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1 GİRİŞ 

Ödül Modelinin Ortaya Çıkışı ve Amacı  

KalDer 2020 yılının başında altı farklı görev gücünden oluşan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini 

çalışmalarının merkezine alan Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurmuştur. Üye kuruluşlar ve KalDer 

şubelerindeki çalışanların katılımıyla düzenli faaliyetler gerçekleştiren Komite ve Görev Güçleri, 

süregelen farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırmak ve artırmak amacıyla iş dünyasındaki 

sürdürülebilirlik konusunda iyi uygulamaların tanındığı-ödüllendirildiği bir Tanıma Programını 

hayata geçirmek üzere “Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri” modeli olarak adlandırılan Ödül 

Programını oluşturmuştur.   

KalDer Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri, kuruluşunuzun gelecek için sürdürülebilirlik 

konusundaki kararlılığınızın ve ilerlemenizin değerlendirilmesine ve başarılarınızın tanınmasına, 

imkân veren önemli bir değerlendirme çalışması olarak kuruluşunuzun rekabet gücünü, 

verimliliğini ve etkililiğini artırma konusunda size kıymetli bir model sunmaktadır. 

Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödüllerine başvuran kuruluşlara, bu konuda yetkin değerlendirici 

bir ekip tarafından yapılacak doküman ve saha değerlendirmeleri sonucunda kuruluşun 

Sürdürülebilirlik yaklaşımlarına, iş yapma modellerine ve elde edilen sonuçlara yönelik güçlü 

yönleri ve iyileştirme fırsatlarını içeren detaylı bir geri Geri Bildirim Raporu sunulacaktır. Geri 

Bildirim Raporu, ulaşmak istediğiniz sonuçlar, başarılar ve yönetsel yaklaşımlarınıza yönelik bir 

öğrenme ve iyileştirme fırsatı olacaktır. 

KalDer Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri; 

• Paydaş Kapitalizmi metriklerini temel alan küresel ölçekte ilk ödül 

• Bağımsız ve geniş tabanlı tanımaya sahip bir çerçeveye, 

• Kriterleri güçlü ve küresel ölçekte yaygın kabul görmüş, 

• Bütün sektörlere ve her ölçeğe hitap edebilecek kapsayıcılığa ve 

• Nesnel bir kriter zeminine sahiptir.  

KalDer Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri; 

• Kuruluşunuzun amacını gözden geçirmenize 

• Sürekli iyileştirme kültürü oluşturmanıza 

• Değer odaklı bakmaya 

• Çalışanlarınızı bir amaç çevresinde bir arada tutmaya 

• Paydaşlarınız ile etkili iletişim kurmanıza 

• Rekabetçiliğinizi artırmaya 

• Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığınızın yükselmesine yardımcı olur.  
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2 WEF (World Economic Forum) PAYDAŞ KAPİTALİZMİ METRİKLERİ  

KalDer Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri; başvuru konuları ve değerlendirme ölçütleri 2020 

yılında WEF (World Economic Forum)  tarafından iş dünyasına sunulan Paydaş Kapitalizmi 

Metriklerine göre oluşturulmuştur. Küresel iş dünyası tarafından kabul gören bu göstergeler, 

kuruluşların değerlendirmesinde bilimsel temele dayalı bir kılavuz niteliğindedir.  

Paydaş Kapitalizmi Metrikleri; Yönetişim – Gezegen – İnsan – Refah alanlarındaki çeşitli 

ölçütlerden oluşmaktadır. 

▪ Bu ölçütlerden bazıları, esas olarak, birçok şirket tarafından (çoğunlukla farklı formatlarda 

da olsa) bilgilerin hâlihazırda rapor edildiği veya makul bir çabayla elde edilebilen nicel 

ölçütlerdir.  

▪ Bazı ölçütler ise mevcut uygulama ve standartlarda daha az yerleşik göstergelerdir ve 

sürdürülebilirlik/ESG raporlamasında zaten olgun olan lider şirketler için uzun vadeli değer 

yaratmayı ölçmenin ve iletmenin daha gelişmiş bir yolunu temsil eder. 

▪ Etki odaklıdırlar, daha geniş değer zinciri kapsamını ele alırlar ve etkiyi parasal terimler gibi 

daha karmaşık ve somut bir şekilde iletirler. 

I. YÖNETİŞİM II. GEZEGEN III. İNSAN IV. TOPLUM 

Bir şirketin amacı, 
yönetimi ve hesap 
verebilirliği; Bu 
sütun, şirketlerin 
nasıl amaç 
belirledikleri, 
sorumlu bir şekilde 
yönetildikleri ve 
riskleri nasıl 
yönettikleri ile ilgili 
ölçütleri içerir.  

Bir şirketin mevcut ve 
gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarını 
desteklemek için 
gezegeni korumadaki 
rolü; Ölçütler, sera 
gazı (GHG) 
emisyonlarını, TCFD 
uygulamasını, arazi 
korumasını ve su 
tüketimi konularını 
içerir.  

Şirketin, çeşitli, 
güvenli ve kapsayıcı 
iş yerleri yaratma 
konusunda 
çalışanlarına karşı 
sorumluluğu; 
Ölçütler; çeşitlilik, 
ücret eşitliği, 
güvenlik, eğitim ve 
insan haklarını içerir.  

Bir şirketin, etkilediği 
ve etkilendiği 
topluluklar için 
ekonomik, teknolojik 
ve sosyal 
gelişimindeki rolü; 
Ölçütler; istihdamı, 
ödenen vergileri ve 
araştırma ve 
geliştirme 
harcamalarını içerir. 

SKA 12, 16 ve 17 ile 
uyumludur 

SKA 6, 7, 12, 13, 14 
ve 15 ile uyumludur 

SKA 1, 3, 4, 5, 8 ve 10 
ile uyumludur 

SKA 1, 8, 9 ve 10 ile 
uyumludur 

Alt Alanları: 

 Yönetim amacı 

 Yönetim organının 
kalitesi 

 Paydaş katılımı 

 Etik davranış 

 Risk ve fırsat 
gözetimi 

Alt Alanları: 

 İklim değişikliği ve 
doğa kaybı 

 Tatlı su 
mevcudiyeti ve su 
kirliliği 

 Hava kirliliği 

 Katı atık 

 Kaynak 
kullanılabilirliği 

Alt Alanları: 

 Haysiyet ve eşitlik 

 Sağlık ve esenlik 

 Gelecek için 
beceriler 

Alt Alanları: 

 İstihdam ve refahı 
artırma  

 Daha iyi ürün ve 
hizmetlerin 
inovasyonu 

 Toplumsal ve 
toplumsal canlılık 

 Gelecek için 
beceriler 

file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A15TKOE2/WEFMSC_Metrikler%20-2020.xlsx
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A15TKOE2/WEFMSC_Metrikler%20-2020.xlsx
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A15TKOE2/WEFMSC_Metrikler%20-2020.xlsx
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3 TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK ÖDÜLLERİ 

3.1 Ödül Kategorileri 

Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödüllerinde başvuran kuruluşlar, WEF Paydaş Kapitalizmi 

Metriklerinin tamamını kapsayan bir değerlendirmede alınan puanlara göre Birincilik, İkincilik ve 

Üçüncülük şeklinde Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödüllerine hak kazanacaklardır. Ayrıca her 

kategori bazında en az bir iyi uygulama örneği olan kuruluşlar da ilgili kategoride İyi Uygulama 

Ödülü alabilecekledir.  

Ödüle başvuran kuruluşların, WEF’in tarafından iş dünyasına sunulan Paydaş Kapitalizmi 

Metriklerine göre düzenlenmiş bir Başvuru Dokümanı ile sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını 

KalDer’e sunması beklenmektedir.   

Bu bağlamda; söz konusu ödüller kuruluşlara aşağıdaki kriterler çerçevesinde şekilde verilecektir. 

▪ Yönetişim – Gezegen – İnsan – Refah alanlarında ölçütlerden oluşan çalışmalar kuruluşun 

var oluş amacı ve stratejik planı ile uyumlu olmalıdır. Tüm ölçütler bazında yapılan 

değerlendirme sonrasında en yüksek puanı alan ilk üç kuruluş ödül almaya hak kazanır.  

▪ Yönetişim – Gezegen – İnsan – Refah olmak üzere dört alan üzerinden yapılan masa başı 

değerlendirmesinde 500 puan ve üzerinde olan kuruluşlara saha ziyareti gerçekleştirilir.  

▪ Yapılan saha ziyareti sonrası 600 ve üzeri puan alan kuruluşlar ödül almaya hak kazanır. En 

yüksek puan alan kuruluş birinci (1.), sırasıyla en yüksek puanı alan kuruluşlar ise ikinci (2.) 

ve üçüncü (3.) seçilirler.  

▪ Değerlendirme sonucunda puan olarak kategori bazında en yüksek puanı alan ve en az bir 

“iyi uygulama” örneği ortaya koyabilen kuruluşlar “kategori bazında iyi uygulama ödülü” 

almaya hak kazanılar.  

▪ KalDer Sürdürülebilir Gelecek Jüri Teşvik Ödülü: Dört kategori kapsamında bir teşvik ödülü 

jüri kararı ile verilebilir. 

3.2 Ödül Başvuru Şartları 

Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödüllerine (TSGÖ) yukarıda belirtilen tüm kategoriler kapsamında 

ölçek ve sektörden bağımsız olacak şekilde tüzel kişiliğe sahip kamu ve özel kurum ve kuruluşlar 

ile sivil toplum kuruluşları (STK) başvuru yapabilir. 

▪ Ödül başvuru takvimi bu kitapçığın sonunda ilan edildiği şekildedir.  

▪ TSGÖ kapsamında gösterilen uygulamaların son iki yıl içinde uygulamaya alınmış olması 

beklenmektedir. Daha eski uygulamalar kabul edilmez.  

▪ TSGÖ başvuru ücretleri kitapçığın sonunda belirtilmiştir. Katılım bedelleri KalDer’in 

sürdürülebilirlik projelerinde kullanılacaktır.  
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3.3 Başvuru Formu ve Dokümanı 

▪ Ödüle başvurmak için öncelikle “Kuruluş Başvuru Bilgi Formu” eksiksiz bir şekilde 

doldurulmalıdır. Ardından form, başvuru takvimine uygun olacak şekilde KalDer’e 

iletilecektir.  

▪ Kuruluş Başvuru Bilgi Formu, kuruluş sürdürülebilirlik çalışmalarının değerlendiriciler için 

özetlenmiş halidir. Form, öncelikle kurumun faaliyet alanını, amacını ve stratejilerini 

anlattığı bir bölüm ile başlayıp, TSGÖ Ödülü’nü oluşturan kriterler çerçevesinde 

doldurulacaktır. 

▪ Başvuru Formu, değerlendiriciler açısından tek başvuru kaynağıdır. Bu sebeple kurum, 

raporu hazırlarken kendilerini ve çalışmalarını hiç tanımayan/bilmeyen kişilere anlatıyor 

olduğunu unutmamalıdır. 

▪ Başvuru Bilgi Formu, fotoğraflar, sürdürülebilirlik çalışmalarına dair görsel ve grafikler, 

çizim/fotoğraf/süreç akışı gibi diyagramlar ve web sitesi linki gibi bilgiler ile 

desteklenmelidir. 

▪ Başvuru Bilgi Formu belirlenen kelime sınırlarına sadık kalmak üzere alt, üst, sağ ve sol 

yanlarından 2 cm boşluk bırakılarak oluşturulmuş, Calibri yazı karakteri, satır aralığı 1/tek 

ve 11 fontla, A4 sayfasına yazılmış olmalıdır.  

3.4 Başvuruların Değerlendirilmesi  

Başvuruların değerlendirmesinde gönüllü, bağımsız değerlendiriciler görev alacaktır. 

Değerlendiriciler ayrıca bir Değerlendirici Başvuru Formu doldurarak sürece başvurur ve gerekli 

yetkinlikleri varsa TSGÖ Yürütme Kurulu tarafından seçilerek ilgili başvurulara atamaları yapılır. 

Her bir değerlendirme ekibi bir Baş Değerlendirici ve 2-4 değerlendiriciden oluşur. Belirlenen 

kriterler çerçevesinde başvuruları önce masa başında ardından kuruluş ile yapılacak online proje 

sunumu ve saha ziyareti çerçevesinde değerlendirir, raporlandırır ve Ödül Yürütme Kurulu’na 

iletirler. 

3.5 Ödüle Hak Kazanma 

▪ Başvuruların değerlendirmesi ‘Ödül Jürisi’ tarafından, aşağıda belirtilen değerlendirme 

kriterlerine göre yapılacaktır. Ödül Jürisi; 2 KalDer Yönetim Kurulu Üyesinden ve en az 3 

ödül sürecine başvurmamış sürdürülebilirlik konusunda çalışmaları olan kurumların üst 

düzey yöneticilerinden oluşur.  

▪ Değerlendiriciler tarafından yapılan ilk değerlendirme sonunda 500 ve üzerinde puan alan 

projeler ikinci aşama olan saha ziyaretine hak kazanır.  

▪ Kuruluş ile ön değerlendirme online olarak yapılacaktır. Bu görüşmeye 3-4 saatlik bir süre 

ayrılması yeterli olacaktır. Görüşmenin içeriği ve planı ödül sürecine başvuran kuruluşlara 

ayrıca iletilecektir.  

▪ Ön değerlendirme sonrasında, değerlendiriciler tarafından kuruluşlara 1 günlük saha 

ziyareti gerçekleştirilir. Saha ziyareti sonrasında projeler tekrar değerlendirilir. 600 ve 

üzeri puan alan kuruluşlar ödül adayı olurlar. 

▪ 600 ve üzerinde puan alan ekip olmaması durumunda ödül baraj puanını düşürmek veya 

ödül verilip verilmeyeceğine karar vermek jürinin inisiyatifindedir.  
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▪ En fazla bir adet jüri teşvik ödülü verilebilir. Jüri teşvik ödülü verilirken daha önce TSGÖ 

hiç ödül almamış olmak şartları aranır. Jüri teşvik ödülü verilirken kuruluşun sektörü, 

sürece bağlılığı, sürekli başvuru durumu, ilk başvurusu olmasına rağmen gösterdiği başarı 

dikkate alınır.  

▪ Değerlendirme sonucunda puan olarak kategori bazında en yüksek puanı alan ve en az bir 

“iyi uygulama” örneği ortaya koyabilen kuruluşlar “kategori bazında iyi uygulama ödülü” 

almaya hak kazanılar.  

▪ Ödüle hak kazanan kuruluşlar her yıl düzenlenecek Türkiye Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri 

Ödül Töreninde sahiplerini bulur. Ayrıca tören kapsamında projelerin sunulması için de bir 

oturum olacaktır.  

4 KalDer SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK ÖDÜLLERİ MODELİ VE KRİTERLERİ 

TSGÖ Başvuru Bilgi Formuna bağlı başvuru raporunu doldururken kriterlerin altında hangi bilgileri 

iletmeniz gerektiği belirtilmiştir. Bu ifadelerin altını dolduracak açıklamalar, sayısal veriler, 

ölçümler, grafikler, tablolar sunulması beklenmektedir. Yapılan çalışmaların kuruluşun Amacı, 

Vizyon ve Misyon’u ile uyumlu olması ve ayrıca kuruluş stratejisi ile ilişkilendirilmesi 

beklenmektedir. Bilgi formu formatı ve sınırları yukarıda açıkça ifade edilmiştir. 

5 ÖDÜL TAKVİMİ 

 

 

 

 

  

 

 

 

Başvuruların Açıklanması 1 Mart 2023 

Son Başvuru Tarihi 31 Mart 2023 

Başvuru Dokümanı Teslim Tarihi 28 Nisan 2023 

Değerlendirici Ekipleri ile Tanışma 12 Mayıs 2023 

Masa Başı Değerlendirmelerinin Tamamlanması 30 Haziran 2023 

Saha Ziyareti Yapılacak Kuruluşlara Haber Verilmesi 28 Temmuz 2023 

Saha Ziyaretlerinin Gerçekleşmesi 19 Eylül 2023 

Ödül Kurulu Değerlendirmesi 2 Ekim 2023 

Jüri Toplantısı 10 Ekim 2023 

Ödül Töreni Kasım 2023 
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Katılım Bedeli ile İlgili Önemli Notlar 

▪ Başvuru ücreti 25.000 TL + KDV’dir. Katılım bedeline Ödül Gecesi katılım fiyatı dâhil edilmemiştir. 
▪ KalDer üyesi olmayan kuruluşlara, tablodaki ücretlere %25 eklenir. 

▪ Ücretlere aşağıda belirtilen değerlendirici masrafları dâhil değildir.  
Bunlar Kuruluş tarafından karşılanır: 

- Değerlendiricilerin ulaşım, konaklama ve konaklama dâhilinde yemek ve toplantı alanı ücretleri  
- Saha ziyareti ve uzlaşım sırasında değerlendiricilerin kuruluş ve kuruluşun tesislerine ulaşımı ve 

geri dönüşleri 
- Saha ziyaretini öncesi ve takiben yapılacak uzlaşım toplantısı toplantı yeri ve bu toplantı için 

gereken ulaşım ve/veya konaklama giderleri 

 


