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Sürdürülebilirlik için atılan her adım sizi başarıya taşır
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KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
SERTİFİKA PROGRAMI (KSSP)

REC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliği ile 
özel sektör profesyonellerine yönelik tasarlanan program, kurum temsilcilerinin 
öncülüğü ile sürdürülebilirlik vizyonunu kurumların stratejilerine yansıtmalarını 
hedefliyor.

On Yılda 220 Katılımcı! Eğitim programı, kurumsal sürdürülebilirlik 
konusunda özel sektörün ihtiyacına yönelik bilgi ve tecrübe paylaşım 
platformu sunarken kişisel gelişime de katkı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
2007 yılından bu yana düzenlenen program, kurumların sürdürülebilirlik 
çalışmalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.  

Eğitimler; sürdürülebilir kalkınma alanında deneyimleri uluslararası ölçekte 
kabul gören akademisyen ve profesyoneller tarafından veriliyor. REC 
tarafından; 2004’ten bu yana, sürdürülebilir kalkınma akademisi kapsamında 
bir çok Avrupa ülkesine sunulan eğitim programlarındaki deneyimlerden 
yararlanılarak, kurumların beklentilerini karşılamak üzere şekillendirilmiştir.

Program İçeriği,
Kurumsal sürdürülebilirlik konusunda, güncel ve ileriye dönük ihtiyaçlara 
cevap verecek içerik, grup çalışmaları, sohbet toplantıları gibi interaktif eğitim 
yöntemleri yabancı eğitmenlerle İngilizce, yerli eğitmenlerle Türkçe dersler.

Katılımcı Profili, 
Sürdürülebilirlik ve çevre politikaları konularında kurumların stratejik 
planlama ve/veya üretim-yönetim sürecinde  kariyer planlayanlar.

Eğitmenler,
Ulusal ve uluslararası özel sektör profesyonelleri ve konusunda uzman 
akademisyenler.

https://rec.org.tr/projeler/kssp/ 



"Rakamsal bilanço değerleri tek başına kurumların performans ve değerini 
göstermek için yeterli değildir, esas performans ve başarı göstergesi 

sürdürülebilirliktir."
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  Değişim gereğinin farkına varılması

  Yönetimde alışılagelmiş yaklaşımların yeniden gözden geçirilmesi

  İş dünyasının; sağlık, güvenlik, çevre kirliliği ve doğal kaynak 
kullanımı gibi sosyal ve etik konular ile gelecekte karşılaşılması 
muhtemel yeni sorun alanlarını düşünmeye başlaması

  Uluslararası kararların ve küresel gelişmelerin Türk iş dünyası 
üzerine etkileri

  Sürdürülebilirliğin esas performans ve başarı göstergesi olması

 Rekabetçi bir küresel ekonomide, Türk iş dünyası için pazar payı 
ve itibar kaybı olmaması için yeni gelişmelerin ve yükümlülüklerin 
gerisinde kalmaması

 Muhtemel risk ve maliyetlerin öngörülmesi

 Tüm sosyal paydaşlar üzerinde değer zincirinin yaratılması

 Sürdürülebilir kalkınmanın, teorinin ötesine geçip ulusal ve yerel 
boyutta uygulanması

NEDEN KSSP?NEDEN KSSP?

Sürdürülebilirlik için Değişimin Yönetimi 

Program her sene Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştiriliyor, 
programa başvurular Mart ayına kadar alınıyor.



Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı Sekretaryası
Mustafa Kemal Mahallesi 2142. Sokak No:18/11 Söğütözü, Ankara

Tel: +90 312 491 95 30  Faks: +90 312 491 95 40
https://rec.org.tr/projeler/kssp/

           tr.linkedin.com/in/kurumsalsurdurulebilirlik

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAŞAMBOYU EĞİTİM MERKEZİ 
(BÜYEM)

Evrensel boyutta bilgi üretmeyi, bilim ufkunu geliştirmeyi, çağdaş, bilimsel, 
teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun 
gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar 
yetiştirmeyi kendine misyon edinen Boğaziçi Üniversitesi, lisans ve lisansüstü 
eğitim programları dışında, Yaşamboyu Eğitim Merkezi bünyesinde genel 
katılıma açık ve kurumlara özel eğitimler düzenlemektedir.

BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ (REC) TÜRKİYE

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 31 ülkenin üyesi olduğu REC, 
1990 yılından bu yana çevre politikaları ve sürdürülebilir kalkınma 
konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Bağımsız, tarafsız ve kar amacı 
gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. 2004 yılında açılan REC Türkiye ofisi, 
sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli alanlarında çalışarak, paydaşlara, çevre 
politikaları, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çevresel 
bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için destek 
vermektedir.
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