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TKSSD Başkanı Serdar Dinler:“Şirketler 
yeni rolüne hazır olsun” 

 
 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği 11. KSS Zirvesi,  
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Gün boyu birbirinden 
değerli konuşmacıların görüş ve deneyimlerini paylaştığı 11. KSS Zirvesi’nde 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Ödülleri sahiplerini buldu.  Opet, 
Cargill ve Kredi Kayıt Bürosu projeleriyle Büyük Ödül’ün sahibi olurken, 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na değer katan şirketler ödüllerini aldılar. 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ise Geleceğe Nefes Projesi ile özel ödüle layık 

görüldü. Zirvenin açılışında konuşan TKSSD Başkanı Serdar Dinler, “Yeni çağda 
“Şirketler kar etsin, kamu yararına işlere karışmasın’ anlayışı değişti. Özel 

sektörün birçok konuda daha faal ve aktif olması gerekiyor. Özel sektör yeni 
rolünü de kurumsal sosyal sorumlulukla üstleniyor, gerçekleştiriyor” dedi. 

 
 
 
Topluma yarar sağlayan ve değer katan sosyal sorumluluk çözümlerini farklı sektörlerden 
paydaşlarıyla buluşturan ve iş birliklerine zemin hazırlayan 11. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Zirvesi, İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Türkiye 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin 2009 yılından beri her yıl düzenlediği Zirve’ye iş 
dünyasının seçkin isimleri,  KSS alanında çalışan şirketlerin yöneticileri, uzmanlar, 
akademisyenler ve uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı. Zirve’de kurumsal sosyal 
sorumluluk konusunda ulusal stratejilerin oluşturulması çalışmalarının desteklenmesi, 
sürdürülebilir kalkınma amaçları alanında sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör 
arasında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması ve ilham veren iyi örneklerin 
desteklenmesi için sistemlerin oluşturulması kararı alındı.  Zirve’de ayrıca Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları Paydaş Platformu’nun da lansmanı yapıldı. Zirve’de Eğitim Bilimci, 
Akademisyen Dr. Özgür Bolat ‘Mutluluğun ve Başarının Psikolojisi’ başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi 
Dicle Yurdakul’un yaptığı ‘İyilik için Teknoloji Paneli’nde Fazla Gıda CEO’su Olcay Silahlı, 
Teknoloji İletişimcisi, Akademisyen Dr. Sertaç Doğanay, IBM Türk, KSS Programları Müdürü 
Dr. Ceyhun Göcenoğlu ve Microsoft, KSS Programları Müdürü Mehmet Can İrhan panelistler 
arasında yer aldı.  
 
 



 

 

 
“Özel sektör kamunun sorumluluğunu paylaşmalı” 
 
Zirve’nin açılış konuşmasını yapan TKSSD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Dinler, özel 
sektörün globalleşen dünyada rolünün değiştiğini söyledi. Globalleşen dünyada eski kafalı 
ekonomi ve işletme profesörlerinin ”Şirketler sadece kar etsin; kamu yararına işlere 
karışmasın” anlayışının geride kaldığını belirten Dinler, “Eğer böyle olsaydı şirketler neden 
sağlıkla ilgili projeler yapsın. Afrika’da 25 milyon kişi AIDS ile mücadele ediyor; bütün 
projeleri özel sektör yapıyor. Kamunun katkısı yok çünkü Afrika’daki ülkeler çok fakir.   
Afrika’nın en fakir ülkesi Kongo. Demokratik bir cumhuriyet ama demokraside son sırada. 
Altın, pırlanta gibi dünyanın en zengin yer altı yataklarına sahip ama bir sağlık politikası 
üretemiyorlar. Bu yüzden özel sektör sorumluluk alıyor” dedi. Değişen çağda özel sektörün 
de değişmesi gerektiğini vurgulayan Dinler konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hindistan’daki bir 
sağlık bakanı geçen sene “Kanser hastalığı kötü kalpli insanların yakalandığı bir hastalıktır. Bu 
ilahi adalet onlara bir şey yapmaya gerek yok” demiş. Oysa Hindistan’da sağlık projelerinde 
özel sektör çalışıyor. Neden Hindistan’da özel sektör çevre, eğitim, kadın ve çocuklarla ilgili 
projelerde görev alıyor? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Özel sektör faaliyet gösterdiği yerde 
problem istemiyor. Özel sektör toplumsal huzur ve barış istiyor. Çünkü orada ticaret 
yapabilmek ve para kazanmak, sahip olduğu hizmet ve ürünleri satabilmek istiyor. Değişen 
çağda özel sektör de değişmeli. Özel sektörün birçok konuda daha faal ve aktif olması 
gerekiyor. Özel sektör yeni rolünü de kurumsal sosyal sorumlulukla üstleniyor, 
gerçekleştiriyor.” 
 
Ankara’dan özel sektöre çağrı var! 
Zirve’nin açılış oturumunda konuşan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği 
ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Ankara’da Bakanlık havuzunda kaynak 
bekleyen topluma faydalı projeleri özel sektöre açabileceklerini söyledi.  
Avrupa Birliği’nden alınan fonlarla 2002 yılından bugüne 500 milyon euro’nun üzerinde 5 
bine yakın projenin gerçekleştirildiğini belirten Bülent Özcan, olgunluk aşamasına ulaşan 
birçok projenin AB fonlarının kesilmesiyle yarım kaldığını açıkladı. Türk özel sektörünü 
kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında bu proje havuzundan yararlanmaya davet eden 
Özcan şöyle konuştu: “2002 yılından beri Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanıyoruz. 
Yaklaşık 5 bine yakın dernek, vakıf, üniversitesi gibi kamu dışı kuruluşların topluma fayda 
amaçlı geliştirdikleri projelere destek verdik. 2002 yılından beri 500 bin euro’nun üzerinde 
kaynak, 5 bine yakın projeye aktarıldı. Geldiğimiz noktada en büyük sorunumuz 
sürdürülebilirlik. Bu projelerin büyük kısmı fonlar kesildikten sonra devam etmemiş. Belli bir 
olgunluğa gelmiş Türkiye’nin politikalarına uygun dizayn edilmiş birçok proje var. Bunlar, AB 
kaynağı kesildikten sonra kaynak bekliyorlar.  Özel sektör, kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerini belirlerken elimizdeki proje havuzundan da yararlanabilir. Önümüzdeki dönemde 
yapmak istediğimiz çalışmalardan biri de bu. Ankara’da yapılan çalışmalarla İstanbul 
perspektifini bir araya getirebildiğimiz, güçbirliği yaptığımız bir birlikteliği oluşturabiliriz.” 
 
“Yapamadığımız iyiliklerden suçluyuz” 
11. KSS Zirvesi’nde “İyiliği Paylaşmak” başlıklı bir konuşma yapan Gazeteci, Ekonomist Cem 
Seymen, gençlere ve yoksul kesimlere odaklanılması gerektiğini belirtti. Seymen, “Türkiye’de  
her üç gençten biri işsiz. Resmi rakamlara göre genç işsizlik oranı yüzde 27. Türkiye 60 yıldır 
dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında yer alıyor. Mesele ilk 10’a girebilmek. Ben, Türkiye’nin 



 

 

dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için genç gücümüze güveniyorum” diye 
konuştu. Türkiye nüfusunun yüzde 47’sinin, çalışanların yüzde 75’inin asgari ücretle 
geçindiğini vurgulayan Seymen, sözlerini şöyle sürdürdü: “2 bin 20 lira ila geçinmek ne 
demek! Sayısını bilemeyeceğimiz kadar insan asgari ücretin altında bir gelirle yaşıyor. 
Toplumumuzun yarısı asgari ücretle geçiniyor. Türkiye fakir bir ülke mi? Kaynakları mı yok? 
Bizim neyimiz eksik. Bir şey yapmamız lazım. Voltaire’in dediği gibi; yapmadığımız bütün 
iyiliklerden suçluyuz!” 
 
“Sorunlara birlikte çözüm bulabiliriz” 
Zirve’de başarılı sosyal girişim örnekleri de “İlham Verenler” bölümünde anlatıldı. Bu 
bölümde konuşan genç girişimci Berat Kjamili, önümüzdeki 30 yılda 1.5 milyar insanın hava 
ve iklim değişikliği nedeniyle mülteci konumuna geleceğini vurguladı. Kjamili, Migport adıyla 
kurduğu, kendi sosyal girişim hikayesini şu sözlerle anlattı:  “9 yıl önce Makedonya’dan 
Türkiye’ye geldim.  Kendi yaşadığım sorunları dikkate alarak göçmenlerle ilgili dijital çözümler 
geliştirmek üzere yola çıktım. Göç alanında yeterli verimiz olmadığını görerek Migport’u 
kurduk. 20’ye yakın uluslararası ödül aldık. Migport, mültecilerin sorunlarını tam tespit 
etmek kurulmuş dijital bir uygulama… 5 milyon göçmenin sorunlarını bir havuzda toplayıp, 
STK’larla, kamu kuruluşlarıyla ve göçmenlere yardımcı olmak isteyen özel sektörle 
paylaşabiliyoruz. Migport’un 100 ülkede 15 bin beta kullanıcısı var.  Girişimcilikle ilgili 
programlar yaptık; 2 bine yakın göçmen programlarımızdan mezun oldu. Ankara Kalkınma 
Ajansı ile şimdi mesleki okullarda inovasyon ve girişimcilik dersleri veriyoruz. Göçmenler için 
bulduğumuz çözümü, tüm topluma açtık. Sadece kamu kuruluşlarının, STK’ların, özel 
sektörün ya da sosyal girişimcilerin tek başına sorunları çözebileceğine inanmıyorum. Tüm 
kesimler bir araya gelirse ve bir arada çalışabilir ve veriye dayalı projeler yapılabilirse 
sorunlar çözülür diye düşünüyorum.” 
  
İlk kez ‘Sektörüne İlham Veren Kurum’ plaketi verildi 
 
Her sene sektörüne ilham vererek, toplumsal ihtiyaçlara çözüm ve fayda yaratan kurumlara 
verilen ödül, bu sene Ant Yapı’ya gitti. İnşaat sektöründe dünyanın en büyük şirketleri 
arasında 87. sırada olan ve Türkiye’yi gururla yurtdışında temsil ederek dünya ikinciliğine  
getiren 10 şirketten biri olan Ant Yapı, yaratıcı ve hayatı kolaylaştırıcı projeleriyle  
faaliyetlerine devam ediyor. Ülkemizde yeni bir gayrimenkul kategorisine imza atan “Antwell 
Projesi” kapsamında ‘Sektörüne İlham Veren Kurum’ plaketini aldı. Plaket Ant Yapı Genel 
Koordinatörü Fatma Çelenk’e takdim edildi.  
 
 
Geleceğe Nefes hedeflerini aştı 
 
11. KSS Zirvesi’nde bu yıl ilk kez bir kamu kuruluşu da ödül aldı. T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın 11 milyon ağaç dikimini hedefleyen Geleceğe Nefes Projesi ödüle layık görüldü. 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın büyük ses getiren Geleceğe Nefes Fidan Dikme 
Kampanyası’nı Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan 
Özcan anlattı. 11 Kasım 2019’da saat 11’de “11 milyon fidan dikimi” hedefiyle sahaya 
çıktıklarını söyleyen Özcan, “81 ilimizde 2 bin 23 noktada 1 milyon kişinin katılımıyla 11 
milyon ağaç fidanı dikmeyi hedefledik. Çorum ilinde bir saatte 3 bin kişinin katılımıyla 3 bin 

https://www.linkedin.com/in/beratkjamili/


 

 

150 ağaç diktik. Bununla bir rekor kırıldı. 1 saat içinde en fazla ağaç dikimiyle ilgili Guiness 
Rekorlar Kitabı’na girmek için başvuru yaptık” dedi.  
 
Kampanya yurtdışına açılıyor 
Kampanyanın bu kadar ilgi göreceğini beklemediklerini söyleyen Özcan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Dikilen fidanlar Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından sahiplenildi. 
Kampanya kapsamında 11 milyon fidan dikilmesi hedeflenmişti ama bunu aştık. Şu ana kadar  
13 milyon 791 bin 435 fidan dikilmiş durumda. Önümüzdeki süreçte bu kampanyayı yakın 
coğrafyamıza yaymayı planlıyoruz. Fidan dikme organizasyonuna 50 büyükelçi ve yabancı 
misyon temsilcisi bizzat sahaya gelerek katılmıştı. 11.11 tarihini tescil ettirip, yurt dışında 
onlarla birlikte aynı gün ve aynı tarihte dikeceğiz. Fidan desteği sözünü de verdik.” 
Geleceğe Nefes Projesi’nin sosyal medyada da bir fenomen olduğunu söyleyen Özcan, 
sağlanan başarıyı rakamlarla da anlattı: “Sosyal medyada kampanya filmleri 4 milyon kez 
izlendi. 555 binden fazla paylaşım yapılmış, 88 milyon kez bu paylaşımlar görüntülenmiş. 
Arama motorlarında 3 milyon arama yapılmış. Google’da 2019 yılında en çok aranan ikinci 
başlığın Geleceğe Nefes olarak aranmış. İstanbul Seçimleri başlığının ardından en çok aranan 
başlık olmuş. Bundan sonra kampanyayı 81 ilde devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Zihinlere bunu kazıyıp herkesin 
sahaya inip destek vermesini istiyoruz. Sahaya inemese bile gönülden bu kampanyaya destek 
vermelerini bekliyoruz.” 
 
SKA Ödülleri sahiplerini buldu 
11. KSS Zirvesi’nde her yıl olduğu gibi Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na değer katan şirketler 17 amaç çerçevesinde 5 kategoride ödüllendirildiler. 15 
şirket başarı ödülü alırken, SKA Büyük Ödülü’nü ise üç şirket aldı. 1000 Çiftçi 1000 Bereket 
Projesi’yle Cargill, Sesli Soru Bankası Projesi ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Arkeo Köy-Tevfikiye 
Kadın Gücü Projesiyle Opet Büyük Ödül’ün sahibi oldu. 
 

SKA Paydaş Platformu kuruldu 

Zirve’de Türkiye’de Sürdürülebilir  Kalkınma Hedefleri Paydaş Platformu’nun da ilk lansmanı 
yapıldı. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi işbirliğinde küresel sorunlara yerel çözümler üretmek 
amacıyla hayata geçirilen platform, KSS Avrupa Ağı’nın (CSR Europe) Sürdürülebilir İş 
Değişimi – BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Avrupa İş Platformu’nun bir 
parçası. Platform, özel sektör-sivil toplum-kamu ve akademik çevredeki paydaşlar arasındaki 
etkiyi arttırıp Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gündemine katkıda bulunmak için yapılan iş 
birliğini vurguluyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Paydaş Platformu’nun genel hedefi, 
KSS Avrupa’nın (CSR Europe) 41 ulusal ortağını desteğiyle, Avrupa çapında 31 ülkede 
11.000’den fazla şirkete ve kilit paydaşlara ulaşarak, çok paydaşlı ortaklıkların oluşturulması 
yoluyla SHK’lere yönelik ortak eylemi benimsemek olarak açıklandı.  

 
 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Büyük Ödülleri Alan Şirketler 
 
* 1000 Çiftçi 1000 Bereket Projesi ile Cargill 



 

 

* Sesli Soru Bankası Projesi ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) 
* Arkeo Köy-Tevfikiye Kadın Gücü Projesi ile Opet 
 
 

Sürdürebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Başarı Ödülleri Alan Şirketler 
 

 Amaçlar İçin Ortaklıklar kategorisinde Platin Başarı Ödülü Accelerate 2030 Projesiyle 
Anadolu Efes 

 Sorumlu Üretim ve Tüketim kategorisinde, Platin Başarı Ödülü Çocuklarımız için 
Güvenli Ürün Güvenli Üretim Projesi’yle Ekoteks 

 Eşitsizliklerin Azaltılması kategorisinde Altın Başarı Ödülü Aynı Dili Konuşuyoruz 
Projesi ile Avis 

 Eşitsizliklerin Azaltılması kategorisinde Platin Başarı Ödülü Otizimli Bireyler Eker’le İş 
Gücünde Projesiyle Eker Süt Ürünleri 

 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı kategorisinde Platin Başarı Ödülü Koruyucusuz İçecek 
Projesiyle Uludağ İçeçek 

 İnsana Yakışır İş ve Büyüme kategorisinde Platin Başarı Ödülü Dersimiz Girişimcilik 
Projesiyle Socar 

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde Altın Başarı Ödülü Türkiye’nin Mühendis 
Kızları Projesiyle Limak 

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde Platin Başarı Ödülü Kadın Gücü Projesiyle 
Opet 

 Nitelikli Eğitim kategorisinde Gümüş Başarı Ödülü Next Coders Projesiyle Netaş 

 Nitelikli Eğitim kategorisinde Altın Başarı Ödülü Keşif Dünyası Projesiyle Henkel 

 Nitelikli Eğitim kategorisinde Platin Başarı Ödülü Geleceğe Değer Kat Projesi’yle 
Albakara Türk  

 Sağlıklı Bireyler kategorisinde Altın Başarı Ödülü Hey Genç! Harekete Geç! 
AstraZeneca 

 Sağlıklı Bireyler kategorisinde Platin Başarı Ödülü  Hayat Bağım Molfix 

 Yoksulluğa Son kategorisinde Platin Başarı Ödülü Monticola Projesiyle Asis 
 

 
 
 


