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TÜSEV’in yürüttüğü “Şirketlerin 
Topluma Yatırım Programları” 

çalışmasının yazarı Sevda Kılıçalp 
Iaconantonio, Türkiye’deki yenilikçi 
ve iyi örneklerin gelişim alanlarını 

değerlendiriyor.

Şirketler 
için topluma 

katkı 101

- YUSUF OZAN ÜSTEBAY
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Şirketlerin topluma katkı programları çalışanların 
bağlılığını, marka bilinirliğini, tüketicinin bağlılığını artırıyor 

ve markanızı farklılaştırıyor.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 
tarafından yürütülen “Değişim için Bağış” 
projesi kapsamında kurumsal filantropinin 
incelendiği “Şirketlerin Topluma Yatırım 
Programları” çalışması, Türkiye’de şirketlerin 

her geçen gün daha fazla ilgisini çeken topluma katkı 
projeleri alanına önemli bir bakış sunuyor. Çalışmanın yazarı 
ve TÜSEV Program Direktörü Sevda Kılıçalp Iaconantonio, 
iyi uygulamaları ve yenilikçi yöntemleri ilk kez Optimist’e 
anlattı.

Sosyal sorumluluk projeleri şirketlere ne 
katıyor? 
Kurumsal topluma katkı programlarının şirketlere faydası 
olduğu artık kanıtlanmış bir gerçek. Şirketlerin hedeflerine, 
mali değerinin artmasına da katkı sağlıyor. Bu programlar 
çalışanların bağlılığını, marka bilinirliğini artırıyor ve fark-
lılaşmış oluyorsunuz. Bir yandan da şirketler, iklim değişik-
liği, kaynakların azalması gibi konularda üzerlerine düşeni 
yapmış oluyor. Deloitte, PwC gibi şirketler iyi eğitimli, iyi 
yabancı dil konuşan yeni mezunları kendi şirketlerinde is-
tihdam edebilmek için bu kişilerin tercihlerine yönelik an-
ketler yapıyor. Deloitte’un yaptığı bir araştırma, yeni mezun-
ların kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapan, çalışma 
saatlerinde buna imkân tanıyan ve çalışanlarını bu yönde 
teşvik eden şirketlerle çalışmak istediğini gösteriyor.

Şirketler bu tür projeleri neye göre hazırlıyor?
Destek alanlarını nasıl belirleyeceğiniz çok önemli. Örne-
ğin Aygaz, her zaman paydaşlarının fikrini alıyor. Anketler 
yaparak tüketicilere “Aygaz’ın hangi konularda çalışması-
nı istiyorsunuz” gibi sorular soruyor. Öne çıkan konulara 
göre çalışmalar yapıyor. Borusan ise daha vizyoner bir yol 
izliyor. Toplumdaki ihtiyaçtan değil, toplumu görmek is-
tediği noktadan hareket ediyor. Yıllar önce “Bu toplumda 
ne eksik” sorusuna verdikleri yanıta göre klasik müzik ve 
çağdaş sanatların daha erişilebilir olmasını sağlamaya baş-
ladılar. Anadolu Grubu da zaten uzmanlaşmış olduğu eği-
tim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteriyor. Topluma katkı 
yapmanın çok farklı yolu var ancak bordro bağışçılığı gibi 
bazı örnekler pek bilinmiyor. 

Bordro bağışçılığı nedir?
Banvit’in Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne verdiği 
destek bunun bir örneği. Çalışanlarının maaşlarından is-
tedikleri bir miktarı düzenli olarak bu derneğe gönderiyor. 
Böylece birey olarak bağış yapmak istediğinizde her seferin-
de düşünmeniz, işlem yapmanız gerekmiyor. Diğer iyi yanı 

da çalışanların toplu halde bir projeyi destekleme fırsatı bu-
labilmesi. Böylece tek başlarına yapacakları katkıdan daha 
büyüğünü küçük miktarlarla toplayabiliyorlar.

Topluma katkı programları için her zaman bir 
strateji belirlenmeli mi?
İdeal olan bu programları bir strateji doğrultusunda 
yürütmek. Bu konuda iyi örneklerden biri Akbank. 
Akbank’ın yönetim kuruluna bağlı Kurumsal Yönetim ve 
Sosyal Sorumluluk Komitesi sosyal sorumluluk konusunda 
Akbank’ın uzun dönem stratejisini belirliyor. Hangi alanlara 
öncelik verileceği, hedefler, destek alanları ve yapılacak 
çalışmalar belirleniyor. Akbank’ın desteklediği konular daha 
çok finans, girişimcilik gibi alanlara odaklanıyor. Yine de yıl 
içinde acil bir ihtiyaç ya da yenilikçi bir fikir ortaya çıkarsa 
stratejilerine uygun olarak onu da destekliyorlar. Şirketler 
sosyal sorumluluk stratejileri sayesinde üç yıl içinde 
nereye gideceklerini ve o yön doğrultusunda yapacakları 
faaliyetleri belirleyebiliyor.

Çalışmanızda yenilikçi sosyal sorumluluk 
projelerine örnekler bulabildiniz mi?
Çok iyi tasarlanmış örnekler var. Örneğin IBM’de fark-
lı konuların uzmanları sivil toplum kuruluşlarına (STK) 
alanlarında ücretsiz danışmanlık yapıyor. Ayrıca her sene 
STK’ların bir gün boyunca kendilerini tanıttığı günler dü-
zenliyor. Etkinliğe gelen çalışanlar 25 kuruluştan bilgi alma 
ve onları tanıma fırsatı buluyor, hangisiyle çalışmak istedik-
lerini anlayabiliyorlar. IBM’de çalışanların gönüllülük yap-
tıkları saatleri ekleyebildiği bir veri tabanı da var. Bu siste-
me eklediğiniz saat, belli bir limiti geçtikten sonra destek 
verdiğiniz kuruluşa proje yapılmasını önerebiliyor ve kendi 
ekibinizle o projeyi yürütebiliyorsunuz. Hewlett-Packard da 
buna benzer yenilikçi bir gönüllülük yapısı kurulmuş. Gö-
nüllü olarak çalışılan saatleri bir sisteme giriyorsunuz ve şir-
ket çalışanlarına Global Giving sitesinden bir miktar kredi 
veriyor ve bağış yapmalarını kolaylaştırıyor.

Şirketler sosyal sorumluluk  
projelerinde STK’larla nasıl ilişkiler  
kuruyor?
Buna Doğan Gazetecilik’in “Baba Beni Okula Gönder” pro-
jesi örnek verilebilir. Çok büyük bir kampanyaydı, AÇEV ve 
KAGİDER’in de yer aldığı birçok STK ile çalışıldı. STK’larla 
birlikte çalışmanın ve bunu, uzun süreye yayan bir işbirliği 
olarak kurgulamanın en önemli kriterlerinden biri eşit ilişki 
kurabilmek. “Ben fonu verdim, istediğim gibi yapacaksın” 
gibi bir tavır sürdürülebilir bir ilişkinin önünü tıkıyor.
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Sürdürülebilir bir ilişki neden zor?
STK’ların çalışma biçimleri şirketlerinkinden çok farklı. 
Bazı şirketler STK’larla çalışmayı tercih etmiyor, kendi pro-
jelerini kendileri yapıyor. Çünkü STK’ların yeterince profes-
yonel olmadığını, etkin şekilde raporlama yapamadıklarını, 
kaynakları kullanamadıklarını ve kendileriyle aynı dili ko-
nuşmadıklarını düşünüyorlar. Ancak ilkeler, görev payla-
şımı baştan çok net bir şekilde belirlendiği zaman çok da 
verimli işbirlikleri oluşturulabiliyor. Arzum bu konuda güzel 
bir örnek; Young Guru Academy (YGA) ile yürüttükleri kör 
liderler projesi var. YGA bu projeyi tasarlayan, uygulayan 
ekip. Projede uzmanlarla şekillendirilen çeşitli eğitim mo-
dülleri var. Buradaki tüm uzmanlık STK’dan geliyor.

STK’larla şirketlerin işbirliği nasıl sonuçlar 
doğuruyor?
Yaptığımız çalışmada iki dünyanın birbirine daha çok ben-
zemeye başladığını gördük. STK’lar profesyonelleşmeye ve 
verimliliği sağlamak için şirketler gibi çalışmaya gayret edi-
yor. Şirketler de sosyal sorumluluğun farkına vararak iklim 
değişikliği, kaynakların azalması, toplumsal hareketler üze-
rinden duruş sergileyerek sosyal boyutlarını güçlendiriyor-
lar. Bu işbirlikleri her iki tarafa da yeni iş yapış şekilleri öğ-
retiyor. Modern hayat, rekabet, piyasanın içinde kalabilme, 
yaşamımızı tek bir boyuta indiriyor. Yaşamlarımıza anlam 
katabilmek için farklı alanlar arıyoruz. Şirket çalışanları için 
de sivil toplum ya da toplumsal projelerin içinde olmak ha-
yata yeni bir anlam katması açısından önem kazanıyor. Bir-
çok kişi belki de hayatı boyunca tanışamayacağı insanlarla 
tanışıyor ve çalışıyor. Böylece işinizin dışında iyi bir şeyler 
yaptığınızı hissediyorsunuz veya daha kurumsal çalışmayı 
öğreniyorsunuz. Hatta bazı şirketlerde bu gibi faaliyetler 
performans ölçümünün de bir parçası olmaya başlıyor.

Şirketlerin topluma katkı projeleri yürütmesi 
şirketin yapısını etkiliyor mu?
Şirketlerde bu konuyla kurumsal sosyal sorumluluk depart-
manları ilgileniyor. Aslında bunlar genelde çoğu zaman yarı 
zamanlı çalışan bir kişiden oluşan çok küçük birimler. En iyi 
durumlarda dört kişiye kadar çıktığını gördük. Biz artık pro-
fesyonelleşen bir birimin olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Bu birimlerin kurumsal iletişimle yakın çalışması gerekiyor 
ama diğer departmanlarla, örneğin insan kaynakları biri-
miyle de çalışılması gerekiyor. Yapılanmada komite kurmak 
aslında çok iyi bir fikir. Örneğin PwC, gönüllü bir komite 
kuruyor ve bu komitede her birimden bir temsilci oluyor. 
Koç Topluluğu’na bağlı pek çok şirket ve bayi var. Burada 
bir koordinasyon mekanizması kurmuş ve her bayiden gö-
nüllü temsilcilerin koordinasyonunu yapan koordinatörler 
seçmişler. Böylece hem bayilerin katılımını sağlamış, hem 
de ulusal çapta yapılan bir projenin uygulamasını en iyi hale 
getirmiş oluyorlar.

Şirketler projelerinin topluma katkısını nasıl 
ölçüyor?
Ölçme ve değerlendirme, yaptığınız projenin başarısını 
ölçmenize yardımcı olduğu gibi, projelerin sürdürülebilir 
olmasını da sağlıyor. Boyner Holding’in Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişen genç kadınlara yö-
nelik bir eğitim, mentorluk projesi vardı. Bu çalışmanın de-
ğerlendirmesinde ilk kez bir sosyolojik çalışma yürütüldü. 
Programa katılan kadınların dünyasındaki değişimleri uzun 
süren mülakatlarla, gözlemlerle, odak grup görüşmeleriyle 
ele almaya çalıştılar.

İyi örneklerin incelenmesinin kurumsal sosyal 
sorumluluk alanında ne gibi katkılar yapmasını 
bekliyorsunuz?
Topluma katkı yaklaşımı şirketler arasında trend olarak baş-
lamıştı. Sosyal sorumluluk projeleri yürütmek bir zorunlu-
luk değil ama dışında kalmak kötü göründüğü için şirketler 
bundan kaçınıyor. Türkiye’deki çokuluslu şirketlerin kendi 
küresel politikaları çerçevesinde topluma katkı projeleri uy-
gulamaya başlaması da bu alana ilgiyi artırdı. Şimdi iyi uy-
gulama örneklerinin bilinirliğini artırarak daha fazla şirke-
tin daha iyi ve yenilikçi topluma katkı programları yürütme-
lerini sağlamak gerek. Bence birkaç yıl içinde bu çalışmada 
öne çıkarılan yöntemler, uygulamalar ve uygulama alanları 
çok temel şeyler olarak kabul edilecek. Çalışma aslında bir 
ilk adım veya üniversitelerde verilen 101 kodlu giriş dersleri 
gibi düşünülebilir. İyi örneklerin incelenmesi de daha fazla 
derinleşmeyi getirecek.

STK’larla birlikte çalışmanın ve bunu uzun süreye 
yayan bir işbirliği olarak kurgulamanın en önemli kriterlerinden 

biri eşit ilişki kurabilmek.
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