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Tekfen’in sürdürülebilirlik vizyonunun çatısını 
“Geleceğin Temelinde” kavramı oluşturmaktadır. 
Tekfen Holding’in taahhüt, tarımsal sanayi ve yatırım/hizmet 
sektörlerini kapsayan faaliyet alanları, altyapı hizmetleri, 
gıda, enerji ve barınmaya erişim gibi toplumsal refahın temel 
unsurlarıyla doğrudan örtüşmektedir. Tekfen, yürüttüğü 
faaliyetler yoluyla bireylerin daha iyi bir yaşam ve refahın ana 
unsurlarına erişiminde bir köprü görevi görmekte ve 
sürdürülebilir bir geleceğin temel taşlarını döşemektedir.

Tekfen Holding toplumsal yatırım programlarını da 
Geleceğin Temelinde vizyonu doğrultusunda 
şekillendirmektedir. Sosyal ve çevresel sorunların 
çözümüne katkı sağlayacak toplumsal projeler hem Tekfen’e 
hem topluma fayda sağlayacak şekilde ortak değer anlayışı 
doğrultusunda tasarlanmaktadır. 

Geleceğin Temelinde vizyonunu destekleyecek ve 
toplumsal alanda Tekfen’in hedeflediği sıçramaya 
katkı sağlayacak yatırım alanları aşağıdaki ilkeler 
doğrultusunda oluşturulmalıdır.
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Geleceğin Temelinde başlıklarıyla uyumlu iklim ve 
doğa koruma, kapsayıcı toplum ve sürdürülebilirlik 
için inovasyon başlıklarından en az biriyle örtüşmeli



Ortak değer yaratması 
hedeflenmeli

Program alanlarının hem şirketin faaliyet 
alanlarına ve yaptığı çalışmalara katkı 
sağlaması hem de toplumsal ve çevresel 
bir soruna çözüm sunması önemlidir. 
Şirketin faaliyet alanında ve değer 
zincirinde olan başlıca sorunlar ele alınmalı 
ve yerel ihtiyaçlar göz önünde 
bulundurulmalıdır. Geliştirilen programlar 
sektörel bir soruna çözüm sunarken şirket 
ihtiyaçlarına da yanıt vermelidir.  



Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine katkı sağlamalı

BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
hem kamu hem özel sektörün referans 
alması gereken en önemli girişimlerden 
biridir. Alınan kararlarda, şirket yararı 
gözetilmekle birlikte toplumsal fayda 
sağlayacak Küresel Hedeflerden en az 
birine katkı sağlanmalıdır.  



Sistem düşüncesini temel almalı

Sürdürülebilir sonuçlar sağlamak için 
bütüncül bir bakış açısı önemlidir. 
Bu nedenle toplumsal yatırımlar bir bütün 
içerisinde değerlendirilerek sistemin 
dönüşümüne katkı sağlamaya 
odaklanmalıdır.



Etkiler uzun vadeli ve 
ölçülebilir olmalı

Programların etkileri ölçülebilir ve takip 
edilebilir olmalıdır. Uzun vadeli değer 
yaratmaya odaklanarak ölçülen etkilerin 
geliştirilmesi önemlidir. 



Sosyal etki odaklı olmalı

Programların etkisini ölçerken sosyal etki 
değerlendirmesinden yararlanılmalıdır. 
Sosyal etki değerlendirmesinin hesap 
verebilirlik anlamında çok güçlü bir araçtır. 
Her programın değişim teorileri geliştirilir, 
başka bir deyişle projenin ayni ve nakdi girdileri, 
çıktıları, sonuçları ve bunların birbiri ile olan 
ilişkisini gösteren bir etki haritası hazırlanır. 
Bununla birlikte yaratılan değişim dönemsel 
olarak ölçümlenerek sonuçlar paylaşılır. 



İş birlikleri ve ortaklıklardan 
güç almalı

Etkili ve uzun vadeli dönüşüm sağlamada 
iş birlikleri ve ortaklıklar kurmak çok önemlidir. 
Sosyal faydanın en üst düzeye çıkarılması ve 
katılımcı bir sürecin sağlanması için programın 
etkileyeceği ve programı etkileyecek paydaşlar 
sürece dahil edilmelidir.  Alanında uzman sivil 
toplum kuruluşları ve girişimlerle de ortaklıklar 
kurulmalıdır. 




