
1 | Page                              

 

 

 

 
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirilen 

 

“ÇALIŞAN GÖNÜLLÜLÜĞÜ HAFTASI – GIVE&GAIN DAY” 

ETKİNLİĞİ BEŞİNCİ YILINDA 12.593 KİŞİYE ULAŞTI 

 

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından 9-15 Mayıs tarihlerinde Çalışan Gönüllülüğü 

Haftası gerçekleştirildi. 24 şirket ve 14 sivil toplum kuruluşunun işbirliğinde gerçekleştirilen 

haftada 44 farklı gönüllülük etkinliği, 1.623 gönüllü tarafından 12.593 kişiye ulaşılarak 

gerçekleştirildi. 

 

Özel sektör çalışanlarının tecrübelerini, becerilerini ve zamanlarını toplumun ihtiyaçları 

doğrultusunda gönüllü olarak değerlendirdiği ve sivil toplum kuruluşları ile çeşitli işbirlikleri 

gerçekleştirdikleri ve birlikte gönüllülüğü kutladıkları Çalışan Gönüllülüğü Haftası, ülkemizde 

beşinci kez Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirildi. 

 

Çalışan Gönüllülüğü Haftası’nda gerçekleştirilen gönüllü çalışmaları aynı zamanda Özel Sektör 

Gönüllüleri Derneği’nin katılımcılarından olduğu Business in the Community’nin (BITC) Give&Gain 

Day / Global Çalışan Gönüllülüğü Günü kapsamında da paylaşılıyor. 

 

 
9-15 Mayıs 2016 Çalışan Gönüllülüğü Haftasında gerçekleştirilen Gönüllülük Faaliyetleri; 

Çalışan Gönüllülüğü Haftası’na katılan şirketler;  Akbank, Akçansa, Altınyıldız, Anadolu Isuzu,  

BASF Türk, Bilim İlaç, Bimsa, Borusan EnBW Enerji, Boyner Grup, Bunge, Cargill, Citibank, 

Enerjisa, IBM, ING Bank, MetLife, Parıltım Yemek, Roketsan, TEI Tusaş Motor Sanayii, Ulusoy 

Elektrik, UPS, Viko by Panasonic, Vodafone, Zorlu Holding. 
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Akbank 
Çalışan Gönüllülüğü Haftası’nda Akbank’lı Gönüllüler, Akbank Ekonominin Kahramanı Çocuklar 

Projesi kapsamında ilkokul öğrencileri ile tasarrufun önemini anlatan kutu oyunu ile buluştular. 

Akbank gönüllüleri ayrıca İznik, Balıkesir ve Zonguldak’ta bulunan okullar için kitap, kırtasiye, 

kıyafet ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri toplayarak okullara ulaşmasını sağladılar.  

Akçansa 
Yarınları Dönüştüren Çocuklar Projeleri ile Büyükçekmece’deki okulları ziyaret eden Akçansa 

gönüllüleri, atıkları kaynağında ayırma, geri dönüşüm ve atıktan enerji elde etme gibi 

sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için kaynakları bilinçli kullanma yöntemleri ile ilgili 

öğrencileri bilgilendirdi. Akçansa gönüllüleri, bir hafta boyunca her gün farklı okulda verdiği 

interaktif eğitimlerle yaklaşık 500 öğrenciye ulaştı. Aynı zamanda okullara geri dönüşüm kutuları 

yerleştiren Akçansa gönüllüleri, öğrencilerin teorideki bilgilerini uygulamaya geçirmeleri için de 

fırsat sundu. 

Altınyıldız 
Çalışan Gönüllülüğü Haftası’nda Altınyıldız Gönüllüleri Meslek Lisesi Koçları, Çerkezköy Halit 

Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek tesis gezisi ve piknik 

organizasyonu ile keyifli bir gün geçirdiler. 

Anadolu Isuzu 

Çalışan Gönüllülüğü Haftası’nda Anadolu Isuzu Meslek Lisesi Koçları Programı Gönüllü Koçları, 

Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileriyle bir araya geldiler. 

Anadolu Isuzu çalışanları ayrıca gönüllü çalışanlarının katılımı ile; AÇEV ile birlikte yürütülen 

Baba Destek Programı kapsamında, ebeveynlik rolü, iletişim ve demokratik çocuk yetiştirme 

yöntemleri ve çocuk gelişimi alanlarını ele alan eğitimler gerçekleştirdi. 

 

BASF Türk 

BASF Gönüllüler Kulübü her sene yapılan kermesin bir yenisini  Çalışan Gönüllülüğü Haftası'nda 

gerçekleştirdi. Türkiye Engelsizler Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi (TEKSEM) aracılığıyla 

Sakarya'daki bir Engelli Devlet Okulu'nun kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gönüllüler 

el emeği ürünleri  kermeste satışa sundu ve 1.370 TL bağış topladı. 

 

Bilim İlaç 
Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri, Darüşşafaka Cemiyeti işbirliği ile Burgazada Sait Faik Müzesi’nde 

bir etkinlik gerçekleştirdi. Eğitmen eşliğinde Sait Faik Öyküleri okuyarak, çocukların okuma ve 

yazma becerilerini geliştirmeye destek olan gönüllüler eğitimin ardından çocuklarla ada gezisi 

yaptılar.   

BİMSA 

BİMSA'lı Sabancı Gönüllüleri "Sen Mutlu Ol Diye" Projesi kapsamında Kanserli Çocuklara Umut 

Vakfı Aile Evi’nde ikamet eden kanserli çocuklar ve aileleri ile Sabancı Müzesi gezisi ve 
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sonrasında yemek etkinliği gerçekleştirdiler. 

 
Borusan EnBW Enerji 

Borusan EnBW Enerji Meslek Lisesi Koçları, Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sarıyer 

Mehmet Şam Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileriyle birlikte Balıkesir'de bulunan 

Bandırma Rüzgar Enerji Santrali’ni ziyaret etti. Gönüllüler ayrıca Tekirdağ Muratlı ilçesinde 

bulunan Hasan Orhan İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencilerine Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 

enerji tasarrufu ve verimliliği konularında eğitim verdiler ve öğrencilerle birlikte tesis gezisi 

düzenlendi. Gönüllülük Haftası’nda bir diğer etkinlikleri ise YGA-Okyanus Gönüllüleri Projesi 

kapsamında İspir  bölgesinde yaklaşık 1500 öğrenciye İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre 

Bilinçlendirme Eğitimleri verildi. Eğitim sonrası 6-12 yaş grubu öğrencilere Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ‘Sağlıklı ve Güvenli Yaşam’ kitabı hediye edildi. 

 
Boyner Grup 
Meslek Lisesi Koçları Programı  kapsamında Boyner Grup Koçları ve 26 öğrenci programın 

kapanış buluşmasını Çerkezköy Altınyıldız tesisinde gerçekleştirdi. Gönüllüler ve meslek lisesi 

öğrencileri Altınyıldız'ın bahçesinde ilk önce sınav dönemi öncesi motivasyonu için piknik yaptı 

ve ardından, tesis gezisi ile kumaşın hikayesini öğrendiler.  

Boyner Grup Gönüllüleri her haftasonu Hadımköy ve Kısırkaya’da sokak hayvanları için 

gerçekleştirdikleri çalışmaları Çalışan Gönüllülüğü Haftası’nda da devam ettiler. Gönüllüler, 

sokak hayvanlarına yiyecek ve sevgilerini götürerek destek vermeye devam ediyorlar.  

Boyner Grup Soma’lı kadınların el emeği, göz nuru olan Soma Artisans ürünlerinin Beymen 

mağazalarında Kids Bölümü’ndeki satışları ile Soma’da kadınların ekonomik güçlenmesine ve 

çocukların eğitime devamına katkı sunuyor. Beymen merkez ofis çalışanları Çalışan Gönüllülüğü 

Haftası’nda ürünlerin etiketlerini takarak gönüllü destek verdiler.   

Bunge 

Bunge Meslek Lisesi Koçları, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileriyle 

ofis gezisinde buluştu. İnsan Kaynakları Müdürü öğrencilerle kariyer odaklı interaktif bir sunum 

gerçekleştirdi. Sunumun ardından tüm bölümleri gezen ve çalışanlarla sohbet eden öğrenciler 

çalışma ortamını görme fırsatı yakaladılar.  
 
Cargill 
Cargill Gönüllüleri Çalışan Gönüllülüğü Haftasına 3 farklı etkinlik ile katıldı. Cargill Balıkesir 

Turyağ Fabrikasından 5 gönüllü, 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlköğretim Okulu 3. Sınıf 

öğrencileri için geri dönüştürülebilen atıklar, çevrenin korunması ve dünya için suyun önemi gibi 

konularda bilinçlendirme çalışması yaptılar.  

Cargill Gönüllü Koçları ve Orhangazi Meslek Lisesi Öğrencileri ile Fıstık çamlarından oluşan, 

Bursa Orhangazi’de bulunan Cargill Hatıra Ormanı’nda sulama ve bakım çalışmaları 



4 | Page                              

gerçekleştirdiler. 

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile Cargill çalışanları, Maltepe’de hayata geçen Destek Market’i 

çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için daha tercih edilir bir mekana dönüştürmek adına yeni bir 

işbirliği yaptı. Ailelerin alışveriş yaparken çocukların da rahat ve verimli zaman geçirebilmeleri 

için Cargill çalışanları ile birlikte Destek Market içerisindeki bir bölüm çocuk oyun alanı haline 

getirildi. 

Citibank 

9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Çalışan Gönüllülüğü Haftası’nda, Citibank 

Gönüllüleri, Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluşarak çalıştıkları 

departmanlar, meslekleri, sorumlu oldukları görevler ve iş dünyasında elde ettikleri deneyimleri 

paylaştılar.  

Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından yürütülen Şirket Programı kapsamında 7 Citibank gönüllü 

mentorü 72 lise öğrencisini ile bir araya geldi. Yaparak öğrenmeye dayalı Şirket programı 

kapsamında öğrenciler, rehber öğretmenleri ve  iş  dünyasını  temsil  eden  mentorları 

yardımıyla okullarında  mikro  şirketler  kurmakta, yönetmekte, gerçek ürün/hizmet üreterek 

okul sınırları içinde satış yapmakta, ürün/hizmetlerini sergilemek üzere ulusal ve uluslararası 

fuarlara katılmakta ve program sonunda şirketlerini tasfiye etmektedirler. 

 

Enerjisa 
Enerjisa’lı Sabancı Gönüllüleri Kütüphane Kurtları Ekibi, kadın haklarının savunulması ve 

korunmasında hayati bir önem taşıyan kadın belleğinin gelecek kuşaklara aktarımı işlevini gören 

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nı tanıtmak amacıyla seminerler, tanıtım 

toplantıları ve şirket içinde kütüphane kurulması gibi çeşitli etkinlikler düzenledi.  

Bir diğer Enerjisa’lı Sabancı Gönüllüleri ekibi ise “Kökü Sende” projeleri ile hem kemoterapi 

nedeniyle saçları dökülen kadınlara bağışlanan saçlardan yapılacak perukların ulaştırılmasını, 

hem de bağışçılar ile bağış alan kadınlar arasında bu sayede bir "moral ağı" kurulması amacıyla 

bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında saç bağışı toplanıyor ve çeşitli kermesler 

düzenleniyor. 

IBM 
Türk Böbrek Vakfı ile IBM Gönüllüleri Kemal Halil Tanır İlköğretim Okulundaki 3'üncü ve 4'üncü 

sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, "Sağlıklı Olmak İçin Nasıl Beslenmeliyiz, Nelere Dikkat 

Etmeliyiz?" adlı eğitim seminerini gerçekleştirdi. Özellikle birçok hastalığa neden olan aşırı şeker 

ve tuz kullanımı konusunda öğrencilerle faydalı bilgiler paylaşıldı. Programa katılan IBM 

çalışanlarının adına Türk Böbrek Vakfı’na IBM Toplum için Gönüllülük Hibesi kapsamında bağış 

yapıldı. 

ING Bank 

ING Bank,  9 – 15 Mayıs çalışan gönüllülüğü haftası kapsamında kurum içi gönüllülük platformu 

600 üyesi bulunan Turuncu Kalpler’in 61 üyesiyle Kahramanmaraş ve İstanbul’da ürettikleri 
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projelerle 203 gönüllülük saati geçirdi. Kahramanmaraş’taki Turuncu Kalpler huzur evi ziyareti 

yaparak anneler gününü kutladı. İstanbul’da yapılan çalışmalar kapsamında Teftiş ekibi 

gönüllüleri Koruncuk Vakfı Çocukları ile Bolluca Çocuk Köyü bahçesinde piknik yaptı, eğlenceli 

oyunlarla hem çocuklar hem gönüllüler eğlenceli vakit geçirdi. Gönüllülüğü sürdürülebilirlik 

projelerinin önemli bir parçası olarak gören ING Bank, genel müdürlük binasının yenilenmesi 

sonrası ortaya çıkan atıl halıları Yedikule Hayvan Barınağı’na teslim etmeye Turuncu Kalpler 

gönüllüleriyle birlikte gitti. Turuncu Kalpler, barınağın kurucusu ve gönüllü yöneticisi Meral 

Olcay’ın ilham verici gönüllülük hikayesini dinledikten sonra  barınak sakinleriyle vakit geçirdiler. 

 

MetLife 
Gençlere kariyer planlamalarında rehberlik vermeyi amaçlayan Meet Up Programı çerçevesinde 

MetLife Emeklilik ve Hayat Gönüllüleri 20 okuldan 200 lise öğrencisi ile bir araya geldi. MetLife 

Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven ve Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 

Başkanı Barış Tezcan’ın kariyer yolculuklarına ilişkin konuşmalarıyla başlayan etkinlik, MetLife İK 

Direktörü Pınar Göçgün’ün, öğrencilerin kariyer planlamalarında doğru tercihler 

yapabilmelerine ilişkin gerçekleştirdiği sunumla ve paylaşımlarla devam etti. 20 MetLife 

gönüllüsü 10’ar öğrenci ve 1 MetLife gönüllüsünden oluşan gruplara ayrılarak roundtable 

etkinliği çerçevesinde mini bir workshop çalışması da gerçekleştirdiler. Workshop çalışmasında 

öğrenciler kariyer planlamaları çerçevesinde kendilerine rehberlik veren MetLife gönüllüleri ile 

fikir alışverişinde bulundular. 

Parıltım Yemek 
Parıltım Yemek Gönüllüleri, TEMA ile birlikte ‘Tohumlar Toprağını Arıyor’ Projesi kapsamında 

Başakşehir’deki İBB Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda tohum ekimi gerçekleştirdi. Etkinlik 

kapsamında ilkokul öğrencileri ve gönüllüler,   kızılçam tohumunun ağaç olma hikayesini 

öğrendiler. Hem gönüllülerin hem çocukların toprak ve doğa konusunda bilinçlendiği bir etkinlik 

gerçekleştirildi.  

Roketsan 
Roketsan, Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu’nda okuyan gençler ile bir araya 

geldi. Gençlerin hem sosyal hayatlarında hem de yavaş yavaş iş hayatına yaklaştıkları bu 

dönemlerinde kendileri için fayda sağlayabilecek, katma değer yaratacak ve onlar adına ışık 

olabilecek farklı kişisel gelişim konularında paylaşımda bulundular. “ROKETSAN Kişisel Gelişim 

Buluşması” adıyla projelendirilen etkinlik çerçevesinde; Vizyon Sahibi Olmak, Hedef Belirlemek, 

Zaman Yönetimi, Müzakere ve Çatışma, İkna Teknikleri, Algılama ve Sosyal Öğrenme 

konularında paylaşımlarda bulunuldu.  

TEI Tusaş Motor Sanayii 

 
TEI, Çalışan Gönüllülüğü Haftası kapsamında çalışanları ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk 

projelerine huzurevi ziyareti ve kan bağışı kampanyaları ile devam etti. Bu kapsamda ilk olarak, 

Meslek Lisesi Koçları Programı’ndaki TEI çalışanlarından oluşan 16 koç ve Atatürk Teknik ve 

Endüstri Meslek Lisesi’nden 96 öğrenci ile birlikte Safiye Gönül Bayar Huzurevi’ni ziyaret ettiler. 
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Ziyaret esnasında huzurevinde kalan büyüklere çiçek ve hediyeler takdim edildi.  Diğer bir 

etkinlik ise Kızılay ile yapılan işbirliği kapsamında TEI kampüsünde gerçekleşen kan bağışı 

kampanyası oldu. TEI yerleşkesine konumlandırılan Kızılay tırı ile 80 çalışan kan bağışında 

bulunma imkanına sahip oldu.  

Ulusoy Elektrik 
Ulusoy Elektrik çalışanları, zihinsel engelli öğrencilere uygun sınıf düzenleri ve dizaynı ile özel 

eğitim vererek zihinsel engelli çocukların topluma kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren 

Sincan Ali Aktürk Eğitim ve Uygulama Okulu’nu ziyaret etti. Bu ziyaret ile okulda eğitim gören 

zihinsel engelli öğrenciler ve velilere sosyal motivasyon sağladılar. 

UPS 

UPS Türkiye Çalışan Gönüllülüğü Haftası’nda 210 kişi ile beraber toplam 550 saat gönüllük 

aktivitesi gerçekleştirdi. UPS Türkiye gönüllüleri Aydos Ormanı Mesire Alanı ve Kurnaköy Piknik 

Alanı’nda çevre temizliği yaptı, Kayışdağı Darülaceze’yi ziyaret ederek yaşlılarla beraber vakit 

geçirdi, Kurtkoy Anadolu Lisesi’ni güzelleştirmek adına boyama aktivitesi gerçekleştirdi, lösemi 

hastalarına destek olmak için Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı programında kök hücre bağışçısı 

olabilmek için numune bıraktı, lösemi hastası çocuklar ve aileleri ile birlikte farkındalık yaratmak 

için Lösev ile Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ne katıldılar. Kaçuv’u ziyaret ederek kanser hastalığı ile 

mücadele eden çocuklar ile cam boyama aktivitesi gerçekleştirdiler ve Bakırköy Hayvan 

Barınağı’nı ziyaret ederek mama yardımında bulundular. Ayrıca çocuklarıyla beraber İstanbul 

Orman Fidanlığı’nı ziyaret eden UPS gönüllüleri, çocuklara yeşil bir dünya için farkındalık yaratan 

harika bir eğitim verdiler. 

 

Viko by Panasonic 
Viko çalışanlarından oluşan Aydınlık Toplum Gönüllüleri, KASEV Vakfı Huzurevi’ndeki yaşlıları 

ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdiler. Gönül Kumbarası projesi ile Aksaray ili Atatürk 

İlkokulu’nun ihtiyaç sahibi öğrencileri için düzenlenen kampanyaya çalışanlar oyuncak, kitap ve 

kırtasiye malzemeleri ile destek oldular. Viko Aydınlık Toplum Gönüllüleri hayatta en büyük 

arzusu orijinal Beşiktaş Formalarına sahip olmak olan ve bu formaları hediye olarak kabul 

etmeyen Otizimli bir öğrenciye destek oldular. Puzzle yapmak konusunda çok yetenekli 

olduğunu öğrendikleri öğrenci için VİKO ürün görsellerinden oluşturulan ve öğrenci tarafından 

tamamlanan puzzleları satın alan Viko Gönüllüleri bu sayede öğrencinin forma hayalini gerçeğe 

dönüştürdü. 

Vodafone 

Vodafone Gönüllüleri Çalışan Gönüllülüğü Haftası'nda engelli ve dezavantajlı bireylerin hayata 

tam katılımlarını sağlamak için AYDER ve UNDP ile birlikte hayata geçirdiği Düşler 

Akademisi’nin görme engelli öğrencilerine yönelik Sesli Kitap Okuma Projesi’ni başlattı. Proje 

kapsamında eğitimlerini tamamlayan Vodafone Gönüllüleri, Düşler Akademisi’nin Ataşehir’deki 

merkezinde görme engelli öğrenciler için kitap okudu. Çalışan Gönüllülüğü Haftası’nda tanıtılan 

bu anlamlı proje, gönüllü çalışanların desteğiyle devam edecek. 
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Zorlu Holding 
Zorlu Gönüllüleri, Çalışan Gönüllülüğü Haftası kapsamında ÖSGD programı olan “Meslek 

Tanıtımı” etkinliğini Çeliktepe Ortaokulu’nda gerçekleştirdi. Zorlu Grup şirketlerinde farklı 

departmanlarda görev yapan, farklı mesleklere sahip gönüllüler, 5., 6. ve 7. Sınıf öğrencileri ile 

buluştu ve kendi eğitim ve meslek hayatı hikayelerini paylaştı. Zorlu Gönüllüleri Çalışan 

Gönüllülüğü Haftası’nda Darüşşafaka’lı öğrenciler ile ile Zorlu Center’da bir etkinlik daha 

gerçekleştirdi. Birlikte “Digital Revolution” ve “Goal” sergilerini gezdiler ve bowling turnuvası 

düzenlediler.  

Editöre not: 

 
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Hakkında: 
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD), şirketler için Kurumsal Gönüllülük Programları geliştirilmesi, 
çalışanların gönüllü olarak bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri projelerin kurgulanması, kurumsal 
gönüllülüğün teşvik edilmesi amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. 
ÖSGD, Kurumsal Gönüllülük Programları ile gönüllülük çalışmalarını sürdüren 70’e yakın üyesi ve 7 binin 
üzerinde aktif gönüllü çalışan ve işbirliği yapılan sivil toplum kuruluşları ile bir gönüllülük ağı 
yaratmaktadır.  
Özel sektörde gönüllülük çalışmalarında referans noktası olmayı vizyon edinen ÖSGD, başta Kurumsal 
Gönüllülük Programı danışmanlığı olmak üzere, çalışanların yetkinliklerini gönüllülük aracılığı ile 
geliştiren projeler ve gönüllülük günü organizasyonu gibi alanlarda da hizmet veriyor. Pek çok sivil 
toplum kuruluşu ile işbirliği içinde çalışanların gönüllü olarak fark yaratmasına ortam sağlayan ÖSGD, 
Okul Dostu Programı ve Meslek Lisesi Koçları Programı ile şirket çalışanlarının gönüllü katkılarının 
öğrenciler ile buluşmasına destek oluyor. ÖSGD, 9 yıldır düzenlediği Gönülden Ödüller ile çalışan 
gönüllüğünün ülkemizde yaygınlaşması, iyi örneklerin paylaşılması, kurumların ve çalışanlarının 
gönüllülük heyecanını yaşatmayı sürdürüyor.  

 
Business in the Community 

Business in the Community sorumlu iş anlamına gelmektedir. 800 üzerinde şirket, 66.711 çalışan gönüllü, 

yarım milyondan fazla gönüllü saati ile programlara katkı sağlamıştır. Şirketler arasında sorumluluk 

konusunda iyi örnekleri yaygınlaştırmak ve sosyal sorumluluk çıtasını yükseltmeyi hedeflemektedir. İyi 

uygulamalarını üye şirketleri ile paylaşmaktadır. Prens Charles’in başkanı olduğu kar amacı gütmeyen bir 

kuruluştur. www.bitc.org.uk 

 


