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İSSF Hakkında
Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği, İzmir’de düzenlenen Sosyal Sorumluluk Forumu
(İSSF) ile STK’ların yanı sıra, üniversite ve yerel yönetimler için de son dönemde önemli hale
gelen sosyal sorumluluk alanına bir forum kazandırmayı hedeflemekte. İlk kez 21 Aralık 2019
tarihinde Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde düzenlenen İSSF'de sosyal sorumluluk alanının
tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde rol oynayan tüm paydaşları bir araya getirdi ve sosyal
sorumluluk sahasının pratikleri, yöntemleri, prosedürleri, ilkeleri ve yönetim modelleri
konusunda farklı yaklaşımların birlikte değerlendirilmesini sağladı.
“Çözüm Üreten Aktörler” temasıyla düzenlenen İSSF; sosyal sorumluluk alanının farklı
seslerinin bir araya geldiği ve bu alanla ilgili birikimlerin paylaşımına zemin hazırlayan bir
platform olmayı hedefliyor. Forum katılımcıları, deneyimlerini paylaşma ve sosyal sorumluluk
alanındaki farklı yaklaşımları bir arada tartışma imkânına sahip oldular. Bu amaçla organize
edilen çalıştayda yuvarlak masada Üniversite, Belediye, STK ve Kooperatif temsilcilerine yer
verildi.

Program Akışı
10:00 - 11:00 -- Tanışma ve Bilgilendirme
11:00 - 12:40 -- Çalıştay
*Soruların okunması (2 dk)
* Masanın konu ile ilgili tartışması (18 dk)
Not: Çalıştay 6 sorudan oluşmaktadır. Her soru için toplamda 20 dk ayrılacak.
12:40 - 13:30 – Değerlendirme
13:30 - 14:30 -- Öğle arası
14:30 - …

--- Panel (Panel değerlendirme toplantısı olarak uygulandı)

Katılanım Sağlayan Kurumlar
Bisikletliler Kooperatifi
ÇOVAK Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Egedeniz Tekstil A.Ş.
Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri
Derneği
Genç LGBTİ+ Derneği
İzmir Eğitim Kooperatifi
Karşıyaka Belediyesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Pi Gençlik Derneği
Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma
Derneği
Roman Kooperatifi
Sancaklı Tarım ve Kalkınma Kooperatifi
Sosyal Sorumlukta Kalite Derneği
Yaşar Üniversitesi
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Çalıştay Soruları ve Tartışma
Çalıştay süresince aşağıdaki sorular masada yer alan katılımcılara sırasıyla yöneltildi.
Katılımcılar kendi kurumunun perspektifinden soruları yanıtlamaya çalıştı. Çalıştay süresince
yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şu şekilde gerçekleşti:
1. Temsil ettiğiniz kurum açısından sosyal sorumluluk nedir?
a) Kurumunuzun sosyal sorumluluk çalışmaları şekillendiren etmenler nelerdir?
(Örneğin kurum politikaları, hedef kitle ihtiyaçları vb.)
İSSF’e katılan oluşumlar sosyal sorumluluk çalışmalarını kendi perspektiflerine göre
nasıl farklı algıladıklarından bahsetti. Söz konusu alanlar; eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve
mevcut problemleri çözmek, Romanlarla ilgili toplumdaki ön yargıların, ötekileştirmenin ve
ayrımcılığın önüne geçmek, LGBTİ+ gençlerin kendi sorunlarına çözümler ürettiği bir alan
yaratmak ver hak savunuculuğu yapmak, toplumsal fayda üretmek, kentin bütün
vatandaşlarının durumuna, ihtiyaçlarına ve yerel yönetimin oy kaygısına göre değişen
çalışmalar organize etmek, gönüllülük, uluslararası hareketliliğin desteklenmesi ve fırsat
eşitliğini sağlamak, sağlıktan çevre bilincine, iklim değişikliğinden, emisyona kadar farklı
konularda faaliyetlerde bulunmak, sosyal sorumluluk çalışmalarını eğitim sistemine entegre
ederek öğrencilerin dahil olmasını sağlamak ve STÖ’lerle işbirliğini güçlendirmek şeklinde
özetlenebilmektedir.
Ayrıca çalıştaya katılan kurumlara/oluşumlara kendi kurumlarını, çalışma
alanlarını, sivil toplumdaki roller ve sahip oldukları gücü paylaşmaları
istenildi.
Ek olarak sorulan bu soru karşısında katılımcıar; yerel yönetimlerin gücünün yerelde sahip
oldukları imkânlar olduğundan ve çalışmalarını mevcut politikaların belirlediğinden, bu
politikaların belirlenmesinde ise yerel yönetim başkanı vizyonunun öneminden bahsedildi.
Dernekler için sürecin yerel yönetimler kadar kolay ilerlemediğinden, özellikle azınlıklara
yönelik faaliyet gösteren derneklerin kurulum aşamasında ve sonrasında yargı süreçleriyle
uğraştığından, derneklerin gücünü ise etki ettiği hedef kitlesinden aldığından bahsedildi.
Ayrıca derneklerin devletin yapmakta/yetişmekte zorlandığı alanlarda faaliyet gösterdiği,
aslında bu durumun devletin yapması/rol model oluşturması gereken noktalarda STÖ’lerin bu
rolü üstlendiği, devletin ise bu konuda gerekli aksiyonları almadığı konuşuldu. Akademik
perspektiften sosyal sorumluluk çalışmalarının Rektöre bağlı olduğu, Rektörün politikaları ile
çalışmaların şekillendirildiği dile getirildi. Ayrıca maddi olanaklar da hayata geçirilen çalışmalar
için önemli bir belirleyici faktör olduğu, üniversitelerin de fon ihtiyacı olduğu ve bu kapsamda
STÖ’lerle daha fazla işbirliği ortamının yaratıldığının altı çizildi.
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2. Sosyal sorumluluk çalışmalarında hangi alanların en fazla geliştirilmeye ve
güçlendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz? Bu gelişime kurumunuzun
katkısı (kurumunuzun rolü) ne olmalıdır?
İSSF’de konuşulan bir diğer konu ise sosyal sorumluluk çalışmalarında hangi alanların
geliştirilmesi gerektiğiydi. Bu noktada sosyal sorumlulukta ortak hedefin ağırlıklı olarak insan
olduğu ve insan odaklı çalışmaların geliştirilmesi gerektiği, bunun ise empati yeteneğinin
geliştirilmesiyle mümkün olacağı belirtildi. Bir diğer geliştirilmesi gereken nokta ise İzmir'de
ortak amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren STÖ’lerin bir araya gelerek
fikirlerini/görüşlerini paylaşabileceği ortak bir havuzun olmaması, bu tarz oluşumlar var ise de
ulusal bazda çalışmalar yürüttüğü, ulusaldan ziyade yerelde STÖ’lerin birleşerek güçleneceği
sistemlerin/havuzların geliştirilmesi gerektiğiydi. Bir araya gelmenin önemli olduğu kadar
STÖ’lerin birbirini dinlemelerinin de önemli olduğu, kurumların eskiden birbirilerini
tanımaması sorun iken günümüzde kurumların birbirilerini tanımasına karşın birbirleriyle
etkileşmemesinin asıl sorun olduğu; bunun ise STK’ların birbirleriyle temas etmesi ve
birbirlerinin fikirlerini edinmesiyle üstesinden gelinebileceği belirtildi. Ayrıca, Sivil Toplum
alanında iyi niyetle yola çıkılarak çeşitli çalışmalar yapıldığı, fakat bu çalışmalar yapılırken
yerelin dinamiklerinin yeterli bir şekilde araştırılmadığı, bu şekilde uygulamaya konulan
çalışmalarda ise yerel halkın zarar görebileceğinin üzerinde duruldu. Sosyal sorumluluk
çalışmalarında geliştirilmesi gereken üzerinde durulan bir diğer önemli konunun ise sosyal
medyayı iyi ve etkin bir şekilde kullanmak gerektiğiydi. Sosyal medya ile çalışmaların
görünürlüğünün artırılması ve geniş kitlelere etki edilmesinden bahsedildi.
Sosyal sorumluluk çalışmalarında maddi imkan yaratma, Erasmus haricinde fon
kaynaklarına yönelinmesi ve özel sektörün dahil edilmesinin, bu ekosistemin gelişmesi için
kurumsallaşma, kurumsal sürdürülebilirlik ve farkındalık çalışmalarının, toplumdaki kolektif
bilincin, gönüllülük bilinci ve gönüllü koordinasyonu çalışmalarının, özellikle derneklerin
çalışmalarında açık olması ve şeffaf yönetilmesinin geliştirilmesi gerektiği, tematik derneklerin
sayısının artırılması ve ayrıca toplumun STK’ların 3. Sektör olmaları konusunda bilgilendirme
çalışmalarının yapılması gerektiği belirtildi.
3. Bir kurum/oluşum ile işbirliği yaparken nelere bakarsınız?
İSSF’e katılan Sivil Toplum aktörleri bir kurum/oluşum ile ortaklık yapma aşamasında
genel olarak iletişim kurulan kişiye, kurumun/oluşumun şeffaf olup olmamasına,
referanslarına, kendi oluşumu ile ortaklık kurulacak oluşumun ortak noktalarına, birbirini
eksikliğini gidererek birbirini tamamlayan oluşumlar olmasına,
kurumun/oluşumun
demokratik olarak mı yoksa otoriter olarak mı yönetildiğine, kurumun/oluşumun ortaklığa
veya sivil toplum alanına bakış açısına, gerçek amaçlarının açık olup olmamasına, kamu ya da
siyasi bağlantılarına, kurumun genel olarak amaçlarına, ortaklık neticesinde her iki taraf için
sağlanacak faydaya, ortak paydada buluşabilmeye ve amaçların ortaklığına, proje/ortaklığa
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konu olan faaliyetin çıktısının pozitif ve sürdürülebilir olmasına göre ortaklıklarını
şekillendirdiklerini belirttiler.
a. İşbirliği ile hedeflenen değişimler neler olmalıdır? Minimum 3 tane değişim
hedefinden bahsediniz.
İşbirliği neticesinde Sivil Toplum aktörlerinin beklentisi büyüme ve gelişme, karşılıklı
besleme, etki kitlesini arttırma ve işbirliği ile daha güçlü bir savunma (örneğin hak
savunuculuğu) hattı oluşturma yönünde değişim olduğundan bahsedildi.
b. Birlikte çalışmayı düşündüğünüz kurumda/oluşumlarda aradığınız 3 önemli
husus nelerdir?
c. Sizi bir kurumla çalışmaktan alıkoyan 3 önemli konu nelerdir?
Sivil Toplum aktörlerinin ortak çalışma içine girmesi için olmazsa olmaz önemli hususlar
sorulduğunda; doğrudan ayrımcılık üretmemesi, kitlelerin karşı olduğu düşüncelerin
barındırılmaması, hali hazırda daha önceden sağlanan ortaklıklara zarar vermemesi, empati
yeteneği gelişmiş, ötekileştirme yapmayan, ortak vizyonu ve ortak dili olan, iş disiplinine sahip
olup ortak çalışma alanı yaratan ve iletişimi yüksek ortakların tercih edileceği belirtildi.
Ayrıca kurumlar arası işbirliğinden kendi kurumlarını alıkoyan önemli hususların
belirtilmesi istenildiğinde, öncelikli olarak yukarıda belirtilen hususların olmaması ve ek olarak;
kötü bir kuruluşu/ilkeyi destekleyen, sözünde durmayan, işini ciddiye almayan, belli bir siyasi
görüşü savunan, doğrudan ayrımcılık üreten, vejeteryenlik ilkesine uymayan, Irkçı ve milliyetçi
çizgisinde olan kurumlarla ortaklık yapmaktan kaçındıkları aktarıldı.
d. Sizce İşbirliğinde koşullar ve durumlar nasıl olmalıdır?
Sivil Toplum aktörlerinin işbirliği yaparken hangi koşulların aranmasına, hangi
durumlara ve hangi prosedürlere baktıkları sorulduğunda alınan yanıtlar; koşulların her iki
tarafın da çıkarlarını gözetmesi, yani faydada eşit konumda olunması, ortakların sorumlulukları
altında ezilmediği adil bir sorumluluk paylaşımının yapılması (ortakların güçleri oranında
sorumluluk alması), beklentilerin açık bir şekilde dile getirilmesi ve bunların yazılı hale
getirilmesi ve kurumların iyi niyetli olması şeklindeydi.
e. İşbirliği anlaşması ve mutabakat nasıl olmalı? Prosedürleri nasıl ilerlemelidir?
İşbirliklerinde yapılan anlaşmaların ve/veya mutabakatların nasıl olması gerektiği
konusunda sorulan soruya Sivil Toplum aktörleri; işbirliği protokollerindeki ‘tanımlar’ kısmının
iyi hazırlanmasının öneminden, yükümlülük ve görevlerin açıkça anlaşmada belirtilmesi,
belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmediğinde ne tarz yaptırımların olacağının da
anlaşmada yer alması gerektiği, alt faaliyetlerden kimlerin sorumlu olduğu ve işbirliği
aşamasında mutlaka hukuki danışmanlık almak gerektiğinden bahsedildi.
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f. Kamu - Sivil Toplum - Üniversite – Özel Sektör – Kooperatif ve diğer aktörler
hangi payda birlikte çalışmalılar? Bu işbirliğinin çalışmalar üzerine etkisini
tartışınız.
Kamu-Sivil Toplum-Üniversite-Özel Sektör-Kooperatif ve diğer aktörlerin hangi
paydada birlikte buluşması gerektiği ve bu birlikteliğin çalışmalar üzerine etkisi sorulduğunda
Sivil Toplum aktörleri tarafından; tüm aktörlerin insan odaklı çalışmalarla bir araya gelmesi
gerektiği ve esnek işbirliği modellerinin sunulması gerektiği noktaları vurgulandı.
4. İzmir’de Sosyal Sorumluluk alanında uzun vadede vizyonunuz (bugünden farklı nasıl
bir görünüm arzu ettiğiniz), hedefleriniz ve vizyoner projeleriniz neler olabilir ve nasıl
hayata geçirilebilir?
İSSF’in amaçlarından birisi olan İzmir’de Sosyal Sorumluluk alanının gelişmesine uzun
vadede çözümler sunmak konusu Sivil Toplum aktörlerine soruldu. Katılımcılar bu bağlamda
vizyoner projelerini ve hedeflerini kapsamında: Yerelde Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi’nin
açılması, Roman önümüzdeki 10 yıl içinde toplumundaki eğitim eksikliğinin ile erken yaşta
evlenme sorununun giderilmesi, hem hukuki hem de psikolojik desteğin yer aldığı,
kütüphanesinin, eğitim salonlarının olduğu bir modelde LGBTİ+ Gençlik Merkezin açılması ve
aktivizm (kampanya) okulu ile aktivizm ve hak savunuculuğuna dair bir çalışmalar yapmak,
genç haklarının tanınırlığının sağlanması ve sivilden çıkan, ulusal ve uluslararası bir hale
gelecek olan gençlik örgütü oluşturulması, insanların ihtiyaç duyduğu eğitime daha ekonomik
olarak ulaşmalarını, mekânsal ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunların sağlanması için eğitimde
iş birliğini çalışmalarının yapılması ve ayrıca kolektivizmin yaygınlaştırılması konularında
çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
a. Önümüzdeki 10 yıl ve ötesinde Sivil Toplumun/Sivil Toplumda sosyal etkisi
yüksek ve sürdürülebilir çalışmaları için hangi yönde ve nasıl değişmesi
gerektiğini düşünüyorsunuz?
b. Bu vizyonunu gerçekleştirmede olumlu rol oynayacak dinamikler veya
olumsuz rol oynayacak engeller nelerdir?
c. Bu vizyon ile hangi somut hedeflerin başarılması amaçlanmaktadır (en önemli
3 hedef ne olmalıdır?)
Sivil Toplumun önümüzdeki 10 yılda hangi yönde ve nasıl değişeceği konusu
sorulduğunda, önümüzdeki dönemlerde STK'ların siyasete çok büyük yön verdiği, akademik
çalışmaların aktif rol aldığı ve araştırmaların yoğun bir şekilde bu alana yönlendirileceği, sosyal
medyanın pozitif yönde olduğu kadar negatif yönde de etki ettiği, yerelde STK’lar arası
örgütlenmenin güçlendiği ve sonuç olarak İzmir’in önümüzdeki 10 yılda sosyal sorumluluk
alanında lider konumda olacağı öngörüsünde bulunuldu. Geleceğin şekillendirilmesi
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aşamasında STK’lara düşen sorumlulukların başta akademik araştırmalara ve yayınlara önem
vermesi, uluslararası olmadan önce yerelde çalışmalar yapılması ve kapsamlı ve kapsayıcı bir
dil kullanılması gerektiğinden bahsedildi. Gelecek 10 yılda İzmir’deki sivil toplum
çalışmalarının umut vadettiği belirtildi.
5. Sivil Toplumda kaliteye ivme kazandıracağını düşündüğünüz ve önemli bir rol
oynamasını beklediğiniz prosedürler veya ilkeler hangileridir ve nasıl geliştirilebilir?
İSSF’in bu sorusunda kalite olgusu ele alındı ve kalitenin ivmelenmesi için izlenecek yol,
prosedür ve ilkeleri soruldu. Sivil Toplum aktörleri bu konuda Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kongresi ile akademik araştırmalara da yönelen Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği’ne önemli
görevler düştüğünü, İsviçre’de olduğu gibi hali hazırda olan prosedürlerin sivil toplum alanına
entegre edilmesi gerektiğini, sivil toplum alanına yön veren Dernekler Müdürlüğü gibi
makamların, üst kurumların harekete geçirilmesi gerektiğini, bir üst kurumun diğer bir derneği
belgelediği bir uygulama geçilmesi gerektiğini, sivil toplum çalışmalarının ilkelerinin
belirlenmesi, altının doldurulması gerektiği ve bu ilkelerin slogan olmaktan çıkıp uygulamada
olmazsa olmazlar arasında görülmesi gerektiğini, bütün bu çalışmalarda aktif iletişim ve
işbirliklerinin etkin bir şekilde sağlanması ve sivil toplumun her alanındaki kaliteli
uygulamaların ödüllendirildiği sistemlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Oluşturulacak
prosedürlerin dinamik bir yapıda olması ve danışmanlık hizmetleri kapsamında alınmasının
etkin sonuçlar vereceği de eklendi. Bu sayede kurumsallaşma sağlanıp, uygulanacak sistemler
ve bunların takiplerinin daha kolay olacağı belirtildi.
Ek soru: Sizce kendi alanınızda kaliteli çalışma yapıyor musunuz? Ne gibi çalışmalar
yapıyorsunuz?
Sivil Toplum aktörleri kaliteli çalışmalar için kendilerini geliştirdiklerinden, STGM
oluşumların kaliteli çalışmalar yapmaları için destek verdiğinden, belli prosedürleri
izlediklerinden ve bu prosedürlerin analize dayalı olduğundan, raporlama sisteminin
geliştirilmesinden ve bu raporların online erişilebilir platformlara yüklenmesinden, gönüllüler
ve koordinasyon ekibinin iletişim kurabileceği ve ortak çalışma ortamının olduğu Kaizala gibi
online uygulamalardan bahsedildi.
a. Sosyal sorumluluk çalışmalarında tanınırlık, bilinirlik ve belgeleme çalışmaları
nasıl yapılmaktadır?
b. Belgelemenin çalışmalar üzerinde 3 olumlu ve 3 olumsuz etkisinden
bahsediniz.
Yapılan çalışmaların belli bir sistem çerçevesinde her adımının belgelenmesi ve mevcut
yazılı dokümanların hem yazan kurumlar hem de diğer oluşumlar tarafından okunması, bunun
bir tecrübe aktarım kültürü haline gelmesi sosyal sorumluluk çalışmalarının tanınırlık ve
bilinirliği açısından önemli olduğu belirtildi.

6

İzmir Sosyal Sorumluluk Forumu
6. Sosyal sorumlulukta kalite denildiğinde ne anlıyorsunuz?
Sivil Toplum aktörlerine son olarak kalite denildiğinde ne anladıklarını bir kelimeyle
ifade etmeleri istenildi. Bu kapsamda kaliteyi ifade eden sözcükler şu şekilde sıralandı:
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Değerlendirme ve Sonuç
Sivil Toplum aktörlerinin İSSF hakkında yaptığı değerlendirmeler şu şekildeydi:
“Kaliteli bir tanışma oldu.”
“Organizasyona gönüllü desteği sağlayan Pi Gençlik Derneği gönüllü ağını güzel yönettiği
görülüyor”
“İSSF STK’ların eksiklerini görmesi açısından önemli bir çalışmaydı.”
“…kalite nedir üzerine düşünme deneyimi yaşadım…”
“İzmir olarak bir araya gelmek önemliydi. İSSF bunu başardı. Öneri olarak, Sosyal Sorumlulukta
Kalite Derneği’nin bu ağın sürdürülebilirliğini sağlayacak çalışmalar yapması gerekir.”
“Özellikle İzmir özelinde böyle bir beraberlik güzel oldu. Çünkü İzmir sahası diğer sahaları da
beslemekte. Fakat bu foruma başka ara kurumlar da dahil edilmeli.”
“Sosyal sorumluluk alanının üzerine bu kadar düşünülmesi ve çalışılması gerektiğinin önemine
daha önce varmamıştım. Bu forum sayesinde bunun önemini anladım. Ayrıca bir kooperatif
olarak diğer STK'larla çalışılabileceği fikrini de bu forumdan önce düşünmemiştim.”
“İSSF bana Derneklerin sosyal
geliştirilebileceğini düşündürdü.”

sorumluluk

açısından

kalitesini

ölçen

bir

ölçek

“Genellikle farklı kurumların bir araya geldiği etkileşimler kısa sürede unutuluyor. Bu nedenle
bu foruma sayıca az oluşumun davet edilmesi etkileşimin fazlalığı açısından aslında bir avantaj
oluşturdu.”
“Kurumum açısından eksik olduğum yerleri gördüm. Daha önce varlığından haberdar
olmadığım oluşumlarla etkileşme olanağı elde ettim. Bu etkileşimin email grubu veya farklı
platformlarla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.”
“Bu forum ile birlikte farklı bakış açıları kazandım. “
“Çok kısa zamanda aşırı bilinçlendiğimiz bir etkinlik oldu. Birçok iş çıkar ya da reklam amaçlı
olduğu için güven sarsıyordu, ama bu forum öyle değildi. Gerçekten faydalıydı. Gelecekte daha
büyük imkân ve şartlarla yapılırsa çok daha iyi olacaktır.”
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