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PROJENİN AMACI

Projenin amacı, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 
müktesebatta yer alan amaçlara ulaşılması; Avrupa 
Birliği ülkelerinde Sivil Toplum ve Özel Sektör 
arasındaki iyi ortaklık örneklerinin öğrenilmesi 
ve bu işbirliğine yönelik koşul ve düzenlemelerin 
incelenmesidir. Projenin özel amacı, kurumsal 
sosyal sorumluluk ve sosyal diyalog çerçevesinde 
sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin 
kapasitesinin geliştirilmesi, ortaklar arasındaki 
ağın ve karşılıklı paylaşımın güçlendirilmesi, 
Türkiye’de sürdürülebilir bir KSS ağı oluşturulması 
ve bu alandaki iyi uygulamalar genişletilerek yeni 
işbirliklerinin tesis edilmesidir. 

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, özel sektörün bu yeni rolü 
benimsemesi, kullanabilmesi ve başarabilmesine yönelik 
en etkin yoldur. KSS yapısı yalnızca bir uzmanlık alanı değil, 
farklı alan ve aktörlerin uzmanlığını gerektiren bir konudur. 
Sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomik yapı oluşturabilmek 
için kamu kurumlarının yanı sıra, STK’lar ve özel sektör 
arasında da güçlü bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, bu 
projenin çıktıları, proje paydaşları arasında güçlü bir işbirliği 
oluşturulması; farklı alanlarda uzman paydaşların katılımı 
ile bir Danışma Kurulu kurulması; proje paydaşları arasında 
çalışma ziyaretleri düzenleyerek bilgi ve tecrübe paylaşımı 
yapılması; toplantı ve ziyaretlerle taslak raporlar ve eğitim 
içeriği hazırlanması; sivil toplum ve özel sektör ortaklıklarında 
karşılaşılan zorluklar ve avantajların belirlenmesi; Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk kapsamında aktörler arasında farklı yeni 
yöntemler ve platformlar oluşturarak Türkiye’nin AB üyeliği 
yolunda gelişimine katkı sağlanmasını hedefleyecektir.

Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır::

• “Türkiye’de KSS Yoluyla Özel Sektör ve Sivil Toplum 
İşbirliği” ve “Avrupa’da 

• KSS Yoluyla Sivil Toplum ve Özel Sektör İşbirliği” Raporları 
hazırlanması

• Çalışma Ziyareti
• Değerlendirme Toplantısı
• “Avrupa ve Türkiye’de KSS Yoluyla Özel Sektör ve Sivil 

Toplum İşbirliği” Raporu hazırlanması
• Türkiye’nin 7 Farklı Bölgesinde Kapasite Geliştirme 

Eğitimleri
• Kapanış Konferansı Düzenlenmesi
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