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1. HAKKINDA 
Yeni Dünya, Yeni Ufuklar 

 
          Türkiye’de topluma değer katan ve yenilikçi çözümler geliştiren kurumsal 
sosyal sorumluluk uygulamalarını farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi on üçüncü yılında, “Yeni Dünya, Yeni 
Ufuklar” temasıyla çevrimiçi* olarak hayata geçiyor.   
 
13. KSS Zirvesi’nde SKA’lara katkı sunan projeler bağımsız jüri 
tarafından ödüllendirilecektir. Ayrıca bu yıl ilk kez, Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Zirvesi, tüm başvurular arasından, dört ayrı konuda, Özel 
Ödüller verilecektir.  
 
• Covid-19 ve KSS: Covid-19 şartlarında, sürdürülebilirliği sağlamak üzere 

geliştirilmiş en kapsamlı ve etkin KSS Projesi! 
 
• Sürdürülebilirlik: Kurum olarak uygulanan ve uzun yıllar boyunca sahip 

çıkılan, geliştirilen ve güçlendir KSS Projesi! 
 

• Ölçümleme: SKA’ya katkı sunan KSS Projelerinden en kapsamlı ölçümlemeyi 
gerçekleştirmiş ve analiz ederek, paydaşlara sunmuş KSS Projesi! 
 

• İletişim: SKA’ya katkı sunan ve en başarılı iletişim faaliyetini gerçekleştiren 
KSS Projesi! 
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         Bugüne değin, sürdürülebilir bir şekilde, pek çok KSS Projesine ve 
birçok değerli kuruma ev sahipliği yapan KSS Zirvesi, bu yıl da değerli 
katılımcıları ile ortak geleceğimizi bugünden sürdürülebilir kılmayı 
amaçlıyor.  

Siz değerli kurum temsilcilerimizin gittikçe artan bir önemde 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik çalışmalarına 
göstermiş oldukları önem, TKSSD olarak, bizleri de 13. yılımızda, daha 
kapsamlı bir ödül kategorisi oluşturma noktasına getirmiştir.  

         13. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi, kategorileri ve özel ödüller 
aşağıda yer alan “TKSSD Ödül Başvuru Şartlarında” açıklanmıştır. 

         Dünyamızın geleceği için göstermiş olduğunuz gayretlerinizi, 
paydaşlarınızla buluşturacağınız etkinliğimizde sizlerle bir arada 
olmak ve “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum 
Ödülleri’ni takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. 
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2. ÖDÜL BAŞVURU SÜRECİ 
2.1. Kimler Katılabilir? 

 
● Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum Ödülleri’ne 

büyük, orta ve küçük ölçekteki kurumların yanı sıra, Kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlar için da katılabilir.  
 

2.2. Başvuru Ücreti 
 

● Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum Ödülleri başvuru 
ücreti 8.000,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 
 
*Başvuruların değerlendirmeye alınması için son başvuru tarihine kadar aşağıda yer alan hesap 
numarasına ödemelerin yapılması gerekmektedir 
 

● Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 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 
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2.3. KSS Zirvesi Ne Sunuyor? 
 
● Ödül kazanan projelerin Türkçe ve İngilizce KSS Kataloglarında yer alma 

imkânı. 
 

● Türkiye KSS Derneği iletişim kanallarında, yerel ve uluslararası KSS ve 
sürdürülebilirlik networklerinde yer alma fırsatı. 
 

 
 

● Proje ve çalışmalarınızı yaygınlaştırmak için 600’den fazla tekil 
katılımcının ziyaret ettiği sanal fuar alanında dijital stant alanı. 
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● Projelerin Türkçe olarak Türkiye KSS Proje Portalında yer alma fırsatı.  

 
 

 
 
  

http://portal.responsibleimpact.org/
http://portal.responsibleimpact.org/
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2.4.  Takvim  

2.5. Başvurular Nasıl Yapılacak? 
 

● www.ksszirvesi.org adresinde yer alan başvuru formunun doldurularak 22 
Ekim 2021 tarihine kadar basvuru@kssd.org adresine gönderilmesi 
gerekmektedir. 

● Türkçe başvuruların ön incelemesinin ardından İngilizce başvuru formu 
başvuru sahibi kurumdan talep edilecektir.  

● Ön değerlendirmenin ardından başvuru sahiplerinden KSS 
uygulamalarını tanıtan 2 dakikalık video hazırlamaları beklenmektedir. 

● 17 Kasım 2021 tarihine kadar, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka 
dekontunun basvuru@kssd.org adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

● 17 Kasım 2021 tarihine kadar başvuru ücretleri ödenmeyen projeler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 
 
 
 

2.6. Başvuru Koşulları  
 

http://www.ksszirvesi.org/
mailto:basvuru@kssd.org
mailto:basvuru@kssd.org
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● 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde uygulanan ve sonuçları ölçümlenen 
projeler ödül başvurusunda bulanabilir. * 
* 2019, 2020 ve 2021 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. 

● Koşulları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  
● Geri çekilen başvurularda, başvuru ücreti iade edilmeyecektir. 
● Geciken ya da teknik bir nedenden dolayı ulaşmamış başvurular için 

TKSSD sorumluluk kabul etmeyecektir 
 

2.7. Bilgi Kullanımı  
 

● Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum Ödülleri’ne 

katılmaya hak kazanan kurumların başarılı KSS uygulamaları, KSS Zirvesi 

kitapçığında toplanacak, Türkçe ve İngilizce olarak e-kitapçık şeklinde 

yayınlanacaktır. 

● Projelere Türkçe olarak Türkiye KSS Proje Portalında yer verilecektir.  

● KSS Zirvesi Kataloğunda yer alacak bilgi ve logoların kullanımında, 

başvuran kuruluşun doldurduğu başvuru formu esas alınacaktır. 

 

  

http://portal.responsibleimpact.org/
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3. Değerlendirme Kriterleri 
 

● Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Projeler jüri tarafından 

aşağıda yer alan beş temel kriter üzerinden değerlendirilecektir: 

 

○ Pozitif Etki: Projenin şirket, paydaş, toplum, gezegen üzerinde 

yarattığı etkinin değerlendirilmesi 

○ Ölçeklenebilirlik Düzeyi: Projenin farklı bir zamanda ve mekânda 

farklı düzeylerde kolayca yeniden uygulanabilir olması. 

○ Yenilikçi ve İlham Verir Olması: Projenin hayata geçirdiği 

faaliyetler ve/veya araçlarla geçmiş uygulamalardan ayrışması 

ve gelecekteki projeler için yeni ufuklar yaratması. 

○ Net ve Somut Sonuçlar Taşıması: Proje çıktılarının, nitel 

yorumların dışında nicel olarak da veriler sunması ve/veya 

raporlanabilir olması. 

○ Paydaş Katılımı ve Kapsayıcılık: Proje geliştirme, uygulama ve 

raporlama süreçlerinde paydaş katılımı ve katılım düzeyi. 
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4. Başvuru Kategorileri 
 
 

 
 
 
 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları alt hedefleri ve detaylı bilgi için tıklayınız. 

  

https://www.kureselamaclar.org/
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5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Özel Ödüller 
 

13. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde yer alan 17 ödül kategorisinin 

dışında jüri tarafından belirlenecek projelere dört farklı alanda ödüller takdim 

edilecektir.  

• COVID-19 ve KSS ÖDÜLÜ  

Covid-19 kapsamında, kurumların, paydaş iletişimlerinin kesintisiz 

devam edebilmesi amacı ile dünyanın karşılaştığı bu soruna karşı 

kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile çözümler geliştirerek 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sunan tüm faaliyetler bu 

kapsamda değerlendirilecektir. 

 
• SÜRDÜRÜLEBİLİR KATKI ÖDÜLÜ 

Kurumların, sahiplendikleri KSS ve sürdürülebilirlik projelerini, uzun 

yıllar boyunca geliştirerek devam ediyor olmaları, toplumun refahına 

da büyük katkılar sunmaktadır. Bu kapsamda proje geliştiren 

kurumlar, sürdürülebilir projeleri ile ödüllendirilecektir.  

 

 

 

• ÖLÇÜMLENEBİLİR KATKI ÖDÜLÜ  

Kurumların, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında 

geliştirdikleri faaliyetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda, 
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ölçümlenebilir yöntem ve analizler ile ve belli bir takip sistemini 

kurgulamış olmaları kriterine göre ödüllendirme gerçekleşecektir. 

Ölçümleme yaklaşımı, devamlılığı ve kapsayıcılığı kriterlerine göre 

değerlendirme yapılacaktır. 

 

• İLETİŞİM ÖDÜLÜ 

Kurumların, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlamaları 

konusunda, iletişim yöntemleri ve etkinlikleri ile iletişim stratejileri de 

büyük öneme sahiptir. Daha geniş kitlelerle gerçekleştirilen “iyi 

örneklerin” paylaşılması, paydaş iletişimi için de büyük bir değerdir. Bu 

alanda projeleri destekleyen reklam ve medya çalışmaları 

ödüllendirilecektir. 

 


