indirim uygulanacaktır. 
• Tüm koşullar sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

• Ön değerlendirme süreci sonucunda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’ne katıl-

maya hak kazanan kurumların başarılı KSS uygulamaları, KSS Zirvesi kitapçığında 

toplanacak, Türkçe ve İngilizcesi e-kitapçık şeklinde yayınlanacak ve ulusal/uluslararası 

KSS ağlarında paylaşılacaktır. 

• KSS Zirvesi Kataloğu’nda yer alacak bilgi ve logoların kullanımında, başvuran kuruluşun 

doldurduğu başvuru formu esas alınacaktır. 
• Geri çekilen başvurularda, başvuru ücreti iade edilmeyecektir. 

http://www.ksszirvesi.org
mailto:basvuru@kssd.org
mailto:basvuru@kssd.org
mailto:basvuru@kssd.org


• Geciken ya da teknik bir nedenden dolayı ulaşmamış başvurular için TKSSD sorumluluk 

kabul etmeyecektir. 
• Ön değerlendirme sürecinin ardından kabul gören ve SKA Ödülleri’nde yer alacak kurum-

lardan KSS Programlarını/Uygulamalarını tanıtan 3 dakikalık videolar hazırlamaları bek-

lenecektir. 



3. Değerlendirme Kriterleri 

• Başvurular KSS uzmanlarından oluşan Ön Değerlendirme Komitesi* tarafından başvuru 

formunda yer alan kriterlere uygunluğu çerçevesinde incelenecektir.  

• Ön değerlendirme süreci sonucunda kabul gören projeler Jüri Üyeleri* tarafından değer-

lendirilecek ve Aralık 2019 tarihinde ödüller sahiplerini bulacaktır. 
• Projeler jüri tarafından aşağıda yer alan beş temel kriter üzerinden değerlendirilecektir: 

○      Pozitif etkisi 

○      Ölçeklenebilirlik düzeyi 

○      Yenilikçi ve ilham verir olması 

○      Net ve somut sonuçlar taşıması 

○      Paydaş katılımı ve kapsayıcılık 
• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve amaçlar ait olan indikatörler de ayrıca değerlendirme 

sırasında dikkate alınacaktır. 



4.  Kategoriler 
Başvurular aşağıda yer alan 5 kategori kapsamında değerlendirilecek ve Aralık 2019 tarihinde 

ödüller bu kategoriler altında sahiplerini bulacaktır. 

 
 
 


