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Koç Bilgi Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Aydoğan:

Yeşil Bilgi Platformu’muz, bilginin 
bilince dönüşmesi sürecine 
katkıda bulundu

“Çevre”nin en çok ilgi duydukları 
alan olduğunu belirten Aydoğan, 
çalışanlarının da “Yeşil Bilgi 
Anayasası”na imza atıp gönüllü 
birer “Yeşil Bilgi Elçisi” olarak 
çevre sorunlarıyla mücadeleyi 
içselleştirdiklerini vurguladı. 
Aydoğan, 2008’den beri hayata 
geçirdikleri Platform ile Koç 
Topluluğu şirketlerinin 2011’de 
bir önceki yıla oranla 525.000 
KW enerji tasarrufu sağladığını 
bildirdi. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe faaliyet gösteren 
firmalarımızın yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerinden 
örnekler sunduğumuz “Dosya” sayfalarımıza Koç Bilgi Grubu 

Kurumsal İletişim Direktörü Banu Aydoğan da katkı verdi.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının, çevre kirliliğinin 
azaltılmasında önemli rol oynadığına değinen Aydoğan, bu noktada 
sektöre büyük görevler düştüğüne işaret etti. 2008’de kurumsal sosyal 
sorumluluk projesi olarak Yeşil Bilgi Platformu’nu hayata geçirdiklerini 
anlatan Aydoğan, Platform olarak 5000’i bulan gönüllü elçi ve 30’dan 
fazla iş ortağı ile küresel ısınmadan iklim değişikliğine, suyun doğru 
kullanımından orman yangınlarına kadar 20 ayrı proje ve uygulamayı 
hayata geçirdiklerini söyledi.

Dünya genelinde kabul gören standart ve raporlama sistemi olan 
Küresel Raporlama Enstitüsü’nün (Global Reporting Initiative-GRI) 
raporlama çerçevesi kullanarak üç yıldır “Koç Topluluğu Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Raporu” oluşturduklarını bildiren Aydoğan, 
raporun 2012 yılı sonuçlarına ilişkin verileri paylaştı. Koç Topluluğu 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’na göre, Yeşil Bilgi Platformu’nun 
liderliğinde hayata geçirilen çevreye saygılı uygulamalarla Koç 
Topluluğu şirketleri 2011’de bir önceki yıla oranla 525.000 KW enerji 
tasarrufu sağladı. 

“Yeşil Bilgi Anayasası”na imza atan ve hepsi birer “Yeşil Bilgi Elçisi” 
olmayı gönüllü olarak kabul eden çalışanların, çevre sorunlarıyla 
mücadele konusunu içselleştirmeleri sonucu, platforma üye şirketlerin 
su tüketiminin yüzde 10 civarında azaldığını kaydeden Aydoğan, 
elektrik ve klimadan da tasarruf ettiklerini açıkladı. Aydoğan, Yeşil 
Bilgi Platformu’nun temel hedefinin “Türkiye’nin Çevre Platformu” 
olmak olduğunu da vurguladı.   
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-KoçSistem olarak hangi sosyal sorumluluk projelerini yürütüyorsunuz? Sosyal 
Sorumluluk (SS)ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri arasında ne gibi 
farklar var? 

-Bildiğiniz gibi, bazı kavramlar ortak paydada buluştukça giderek evrilmektedir. Sosyal 
sorumluluk kavramı ile kurumsal sosyal sorumluluk kavramı arasında da ortak paydaya 
dayanan bir evrilme söz konusudur. Genel anlamda, “insan ve toplum yararına ve daha 
yaşanılabilir bir dünya için yapılan faaliyetler” sosyal sorumluluk ile kurumsal sosyal 
sorumluluk kavramlarının ortak paydasını oluşturmaktadır. 

Sosyal sorumlulukta, sivil toplum örgütleri ya da kamu kuruluşları, birlikte ya da ayrı ayrı insan 
ve toplum yararına, daha güzel yarınlar için çeşitli aksiyonlar alırken, belli yaptırımlarla belli 
hakların korunması adına da hareket ederler. Sosyal sorumluluk, yaygın şekliyle, tüketiciyi 
yanıltmamak, onların hakkına duyarlı olmak ve saygı göstermek, adalet anlayışı içinde hareket 
etmek, insan hakları gibi iş ahlakı çerçevesinde anılan ve kullanılan bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
Kurumsal sosyal sorumlulukta ise, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları ile beraber 

toplum yararına yapılan 
çalışmalara işletmelerin de 
(özel sektörün) desteği söz 
konusudur. Kurumsal sosyal 
sorumlulukta işletmeler, gönüllü 
kuruluşlar, gerektiğinde kamu 
kurumlarıve tüketiciler aynı 
amaç için bir araya gelirler. 
Gönüllülük ve isteklilik unsurları, 
kurumsal sosyal sorumluluğun 
kilit kelimeleridir. Kurumsal 
sosyal sorumlulukta işletmeler, 
kendi iş alanlarından bağımsız 
ya da stratejik anlamda kendi 
iş alanlarının da itici gücünden 
yararlanarak, direk kendilerine 
ticari fayda getirmeyecek, ürün 
ve hizmetlerini reklam, tanıtım ya 
da pazarlama amacı taşımayacak 
şekilde paydaşları, hedef kitlesi ve/
veya toplum geneli yararına sağlık, 
eğitim, çevre gibi alanlarda kendi 
inisiyatifleriyle ya da sivil toplum 
örgütleri ile işbirliği içinde çeşitli 
projeler hayata geçirirler. 

Hizmet verdiği sektörde, bağlı 
bulunduğu topluluğun sosyal 
sorumluluğa verdiği önem 
çerçevesinde ve genel iş etiği 

prensiplerine göre sosyal 
sorumluluk ilkelerine her 
zaman önem veren KoçSistem, 
tüm paydaşları nezdinde değer 
yaratmanın yanı sıra topluma 
fayda sağlamayı da öncelikli 
hedefi olarak görür. Bu anlayışla, 
KoçSistem’in de yer aldığı 
Koç Bilgi Grubu şirketlerinin 
liderliğinde 2008 yılında Yeşil Bilgi 
Platformu’nu kurumsal sosyal 
sorumluluk projesi olarak hayata 
geçirdik.

Yeşil Bilgi Platformu, çevre 
sorunlarıyla mücadelenin en 
etkin yolunun farkındalıktan 
geçtiğinden hareketle, bilginin 
davranış alışkanlığına dönüşmesi 
adına, sürdürülebilir olmayı 
çalışmalarında temel esas kabul 
ediyor. Platformun bu misyonunu 
içselleştiren ve kurum kültürü 
olarak sahiplenen şirketlerimiz, 
yaptıkları proje ve uygulamalarla 
sadece kendileri değil, hizmet 
verdikleri şirketleri de bu çevreci yaklaşıma dahil ediyor.

-Yürüttüğünüz SS veya KSS projeleri faaliyet alanınızla ilgili mi? Söz konusu proje/
projeler, ne zamandan başladı? Nasıl hazırlandı? Ne kadar bütçe ayrıldı? 

-Kurumsal sosyal sorumluluk projemizi belirlemek üzere yola çıktığımızda, ilk olarak, Koç 
Bilgi Grubu Kurumsal İletişim Direktörlüğü liderliğinde, Koç Bilgi Grubu şirketlerinden ilgili 
yöneticilerimizin katılımı ile arama konferansları düzenlendik. 

Proje faaliyet alanımızı seçerken, öncelikle, stratejik anlamda iş alanımızın desteğini projenin 
itici gücü olarak kullanmayı önemsedik. Bununla beraber, toplum genelini ilgilendiren ve 
eğitim, sağlık gibi genel konulara oranla, nispeten, üzerinde daha çok çalışma yapılmasına 
muhtaç “çevre” alanı, en çok ilgi duyduğumuz alan oldu. Çevre konusu ile bilgi teknolojileri ve 
iletişim sektörü arasındaki bağ ise, bizi bu alana iten bir diğer önemli sebepti. 

Bunun sebebini biraz daha detaylı açıklamak gerekirse; günümüzde üretilen neredeyse 
her yeni ürünün sadece sahip olduğu yenilikçi özellikleri değil, karbon emisyonlarını 
azaltmasından, tasarımında kullanılan hammaddelerin toksin madde içermemesine, geri 
dönüşebilir olmasından ne kadar çevre dostu olduğu kadar bir takım kriterler de göz önünde 
bulunduruluyor. Bu noktada bilgi teknolojileri ve iletişim sektörüne büyük görevler düşüyor. 
Bunun birinci nedeni, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının, çevre kirliliğinin 
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azaltılmasında önemli rol oynaması. Yalnızca birçok işi bilgisayar aracılığıyla yapmak bile -yazıcı 
çıktısı almak yerine bilgisayarda işlem yapmak, toplantıları yüz yüze yerine on-line ortamda 
gerçekleştirmek gibi– çevreye daha az zarar vermek anlamına geliyor. Projenin kurucu üyeleri 
olan Koç Bilgi Grubu şirketlerinin bu sektörde yer almasının, kurumsal sosyal sorumluluk 
alanında “çevre”ye odaklanmamızda önemli yeri vardır. 

Çevreyi korumanın en önemli dayanağının, bireylerin bu konuda duyarlılık geliştirecekleri 
bir bilince erişmesi olduğu, artık su götürmez gerçek. Bu bilincin gelişmesi içinse öncelikle 
kaynağından alınan “doğru bilgiye” ihtiyaç var. Projenin kurucu üyeleri olan Koç Bilgi Grubu 
şirketleri faaliyet alanları gereği “bilgi iletişimi” yapıyor ki bu iş kolu bilginin en hızlı, en çağdaş 
yöntemlerle yayılmasına, çevreci şekilde iletilmesine imkân sağlıyor. 

İş kolumuzun, yapmak istediğimiz projeye destek veren önemli faktörlerden biri olması, Yeşil 
Bilgi Platformu’nun, bilginin bilince dönüşmesi sürecine hızla ve en çağdaş yoldan katkıda 
bulundu. 

Böylece 24 Eylül 2008 tarihinde; adını, hedefini, amacını, hedef kitlesini ve paydaşlarını 
belirlediğimiz Yeşil Bilgi Platformu projesini, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmamız olarak 
hayata geçirdik.

Bilincin yaygınlaşması amacıyla odaklandığımız konularda, en çevreci yöntemlerle farkındalık 
yaratmaya yönelik gönüllülük esasıyla çalışmalarımızı sürdürüyor, tüm paydaşlarımızın gönüllü 
katılımı ile projelerimizi optimum bütçelerde hayata geçiriyoruz. 

-Proje/projeler ile neyi hedefliyorsunuz? Ne kadar sürecek?

-Yeşil Bilgi Platformu, belli bir zaman dilimi içinde faaliyet göstermesi düşünülen bir proje 
olarak planlanmadı. Platformumuzun temel hedefi; sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üreten, 
bireysel ve kurumsal katılıma ve işbirliğine açık yapısı ile fark yaratan uygulamalara imza atan 
“Türkiye’nin Çevre Platformu” olmaktır. 

Yeşil Bilgi Platformu olarak kurulduğumuz tarihten bu yana olduğu gibi bundan sonra da ana 
misyonumuz olan “bilginin bilince dönüşmesi sürecine” hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bunun 
yanı sıra platformumuzun iletişim kanalı olarak da tanımlayabileceğimiz, Türkiye’nin çevre 
portali olma yolunda ilerleyen www.yesilbilgi.org’taki fark yaratan uygulamalarımıza yenilerini 
eklemeyi ve interaktif katılımlarla daha geniş kesimlerin platformumuza gönüllü katılımlarını 
sağlamayı hedefliyoruz. 

-Sosyal sorumluluk projenizin kapsamı nedir?

-Yeşil Bilgi Platformu olarak tüm çevre sorunlarını faaliyet kapsamımız içinde görüyor; bu 
sorunlara yönelik toplum genelindeki farkındalığı ve bilgi düzeyini artırmak üzere bilgi yayılımını 
sağlayabileceğimiz, başta çalışanlarımız olmak üzere geniş kitleleri dahil edebileceğimiz 
projeler yürütüyoruz. 
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-Bugüne kadar proje/projeler kapsamında neler yapıldı? 

-Yeşil Bilgi Platformu olarak bireysel ve kurumsal işbirliğine açık yapımız, gönüllülüğü esas 
alan çalışma felsefemiz, sayısı 5000’i bulan gönüllü elçilerimiz ve 30’dan fazla iş ortağımız ile 
küresel ısınmadan iklim değişikliğine, suyun doğru kullanımından orman yangınlarına kadar 
20 ayrı proje ve uygulamayı hayata geçirdik. Sadece projelerimiz çerçevesinde; 11.000 fidan 
dikerek, ülke genelinde yaklaşık 20 hektar alanın ağaçlandırılmasını sağladık.
Yeşil Bilgi Platformu’nun bu misyonunu içselleştiren ve kurum kültürü olarak sahiplenen 
KoçSistem’in de yer aldığı Koç Bilgi Grubu şirketleri ise pek çok uygulamayı iş süreçlerine ve 
çalışmalarına entegre etti. Sadece şirketlerimizde değil, müşterilerimiz ve toplum nezdinde de 
bu kültürün benimsenmesi ve içselleştirilmesi adına çalışmalarda bulunuyoruz. Bu nedenle en 
ideal teknolojilerle yüksek katma değer yaratmak daimi hedefimiz oluyor.
Yeşil Bilgi Platformu’nun itici gücüyle, üç yıldır, dünya genelinde kabul görmüş bir standart 
ve raporlama sistemi olan Global Reporting Initiative (GRI) raporlama çerçevesi kullanılarak 
oluşturulan “Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu”nda (KSS), Koç Topluluğu 
içinde yer alan şirketlerden biri olduğumuz bilgisini de paylaşmak isteriz.
2012 yılında açıklanan son rapora göre; Yeşil Bilgi Platformu’nun liderliğinde çevreye saygılı 
uygulamalar hayata geçiren kurucu şirketlerimiz, 2011 yılında, bir önceki yıla oranla 525.000 KW 
enerji tasarrufu sağlamayı başarmıştır.

-Hedef kitleyi nasıl belirlediniz? 

-Faaliyet alanımız, çevre sorunları gibi tüm bireyleri ilgilendiren bir konu olduğu için hedef 
kitlemizi; din, ırk, yaş, cinsiyet ya da ekonomik durum gibi kriterlerden bağımsız, çevre sorunları 
konusunda farkındalığa sahip olması gereken herkesolarak tanımlayabiliriz.

-Proje/projelerin şirketinize ve topluma yansımaları neler oldu? Şirketinize/
çalışanlarınıza ne gibi artı değerler yarattı? 

-Öncelikle Yeşil Bilgi Platformu’nun çalışanlarımız ve şirketlerimize yansımaları ne oldu, 
ne gibi artılar sağladı kısaca özetlemek isteriz: Çalışmalarımıza, öncelikle çalışanlarımızın, 
çevre hassasiyetlerini tanımladığı “Yeşil Bilgi Anayası”na imza atmalarıyla başladık. Her biri 
birer “Yeşil Bilgi Elçisi” olmayı gönüllü olarak kabul eden çalışanlarımızın, çevre sorunlarıyla 
mücadele konusunu içselleştirmeleri neticesinde, platforma üye şirketlerin su tüketiminin 
yüzde 10 civarında azaldığını, elektrik ve klimadan da tasarruf etmeye başladıklarını gördük.

Proje ile ilgili yapılan anket ve araştırma sonuçlarına göre ise çalışanlarımızın yüzde 96’sı, 
Platform’un, şirketlerinin itibarını ve pozitif algısını olumlu yönde etkilediği ve şirketlerine karşı 
memnuniyetlerini güçlendirdiği görüşündeler. Bu bağlamda Yeşil Bilgi Platformu’nun, çalışan 
bağlılığına ve müşteri algısına da pozitif ivme kazandıran önemli çalışmalardan biri olduğunu 
memnuniyetle söylemek isteriz. 

Yeşil Bilgi Platformu olarak çalışanlarımıza yönelik kampanya ve projeleri aralıksız sürdürüyor, 
her projemizin sonunda önemli çıktılar elde ediyoruz. 2011 yılında KoçSistem çalışanlarını 
kapsayan iki, geçtiğimiz yıl ise üç proje hayata geçirdik. 

2012 yılında gerçekleştirdiğimiz projelerden biri olan “Madalyonun Yeşil Yüzü”nde; çalışanların 

enerji tasarrufu ile ilgili farkındalık düzeylerini artırmak üzere asansör kullanımını, çarpıcı 
görseller aracılığı ile azaltmayı hedefledik. Proje sonunda asansörlerin kullanımından 
kaynaklanan enerji tüketimini yüzde 45’lere varan oranda azaltmayı başardık.

Yeşil Bilgi Platformu olarak, 2012 yılı içinde hayata geçirdiğimiz diğer bir projede ise; Temel 
Karataş tarafından kaleme alınan “Hava, Su ve Toprak için 100 Yeşil Adım” isimli kitabı, 
KoçSistem’in intranet’inde on-line olarak paylaştık. Çalışanlarımıza, gündelik yaşamlarında 
yapacakları basit değişikliklerle nasıl daha çevreci bir yaşam kurabileceklerini keyifli bir dilde 
anlatan bu kitap,aynı zamanda çevre sorunları adına bir şeyler yapmak isteyenler için “iyi bir 
başlangıç noktası” olması açısından da değerli bir çalışma. Çalışanlarımız tarafından yoğun ilgi 
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gören kitap, bugüne kadar yaklaşık 1200 çalışanımıza ulaştı.

Çalışanlarımızın, görüş, destek ve liderliği ile yürüttüğümüz projeler de hayata geçirdik. 
Bunlar arasında size son gerçekleştirdiğimiz projemiz olan Yeşil Bilgi Platformu Facebook 
Karbon Sayacı uygulamasından kısaca bahsedebiliriz. KoçSistem’de Yazılım Geliştirme Uzmanı 
olarak görev yapan bir arkadaşımızın desteği ile geliştirilen uygulama, Facebook sayfamızı 
ziyaret eden kullanıcıların, bir yıl içinde yarattığı karbon ayak izini hesaplayabilecekleri şekilde 
tasarlandı. Uygulamamız ile kullanıcılar, temel ihtiyaçları için ev içinde ve ulaşımda tükettikleri 
enerji miktarını ve bunun ne kadar karbon ayak 
izine denk geldiğini yaklaşık olarak hesaplayabiliyor. 
Uygulamanın sonuç bölümünde ise onlara, basit 
ama etkili olabilecek önlemlerle karbon ayak izlerini 
ne şekilde azaltabilecekleri yönünde pratik bilgiler 
veriyoruz. Böylece hem enerji kullanımında tasarruf 
sağlamalarına yönelik bilinci hem de karbon ayak 
izi konusundaki farkındalıklarını artırmış oluyoruz. 
Uygulamamızı bir ay içinde yaklaşık600 kişi kullandı.

Projelerimizin topluma yansımalarını kalıcı kılmak ve 
daha geniş kitleyi kapsayan projelere imza atmak için 
ise özellikle dünyada büyük ilgi göreniş ve pazarlama 
dünyası tarafından uygulanan iş modellerini 
uygulamaya aldığımızın altını çizebiliriz. 
Bunlardan en önemlisi “kalabalıkların gücü” olarak 
Türkçeleştirilen “Crowdsourcing” iş modelidir. Yeşil 
Bilgi Platformu, bu modeli uygulayan dünyadaki 
ilk kurumsal sosyal sorumluluk çalışması oldu 
diyebiliriz. Neden Crowdsourcing sorusunu 
sorarsanız; biz bir kurumsal sosyal sorumluk 
çalışmasıyızki gönüllülük kurumsal sosyal 
sorumlulukta olduğu gibi Crowdsourcing de esas 
kriter olarak değerlendirilir.
İnsanların hobileriyle uğraşmalarını sağlayan 
etkinlikler, onlara yeteneklerini gösterme şansı veren platformlar yaratmayı amaçladığımız 
Crowdsourcing iş modeli ile hem çevre sorunlarına ilgisi olan kitlelerin desteğini alıyor hem 
de onlarla etkileşimi artırıyoruz. Diğer taraftan bu iş modeli, bilgiyi katılımcı kültürle yayma 
amacımıza da hizmet ediyor. 

Yeşil Bilgi Platformu’nun kurulduğu tarihten bu yana bir sosyal sorumluluk çalışması olarak 
dünyada ilk defa uyguladığını söyleyebileceğimiz bir diğer iş modeli ise “İşbirliği” olmuştur.
Yeşil Bilgi Platformu, katılıma, kurumsal ve bireysel işbirliğine açık yapısı ile Türkiye’nin çevre 
konusunda hizmet veren “projeler ağı” olma özelliğine sahip ilk ve tek sosyal sorumluluk 
projesidir. Platform, ses getiren projeleri ile kısa zamanda çevre konusunda bir otorite olarak 
kabul görmüş ve iş dünyasında özel bir yer edinerek, pek çok şirketin “iş ortaklığı” yaptığı bir 
platform olmayı başarmıştır. 

Her iki iş modelini uygulayarak hayata geçirdiğimiz uygulama ve projelerimizle, daha önce de 
belirttiğimiz gibi yaklaşık 4 milyon kişiye dokunmayı başardık ve 11.000’den fazla fidan dikerek, 
ülke genelinde yaklaşık 20 hektar alanın ağaçlandırılmasını sağladık.

-Başarılı bir sosyal sorumluluk projesi sizce nasıl yapılır?

-Yeşil Bilgi Platformu’nun kuruluş amacında da yer aldığı gibi biz “bilgi”nin en önemli güç 
olduğuna inanıyoruz. Sahiplenilecek konu/sorun hakkında uzun soluklu bir araştırma dönemi 

geçirmek, ardından da konuya ilişkin çözüm önerileri ve 
bir aksiyon planı hazırlamak başarılı bir proje adına büyük 
önem arz ediyor. Bu konuda doğru bilginin doğru kaynaktan 
alınması üzerine kurulan projeler, başarının ilk adımını 
atıyorlar. 

Diğer taraftan projenin eğitim, sağlık ve çevre konuları 
başta olmak üzere toplumsal bir soruna ve onun 
sürdürülebilir olarak çözümüne yönelik olması gerekiyor. 
Proje paydaşı olarak, özel sektör, kamu, STK ve toplumun 
katılımın sağlanması da bütünleştirici olacak, projeye güç 
katacaktır.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin, stratejik 
anlamda şirketlerin iş alanlarının desteğini itici güç olarak 
kullanmaları da o projeye başarı kazandıran unsurlardan 
biridir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yapılan 
projenin doğrudan o şirkete ticari fayda getirmemesi ve 
ürün ve hizmetlerini tanıtma, reklam ya da pazarlama 
amacı taşımamasıdır. 
Bununla birlikte, bir kurumsal sosyal sorumluluk çalışması 
şirket bünyesindeki farklı bir marka gibi düşünülmeli ve 
marka iletişimi öncelikli olmak üzere iletişim çalışmaları, 
titiz bir şekilde planlanarak yürütülmelidir. 

-Bir sosyal sorumluluk projesinden nasıl başarılı sonuçlar alınır?

-Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmasının başarıya ulaşması için elbette çok fazla faktör 
ve kriter etkili olacaktır. Ama bunlar içinde en önemlisi sürdürebilirlik ve samimiyet olarak 
sıralanabilir.

Bir projenin, sürdürülebilir etkiler yaratması için uzun soluklu planlanması, toplumsal anlamda 
fayda üretmesi ve kalıcı yarar sağlaması gerekiyor. 

Diğer taraftan, gündem yaratmakla, ilanlarla, haber çalışmaları ile kurumsal sorumluluk 
projelerinin yönetilemeyeceği bir gerçektir. Tüketici bir projede bir şirketin sadece maddi 
desteğini değil, elini taşın altına koyarak işin içinde olmasını beklemektedir. Gönüllü 
katılımlarla süreklilik arz eden sosyal sorumluluk projeleri, başarılı proje adaylarıdır. 
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