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SKH PAYDAŞ
PLATFORMU NEDİR?

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Kadir Has Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi işbirliğinde küresel sorunlara
yerel çözümler üretmek amacıyla Türkiye’de SKH Paydaş Platformu’nu hayata
geçirmektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri Paydaş Platformu, KSS Avrupa Ağı’nın (CSR
Europe) Sürdürülebilir İş Değişimi – BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂerine
Yönelik Avrupa İş Platformu’nun bir parçasıdır. Platform, özel sektör-sivil
toplum-kamu ve akademik çevredeki paydaşlar arasındaki etkiyi arttırıp
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂeri gündemine katkıda bulunmak için yapılan
iş birliğini vurgulamaktadır.

SKH PAYDAŞ PLATFORMU
HANGİ KONULARA ODAKLANACAK?
• SKH konusunda işbirlikleri geliştirilmesi. SKH faaliyetlerinin organizasyonu
desteklenmesi.
• SKH hakkında eğitim modüllerinin oluşturulması. Online webinarların
düzenlenmesi.
• SKH faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla
sosyal medyanın kullanılması.
• SKH hakkında zengin içerik ve materyaller oluşturulması.
• Yerel SKH faaliyetlerinin desteklenmesi.

NEDEN SKH
PAYDAŞ PLATFORMU’NDA
OLMALISINIZ?
• SKH faaliyetleri sırasında iş dünyasındaki liderliğinizi ve yeniliklerinizi
paylaşın.
• İş dünyası ve paydaşlarla SKH iletişim ağı oluşturun.
• Çok paydaşlı, en iyi SKH proje örneklerine dahil olun ve tanıklık edin.
• SKH faaliyetlerinin kamu politikalarına dahil edilmesine katkıda bulunun.
• Ulusal ve uluslararası boyutta gündemi takip edin ve süreçlere dahil olun.

GÖRÜNÜRLÜK
ORTAKLIĞI
SKH Paydaş Platformu’nun iletişim kanalları aracılığıyla görünür bir ortak
haline gelin ve platformun potansiyel ortaklarının dikkatini çekerek erişim
ağınızı çeşitlendirin.
Linkedln, Twitter, Facebook gibi sosyal medya kanallarında var olan 5,000+
takipçiye ulaşabilme imkânının yanında CSR Europe ağının sahip olduğu
sosyal medya hesapları vasıtasıyla Avrupa çapında 40,000+ takipçi tarafından
görünürlük imkanı yakalayın.
Türkiye KSS Derneği internet sitesi ve çevrimiçi bültenlerle görünürlüğünüzü
arttırarak farklı paydaşlara erişin.

DÜŞÜNCE LİDERİ ORTAKLIĞI
Organizasyonunuzun SKH uygulamaları üzerinde nasıl bir etki yarattığını ve
sonraki uzmanlıklarınızı nasıl geliştirdiğinizi açıklayarak liderliğinizi gösterin.
SKH Paydaş Platformu’nun sizlere sunduğu içerik ve metotlarlardan
yaralanarak yeni fikirler oluşturun.
Türkiye KSS Derneği’nin internet sitesinde, iş dönüşümü ve iş birliği üzerine
yaptığınız işleri iyi örnek olarak sergileyin.
SKH projeleriniz hakkında iletişim kurun ve projelerinize sosyal medya
kanallarımız ve internet sitemiz aracılığı ile görünürlük sağlayın.

KSS VE SKH ZİRVESİ:
ETKİLİ ORTAKLIK
Şirketinizi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeﬂeri gündemini yönlendiren tam katılımlı bir lider olarak
konumlandırın.
KSS Avrupa ağına üst düzey erişim olanağı yakalayın.
İş sektörüyle birlikte SKH ile ilgili yuvarlak masa toplantılarına katılım
sağlayın.
SKH Paydaş Platformu etkinliklerinde, KSS ve SKH Zirvesi’nde
konuşmacı olma imkanından yararlanın.

SKH ve KSS Pazaryeri’nin amacı Türkiye’de uygulanan başarılı KSS ve
SKH çözümlerinin duyurulması, yaygınlaştırılması ve KSS paydaşlarının
bir araya gelerek paylaşımda bulunabileceği, kendileri için geniş bir ağ
oluşturabileceği, kuruluşlarına maksimum görünürlük sağlayabileceği ve yıl
sonu değerlendirmesi yapabileceği bir alan yaratmaktır.

300’ün üzerinde üst
düzey katılımcının
ağırlanacağı etkinlikte:
• KSS Türkiye’nin üyelerinden ve CSR Europe şirket ve ulusal ortaklarından
kıdemli yöneticiler,
• Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı ve Avrupa Bakanlığı’ndan kıdemli yöneticiler,
• Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve düşünce liderleri,
• Türkiye sektör dernekleri, İş Federasyonları,
• KSS Türkiye’nin Karadeniz, Ortadoğu, Afrika ve Asya’dan Bölgesel Ortakları
yer alacaktır.

Yerel İşbirlikleri ve Çözümlere
ORTAK OLUN!
/SKH2030Platform

/SKH2030Platform

@SKH2030Platform

