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“Sürdürülebilirlik Adına Atılan Her Adım, 

Sizi Başarıya Taşıyor” 
 

 
 
REC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından geliştirilen 

“Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı” (KSSP), özel sektörün sürdürülebilirlik çalışmalarını 

teşvik etme amacı ile 5 Nisan – 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde 

10. kez düzenlendi. 

 

İşletmelerin ekonomik, sosyal ve çevresel konuları bütüncül bir şekilde iş süreçlerine dâhil etmeleri 

için destek sağlamayı hedefleyen programa bu yıl özel sektörün öncü kurumlardan toplam 24 kişi 

katıldı. 

 

Bu yılki program; Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge’da, 20 Temmuz 2017 Perşembe günü 

18.30 – 20.30 arasında yeni ve geçmiş dönem mezunlarının katıldığı resepsiyonda 2017 

mezunlarının sertifikalarını almalarıyla son buldu.  

 

Sertifika törenine mezunlar ve eğitmenlerin yanı sıra; REC Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi ve 

TÜSİAD’dan yönetici ve akademisyenleri katıldı. Katılıcımlar sertifikalarını, REC Türkiye Direktörü 

Rifat Ünal Sayman, BÜYEM Direktörü Tamer Atabarut ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri Metin Akman’ın elinden aldılar.  

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERTİFİKA PROGRAMI 

10. Yıl Mezunlarını Verdi! 
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Törenin açılış konuşmasını Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Direktörü Tamer Atabarut ve Türk 

İşadamları ve Sanayiciler Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Yuvarlak Masası Lideri Metin Akman gerçekleştirdi. 

 

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, açılış konuşmasında, REC Türkiye’nin kurulduğu yıldan bu 

yana birçok projeye imza attığını belirtti ve “İmza attığımız projeler içinde bu yıl onuncusu 

düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı’nın bizim için çok özel bir yeri var.” dedi. 

Toplam katılımcı sayısının 200’ü geçmesinden ve iş dünyasındaki tüm sektörlerinin yolunun geçtiği 

geniş bir ağ yaratan ve aralıksız on yıldır süren programın başarıyla tamamlanmasından 

memnuniyet duyduğunu ifade etti. Son olarak, programın başladığı yıldan bu yana başta 

programda yer alıp bilgilerini paylaşan eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür eden Sayman, “10 

yıldır desteğini sunan program ortağı Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’ne 

teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 

 

BÜYEM Direktörü Tamer Atabarut konuşmasında “BÜYEM olarak 15. yılımızı kutluyoruz; bu 15 yıl 

içinde 10 yıldır aralıksız devam ettiğimiz bir programımızın olması ve bu programın dünyanın en 

önemli sorunlarına değinirken konusunda birçok uzmanın katılması bizler için ayrı bir önem arz 

ediyor. REC Türkiye ile başlattığımız bir projeydi KSSP. İlk başladığımız yıllarda kurumlar ne kadar 

katkı sağlayabilir ne kadar sürdürebiliriz diye soru işaretlerimiz vardı. Ama 10 senedir hiç aralıksız 

devam edebilmiş olmamız REC Türkiye’nin de büyük gayretleriyle oldu.” dedi. Program süresince 

farklı eğitmenlerin ağırlanmasının yalnızca program için değil, kendileri için de öğretici bir süreç 

olduğunu söyleyen Atabarut, “Yeni uzmanlar ve farklı sektör temsilcileriyle tanışmak bizim için de 
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ayrı bir tecrübe oldu.” dedi. “Bu program, sürdürülebilirlik konusunda Türkiye’deki ilk eğitim 

programı ve 10 yıldır aralıksız devam eden tek program; iyi bir şey yaptığımıza inanıyorum.” diyerek 

programın daha da gelişerek devam etmesini umduğunu belirtti. 

  
Rifat Ünal Sayman, REC Türkiye Direktörü Tamer Atabarut, BÜYEM Direktörü 

  
Metin Akman, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri 

Kennedy Lodge ve Sertifika Töreni Katılımcıları 

 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri Metin Akman 

konuşmasında “Her yıl sürdürülebilirlik ekosistemine katılan ve sürdürülebilirlik kavramını gerçekten 

içselleştiren ve öğrenmeye gelen insanların sayısının artıyor olması bizleri memnun ediyor. 

Sürdürülebilirlik kavramını düşünmeden, döngüsel ekonomiyi düşünmeden iş hayatında başarılı 

olmamız imkansız. Bunu ve sürdürülebilirliğin arkasındaki kavramı, en üst düzeyden sokağa 

anlatmamız gerekiyor ancak bu çok zor bir iş. Size bu noktada çok önemli bir iş düşüyor. Umut 

ediyorum ki önümüzdeki yıllarda sayımız daha da artacak. İklim değişikliğinin etkilerini geçtiğimiz 

günlerde İstanbul da yaşadı. Daha da göreceğiz çünkü Türkiye Akdeniz Havzasında en çok 

etkilenecek ülke. İklim değişikliğinin etkilerini insanları korkutacak şekilde anlatmamalıyız. İklim 

değişikliği, bu gezegenin bir gerçeği, bunu nasıl kontrol edebiliriz, nasıl azaltabiliriz ve bu yeni 

fırsatlar da sunacak. İşin pozitif yanından anlatmamız çok önemli. Negatif yönünden anlatırsak 

çok da başarıya ulaşacağımızı düşünmüyorum.” dedi. 
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Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP): 
 

Sürdürülebilirlik konusunda Türkiye’de ilk defa 2007 yılında başlatılan 

KSSP’nin 2017 yılı mezunları ile birlikte 200’ü geçen yakın mezunu 

bulunuyor. 10 yıldır REC Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim 

Merkezi iş birliğiyle düzenlenen program, kurumların sürdürülebilirlik 

çalışmalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Uluslararası rekabet gücünün 

giderek önem kazandığı günümüzde, sürdürülebilirlik yönünde değişim 

kaçınılmazdır. İş dünyasından orta ve üst düzey yöneticilerin katılımına 

yönelik olarak tasarlanan KSSP, kurumların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere kurgulanmış 

zengin içeriği ile bu değişimin lideri olmak isteyen şirketler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye: 
 

Bölgesel Çevre Merkezi (REC), bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen 

uluslararası bir kuruluştur. Amerika, Avrupa Birliği ve Macaristan 

hükümetlerinin imzaladığı şartnameye bağlı olarak Türkiye'nin de 

içerisinde bulunduğu 31 üye ülkesi ile 1990 yılından bu yana çevre 

politikaları ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmalarını 

sürdürmektedir. REC, sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, paydaşlara çevre 

politikaları, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi 

konularda etkin çözümler üretmeleri için destek vermektedir. 

Boğaziçi Üniversitesi - Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM): 
 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Boğaziçi 

Üniversitesi'nin lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında, toplum 

hizmetine sunulan eğitim programları ve eğitim danışmanlığı faaliyetleri ile 

bir taraftan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunan, diğer taraftan 

piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirebilen bir kurum olmayı ve 

'yaşamboyu eğitim' kavramını topluma benimsetmeyi amaç edinmiş bir kuruluştur. 

 

 

Bilgi için: Pınar Akpınar, REC Türkiye Proje Yöneticisi 

+90 (530) 200 95 97 | +90 (312) 491 95 30 

info@rec.org.tr 

KSSP İnternet Sitesi: www.rec.org.tr/projeler/kssp/ 

 

 
 

mailto:info@rec.org.tr
http://www.rec.org.tr/projeler/kssp/

