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Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nden 

“Sosyal Sorumlu Anayasa Girişimi” 
 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Yeni Anayasada yer alması için madde 
önerisinde bulundu. TKSSD’nin “Sosyal Sorumlu Anayasa Girişimi” Türkiye’de bir ilki içeriyor.  
 
Türkiye’de KSS için özel olarak tasarlanmış kanunlar olmamakla birlikte, KSS konularıyla ilgili 
çeşitli kanunlar, uluslararası sözleşmeler ve anlaşmaların çizdiği çerçeveler bulunuyor. 
Türkiye’de KSS’nin gelişimi Avrupa Birliği’ne üyelik süreci açısından da önemli bir rol oynuyor. 
KSS’ye ilişkin konulardaki kanunların AB ile uyumlu hale getirilmesi ve bu kanunların 
önümüzdeki yıllarda yürürlüğe girmesi gerekiyor. Avrupa Birliği (AB) KSS Yeşil Kitap 
Raporu’na göre KSS; şirketlerin ticari faaliyetleri ile sosyal ve çevresel meselelerin 
birleştirildiği, paydaşlar ile gönüllülük esasına dayanan bir alanda ilişki kurabildiği bir kavram 
olarak tanımlanıyor. Ancak, AB’nin KSS ile ilgili son geliştirdiği politikasında KSS 
uygulamalarının şirketlerin özgür iradesine bırakılmayacağı vurgulanıyor.  
 
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından hazırlanan Türkiye KSS raporuna 
göre bu alanda yapılan girişimlerin sayısı artmaktadır. Bu alanda 75 KSS projesi hayata 
geçirilmiş. KSS alanındaki girişimlerin sayısındaki artış ve sürdürülebilirlik raporları 
Türkiye’nin bu alandaki farkındalığının arttığını gösteriyor. 

 
Bununla birlikte, yakın zamanda UNDP-Türkiye ve ILO ortaklığında yapılan KSS Türkiye 
araştırmalarına göre; KSS uygulamaları, başta KOBİ’ler olmak üzere, İstanbul, Ankara ve İzmir 
dışındaki şehirlerde gerekli şekilde hayata geçirilemiyor. Bu bağlamda birçok insan hakları 
kanunu ve çevre kanunu ihlal ediliyor. 
 
TKSSD’nin hazırladığı önerilen madde şu şekilde: 
 
Her birey ve tüzel kişinin serbest girişimde bulunma hakkı vardır. Bununla birlikte, tüm 
girişimler yasal, gönüllü ve uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk standartlarıyla 
belirlenen sosyal, çevresel, insan hakları ve etik sorumluluklar ile uyum içinde olmalıdır.  
 
TKSSD Genel Başkanı Serdar Dinler şunları söyledi: “Hollanda, İtalya gibi Avrupa’nın ileri 
gelen ülkelerinin anayasalarında KSS konusuna yer verilirken, AB süreci içerisindeki 
Türkiye’nin de sorumluluğunu alması, bütünlüklü bir strateji belirlenerek KSS’nin 
sürdürülebilirliğini mümkün kılmak için devletin KSS politikaları oluşturarak sürece dahil 
olmasına ihtiyaç duymaktayız. Son dönemde artan iş kazaları, çalışma koşullarının ağırlığı, iş 
güvenliği gibi konular devletin daha çok sorumluluk alması gerektiğini gösteriyor. Bu ihtiyaçla 
biz TKSSD olarak Sosyal Sorumlu bir Anayasa için harekete geçtik. Bu konuda katılımda 
bulunmak isteyen tüm paydaşlara da açığız.” 
 
Sosyal Sorumlu Anayasa Girişimi hakkında detaylı bilgi ve katılım derneğin www.kssd.org 
adresinden yapılabiliyor. 

http://www.kssd.org/


 

 

 
 
 
 
 
 
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) Hakkında 
 
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD), sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal 
başarı için, sosyal sorumluluk bilincini oluşturmak, yerel ve ulusal düzeyde bu bilinci yaymak 
amacıyla kurulmuştur. TKSSD, gerek özel sektör gerekse kamu alanında bulunan kurum ve 
şirketlere stratejik danışmanlık hizmetleri vermektedir. Şirketlerin sektörleri, iş alanları ve 
stratejilerine KSS uygulamalarını entegre etmeyi hedefleyen danışmanlık hizmetleri 5 ana 
başlıkta sunulmaktadır: KSS Durum Analizi ve Raporu, Kurum KSS Strateji Geliştirme ve 
Politika Belirleme, KSS Uygulamaları Yönetim ve Değerlendirme Hizmetleri, Kurum KSS 
Raporu, Kurum içi KSS Farkındalık Eğitimleri (50 Özel Eğitim). Ayrıca TKSSD, Avrupa'da 27 
ulusal ortağı ve CSR Europe başta olmak üzere liderliğini yürütmekte olduğu Ortadoğu KSS 
Ağı ve Karadeniz KSS Ağı ve kamu sektörü ile işbirliği içinde KSS alanında ulusal uluslararası 
projeler gerçekleştirmektedir. 
 
Detaylı bilgi ve iletişim için: 
 
T +90 (0212) 533 65 32/1219| E: kssd@kssd.org | www.kssd.org  | 
Kadir Has Cad. 34230-01 Cibali-Fatih, İstanbul | Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 


