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KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERTİFİKA 

PROGRAMI  

9. Yıl Mezunlarını Verdi! 
 

“Sürdürülebilirlik Adına Atılan Her Adım, Sizi Başarıya 

Taşıyor” 
 

 
 

REC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından 

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

sürdürülebilirlik çalışmalarını teşvik etme amacı ile 6 Nisan – 1 Haziran 2016 tarihleri 

arasında Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde 9. 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 

kurumlarından 19 kişi katıldı.  

 
Bu yılki program, yeni ve geçmiş dönem mezunlarının katıldığı 8 Eylül 2016 Perşembe 

günü 18.30 – 20.30 arasında, Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge’da gerçekleştirilen bir 

resepsiyonda, 2016 mezunlarının sertifikalarını almalarıyla son buldu.  

 

Sertifika törenine mezunların yanı sıra; REC Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi ve TÜSİAD’dan 

yönetici ve akademisyenler katıldı. Sertifikalar, REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, 
BÜYEM Direktörü Tamer Atabarut ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akman  

tarafından katılımcılara takdim edildi. 



 

REC Türkiye 
Mustafa Kemal Mahallesi  

2142.Sokak, No: 18 /11 Söğütözü Ankara 
www.rec.org.tr 

BASIN BÜLTENİ 08 Eylül 2016 

 

 2 

 

 
 

 

 

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, programın önemine ilişkin konuşmasında şu 

konulara değindi: “REC Türkiye’nin kurulmasının üzerinden on iki yıl geçti. Kurumsal 

Sürdürülebilirlik Sertifika Programı REC Türkiye’nin öncülüğünde ülkemizdeki özel sektör 

profesyonellerine yönelik ilk sürdürülebilirlik vizyonuna ilişkin program oldu. Sayman 

sözlerine şöyle devam etti: “KSSP ile şirketlerin değişime hazırlanırken önemli bir adım 

atmasına vesile oluyoruz. 2016 yılının sürdürülebilirlik adına önemli bir yıl olacağını 

hatırlatmak istiyorum. Bir taraftan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) ile ilgili süreçler 

devam ederken diğer taraftan da Paris ardından iklim müzakerelerinin yeni bir boyut 

kazanmasını umuyoruz. Bu iki süreçte de özel sektörün çok önemli rolü var. Değerli 

katılımcılarımızın da bu süreçlere ilişkin katkı yapacağına mezunlarımızla olan 

diyaloglarımızdan dolayı inancım sonsuz.”  

 
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Direktörü Tamer Atabarut konuşmasında 

REC Türkiye ile 9 yılı aşkın bir süredir çok yakın çalışmalar yürüttüklerini ve KSSP’nin en 

önemli çalışmalardan biri olduğunu belirtti. İş hayatıyla beraber bu tür eğitimleri 

yürütmenin kolay olmadığını söyleyerek, en büyük teşekkürün katılımcılara gelmesi 

gerektiğini ifade etti. Atabarut, Kurumsal Sürdürülebilirlik konusunun gittikçe önem 

kazandığını ve katılımcıların kendilerine önemli bir konu da yatırım yaptıklarını ifade etti. 

 
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akman konuşmasında: TÜSİAD olarak REC Türkiye ile 

birlikte kurmuş oldukları, Türkiye’de iklim değişikliği konusunda duyarlı 25 üye şirketine 

bulunduran İklim Platformuna 2008 yılından beri katkılarda bulunduklarını ve yine İklim 

Platformu desteği ile devam eden KSSP’nin yelpazesinin her yıl giderek genişlemesinden 

memnun olduklarını ifade etti.  Bu programın, özel sektörün geleceğe dönük önemli 

problemlerine ve uzun vadede tehdit ve riskleri yönetebilmeleri adına çok önemli fayda 
sağladığını belirtti. Akman, sürdürülebilirlik ile ilgisi olan şirketlerin/kişilerin bıkmadan çok 

çalışması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, KSSP’yi TÜSİAD olarak çok önemsediklerini ve bu 

konularda çalışmaların mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi. 
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Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP): 
Sürdürülebilirlik konusunda Türkiye’de ilk defa 2007 yılında başlatılan 

KSSP’nin 2016 yılı mezunları ile birlikte 200’den fazla mezunu var. Dokuz 
dönemden bu yana REC Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu 

Eğitim Merkezi işbirliğiyle 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 Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika 
Programı 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 kar 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, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, 

çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konularda etkin çözümler üretmeleri için destek 

vermektedir. 
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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: http://kssp.rec.org.tr 
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