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ÖNSÖZ
Kurumsal sosyal sorumluluk kavram› dünyada gün geçtikçe yayg›nlaﬂ›yor. Türkiye’de de bu kavram do¤rultusunda güzel örnekler olmas›na ra¤men, bu konunun
sistematik olarak ele al›nmad›¤› gözleniyor.
Kurumsal sosyal sorumluluk k›saca ﬂirketlerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir
çevre için gönüllü olarak katk›da bulunmalar› olarak tan›mlan›yor.
NTV ve çeﬂitli ﬂirketlerin E¤itim Gönüllüleri Vakf› ile iﬂbirlikleri, de¤erli iﬂadam›
Vehbi Koç’un Türkiye Aile Planlamas› Vakf›’na yapt›¤› katk›lar, Garanti Bankas›’n›n
Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i ile gerçekleﬂtirdikleri projeler, Borusan’›n Türkiye’nin
tan›t›m›na yapt›¤› katk›lar ülkemizde gelece¤e umutla bakmam›z› sa¤layan sosyal
sorumluluk örneklerini oluﬂturuyorlar.
Ancak, dünyan›n önde gelen ﬂirketlerinin neredeyse yar›s› sosyal sorumluluk konusundaki performanslar› hakk›nda hesap veren raporlar› düzenli olarak yay›nlamaya baﬂlam›ﬂ olmalar›na ra¤men, Türk ﬂirketlerinin bu konudaki giriﬂimlerde yer alamad›¤› gözleniyor.
Türk ﬂirketlerinin dünya kalitesinde iﬂ yapmalar› ve dünyadaki trendlerin öncüleri
aras›nda olmalar› gere¤i konusundaki inanc›m›z nedeniyle "kurumsal sosyal sorumluluk" kavram›n› tan›tmak ve ﬂirketlerimizi ve kamuoyunu bu konuda dünyada geliﬂmekte olan standartlar konusunda bilgilendirmek üzere bu kitab› haz›rlad›k.
Kitapta, öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk kavram›n›, faydalar›n› ve uygulanmas›nda dikkat edilmesi gereken ilkeleri tan›tan bir makale yer almaktad›r. Daha
sonra Dünya Ekonomik Forumu kat›l›mc›s› CEO’lardan oluﬂan bir grup taraf›ndan haz›rlanan ve imzalanan Küresel Kurumsal Vatandaﬂl›k Bildirgesi, Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan geliﬂtirilen ve ﬂirketlerin insan haklar›, çal›ﬂma ﬂartlar› ve çevre ile ilgili sorumluluklar› ile ilgili ilkeleri belirleyen Küresel Sorumluluk Anlaﬂmas› (The Global
Compact) çerçevesindeki ilkeler, ﬂirketlerin sosyal sorumluluklar› ile ilgili olarak kamuoyuna aç›klamalar› için oluﬂturulan standartlar›n belirlendi¤i Küresel Raporlama
Rehberi (Global Reporting Initiative), ‹ngiltere’de iﬂ dünyas› taraf›ndan geliﬂtirilen ve
iﬂ dünyas›n›n sosyal sorumluluk konusundaki geliﬂmelerinin çeﬂitli aﬂamalar halinde
izlenebilmesi için haz›rlanan Kurumsal Sosyal Sorumlulukta ‹ﬂ Dünyas›n›n Rolü (Business Impact) projesi ve sosyal sorumluluk kavram›na önem veren yat›r›mc›lar›n ve
bu yat›r›mc›lara ulaﬂmak isteyen ﬂirketlerin takip etti¤i FTSE4GOOD endeksinin detaylar› sunulmaktad›r.
Türkiye’ye yabanc› sermaye gelmiyor, ülkemiz iyi tan›nm›yor diye yak›nmak yerine
Türk ﬂirketlerinin de dünyadaki platformlarda aktif olarak yer almas› gerekiyor.
Türkiye’nin dünya trendlerini yak›ndan takip etti¤ini göstermek, ancak bu tip faaliyetlerin öncüleri aras›nda yer almakla sa¤lanabilir.
Uluslararas› camian›n sayg›n bir üyesi olabilmek için, Türkiye’nin hem "kurumsal
sosyal sorumluluk" kavram›n› yaﬂayan, hem de bu konunun öncülerinden oldu¤unu
iyi anlatabilen ﬂirketlere ihtiyac› var.
ARGE Dan›ﬂmanl›k
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Kurumsal Sosyal
Sorumluluk
Dr. Y›lmaz ARGÜDEN1

Dünya tarihinde ilk kez, dünya nüfusunun ço¤unlu¤u demokrasi ile yönetilen ülkelerde ve pazar ekonomisine dayal› ekonomik bir sistem içinde yaﬂ›yor.
Ekonomik, teknolojik ve politik geliﬂmeler dünyada herkesin birbirine olan
ba¤›ml›l›¤›n› art›r›yor. Refah düzeyinin
geliﬂtirilmesi ve sürdürülebilir k›l›nmas›
için bireylere oldu¤u kadar kurumlara
da önemli sorumluluklar düﬂüyor.
Baﬂta BM olmak üzere AB, OECD,
Dünya Bankas› gibi uluslarüstü kuruluﬂlar "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kavram›na önem veriyorlar; çünkü, sürdürülebilir ekonomik geliﬂme için ﬂirketlerin içinde yaﬂad›klar› ve etkin olduklar›
topluma iliﬂkin bilgi ve ilgilerini geliﬂtirmeleri gerekiyor.
ﬁirketlerin yerine getirmesi gereken
dört temel sorumluluk (i) Ekonomik
- verimli ve karl› olmak, (ii) Hukuki kanunlara uymak, (iii) Etik - kanunlar›n
ötesinde toplumsal norm ve beklentilere uyumlu davranmak, ve (iv) Sosyal toplumsal sorunlar›n çözümü için
gönüllü katk›da bulunmak olarak
tan›mlan›r.
Kurumsal sosyal sorumluluk, do¤rudan bu sorumluluklar›n son ikisini, ancak dolayl› olarak hepsini içeriyor. Çünkü, toplumun beklentilerine uyumlu
olan, onun sorunlar›na ilgi gösteren kurumlar›n toplumda yaratt›¤› mutluluk,
onlar›n daha mutlu çal›ﬂanlara, daha
mutlu müﬂterilere ve dolay›s›yla daha
mutlu hissedarlara sahip olmalar› sonucunu getiriyor. Kurumsal sosyal sorumluluk, ﬂirketlerin daha iyi bir toplum ve
daha iyi bir çevre için gönüllü olarak
katk›da bulunmas›d›r.
Son dönemlerde ciddi ﬂirketler kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili olarak gerçekleﬂtirdiklerini yayg›n olarak
kamuoyu ile paylaﬂmay› bir politika haline getiriyorlar. Global Fortune 250 listesine giren ve 19 de¤iﬂik ülkede yerle-

ﬂik ﬂirketlerin neredeyse yar›s› (%45)
2002 y›l›nda insan haklar›, çevre ve
paydaﬂ iliﬂkilerinde gerçekleﬂtirdikleri
sonuçlar›, finansal sonuçlar› yay›nlad›klar› y›ll›k raporlar›yla birlikte yay›nlamaya baﬂlad›lar. Üstelik, bunlar›n yaklaﬂ›k
1/3’ü bu raporlarda yer alan bilgileri ba¤›ms›z kuruluﬂlara denetletiyorlar.
Kurumsal sosyal sorumluluk kavram›na önem veren ﬂirketler üç ana tema
üzerinde
taahhütte
bulunuyorlar:
(1) Her ﬂeyden önce ﬂirketlerin ticari faaliyetlerini yürütürken kanuna, ahlak
standartlar›na, insan haklar›na tam anlam›yla uyumlu davranmalar› ve faaliyetlerinin dünyan›n her yerinde çevreye
verebilece¤i zarar› en aza indirgemek
durumunda olduklar›n› kabul etmeleri
ve buna uygun davranmalar›. (2) ﬁirket
faaliyetlerinin sadece ﬂirketin içini de¤il,
ayn› zamanda piyasay›, tedarik piyasalar›n›, içinde yaﬂan›lan yöreyi, sivil toplum örgütlerini ve kamu sektörünü de
etkiledi¤inin ve tüm bu paydaﬂlar ile iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂma gere¤inin bilincinde olmalar›. (3) Bu sorumlulu¤un en
baﬂta ﬂirket Yönetim Kurullar›, Yönetim
Kurulu Baﬂkanlar› ve Genel Müdürlerinin oldu¤unun kabul edilmesi.
Bu kavrama önem veren kuruluﬂlar,
yönetimini de ayn› ciddiyetle yürütmek
durumundalar. Dolay›s›yla ﬂirketler bu
konudaki faaliyetlerini de Toplam
Kalite Yönetimi felsefesinin iyi yönetim
ilkeleri olarak ortaya koydu¤u ilkelerle
yönetmeliler.
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Dr. Y›lmaz ARGÜDEN, ARGE Dan›ﬂmanl›k’›n Yönetim Kurulu Baﬂkan›d›r.
Deneyimlerini Koç Üniversitesi MBA
program›nda strateji dersi vererek ve
çeﬂitli yay›nlardaki köﬂe yaz›lar›yla
paylaﬂmaktad›r.
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Temel Kavram

Yeni Baﬂlam›ﬂ

Yola Devam
Etmekte

Olgun

1

Sonuçlara
Yönlendirme

‹lgili tüm paydaﬂlar
belirlenmiﬂtir.

Paydaﬂ gereksinimleri
belli bir yönteme ba¤l›
olarak
de¤erlendirilmektedir.

Paydaﬂ beklentilerini
dengeleme konusunda
ﬂeffaf mekanizmalar
vard›r.

2

Müﬂteri Odakl›l›k

Müﬂteri tatmin düzeyi
de¤erlendirilmektedir.

Amaç ve hedefler,
müﬂteri gereksinim ve
beklentileri ile
iliﬂkilendirilmiﬂtir.

Müﬂteri tatmini ve
ba¤›ml›l›¤›na iliﬂkin itici
güçle anlaﬂ›lm›ﬂ olup
ölçülmekte ve gerekli
önlemler al›nmaktad›r.

3

Liderlik ve
Amac›n Tutarl›l›¤›

Vizyon ve misyon
belirlenmiﬂtir.

Politika, çal›ﬂanlar›n
yönetimi ve süreçler
birbiri ile uyum içindedir.
Bir liderlik "modeli"
oluﬂturulmuﬂtur.

Kuruluﬂun tüm düzeylerinde
ortak de¤erler ve
kiﬂisel etik örnekleri
görülmektedir.
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Süreçlerle ve
Verilerle Yönetim

Arzu edilen sonuçlar›
elde etmeye yönelik
süreçler tan›mlanm›ﬂt›r.

Zorlay›c› hedefler
saptamak amac›yla
karﬂ›laﬂt›rmal› veriler ve
bilgiler kullan›lmaktad›r.

Süreç yeterlili¤i tam olarak
anlaﬂ›lm›ﬂ olup, performans
iyileﬂtirmeleri amac›yla
kullan›lmaktad›r.
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Çal›ﬂanlar›n
Geliﬂtirilmesi ve
Kat›l›m›

Çal›ﬂanlar sorunlar›n
çözümüne sahip
ç›kmakta
ve sorumluluk
almaktad›rlar.

Çal›ﬂanlar
kuruluﬂun amaçlar›n›
daha ileri götürecek
yenilikçi ve yarat›c›
çal›ﬂmalar yapmaktad›r.

Çal›ﬂanlar harekete geçme
konusunda yetkilendirilmiﬂ
olup bilgi ve deneyimlerini
aç›kca paylaﬂmaktad›rlar.
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Sürekli Ö¤renme,
Yenilikçilik ve
‹yileﬂtirme

‹yileﬂtirme f›rsatlar›
belirlenmekte ve
yaralanmak için
gereken yap›lmaktad›r.

Sürekli iyileﬂtirme her
çal›ﬂan taraf›ndan
benimsenmiﬂ
bir amaçt›r.

Baﬂar›l› yenilik ve
iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›
kuruluﬂ çap›nda
yay›lmakta ve bütünlük
sa¤lanmaktad›r.
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‹ﬂbirliklerinin
Geliﬂtirilmesi

Tedarikçi seçimi ve
yönetimi için bir süreç
oluﬂturulmuﬂtur.

Tedarikçilerdeki
iyileﬂme ve baﬂar›lar
tan›nmakta olup en
önemli d›ﬂ iﬂbirliklerinin
hangileri oldu¤u
belirlenmiﬂtir.

Kuruluﬂ ve önemli
iﬂbirli¤i ortaklar› aras›nda
karﬂ›l›kl› ba¤l›l›k vard›r.
Plan ve politikalar ortak
bilgi birikimine dayan›larak
birlikte geliﬂtirilmektedir.
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Toplumsal
Sorumluluk

Yasa ve
yönetmeliklerden
do¤an yükümlülükler
anlaﬂ›lm›ﬂ olup
uygulanmaktad›r.

"Topluma" aktif kat›l›m
söz konusudur.

Toplumun beklentileri
ölçülmekte ve gerekli
önlemler al›nmaktad›r.

*KalDer Mükemmellik Modeli Kitapç›¤› – Mükemmelli¤in Sekiz Temel Kavram› ve Yararlar›
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Etkin "kurumsal sosyal sorumluluk"
bilincine sahip ﬂirketlerin en üst düzey
yönetiminin bu konuda liderlik göstermesi, kendisi için bu kavram› ve paydaﬂlar›n› net olarak tan›mlamas›, bu
konudaki faaliyetlerini sonuç odakl›
olarak yürütmesi ve yap›lanlar hakk›nda ﬂeffafça hesap vermesi bekleniyor.
Liderlik gösterilmesi, ﬂirketin toplumsal sorumluluk ad›na hedeflerinin,
ilkelerinin ve de¤erlerinin net bir ﬂekilde üst yönetim taraf›ndan kurum içi ve
d›ﬂ›nda iletiﬂiminin yap›lmas› ve sahiplenildi¤inin eylemlerle gösterilmesi olarak tan›mlan›yor.
Bu aç›dan ﬂirket liderlerinden, bu
kavram›n ﬂirket için faydalar›n›n nedenlerini ve ﬂirketin bu konudaki faaliyetlerini genel kurullarda, yat›r›mc›larla görüﬂmelerde, y›ll›k raporlarda, kurum içi
ve d›ﬂ› çeﬂitli platformlarda dile getirmeleri bekleniyor. Ayr›ca, zamanlar›n›n bir
k›sm›n›, dünyan›n daha iyi yaﬂan›l›r bir
yer haline gelmesi için, sivil toplum örgütlerinde ve çeﬂitli platformlarda
gönüllü katk› yaparak kullanmalar› bekleniyor.
Kurumsal sosyal sorumluluk kavram› ve paydaﬂlar her ﬂirket için daha
detayl› olarak tan›mlanmal›d›r. Bir ilaç
firmas›n›n toplum için yapabilecekleri
ile bir çimento veya petrol ﬂirketinin yapabilecekleri aras›nda çok farklar var.
Ayn› ﬂekilde farkl› sektörlerde ve yörelerde faaliyet gösteren ﬂirketlerin yapt›klar›ndan etkilenen kesimler de farkl›
oluyor. Dolay›s›yla hedef kitlelerin ve
at›labilecek ad›mlar›n net olarak tan›mlanmas› çal›ﬂmalar›n baﬂar› derecesini
takip edebilmek aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
ﬁirketler kurumsal vatandaﬂl›kla ilgili
sorumluluklar›n› yerine getirirken, gerek üretim ve ticari faaliyetlerinde, gerekse yörelerinde, meslek örgütlerinde,

ve kural koyanlarla iliﬂkilerinde izledikleri ilkeleri ve hedefleri aç›kça ortaya
koymal›lar.
ﬁirketler sadece iﬂlerini de¤il, toplumsal sorumluluklar›n› da ciddi bir
planlama ve uygulama ile gerçekleﬂtirmeli. Dolay›s›yla, bu konu da düzenli olarak yönetim kurulunun gündeminde yer almal›. "Ölçülmeyen performans
iyileﬂtirilemez" ilkesi do¤rultusunda,
toplumsal sorumluluklar ile ilgili performans kriterleri de tespit edilmeli ve düzenli olarak izlenmeli. "Bir elin nesi var,
iki elin sesi var" anlay›ﬂ›yla, toplumsal
sorumluluklar› yerine getirirken gerek
baﬂka kuruluﬂlarla, gerekse sivil toplum
örgütleriyle iﬂbirlikleri geliﬂtirilmeli. Hedeflenen sonuçlara ulaﬂabilmek için yarat›c› çözümlere f›rsat tan›nmal› ve bu
konuda öncü faaliyetlerde bulunan gelece¤in liderlerinin yetiﬂtirilmesi ve teﬂvik edilmesi sa¤lanmal›d›r.
ﬁirketlerin, sayg›n birer vatandaﬂ
olabilmeleri için, faaliyetleri hakk›nda ﬂeffafl›kla hesap verme al›ﬂkanl›¤›n› kazanmalar› gerekiyor. Bunun
için öncelikle, hangi faaliyetlerin nas›l
ölçümlenece¤i konusunda karar verme
gere¤i var. Daha sonra düzenli olarak
bu ölçümlerin yap›lmas› ve performans›n aç›kça paylaﬂ›lmas› ﬂirketlerin toplumsal sayg›nl›¤›n› art›r›yor. Bu nedenle, özellikle d›ﬂ iletiﬂimde kullan›lacak
kriterler ve hedefler konusunda baﬂta
mütevaz› ve gerçekçi bir yaklaﬂ›m sergilenmesi, ancak zaman içinde daha zorlay›c› hedeflere yönelinmesi toplumsal
güvenin artmas›na yard›mc› oluyor.
Dikkat edilmesi gereken bir konu da,
duyurulan hedeflere ulaﬂmada güçlükler yaﬂand›¤› durumlarda bile ﬂeffafl›ktan ödün verilmemesi oluyor.
Kurumsal sosyal sorumluluk konusunu ciddiye alan ﬂirketler önemli kazan›mlar sa¤l›yorlar. Yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda belirlenen faydalar
11

ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir: (1) bu ﬂirketlerin
marka de¤erleri ve dolay›s›yla piyasa
de¤erleri art›yor; (2) Daha nitelikli personeli cezbetme, motive etme ve tutma
imkan› do¤uyor; (3) Kurumsal ö¤renme
ve yarat›c›l›k potansiyeli art›yor;
(4) Özellikle bu konularda hassas yat›r›mc›lara ulaﬂma imkan› oluﬂtu¤undan,
gerek hisse de¤erleri art›yor, gerekse
borçlanma maliyetleri düﬂüyor; (5) Yeni pazarlara girmekte ve müﬂteri sadakati sa¤lamada önemli avantajlar elde
ediliyor; (6) Verimlilik ve kalite art›ﬂlar›
yaﬂan›yor; (7) Risk yönetimi daha etkin
hale geliyor; (8) Toplumun ve kural koyucular›n ﬂirketin görüﬂlerine önem vermesi sa¤lan›yor.
Baﬂar›l› ﬂirketler de sadece ürün ve
hizmetleriyle de¤il ayn› zamanda topluma yapt›klar› katk›larla da farkl›l›k yarat›yorlar. Çünkü baﬂar›l› ﬂirketler, toplumsal sayg›nl›k kazanman›n kurumun de¤erini art›rd›¤›n› biliyorlar. Ancak unutmamak gerekir ki, bu konudaki faaliyetlerdeki en ufak bir samimiyetsizlik, toplumsal katk›y› kendi ç›kar› yönünde kullanma e¤ilimi yarardan çok
zarar getirir.
Samimi çabalar›n ise çok yönlü faydalar sa¤lamas› söz konusu. Toplumsal
sorunlar›n çözümüne katk›da bulunmak
ﬂirketlerin toplumsal zihin pay›n›,
dolay›s›yla da marka de¤erini art›r›yor. ‹nsanlar›n bilgi bombard›man›na
tutuldu¤u ça¤›m›zda, toplumsal konulara yap›lan katk›lar müﬂterilerle kurulan
iliﬂkinin derinli¤ini, yo¤unlu¤unu ve yak›nl›¤›n› art›r›yor.
Toplumsal katk› ayn› zamanda çok
yönlü nitelikli çal›ﬂan›n kuruma cezbedilmesine ve kuruma olan ba¤l›l›¤›n›n artmas›na da yard›mc› oluyor. ‹nsanlar kendilerini, sadece bir çal›ﬂan de¤il, ayn› zamanda içinde yaﬂad›klar›
toplumun sorumluluk alan ve de¤er yaratan bir parças› olarak gören kuruluﬂla12

ra, daha yak›n hissediyorlar. Toplumsal
katk›ya önem veren ﬂirketlerde çal›ﬂanlar›n iﬂ performans›na yönelik motivasyonlar› da art›yor.
Dünyada birçok fon, bir ﬂirkete yat›r›m yapmadan önce, o ﬂirketin toplumsal sorumluluk konusundaki performans›n› de¤erlendirmeye baﬂlad›. Bu
konuda duyarl› ﬂirketlere yat›r›m yapanlara yard›mc› olmak için Dow Jones
Sustainability Index veya FTSE4GOOD
isimli ayr› endeksler oluﬂturuldu. Dolay›s›yla toplumsal katk› daha geniﬂ finansman kaynaklar›na ulaﬂmaya da
yard›mc› olabiliyor.
Toplumsal konulara yapt›klar› katk›larla ön plana ç›kan kuruluﬂlar ayn› zamanda potansiyel müﬂterileri ve kamu yönetimi gözünde de de¤er kazan›yorlar. Bu de¤er, kiﬂisel ç›kar sa¤layarak de¤il, toplumsal katk› sa¤layarak kazanmak sayg›n bir yaklaﬂ›m olarak kabul ediliyor.
ﬁirketlerin seçtikleri alanda sayg›n gönüllü kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yapmalar›
toplumsal katk›n›n etkinli¤ini art›r›yor. ﬁirketlerin yönetim becerisi ve
kaynaklar› seçilen konu hakk›nda uzmanl›k kazanm›ﬂ gönüllü kuruluﬂ deneyimleri ile birleﬂtirildi¤inde topluma sunulan çözümlerin etkinli¤i art›yor.
Gönüllü kuruluﬂlarla yap›lan iﬂbirliklerinin baﬂar›l› olabilmesi için dikkat
edilmesi gereken baz› konular var: Öncelikle iﬂbirli¤inin hangi toplumsal soruna, nas›l bir katk› için gerçekleﬂtirildi¤i konusunda kurumlar aras›nda fikir birli¤inin sa¤lanmas› gerekli. ‹kinci olarak, hedefler ve bu hedefe ulaﬂma yolunda nas›l bir ölçümleme yap›laca¤› konusu da planlanmal›. Üçüncü
konu iﬂbirli¤i ile ilgili iletiﬂim planlamas› yap›lmas› ve hedef kitlenin her iki
kurumun ilgilileri ve iﬂbirli¤i içinde oldu¤u tüm kesimler oldu¤unun unutulmamas›d›r. Son olarak, iﬂbirli¤inin top-

luma katk›daki etkinli¤inin takip
edilmesi ve sürekli iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›na aç›k olmas› sa¤lanmal›d›r.
‹ﬂ hayat›nda oldu¤u gibi, toplumsal
katk› konusunda da odakl› bir yaklaﬂ›m
ve etkili iﬂbirlikleri h›zl› sonuç elde edilmesinde önem kazan›yor. Etkin sonuçlar ise sadece topluma de¤il, ayn› zamanda sosyal sorumluluk gösteren ﬂirketlere de de¤er kat›yor.
Toplumsal sorumluluk kavram›na
önem veren ﬂirketlerin yöneticilerinin
de kendi davran›ﬂlar› ile ilgili olarak uymalar› gereken önemli ilkeler var:
Birinci ilke, bu konumda olanlar›n
toplumun ç›karlar›n› kendi ç›karlar›n›n önünde tutmalar›. Bu, üstlenilen pozisyonun herkes taraf›ndan bilinen kay›tl› imkanlar›n›n ötesinde bir
mali ç›kar sa¤lamamak demektir. Ancak, bunun ötesinde sadece kendisi için
de¤il, yak›n çevresi ve hatta kendisinin
o pozisyona gelmesine katk›da bulunanlara da özel ç›kar sa¤lanmamas› demektir. Enron yöneticilerinin ﬂirket faaliyet raporlar›nda belirtilmeyen ortakl›klarla ﬂirketten özel imkanlar sa¤lam›ﬂ
olmalar›, bu ilkenin aç›kça çi¤nenmesidir. Bu uygulama ﬂirket hissedarlar›n›n
ceplerinden para çalmakla eﬂde¤er bir
uygulamad›r. Bu durumun aç›¤a ç›kmas›yla piyasalar›n güveninin kaybedilmesi Enron’un çok k›sa bir sürede hisse
de¤erlerinin düﬂmesine ve iflas›na neden oldu.
‹kinci ilke, bu kiﬂilerin kendilerini
finansal olarak baﬂkalar›na ba¤›ml›
hale getirecek ba¤lant›lara girmemeleri. Çünkü kendisini böyle bir duruma koyanlar›n kararlar› toplumsal ç›kar ile çat›ﬂan ﬂekilde yönlendirilmeye
de aç›k olabiliyor. Gerçekte kararlar›n
etkilenip etkilenmedi¤ine bak›lmaks›z›n, bu konuma düﬂmemek güven sa¤lamak aç›s›ndan önemli. Dürüst olarak
bilinen eski bir Frans›z Baﬂbakan› karar-

lar›ndan fayda sa¤layabilecek bir arkadaﬂ›ndan borç alm›ﬂ olmas›n›n ortaya
ç›kmas›yla intihara sürüklenmiﬂti! Dolay›s›yla, popülist yaklaﬂ›mlarla önemli
kamu görevi üstlenenlere sa¤lanan gelir
imkanlar›n›n k›s›lmas›, maalesef bu ilkenin çi¤nenmesine yol açabiliyor.
Üçüncü ilke, tarafs›z olunmas›. Kamusal niteli¤i olan iﬂlerde karar vericilerin gerek atamalarda, gerekse ihalelerde
o iﬂi en iyi yapacaklara verme yükümlülü¤ü var. Bir toplumda seçimlerde, atamalarda ve ihalelerde, genellikle karar
vericilerin yak›nlar› kay›r›l›yorsa, "bizden biri" mant›¤› öncelik kazan›yorsa,
yönetim pozisyonlar›na gelenler de kurumlar›n misyonlar›n› en iyi ﬂekilde yerine getirmekle de¤il, yaln›zca kendini
seçenlere, atayanlara ya da onlar›n çevrelerine hizmet etmeye u¤raﬂacaklar demektir. Bunun sonucu ise kurumsal baﬂar›s›zl›k ve toplumsal güvenin yitirilmesidir. ﬁeffafl›¤›n ve güvenin esas olmad›¤› toplumlarda ise "en iyi olmak"
de¤il, "bizden biri olmak" en önemli seçim kriteri olmaya devam eder!
Dördüncü ilke, hesap verebilirlik.
Bu konumlarda olanlar›n kendilerini soruﬂturma ve araﬂt›rmaya aç›k tutmalar›,
gerek kendi ç›karlar›, gerekse yak›n
çevrelerinin ç›karlar› do¤rultusunda de¤il, toplumsal ç›karlar do¤rultusunda
hareket ettikleri konusunda düzenli olarak hesap vermeleri onlara duyulan güveni art›racakt›r.
Beﬂinci ilke, ﬂeffafl›k. Bu ilke verilen
kararlar›n sebeplerini aç›klama zorunlulu¤u demektir. "Verdimse, ben verdim."
yaklaﬂ›m› de¤il, neyin neden yap›ld›¤›n›
aç›kca kamuoyu ile paylaﬂma yaklaﬂ›m›n›n benimsenmesi demektir. Percy
Barnevik’in emeklilik primi olarak ald›¤› yüksek tazminat kadar, bunun kontrol hissesinin sahibi Wallenberg ailesinden baﬂka, herkesten saklanm›ﬂ olmas›
da güven kayb›n›n en önemli sebebi
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olarak gösteriliyor. Bu mebla¤› geçmiﬂ
baﬂar›lara ba¤layan formül yönetim kurulu ile paylaﬂ›lm›ﬂ olsayd›, bu güven
kayb› olmazd›. Bu konuda yeterince
ﬂeffafl›k gösterilmemiﬂ olmas› di¤er
hissedarlar›n haks›zl›k yap›ld› suçlamas›na f›rsat tan›yor.
Alt›nc› ilke, aç›kl›k ve dürüstlük.
Yukar›daki ilkelere uyum sa¤lamakla
birlikte, kendileri veya yak›n aile bireyleriyle ilgili olarak kendilerini ç›kar çat›ﬂmas› görüntüsü verebilecek konumda
bulananlar›n, bu durumu kendilerinin
aç›klamalar› ve gerçekten bir çat›ﬂma
varsa kendilerini karar›n d›ﬂ›nda b›rakmalar› bu ilkenin esas›n› oluﬂturuyor.
Yedinci ve son ilke, bu ilkeleri yaﬂayarak örnek olmak. Bu ilkelere uyan,
kendilerinde yar› tanr›sal nitelikler görmeyen, tevazu sahibi liderler, hem üstlendikleri görevleri baﬂar›yla ve toplumun güvenini kazanarak sürdürebiliyorlar, hem de kendilerinden sonra da
kurumlar›n›n gelece¤i için iyi birer örnek oluﬂturuyorlar.
E¤er dünyan›n daha iyi bir yer olmas›n› istiyorsak, daha rahat çal›ﬂabilece¤imiz, daha huzurlu yaﬂayabilece¤imiz
bir ortam istiyorsak bizlere de sorumluluklar düﬂtü¤ünü kavramal›y›z.
Yaﬂam sorumluluk gerektirir. ‹çinde
yaﬂad›¤›m›z toplumda, ülkemizde ve
dünyada yaﬂam kalitesinin arzulad›¤›m›z düzeye gelmesi için kiﬂisel ve kurumsal olarak sosyal sorumlulu¤umuzu
yerine getirmeliyiz.
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Küresel Kurumsal
Vatandaﬂl›k Bildirgesi

Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde farkl› ülke ve
sektörlerden 38 önemli kuruluﬂun baﬂkanlar› taraf›ndan
imzalanan bildirgenin metnidir.

Lider Kimli¤i Kazanmak
Son on y›ldan fazlad›r, ekonominin
globalleﬂmesi, politik yap›larda oluﬂan
de¤iﬂiklikler ve teknik geliﬂmeler milyonlarca insana yaﬂam standartlar›n› geliﬂtirecek pek çok yeni olanak yaratt›.
Ancak halen pek çok insan›n çok güç
koﬂullarda güvenlikten yoksun ve yar›n›ndan emin olmayan bir halde yaﬂ›yor
olmas›n›n yan› s›ra, yeni çat›ﬂmalar›n
ortaya ç›kmas›, çevresel koﬂullar›n kötüye gidiﬂi ve f›rsat eﬂitsizli¤i bu konularda yayg›n bir endiﬂeye neden olmaktad›r. 11 Eylül’den itibaren dünyada ortaya ç›kan olaylar; bu küresel kimli¤in
yan› s›ra, ülkeler ve onlar›n vatandaﬂlar› aras›nda dayan›ﬂmay› da zay›flat›c›
yönde etki yapm›ﬂt›r. Bütün ülkelerin,
bütün büyük sektörlerin ve bütün sosyal kuruluﬂlar›n liderleri, insan›n geliﬂimini desteklemek ve küreselleﬂmenin
faydalar›n daha yayg›n bir ﬂekilde paylaﬂ›m›n› sa¤lamak amac›yla, ortak çal›ﬂmak zorundad›rlar. Bu faydalar›n hem
firmalar, hem de toplumun di¤er kesimleri için sürekli olmas›n› sa¤lamak, iﬂ
dünyas›n›n öncelik vermesi gereken bir
konudur.
Burada çok çeﬂitli alanlarda etkinlik
gösteren ve de¤iﬂik ülkelere da¤›lm›ﬂ
farkl› sektörlerdeki gruplar›n liderlerinden söz ediyoruz. Bunlar›n giriﬂimlerinin üretkenli¤in artmas› ve geliﬂmesinde
kilit rol oynad›¤› ve ulusal veya uluslararas›, küçük veya büyük ölçekli ticaret ve
yat›r›mlar›n da gelece¤in toplumunu yaratmada can al›c› bir rolü oldu¤u kabul
edilmektedir. Ayn› zamanda bunu sa¤layacak birimlerin, kurallar›n ve temel yap›sal çal›ﬂmalar›n hem ulusal hem de
uluslararas› seviyede ele al›nmas›
gerekir. Bu da ancak herkese aç›k, aktif
sivil toplum kuruluﬂlar› taraf›ndan desteklenecek, etkin ve verimli bir ﬂekilde
çal›ﬂacak ulusal ve uluslararas› organi-

zasyonlarla hayata geçirilebilir.
Bu ba¤lamda geliﬂmenin faydalar›ndan daha yayg›n bir ﬂekilde yararlan›labilmesi için birincil iﬂ alan›m›z olan konularda, di¤er kamu ve özel sektör kuruluﬂlar›yla ve sivil toplum örgütleriyle
iﬂbirli¤i yap›lmas›nda çok önemli bir rolümüz oldu¤una inan›yoruz. Ve yine
inan›yoruz ki, bu gruplar› dinlemek ve
onlarla birlikte çal›ﬂmak olan görevimizi yerine getirirsek, bu bize meslek sorumlulu¤umuzu duyumsatacak ve hissedarlar›m›z ve di¤er paydaﬂlar›m›z›n
yarar›na, özellikle uzun vadede daha iyi
hizmet etmemizi sa¤layacakt›r. Bu, iﬂ
dünyas›n›n lideri için pratikte ﬂu anlama
gelmektedir:
1- “Her ﬂeyden önce, herkes kendi
iﬂ alan›nda, küresel kurumsal vatandaﬂl›¤a ba¤l› kalmal›.” Geliﬂim için
yap›labilecek en önemli katk›, iﬂimizi
yaparken yasalara uygun davranmak,
güvenli üretim yapmak, maliyet-verimlilik ölçüsünü tutturmak, yeni iﬂ ve kazanç alanlar› yaratmak, e¤itim ve teknoloji alanlar›nda destek sa¤lamak, çevre,
ahlak, emek ve insan haklar› gibi konularda uluslararas› standart ve de¤erleri
yans›tmakt›r. Yat›r›m yapt›¤›m›z ve iﬂletti¤imiz her yerde etkinliklerimizin
olumlu katk›lar›n› güçlendirmenin yan›
s›ra, insan ve çevre üzerindeki olumsuz
etkileri en aza indirmeliyiz. Bunu yapabilmenin anahtar› ise; sorumlu bir iﬂ yaﬂam› için uygulayaca¤›m›z ana çerçevenin insan sevgisine dayand›r›lmas› ve
temel iﬂ stratejimizin ve uygulamalar›m›z›n temeline bu ilkenin yerleﬂtirilmesidir.
2- “Paydaﬂlar›m›zla olan iliﬂkilerimiz, ﬂirket içi ve ﬂirket” d›ﬂ› baﬂar›m›z›n temelini oluﬂturur. Küresel kurumsal vatandaﬂ olmak, ana etki alan›m›zdaki paydaﬂlar›m›z› belirlememizi
ve onlarla birlikte çal›ﬂmam›z› gerektirir. Örne¤in iﬂ yerimizde, pazarlama ala17

n›m›zda, tedarik zinciri sürecinde, toplumsal alanda ve genel siyasal yap›da
bu tespitleri ve iﬂbirli¤ini gerçekleﬂtirmemiz gerekir.
Kilit paydaﬂlar›m›z, bizim özel koﬂullar›m›za ba¤l› olarak de¤iﬂebilirler. Ço¤u ﬂirket için çal›ﬂanlar›, müﬂterileri, hissedarlar›, hükümet ve çok say›daki de¤iﬂik sivil toplum kuruluﬂlar› temel bir
öneme sahiptir.
3- “Kurumsal vatandaﬂl›¤›n as›l liderleri, Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve
üyeleri ile üst yönetimdir.” Her ne
kadar günlük çal›ﬂma ortam›nda yöneticilere sorumluluklar, kaynaklar ve liderlik rolleri delege ediliyorsa da as›l sorumluluk üst yönetimindir. Hangi sektörde çal›ﬂ›ld›¤›na, iﬂletmenin konumuna, ﬂirketin tipine ve büyüklü¤üne ba¤l› olarak özel tan›mlamalar, farkl› yaklaﬂ›m ve temalar söz konusu olsa bile,
“Hareket Plan›” bütün sektörlerde ve
her ülkede geçerli olan temel bir "liderlik" kavram›n› net olarak tan›mlamam›za olanak verir. Baz›lar›m›z kurumsal
vatandaﬂl›k deyimini kullan›rken, di¤er
baz›lar›m›z kurumsal sosyal sorumluluk, etik veya sürdürülebilir geliﬂim deyimlerini kullan›yoruz. Ama hepsinde
ana ilkeler ve hareketler ayn›d›r. ‹lk olarak liderli¤i sa¤la; ikinci olarak liderli¤in
kendi ﬂirketin için ne anlama geldi¤ini
tan›mla; üçüncüsü bunu gerçekleﬂtir;
dördüncüsü bu konuda ﬂeffaf ol.
Bu “Hareket Plan›”n› bütün liderlerin
kendi yöneticileriyle tart›ﬂmalar›n› ve
kendi sektörlerine ve koﬂullar›na uyarlamalar›n› öneriyoruz.
“Hareket Plan›”
1- Liderli¤i sa¤lamak
ﬁirketinizde kurumsal vatandaﬂl›k için
stratejik yönlendirmeyi saptay›n ve daha geniﬂ düﬂünerek, bunu küreselleﬂme
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ve geliﬂimde iﬂ yaﬂam›n›n rolüne uyarlay›n.
Deneyimler göstermiﬂtir ki, kurumsal
vatandaﬂl›¤› pekiﬂtirmek için, CEO, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin
liderli¤i esast›r.
I- ‹ç ve d›ﬂ hedeflerin, ilkelerin ve
de¤erlerin tan›mlanmas›. ‹ﬂ yaﬂam›nda liderler, ﬂirketin belirlenmiﬂ ilkelerine, hedeflerine ve de¤erlerine uygun
bir ﬂekilde davranarak, baﬂkalar› için örnek alabilecekleri önemli bir model
oluﬂtururlar. Bunu sa¤layacak ortam
ﬂunlar› kapsar:
l Y›ll›k genel kurullar ve yat›r›mc›lara
sunulacak di¤er bildirimler,
l Y›ll›k raporlar ve di¤er kurumsal yay›nlar,
l Düzenli toplant›lar ve çal›ﬂanlarla kurulacak iletiﬂim,
l Ticari, endüstriyel ve mesleki kuruluﬂlarda aktif rol alma,
l Paydaﬂlarla yap›lacak gündemi belirlenmiﬂ görüﬂmeler ve kurulacak iletiﬂim,
l Di¤er ﬂirketlerin yönetim kurullar›nda
yürütme d›ﬂ› roller,
l Konferans ortamlar› ve medyada söyleﬂiler,
l Söylenenlerin günlük hayatta uygulamaya al›nmas›.
II- Firma içindeki konumunun geliﬂtirilmesi. ‹ﬂ yaﬂam›nda liderler, kendi çal›ﬂanlar›n›n gözünde çok dikkat çeken bir noktada yer al›rlar. Ekonomik,
sosyal ve çevresel etkinlikler konusunda yanl›ﬂ yapt›klar›yla, iﬂ yaﬂam› ve sosyal etkinliklerde ise do¤ru yapt›klar›yla
onlar› etkilerler.
III- Finans sektörünün devreye
al›nmas›. Hissedarlar taraf›ndan yönlendiriliyor olmas› ve k›sa vadeli yap›s›
nedeniyle finans sektörü hem firmalar
taraf›ndan hem de iﬂ dünyas›nda genellikle sosyal ve çevresel yeniliklere bir
engel olarak düﬂünülür. Finans sektörü-

nün liderleri, di¤er sektörlerde yer alan
örnekleri aras›nda böyle bir düﬂüncenin
yay›lmas›nda önemli bir role sahiptir.
Ancak iﬂ dünyas›n›n liderleri, kendi ﬂirketlerini ilgilendiren sosyal ve çevresel
riskler konusunda, büyük kurumsal yat›r›mc›lar, bankac›lar ve sigortac›larla,
yenilikler ve iﬂ olanaklar› yaratacak anlaﬂmalara varabilirler.
IV- Küreselleﬂme ve iﬂ dünyas›n›n
geliﬂimdeki rolü konusundaki görüﬂmelere kat›l›m. Bu konuda mümkün oldu¤unca somut delillere, pratik
örneklere ve deneyimlere dayan›lmal›d›r. ‹ﬂ yaﬂam›n›n, geliﬂim üzerinde ne
kadar olumlu katk›lar yapt›¤›n› anlamak
için olanaklar yarat›lmal› aç›k ve makul
bir toplumsal tart›ﬂman›n yap›lmas› sa¤lanmal›d›r. Bu tür ortamlar›n yarat›lmas›
giderek büyüyen bir ihtiyaç haline gelmiﬂtir. ‹ﬂ dünyas›n›n liderleri, ticaret, yat›r›m ve globalleﬂmenin yararlar› hakk›nda aç›k sözlü davran›ﬂ, eksiklikleri
hakk›nda yap›c› bir tutum içine girerek
bu konuda önemli bir rol oynayabilirler. Küreselleﬂmenin daha fazla insan ve
daha fazla ülkenin yarar›na iﬂlemesine
katk›da bulunmak için; hükümetlerin, iﬂ
dünyas›n›n ve sivil toplum örgütlerinin
ne gibi farkl› roller oynayabileceklerini
tan›mlamay› amaçlayan görüﬂmelerde
bulunabilirler.
2- Firma için ne anlama geldi¤inin
tan›mlanmas›.
Kendi iﬂ alan›n›zda ve ﬂirketinizde kurumsal vatandaﬂl›kla ilgili olarak, ana
konular›, paydaﬂlar› ve etki alan›n›z› tan›mlay›n. Kurumsal vatandaﬂl›k hareketinin geniﬂ alan›, çok özel konulara, ikilemlere ve farkl› ﬂirketlere göre de¤iﬂecek stratejilere ra¤men tan›mlanabilecek durumdad›r.
I- Konular›n belirlenmesi. Kurumsal vatandaﬂl›k genellikle soyut bir kav-

ramm›ﬂ gibi tart›ﬂ›lsa da, asl›nda gerçek
ve zorunlu konularla ba¤lant›l›d›r. Bu
konular›n yap›s› ve önemi sektöre ve
yerine göre farkl›l›k gösterecektir. Örne¤in, bir enerji firmas›n›n karﬂ›laﬂt›¤›
çevre sorunlar› ile ilgili konular bir kimya firmas›n›n karﬂ›laﬂt›¤› çevre sorunlar›ndan daha farkl› büyüklükte olacakt›r.
Güney Afrika’da HIV/AIDS’le ilgili çal›ﬂmalar yap›lan bir iﬂ yerinde, Avrupa’da
ayn› iﬂi yapan bir firmaya göre daha yo¤un ek önlemler al›nacakt›r. Buna ek
olarak, ﬂirketin veya sektörün sorumlulu¤una iliﬂkin beklentiler de bir sosyal
paydaﬂtan di¤erine de¤iﬂebilir. ﬁirketin
rolü ve sorumluluklar›na iliﬂkin s›n›rlar›n koyulmas›nda di¤er bir etken de,
hükümetler aras› iliﬂkilerdir ve bu konular genellikle devletler aras› görüﬂmelere neden olur. Bütün bunlar›n ›ﬂ›¤›nda küresel kurumsal vatandaﬂl›k aﬂa¤›dakileri kapsar:
l

l

‹yi kurumsal yönetim ve ahlak:
Yasalara, var olan kurallara ve uluslararas› standartlara uymak, rüﬂvet almay› ve vermeyi önlemek için çaba
göstermek, yürürlükteki politikalara
ve iﬂ ahlak›na ters düﬂecek her türlü
hareketten kaç›nmak.
Kiﬂilere karﬂ› sorumluluk: Örne¤in
ürün için kullan›lacak kaynaklar›n
sa¤lanmas›, üretim ve ürünün da¤›t›m› aﬂamalar›nda yer alan insanlar›n
riske girmesini önleyecek ürün, güvenlik ve çal›ﬂan› koruyucu programlar› uygulamak, f›rsat eﬂitli¤i sa¤lamak, ay›r›m gözetmemek, çocuk iﬂgücünün korunmas›, örgütlenme özgürlü¤ü ve adil ücret da¤›l›m› ve çat›ﬂma
olan bölgelerde güvenlik kuvvetlerinin kullan›lmas› gibi konularda insan
haklar› ihlallerinin önlenmesi.
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Yerel ve küresel
çevresel kalite
l

‹nsan

l

sal
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Ku
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aﬂl
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Ürün ve çal›ﬂan güvenli¤i

Kurumsal de¤erler ve amaç
l

ﬁeffafl›k ve sorumluluk

l

Yozlaﬂma ile mücadele

‹ﬂletme geliﬂimi
Çevre

Geliﬂime Katk›

Kurumsal Vatandaﬂl›k

Topluma yat›r›m
l

E¤itim

l

Sa¤l›k

Çevresel-teknoloji

Çevresel etkiler aç›s›ndan sorumluluk: Örne¤in çevresel kalitenin devaml›l›¤›na özen gösterilmesi, temiz
ve ekolojik aç›dan zarars›z üretim süreçlerinin uygulanmas›, baz› sektörlerde iklim de¤iﬂikliklerine neden olacak veya biyolojik çeﬂitlili¤e zarar verecek uygulamalardan kaç›n›lmas›.
l Geliﬂime geniﬂ ölçekli katk›da bulunmak: Kurumun faaliyet gösterdi¤i
ülke veya toplulu¤a en geniﬂ ölçüde
sosyal ve ekonomik yarar sa¤lanmas›.
Örne¤in yerel iﬂ dünyas›yla ba¤lant›
kurulmas›, uluslararas› iﬂ yaﬂam› standartlar›na yükselmesinin sa¤lanmas›,
fakir ülkelere kredi, su, ilaç, e¤itim bilgi teknolojisi gibi temel ürünler ve
hizmetlerin giriﬂinin art›r›lmas›. Geliﬂime yap›lacak bu katk›lar, çal›ﬂ›lan sektöre ve ﬂirketin faaliyet alan›na ba¤l›
olarak; firman›n ana faaliyet konusu,
insani veya toplumsal iliﬂkileri kapsam›nda sosyal bir yat›r›m da olabilir.
II- Firman›z›n etki alan›n› belirleyin. Firmalar ve iﬂ dünyas›n›n liderleri,
di¤er alanlarda de¤iﬂik yönetim kademelerinde yer alan ve etraflar›ndaki kil
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ﬂileri, çal›ﬂanlar›n›n ve paydaﬂlar›n›n hareketlerini yönlendirebilen veya etkileyebilen kiﬂiler üzerinde bir etki alan›na
sahiptirler. Etki alanlar›na girebilecek
kiﬂiler ﬂu ortamlarda bulunabilirler:
l Ana iﬂletme faaliyetleri: Bu faaliyetleri yöneten liderler kendi alanlar›nda
en fazla sorumluluk ve otoriteye sahiptirler. Dolay›s›yla öncelikle odaklanmalar› gereken yer kendi temel etkinlik alanlar› olmal›d›r.
Firmalar tedarik zincirleri arac›l›¤› ile
çarpan etkisiyle, önemli katk›lar yapabilseler de, baz› durumlarda, bu süreç
içinde iﬂbirli¤i yapt›klar› özel ortakl›klar ve baﬂka kiﬂilerin mülkiyetindeki
ﬂirketler, firman›n ana yönetiminden
yap›lacak bu etkiyi s›n›rlay›c› yönde
rol oynayabilirler.
l Faaliyet yeri: Büyük bir fiziksel varl›¤a sahip firmalar için di¤er bir
önemli etki alan› da çal›ﬂt›klar› yerdeki toplumdur. Buralarda toplum liderleriyle ortak ilgi alanlar› ve ortak kazançlar› konusunda görüﬂmeler yap›lmal›d›r. Baz› durumlarda kurumun
faaliyetlerini içinde yürüttü¤ü toplum

l

l

çok geniﬂ bir co¤rafi alan veya bölgeyi kapsayabilir.
Endüstriyel birlikler: ‹ﬂ yaﬂam›n›n
liderlerinden ço¤unun ticaret odalar›,
iﬂverenler birli¤i, sektörel yap›lanmalar, özel meslek kuruluﬂlar› gibi ticari,
endüstriyel ve mesleki birlikleri ile
iliﬂkileri vard›r. Bunlar da liderlerin,
yenilikçi düﬂünceleri ve yeni yaklaﬂ›mlar› destekleyerek daha geniﬂ kapsaml› ekonomik, sosyal ve çevresel
konular›n üstesinden gelebilmelerine
yard›mc› olacak di¤er bir etki alan›n›
oluﬂtururlar.
Genel politik alan: Pek çok ﬂirket,
özellikle büyük yat›r›mc›lar, ya do¤rudan ya da kendi ticari ve endüstriyel
örgütleri vas›tas›yla yerel, ulusal veya
uluslararas› seviyelerde genel politik
konularda kendi görüﬂlerini bildirirler. Bu genelde her ne kadar kurumsal vatandaﬂl›¤›n bir yönü olarak kabul edilmese de, di¤er etkinliklerle bir
arada ve ﬂeffafl›k ilkesi do¤rultusunda
ele al›nd›¤›nda özel sektör bu konuda
önemli bir etkinli¤e sahiptir.

III- Temel paydaﬂlar›n belirlenmesi: Örne¤in kimler ﬂirketin baﬂar›s›n›
olumlu yönde etkilemekte, kimler bundan etkilenmekte? Bir firman›n etki alan› paydaﬂlar›na, firman›n hangi sektörde yer ald›¤›na ve baﬂka baz› koﬂullara
ba¤l› olarak kategorilere ayr›labilir.
l

l

Yat›r›mc›lar, müﬂteriler ve çal›ﬂanlar: Neredeyse bütün firmalar›n
en önemli paydaﬂlar›n› bu kategori
oluﬂturur. Birçok firma, bu gruplarla
sosyal, ahlaki, çevresel gibi geniﬂ
kapsaml› konularda dialog kurmakta
engin bir tecrübeye sahiptir.
Di¤er paydaﬂlar: ﬁirkete ve faaliyet
gösterilen sektöre ba¤l› olarak önemli olabilir de olmayabilir de. Bu grubun içinde iﬂ birli¤i yapt›¤›n›z firma-

lar, endüstriyel birlikler, yerel topluluklar, ticari birlikler, sivil toplum örgütleri, araﬂt›rma enstitüleri ve akademiler ile medya ve yerel yönetimlerden eyaletlere ve ulusal hükümetlere
kadar resmi kuruluﬂlar ve Birleﬂmiﬂ
Milletler sisteminde oldu¤u gibi uluslararas› yap›lanmalar bulunabilir.
3- Bunu gerçekleﬂtirin.
Gerekli politikalar› belirleyin ve uygulamaya al›n. Ana paydaﬂlar›n›zla ortak
çal›ﬂma ve görüﬂmeler yaparak kurumsal vatandaﬂl›¤› ﬂirketinizin stratejisi ve
operasyonlar›na iyice yerleﬂtirin. Kurumsal vatandaﬂl›¤› insanlar›n benimseyip üstlenecekleri ve günlük yaﬂamda
kullanacaklar› bir kavram haline getirecek ﬂekilde, firman›n temel ilkeleri ve
de¤erleri aras›na yerleﬂtirmedikçe, hiçbir do¤ru söz veya aç›klama yeterince
baﬂar›l› olmayacakt›r.
I- Kurumsal vatandaﬂl›¤› Yönetim
Kurulu gündeminizin baﬂ›na al›n.
Örne¤in kurumsal vatandaﬂl›¤›, firman›n stratejik yönüne iyice yerleﬂtirecek
ve sosyal ve çevre ile ilgili yeterlili¤in
göstergesi olmas›n› sa¤layacak uygun
yönetim politikalar› ve yap›lanmalar›
oluﬂturun. Bu yap›lanmalar yönetim komitesini, bu konuda yön verici firma içi
panelleri ve bunu uygulamaya koymayan yöneticileri de¤iﬂtirmeyi kapsayabilir. Amerika Birleﬂik Devletleri ve Avrupa’da yap›lan araﬂt›rmalar gittikçe artan
say›daki ﬂirketin ahlak, çevre, ortak sorumluluk gibi konularda yönetim komiteleri kurdu¤unu göstermektedir.
II- ﬁirket içi performans, iletiﬂim,
ödüllendirme ve de¤erlendirme sistemlerini kurun. Bunlar kurumsal vatandaﬂl›¤› ﬂirketin DNA’s›na yerleﬂtirmenin esas kurallar›d›r ve bu uygulamalar›
yapan yöneticiler, yönetim sisteminin
geliﬂmesinde ve ﬂirketin amaçlar›,
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de¤erleri ve operasyonel koﬂullar› ile
uyumlu bir ﬂekilde uygulanmas›nda
hayati bir rol oynarlar.
III- Diyalog ve birlikte çal›ﬂmay›
geliﬂtirin. Firman›n paydaﬂlar›n›n belirlenmiﬂ olmas›; her düzeydeki yönetici
için; yap›c› diyaloglar kurabilme ve ortak çal›ﬂmay› güçlendirme olanaklar›
sa¤lad›¤› için çok önemlidir. Ama özellikle de hassas ve/veya stratejik öneme
sahip konularda ve paydaﬂlarla iliﬂkilerde üst yönetim çok önemli bir role sahiptir.
IV- Yenilikleri ve yarat›c›l›¤› destekleyin. Yeni teknolojiler, ürünler ve
hizmetler çevresel ve sosyal alanlarda
bize yeni yetenekler kazand›rmaktad›r.
‹ﬂ dünyas›n›n liderleri firma içinde yenilikleri teﬂvik ederek ve bu yeniliklerle
ilgili ortaklara, araﬂt›rmac›lara ve tüketicilere destek vererek, iﬂin konusu olan
ürünün geliﬂmesine oldu¤u kadar di¤er
geliﬂmelere de yard›mc› olabilirler.
V- Bir sonraki kuﬂa¤›n liderlerini
yarat›n. Liderli¤in geliﬂimi, pek çok
baﬂar›y› gerçekleﬂtirebilmenin önemli
koﬂuludur ve bugünkü iﬂ yaﬂam›n›n liderleri yar›nki geliﬂimlerin desteklenmesinde çok önemli bir rol oynamaktad›rlar. Liderler, kurumsal vatandaﬂl›¤›n güvenilir bir bütünün tamamlay›c› bir parças› olmas›n›, önceliklerin ve geliﬂime
yönelik programlar›n uygulanmas›n› sa¤layabilirler. Liderler ayn› zamanda iﬂ yaﬂam›na haz›rlayan, kurumsal vatandaﬂl›k
araﬂt›rmalar› yap›lan okullardaki sürece
katk›da bulunabilir ve bu okullardaki ö¤renciler için “rol model" olabilirler.
4- Bu konuda ﬂeffaf olun
Farkl› paydaﬂlar›n firman›z›n ilkeleri,
politikas›, uygulamalar› hakk›nda düzenli ve ticari gizlilik s›n›rlar› içinde
ﬂeffaf davranarak size güven duymalar›n› sa¤lay›n.
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Firmalar›n en fazla karﬂ›laﬂt›klar› isteklerden biri, kurumsal yat›r›mc›dan,
sosyal ve çevresel aktivitelere uzanan
bir yelpaze içinde yer alan farkl› paydaﬂlar›n›n firman›n ekonomik, sosyal ve
çevresel konulardaki etkinliklerinde daha ﬂeffaf davranmas› beklentisidir.
I- Neyin nas›l de¤erlendirilece¤i
konusunda fikir birli¤i oluﬂturun.
Pek çok ﬂirkette neyin nas›l de¤erlendirilmesi gerekti¤i konusu, çal›ﬂanlara dan›ﬂ›larak çözülse de, baz› ﬂirketlerde bu
konuda tüm paydaﬂlar›n fikri al›nmaktad›r. Liderler, bu konudaki belli baﬂl›
göstergelerin ve firman›n performans›n›
de¤erlendirmede kullan›lacak di¤er
yöntemlerin belirlenmesinde ve bunlara
dayanarak firman›n ilerlemesini gözlemlemede rol oynarlar.
II- D›ﬂ raporlama için kademeli bir
program geliﬂtirin. Firma, paydaﬂlar›n›n önemli oldu¤unu belirtti¤i maddelere göre kendi ilerlemesini de¤erlendiriyorsa, burada üst yönetim kademesine
aradaki iletiﬂimi düzgün ve sürekli sa¤lamak rolü düﬂer. E¤er CEO veya üst
yönetim seviyesinde bir problem oluﬂursa, uygun zamanda ve aç›k kalpli
davranarak yap›lacak bir aç›klama güvenin yeniden yap›land›r›lmas› veya
desteklenmesi yönünden önemlidir.
III- Gerçekçi olun. Çok çabuk davranmaya çal›ﬂmak, organizasyonla ilgili
de¤iﬂiklikler veya yap›labilecek di¤er
ﬂeylerle ilgili çok kesin tarihler vermek;
gerçek d›ﬂ› beklentilere ve/veya paydaﬂlar aras›nda güvenilirli¤in azalmas›na yol açabilece¤inden tehlikeyi içinde
bar›nd›r›r. Uygulamada söz sahibi olan
yönetim tak›m› ad›mlar›n planlamas›nda aç›k stratejiler belirleyerek beklentilerin yerine getirilmesinde, zaman çizelgeleri ve yol haritalar› haz›rlayarak firman›n kurumsal vatandaﬂl›k gereklerinin sa¤l›kl› uygulanmas›nda önemli bir
rol oynar.

Küresel Sorumluluk
Anlaﬂmas›

Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan desteklenmektedir.

Küresel Sorumluluk Anlaﬂmas›
(Global Compact)
31 Ocak 1999 tarihinde Davos'ta yap›lan Dünya Ekonomik Forumu'nda,
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri
Kofi A. Annan, dünya genelinde önde
gelen iﬂ adamlar›n›, “Küresel Sorumluluk
Anlaﬂmas›”n› hem kiﬂisel ﬂirket çal›ﬂmalar›nda hem de uygun kamu politikalar›nda benimsemeye, desteklemeye ve
yaymaya davet etti.
“Küresel Sorumluluk Anlaﬂmas›”, insan
haklar›, iﬂ gücü ve çevre konular›n› kapsayan dokuz ana kuraldan oluﬂmaktad›r:
‹nsan Haklar›:
Kural 1: Kendi etkin çevreleri içinde,
uluslararas› insan haklar›n›n korunmas›na destek ve sayg› gösterilmesi.
Kural 2: Kendi ﬂirketlerinin, insan
haklar›n›n ihlalleri ile ba¤lant› içinde olmad›¤›ndan emin olunmas›.
‹ﬂgücü:
Kural 3: Serbest sendikalaﬂma ve ortak pazarl›k yapma haklar›n›n etkin bir
ﬂekilde tan›nmas›.
Kural 4: Her çeﬂit dayatmal› ve zorunlu iﬂçili¤in kald›r›lmas›,
Kural 5: Çocuk iﬂçili¤inin etkin bir ﬂekilde kald›r›lmas›.
Kural 6: ‹stihdam ve iﬂ aç›s›ndan ayr›cal›klar›n kald›r›lmas›na sad›k kal›nmas›.
Çevre:
Kural 7: Çevresel zorluklara karﬂ› tedbir olarak yap›lan yaklaﬂ›mlar›n desteklenmesi.
Kural 8: Daha geniﬂ çapta çevresel sorumluluk yaratacak inisiyatif gösterilmesi.
Kural 9: Çevreye yararl› teknolojilerin
geliﬂtirilmesinin ve yay›lmas›n›n teﬂvik
edilmesi.

Dokuz Ana Kural
1- Uluslararas› düzeyde istenilen insan
haklar›n›n korunmas›na destek ve
sayg› gösterilmesi
‹nsan haklar›n›n bir elden yürütülmesi
hem toplum hem de iﬂ hayat› için gereklidir.
‹ﬂ hayat›nda yararlar›:
Pazarlar, müﬂteriler ve tüketiciler ile
karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda f›rsatlar ve zorluklar daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r. Bu nedenle paydaﬂlarla daha s›k› temas içinde olmal›;
toplumda iyi bir isim yapman›n avantajlar›ndan yararlanmal›d›r. Çünkü daha dengeli ve uyumlu bir iﬂ atmosferi f›rsat›n› yakalamak ve kay›plara yol açabilecek y›k›c› eleﬂtirileri azaltmak bu yolla mümkündür.
Kurumsal sosyal sorumluluk bilinci iyi
düﬂünülmeden baﬂlat›lan ve yürütülen
iﬂlerin toplumdaki olumsuz etkilerini
azalt›r. Toplumsal paylaﬂ›mlar›n ivme kazanmas›n› sa¤lar.
‹nsan haklar›na ba¤l› ﬂirketler aﬂa¤›daki unsurlar› kendi iﬂ yerlerinde garanti
alt›na alm›ﬂlard›r;
l Güvenli ve sa¤l›kl› çal›ﬂma ﬂartlar›,
l Sendikalaﬂma,
l Personel
uygulamalar›nda ay›r›m
gözetmemek,
l Zorla veya çocuk iﬂçi çal›ﬂt›r›lmamas›,
l Temel sa¤l›k, e¤itim ve ikamet haklar›n›n sa¤lanmas› (e¤er iﬂ yap›lan sahada
bu imkanlar yoksa).
ﬁirketler aﬂa¤›daki unsurlar› da iﬂ yerleri d›ﬂ›nda garanti alt›na alm›ﬂt›r.
l Çal›ﬂanlar için ç›kar›lm›ﬂ mevcut uluslararas› ana kurallar›n ve standartlar›n
göz önünde tutulmas› (‹lgili Birleﬂmiﬂ
Milletler kararlar›).
l Daha geniﬂ tabanda, kiﬂilerin, gruplar›n veya topluluklar zoraki göçünün
önlenmesi.
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l

l

Bölgedeki topluluklar›n ekonomik
canl›l›¤›n›n korunmas›.
Halka aç›k görüﬂmelerle katk›da bulunulmas›, ﬂirketlerin çal›ﬂt›klar› ülkelerdeki bütün hakim gruplarla her düzeyde etkileﬂim içinde olmas› ve bu ba¤lamda, bünyelerindeki çal›ﬂmalar›, çal›ﬂanlar›, müﬂterilerini ve ait olduklar›
topluluklar› etkileyen konularda ﬂirketlerinin kendi görüﬂlerini ifade etme
hakk›na ve sorumlulu¤una sahip olacaklard›r.

l

l

2- ‹nsan haklar› istismar›n›n d›ﬂ›nda
kal›nmas›
‹nsan haklar›n› savunan etkili politikalar, ﬂirketlerin bu haklar›n ihlalinden
uzakta kalmalar›n› sa¤layacakt›r.
Güvenlik güçleri ile uluslararas› insan
haklar› kanunlar›n›n ihlal edilmesine
göz yumulmayaca¤›na dair anlaﬂmalar
yap›lmal› ve bütün anlaﬂmalar kamuya
aç›k ve ﬂeffaf olmal›d›r. E¤er güvenlik
güçlerine finansal ve ekipman deste¤i
sa¤lan›yorsa, bunlar›n insan haklar›n›
ihlal etmemeleri garanti edilmelidir.

l

l

3- Sendikalaﬂma özgürlü¤ü ve toplu
pazarl›k hakk›n›n etkin bir ﬂekilde tan›mlanmas›.
H›zla de¤iﬂen dünya pazarlar›nda birçok belirsizliklerle karﬂ› karﬂ›ya olan iﬂ
dünyas›, seçilmiﬂ iﬂçi temsilcileriyle sa¤l›kl›, geliﬂmiﬂ diyalog ortamlar› sa¤layarak, hem çal›ﬂanlar›n hem de iﬂverenlerin birbirlerinin sorunlar›n› daha iyi anlamalar›na ve çözüm ﬂekilleri bulmalar›na f›rsat sa¤larlar.
l ‹ﬂ dünyas›nda oluﬂturulacak yap›c› diyalog f›rsatlar› mevcut enerjinin, yat›r›m›n, hissedarlar›n ve geniﬂ tabanda
toplumun yarar›na sonuçlanacak çözümlere yönelik kullan›lmas›n› sa¤lar.
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l

l

‹ﬂ yönetimi konusunda ve di¤er konularda yap›lan çal›ﬂmalar, sendikal özgürlükten do¤an dinamik gücün, bütün ilgili taraflar›n verimlili¤ini, gelirlerini ve kârlar›n› art›rarak iﬂ dünyas›na
ivme kazand›rabilece¤ini gösteriyor.
“‹ﬂ yerindeki ses”in getirdi¤i temsil edilme güvencesi, sürdürülebilir bir büyüme için sa¤lam temeller oluﬂturmaktad›r. Bu sonuçlarla küresel anlaﬂmalar,
bölgeler ve sektörlerdeki ve özellikle
kad›nlar veya iﬂ dünyas› d›ﬂ›ndaki sektörlerdeki çal›ﬂanlar›n temsili boﬂlu¤unda köprü yarat›lm›ﬂ olmaktad›r.
Bu kural›n anlam› ve içeri¤i nedir?
Organizasyonlar›n kurulmas› ya da birleﬂmeleri, özgün sendikalaﬂman›n temel yönlerini oluﬂturur. Bu kural›n anlam›, hem iﬂçilerin hem de di¤er çal›ﬂanlar›n organizasyon kurabilmeleri
veya organizasyonlara kat›labilmeleri
ve bu ﬂekilde kendi ç›karlar›n› temsil
edebilmeleri demektir. Bu ﬂekilde kurulmuﬂ organizasyonlar hem ulusal
hem de uluslararas› gruplarla serbestçe
ba¤lant›lara girebilirler.
Organizasyon kurma ve organizasyona kat›lma çal›ﬂmalar›, kural ve yönetmelik ç›karmay›, temsilcilerin serbest
seçilmesini, yönetim ve çal›ﬂmalar›n
organize edilmesini ve programlar›n
oluﬂturulmas› gibi hususlar› içerir.
‹ﬂ ﬂartlar› üzerinde toplu pazarl›k yap›lmas›, iﬂçiler ile organizasyonlar› aras›nda ve iﬂverenlerle organizasyonlar›
aras›ndaki iliﬂkilerde, fonksiyon etkinli¤i için temel ﬂartt›r ve iﬂ dünyas›ndaki serbest sendikac›l›¤›n fiilen ifade
edilmesi demektir.
Masan›n iki taraf›n›n birbiri ile iyi niyetli ve bir anlaﬂmaya varmaya yönelik
çaba sarfediyor olmas›, iﬂ yerindeki
iliﬂkilerde güven ve üretkenli¤i getirir.
Bu kural›n ayr›lmaz bir parças› olarak
iﬂçiler ve içinde bulunduklar› kurum-

lar da kendi sosyal ve ekonomik ç›karlar›n› korumak ve geliﬂtirmek ad›na çaba göstermektir.
4- ‹ﬂ dünyas›ndan, her çeﬂit zorunlu ve
zorlamal› iﬂgücünün kald›r›lmas›.
l

l

l

l

l

Zorunlu iﬂ gücü, insan kaynaklar›n›n
uygun geliﬂmesini geciktirir. Tüm ailelerin sosyal birikimlerini azalt›r.
Toplumun genel olarak üretim düzeyini ve ekonomik büyümesini azalt›r.
Zorunlu iﬂ gücünün özellikle çocuklarda olmak üzere hem bireylerde hem
de ekonomide bozucu sonuçlar› hissedilir.
Zorunlu iﬂ gücü uygulamalar›ndan do¤an insan kapitali ve sosyal denge bozukluklar›n›n yol açt›¤› yat›r›m güvensizlikleri baﬂ gösterir.
Zorunlu iﬂ gücü, normal iﬂlerin kalkmas› veya gelir yaratan çal›ﬂmalar›n
kesilmesine ba¤l› olarak, gelir kay›plar›na yol açar. Hatta bu gelir kayb›yla
birlikte g›da, bar›nak ve sa¤l›k kay›plar› görülür.

“Bu kural›n anlam› ve içeri¤i nedir?”
Zorunlu veya zorlamal› iﬂ gücü, ceza
tehditi alt›nda ﬂah›slardan al›nan her türlü
iﬂ veya hizmet demektir. Bu iﬂ için kiﬂi
gönül r›zas›yla talepte bulunmam›ﬂt›r. ‹ﬂçiye ücret vermek veya baﬂka menfaatler
sa¤lamak, o iﬂin zoraki iﬂ olmad›¤› anlam›na gelmez. Zorunlu iﬂ gücü örnekleri:
l ‹ﬂ gücü senedi veya borç senedi. Çok
eski bir uygulama olmas›na ra¤men
hala baz› ülkelerde geçerlidir. Bu çal›ﬂma ﬂeklinde yetiﬂkinler ve çocuklar,
kendi borçlar›n› veya anne-babalar›n›n
ya da akrabalar›n›n borçlar›n› geri ödemek için köle ﬂartlar›nda çal›ﬂmaya
zorlan›rlar.
l Çocuklar›n, çal›ﬂ›p çal›ﬂmamalar› konusunda hiçbir tercih haklar›n›n olmad›¤› ﬂartlar alt›nda çal›ﬂmalar›.

l

Mahkumlar›n özel kiﬂilere, ﬂirketlere
kiralanm›ﬂ ya da onlar›n iradesine b›rak›lm›ﬂ olarak, kendi istekleri d›ﬂ›nda
veya resmi yetkililerin denetimi d›ﬂ›nda iﬂ veya hizmet gerçekleﬂtirmeleri.

5 ‹ﬂ dünyas›nda çocuklar›n iﬂçi olarak
çal›ﬂt›r›lmas›n›n etkin bir ﬂekilde önlenmesi
Çocuklar›n çal›ﬂmas›, düﬂük becerili ve
kalifiye olmayan iﬂçilerin artmas› ve buna ba¤l› olarak zamanla iﬂ gücündeki beceri art›ﬂlar›n› da tehlikeye atacakt›r.
Temel e¤itimlerini tamamlayamayan
çocuk iﬂçiler e¤itimsiz kalacakt›r. ‹ﬂ bulmak ve modern ekonomi geliﬂimlerine
katk›da bulunmak için gereken iﬂ becerilerine hiç sahip olamayacaklard›r.
Çocuk iﬂçi kullan›m› ﬂirketin itibar›n›
da zedeleyebilir.
l

l

l

l

“Bu kural›n anlam ve içeri¤i nedir?”
‹ﬂ hayat›, çocuklar›, çocuklu¤unu yaﬂamaktan ve özgüvenden mahrum b›rak›r. Bu kapsamda özellikle, düﬂük ücretle ya da ücretsiz olarak uzun saatler
çal›ﬂan sa¤l›¤›na, fiziksel ve zihinsel
geliﬂimine zararl› ﬂartlarda bulunan çocuklarla e¤itimden mahrum b›rak›lan
ve ailelerinden iﬂ nedeniyle uzaklaﬂt›r›lan çocuklar öncelikle düﬂünülmelidir.
Çocuklar›n ekonomik çöküntüden korunmas›, onlar›n e¤itimlerine engelleyici veya sa¤l›¤›na ya da esenli¤ine zarar verici iﬂlerde çal›ﬂmalar›na da engel
olmay› gerektirir.
En erken iﬂe baﬂlama dönemi, kural
olarak, zorunlu e¤itim bittikten sonra
baﬂlamal› ve hiçbir ﬂekilde 15 yaﬂ›n alt›nda olmamal›d›r. ‹ﬂ tehlikesi olan yerlerde çocuklar›n iﬂe baﬂlama yaﬂ› 18'e
ç›kar›lmal›d›r.
Öncelikle, 18 yaﬂ›n alt›ndaki herkes
için, çok zor ﬂartlardaki çocuk iﬂleri,
yani tehlikeli iﬂ ve istihdam ﬂekilleri,
kölelik, savaﬂlarda zorla askere al›nma
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ve kanun d›ﬂ› iﬂlerde kullan›lma gibi
iﬂler yasaklanmal›d›r.
6- ‹stihdam ve iﬂ aç›s›ndan ayr›mc›l›¤›n
kald›r›lmas›:
‹stihdam ve iﬂ konular›nda ayr›mc›l›k,
mevcut iﬂçi potansiyelini, yetenek birikimini k›s›tlar ve iﬂvereni çevresinden kopar›r.
Tarafs›z uygulamalar, en kalifiye kiﬂinin seçilmesine yard›mc› olacakt›r.
Tarafl› uygulamalar, ﬂirketin ünvan›na
zarar verebilir, kar ve hisse de¤erlerini
etkileyebilir.
‹ﬂ dünyas›nda ayr›mc›l›k ekonomik
büyümeyi yavaﬂlat›r. Tolerans ortam›n›n
olmay›ﬂ›, yetenek geliﬂtirme olanaklar›n›n kaç›r›lmas›na neden olur; dünya
ekonomisi genelinde, rekabeti güçlendirecek altyap›dan yoksun kal›n›r.

l

“Bu kural›n anlam› ve içeri¤i nedir?”
‹stihdam ve iﬂ aç›s›ndan ayr›mc›l›k,
esas olarak, istihdam ve iﬂ sahalar›ndaki f›rsat ve uygulama eﬂitli¤ini kald›r›c›
veya bozucu etki taﬂ›yan ›rk, renk cinsiyet, din, siyasi görüﬂ, milli özellikler
ya da etnik köken nedeniyle yap›lan,
bütün k›s›tlamalar, d›ﬂlamalar ya da
tercihler anlam›na gelir. Ancak, yap›lacak iﬂin niteli¤ine göre getirilen k›s›tlamalar ve s›n›rland›rmalar ayr›mc›l›k
de¤ildir.

7- Çevreden kaynaklanacak zorluklara
karﬂ› al›nacak her türlü önlemi desteklemek:
Bu önlemlerin neler oldu¤u "Rio Deklarasyonu"nun 15. maddesinde aç›klanm›ﬂt›r.
l Anlam› ve içeri¤i tam olarak bilinmeyen, önemli veya önlenemeyecek zararlar tehdit ﬂeklinde kendini hissettirdi¤i hallerde, çevreden gelecek zararlar› önleyecek tedbirler, pahal›ya mal
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olur düﬂüncesiyle ertelenemezler. Neye mal olursa olsun önlemlerin hemen
uygulanmas› do¤ald›r.
Çevresel tehdidin yok edilmesi esas
al›nacakt›r. Kal›c› çevresel zararlar›n
meydana gelmesini tamamen önleyici
tedbirlerin al›nmas›, tehlikeyi kayna¤›nda kurutmaktan elbetteki çok daha
masrafl› olacakt›r. ﬁirket faaliyetleri içine uzun vadeli tedbirler gerekti¤i ölçüde dahil edilmelidir. Belirsizliklerle mücadele edici ve devaml› ﬂeffafl›k sa¤layan her ölçü, tehditlere karﬂ› önlem olarak kabul edilmelidir.

l

l

l

l

l

l

Önlem alma ﬂekilleri:
Üretim çal›ﬂmalar›n›n ve mamullerin
çevreye olan etkisini inceleyin (teknolojik de¤erlendirme).
Standart ölçüleri planlarken, belirsizlik
taﬂ›yan hususlarda güvenceli s›n›rlar
getirin.
Çevre ile etkisi tan›mlanamayan faaliyetlere ceza veya k›s›tlama getirin.
Bulunabilecek en iyi teknolojileri uygulay›n.
Daha aç›k ve net üretim ﬂekilleri benimseyin.
Paydaﬂlarla iletiﬂim kurun.

8- Dünya iﬂ dünyas›n›n, çevre konular›nda daha fazla sorumluluk gösterecek inisiyatifler almalar›
Çevresel sorumluluk "Madde 21"de
ana hatlar›yla aç›klanm›ﬂt›r:
Ürün ve süreçlerin, sa¤l›k, güvenlik ve
çevre ile ilgili aç›lardan etik olarak yönetimi ve sorumlulu¤unun taﬂ›nmas›d›r. ‹ﬂ
dünyas› ve sektörlerin kendi düzenlemelerini geliﬂtirmeleri, uygun yönetmelik ve
tüzükler do¤rultusunda yönetilmeleridir.
Bunlar›n iﬂ planlar›na, karar verme mekanizmalar›na yans›mas›n›n yan›nda çal›ﬂanlar ve topluma karﬂ› aç›k olunmal›
ve diyalog sa¤lanmal›d›r.

Küresel yönetim konular›nda, özel
sektörün artan merkezi rolü göz önüne
al›nd›¤›nda, toplum, iﬂ dünyas›ndan,
operasyonlar›n› ekonomik refah› art›racak, çevre korumas›n› güvence alt›na
alacak ve sosyal adaleti sa¤layacak biçimde yönetmesini istemektedir.
‹ﬂ dünyas› daha fazla kurumsal sorumluluk ve ﬂeffafl›k için ba¤l›l›¤›n›, çabas›n›
çeﬂitli ﬂekillerde gösterebilir.
Çevre sorumlulu¤u taﬂ›man›n faydalar›:
l ﬁirket genelinde daha fazla bilinçlenme,
l Güvenirli¤in artmas›, operasyon serbestli¤inin sa¤lanmas›,
l Müﬂteriler ve çal›ﬂanlar›n kal›c›¤›n›n
sa¤lanmas›,
l ‹ﬂ geliﬂtirme f›rsatlar›n›n yarat›lmas›
l Kurumsal itibar yükselmesi,
l Müﬂteriler, çal›ﬂanlar, hissedarlar, iﬂ ortaklar›, tedarikçiler ve toplumla diyalog ve ortakl›klar›n artmas›.
Geleneksel Anlay›ﬂ

Sorumlu Anlay›ﬂ

Kaynaklar›n verimsiz
kullan›m›

Kaynak verimlili¤i

Ç›kt›lar› ölçen

Daha temiz üretim

Halkla iliﬂkiler

Kurumsal yönetim

Reaktif

Pro-aktif

Yönetim sistemleri

Hayat e¤rileri, iﬂ tasar›m›

Tek yönlü pasif iletiﬂim

Çok yönlü, aktif diyalog

Çevre sorumlulu¤u sa¤layan temel unsurlar:
l Önlemlere dayal› yaklaﬂ›m›n uygulanmas›,
l ‹ﬂ yerleri nerede olursa olsun, ayn› çal›ﬂma standardlar›n›n benimsenmesi,
l Tedarik zinciri yönetiminin sa¤lanmas›,
l Teknoloji transferinin kolaylaﬂt›r›lmas›,
l ﬁirketin çal›ﬂt›¤› bölgelerde çevre bilincine katk›da bulunulmas›,
l Yerel toplumla iletiﬂime girilmesi,
l Gelirlerin adil paylaﬂ›lmas›.

9- ‹ﬂ dünyas›n›n çevre dostu teknolojilerin geliﬂtirilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› teﬂvik etmesi.
Çevreyi koruyan, daha az kirleten, kulland›¤› bütün kaynaklar› daha kal›c› ﬂekilde kullanan, at›klar›n›n ve ürünlerinin
daha fazlas›n› dönüﬂtürülebilen, özellik
katan ve kal›c› at›klar›, de¤iﬂtirdikleri yeni teknolojilerle daha kullan›labilir ﬂekilde iﬂleyen teknolojiler çevreye dost teknolojilerdir. Bu teknolojiler sadece tek
baﬂ›na teknoloji de¤illerdir. Ayn› zamanda, “know-how”, prosedür, ürün ve hizmet, ekipman ve ayn› zamanda organizasyonel ve yönetimsel prosedürleri içeren tüm sistemlerdir.
Çevre dostu teknolojiler ç›kt›lar› ölçen
ve izleme teknolojileri gibi, daha temiz
üretim süreçleri, kirlenmeyi önleyici teknolojileri kapsar.
‹ﬂ Dünyas›, Çevre Dostu Teknolojileri
Niçin Geliﬂtirmeli ve Yayg›nlaﬂt›rmal›?
Üretim ve teknoloji süreçlerinin verimli olmamas› kullan›lamaz at›klar yarat›r.
l ﬁirket, kirli at›klar›n iﬂlenmesinden ve
biriktirilmesinden sorumludur.
l Sürekli bir maliyet yükü oluﬂur.
l Teknolojik yenilikler, ﬂirketlere yeni iﬂ
olanaklar› kazand›r›r.
l Çevre dostu teknolojilerin kullan›m›
hammadde tüketimini düﬂürür. Böylece ﬂirketin etkinli¤i ve rekabet gücü
artar.
Çevre dostu teknolojilerin çok kapsaml› ve çok yönlü yararlar›, uygulanmaya baﬂlad›¤› günden itibaren, günden
güne gözle görülür ﬂekilde ortaya ç›kmaya baﬂlayacakt›r.
"Küresel Sorumluluk Anlaﬂmas›"na
nas›l kat›lan›labilir?
"Küresel Sorumluluk Anlaﬂmas›"na kat›lmak isteyen ﬂirketlerin üst yönetimi
desteklerini ve gönüllülüklerini aﬂa¤›da
belirtilen konularda ifade eden bir mek29

tubu Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri’ne gönderirler.
1- "Küresel Sorumluluk Anlaﬂmas›" ve
dokuz ana kural›n›n net biçimde desteklendi¤i bir deklarasyon haz›rlan›r. Deklarasyon ﬂunlar› içerebilir:
l Çal›ﬂanlar, hissedarlar, müﬂteriler ve
tedarikçilerin bilgilenmeleri
l "Küresel Sorumluluk Anlaﬂmas›" ve
dokuz kural›n›n, ﬂirketin kurumsal geliﬂim ve e¤itim programlar›yla bütünleﬂtirilmesi
l "Küresel Sorumluluk Anlaﬂmas›" ilkelerinin ﬂirket misyonuna entegrasyonu
l ﬁirketin y›ll›k raporlar›nda ve di¤er kamuya yönelik yay›nlar›nda "Küresel
Sorumluluk Anlaﬂmas›" mutabakat›ndan bahsedilmesi
l "Küresel
Sorumluluk Anlaﬂmas›"na
ba¤l›l›¤› kamuoyuna bildirmek için bas›n bültenlerinin haz›rlanmas›
2- Y›lda bir kere, dokuz kural›n uygulanmas›yla ortaya ç›kan ilerlemelerin veya ç›kar›lan derslerin örnekler ile dokümante ederek "Küresel Sorumluluk Anlaﬂmas›" web sitesinde sunulmas›.
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Küresel Raporlama
Rehberi

Global Reporting Initiative

Giriﬂ
Küresel Raporlama Rehberi (Global
Reporting Initiative (GRI)) çok say›da
paydaﬂ›n yer ald›¤›, uzun vadeli ve uluslararas› bir süreçtir. Misyonu, küresel
olarak uygulama alan›na sahip "Sürdürülebilir Raporlama Rehberi"ni geliﬂtirip
yayg›nlaﬂt›rmakt›r. Bu "rehber" kuruluﬂlar›n kendi etkinliklerinin, ürünlerinin ve
hizmetlerinin, ekonomik, çevresel ve
sosyal boyutlar›n› rapor haline getirebilmeleri içindir. Bu kuruluﬂlar, resmi veya
resmi olmayan kurumlar olabilir. Tüm
bu kuruluﬂlar GRI’nin misyonuna girmektedir. GRI önerilerin zamanla uygulama aﬂamas›na girece¤i beklentisiyle,
resmi ve resmi olmayan kuruluﬂlar taraf›ndan kullan›lmas› için çaba sarfetmektedir. "Rehber"in amac›, raporlamay› yapan kurumlara ve onlar›n paydaﬂlar›na
raporlama yolu ile sürdürülebilir geliﬂimi
sa¤lamak konusunda yapt›klar› katk›y›
anlamalar›na ve ifade etmelerine yard›mc› olmakt›r.
Haziran 2000’de ilk önerilerin yay›nlanmas›ndan itibaren, GRI’nin yap›lanmas›na neden olan süreçler h›zlanmaya
devam etmiﬂ ve pek çok konuda daha
da yo¤unluk kazanm›ﬂt›r. Küreselleﬂme,
kurumsal yönetim, sorumluluk ve vatandaﬂl›k konular›, bu kavramlar›n gündeme girdi¤i ülkelerde ve kuruluﬂlarda politikan›n ve yönetsel tart›ﬂmalar›n ana temas› haline gelmiﬂtir. 21. Yüzy›l›n ilk y›llar›nda meydana gelen olaylar GRI’nin
h›zla geniﬂlemesinin alt›ndaki sebebi ortaya ç›karm›ﬂt›r. Gelecek y›llarda "organizasyonel uygulamalar›" yüksek standartl› sorumluluklar ve uluslararas› paydaﬂlar› bulunan kuruluﬂ a¤lar›n›n giderek artan ba¤›ml›l›klar› ﬂekillendirecektir.
Sürdürülebilir raporlamaya yeni ve
herkes taraf›ndan kabul görecek bir ana
çerçeve oluﬂturmak amac›yla gösterilen
çabalar iﬂ dünyas›, sivil toplum ve iﬂ gü-

cünü kapsayan paydaﬂlar aras›nda büyüyerek devam etmektedir. GRI’n›n sadece
birkaç y›l içerisinde cesur bir at›l›mdan,
sürekli bir küresel kurum haline dönüﬂmesi, seçme hakk›na sahip kiﬂilerin,
böyle genel kabul görecek bir ana çerçeveyi onaylamalar›n›n kaç›n›lmazl›¤›n› ve
de¤erini yans›tmaktad›r. GRI süreci kapsaml›l›k, ﬂeffafl›k, do¤all›k ve sürekli geliﬂimi temel almaktad›r. Böylece GRI "sorumluluk" kavram›n› somut olarak ortaya
koyabilmektedir.
‹lkelerin Organizasyonu
‹lkeleri dört ana grupta toplayabiliriz.
Raporun temel özellikleri: ﬁeffafl›k, geniﬂ kapsam, denetlenebilirlik
l Rapor içeri¤inin kararlaﬂt›r›lmas›na iliﬂkin bilgiler: Bütünlük, uygunluk ve
sürdürülebilir içerik
l Raporun kalite ve güvenirlik sa¤layacak tutarl›l›¤a sahip olmas›n› sa¤layacak özellikle: Do¤ruluk, do¤all›k, karﬂ›laﬂt›r›labilirlik
l Rapora eriﬂim hakk›nda bilgiler: Netlik, güncellik.
ﬁeffafl›k ve geniﬂ kapsam ilkeleri rapor
sürecinin baﬂlang›ç noktas›n› ve di¤er ilkelerin temelini oluﬂturur. Rapor edilecek
konu ile ilgili bütün kararlar (örne¤in ne,
ne zaman, nas›l) ve bunlara iliﬂkin uygulamalar bu iki ilke ›ﬂ›¤›nda ele al›n›r.
Sürdürülebilir içerik, bütünlük ve uygunluk ilkeleri; hangi konular›n raporlanaca¤›n› tesbit etmekte ana role sahiptir.
Raporlar kuruluﬂun performans›n›, sürdürülebilirli¤in önündeki zorluklar, riskler ve f›rsatlar baz›nda geniﬂ bir içerikle
de¤erlendirilmesine yard›mc› olmal›d›r.
Rapor kapsam›nda yer alan bilgiler; s›n›rlar, kapsam ve zaman aç›s›ndan bütünlük göstermelidir. Ve son olarak da
raporda yer alan bilgiler paydaﬂlar›n karara ba¤lama ihtiyac›nda olduklar› konulara uygunluk göstermelidir.
l
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ﬁeffafl›k

Geniﬂ Kapsam

Bilgilendirir

Bilgilendirir

Bilgilendirir

Hangi bilgilerin
raporda yer alaca¤›
karar›

Rapordaki bilgilerin
kalite ve güvenilirli¤i

Rapordaki bilgilerin
eriﬂilebilirli¤i

Bütünlük

Do¤ruluk

Netlik

Uygunluk

Do¤all›k

Güncellik

Sürdürülebilir
‹çerik

Karﬂ›laﬂt›r›labilirlik

Denetlenebilirlik

ﬁeffafl›k
Raporun haz›rlanmas›nda kullan›lan
varsay›mlar›n, süreçlerin ve prosedürlerin kapsaml› olarak aç›klanm›ﬂ olmas›,
raporun güvenirlili¤i aç›s›ndan temel
özelliktir.
Geniﬂ Kapsam
Raporu haz›rlayan kuruluﬂ rapora kaynak yard›m› yapmalar› ve kalitesine sürekli destek vermeleri için paydaﬂlar›n›
sistemli bir biçimde rapor çal›ﬂmalar›na
katmal›d›r.
Denetlenebilirlik
Raporda yer alan bilgiler, iç denetçilerin ve d›ﬂar›dan gelecek uzmanlar›n raporun güvenirli¤ine kefil olabilmelerini
sa¤layabilmek için kay›tlara geçmiﬂ, birbirleriyle tutarl›, analiz edilmiﬂ ve aç›klamal› olmal›d›r.
34

Bütünlük
Hakk›nda rapor haz›rlanan kuruluﬂun
ekonomik, çevresel ve sosyal performans›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›lacak verinin tamam› aç›klanan s›n›rlar,
kapsam ve zaman sürecinde kesintisiz
olarak gösterilmiﬂ olmal›d›r.
Uygunluk
Uygunluk özel bir konuya, bir göstergeye veya herhangi bir bilgiye verilen
önemin derecesidir ve hangi bilginin raporda yer alacak derecede önemli oldu¤unun ay›rt edici eﬂi¤ini oluﬂturur.
Sürdürülebilir ‹çerik
Rapor haz›rlayan kuruluﬂ ekolojik, sosyal veya di¤er alan ve konulardaki performans›n› geniﬂ içerikli göstermeye çal›ﬂmal›d›r. Böyle bir içerik rapordaki bilgilere ayr› bir anlam kazand›r›r.

Do¤ruluk
Do¤ruluk ilkesi, raporun gerçeklere
tam uygun oldu¤una ve raporda yer alan
bilgilerdeki hata pay›n›n çok düﬂük olmas› nedeniyle kullan›c›lar›n rapora dayanarak verecekleri kararlar› büyük bir
güvenle alabilmelerine olanak sa¤lar.
Do¤all›k
Raporlarda yer alacak bilgilerin seçimi
ve takibinde taraf olmaktan kaç›n›lmal›
ve rapor edilen kuruluﬂun çeﬂitli konulardaki performans hakk›nda dengeli bilgi verilmeye çal›ﬂ›lmal›d›r.
Karﬂ›laﬂt›r›labilirlik
Rapor haz›rlayan kuruluﬂ raporun s›n›rlar› ve kapsam›nda tutarl› davranmal›;
herhangi bir de¤iﬂiklik varsa aç›klamal›
ve önceki raporlarda yer alm›ﬂ bilgileri
yeniden ifade etmelidir.
Aç›kl›k
Rapor haz›rlayan kuruluﬂ kendi paydaﬂlar›n›n farkl› ihtiyaçlar›ndan haberdar
olmal› ve uygun seviyede ayr›nt›lara yer
vermenin yan› s›ra raporu kullanmak isteyecek mümkün olan en fazla say›da
paydaﬂ›n yararlanaca¤› bilgilere de yer
vermelidir.
Güncellik
Raporlar, kullan›c›lar›n ihtiyaçlar›na cevap verecek ve kullan›lan bilginin güncel
olmas›n› sa¤layabilecek bir aral›kla, düzenli olarak bilgi sa¤lama iﬂlevini yerine
getirecek ﬂekilde haz›rlanmal›d›r.
Küresel Raporlama Rehberi
Rapor içeri¤i GRI’nin uygun buldu¤u
s›ralamaya göre düzenlenmeli ve kuruluﬂlar raporlar›n› bu yap› dahilinde yazmaya özendirilmelidir.
Rehber beﬂ bölümden oluﬂmaktad›r.
1. Vizyon ve Strateji: CEO’dan bir
aç›klamay› da içeren rapor, haz›rlanan
kuruluﬂun sürdürülebilirli¤e yönelik stratejisinin aç›klanmas›.

2. Profil: Raporda anlat›lan kuruluﬂun
yap›s› ve iﬂletmesi hakk›nda genel bilgi
ve raporun kapsam›n›n aç›klanmas›
3. ‹dari Yap› ve Yönetim Sistemi:
Kuruluﬂun yap›s›n›n, politikalar›n›n, yönetim sisteminin, paydaﬂlar›n kat›l›m›n›
sa¤lama çabalar›yla birlikte tan›mlanmas›.
4. GRI ‹çerik Endeksi: GRI’nin rapor
önerilerinde yer alan konular›n, kuruluﬂ
raporunda nerelerde bulundu¤unun
karﬂ›laﬂt›r›labilmesinin sa¤lanmas› için
raporu haz›rlayan kuruluﬂun bir tablo
haz›rlamas›
5. Performans Göstergeleri: Rapor
haz›rlayan kuruluﬂ üzerinde etki ve tesir
yaratan büyüklüklerin ekonomik, çevresel ve sosyal performans göstergelerinde
yer almas›.
GRI içeri¤inde, performans göstergelerinin nicel veya nitel olabildi¤ine dikkat
edilmelidir. Nicel ve say›sal ölçümler,
pek çok art› sa¤lasa da; güvenilir olmayabilir, eksik b›rak›lm›ﬂ ve baz› durumlarda
da ölçme yap›lmas›na olanak vermeyecek derecede büyük olabilirler. GRI nitel
göstergeleri de dikkate al›r. Nitel göstergeler, bir metin haline getirilerek bir kuruluﬂun ekonomik, çevresel ve sosyal
performans›n›n tam olarak sunulmas›nda
temel ve tamamlay›c› bir rol oynar. Kuruluﬂun ekonomik, çevresel ve sosyal koﬂullara yapt›¤› olumlu veya olumsuz katk›lar›n›n ölçülmesine imkan olmayan,
çok karmaﬂ›k bir ekonomik veya sosyal
sistem sözkonusu oldu¤unda, nitel büyüklükler daha uygun olmaktad›r. Nitel
yaklaﬂ›m sisteme ayn› zamanda etki yapan çok say›da benzer kuruluﬂtan biri ele
al›nd›¤›nda kurumun katk›lar›n›n ölçülmesi aç›s›ndan daha uygun düﬂmektedir.
Genel tan›mlar›n yap›ld›¤› aç›klamalar›n
tersine, bir ölçe¤e göre bir skala üzerinde aç›klama olana¤› veren nicel performans göstergeleri de mümkün olan yerlerde, ilgililerin dikkatini çekerek onlar›
teﬂvik etmek amac›yla kullan›lmaktad›r.
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KATEGOR‹

BOYUT

Do¤rudan Ekonomik Etkiler

Müﬂteriler
Tedarikçiler
Çal›ﬂanlar
Sermayedarlar
Kamu Sektörü

Çevresel

Malzemeler
Enerji
Su
Biyolojik Çeﬂitlilik
Emisyon, Kay›plar ve At›klar
Tedarikçiler
Ürünler ve Hizmetler
Uygunluk
Nakliye
Genel

‹ﬂ/‹ﬂgücü Uygulamalar›

‹ﬂgücü Çal›ﬂt›rmak
Çal›ﬂan Yönetim ‹liﬂkileri
Sa¤l›k ve Güvenlik
E¤itim
Çeﬂitlilik ve F›rsatlar

‹nsan Haklar›

Strateji ve Yönetim
Örgütlenme ve Toplu Sözleﬂme Özgürlü¤ü
Çocuk ‹ﬂçiler
Zorunlu ve Zoraki ‹ﬂler
Disiplin Uygulamalar›
Güvenlik Uygulamalar›
Yerel Halk›n Haklar›

Toplumsal

‹letiﬂim
Rüﬂvet Alma ve Yozlaﬂma
Politik Ba¤›ﬂlar
Rekabet ve Fiyatland›rma

Ürün Sorumlulu¤u

Müﬂteri Sa¤l›¤› ve Emniyeti
Ürünler ve Hizmetler
Reklam
Özel Yaﬂama Sayg›

SOSYAL

ÇEVRESEL

EKONOM‹K

GRI Yap›s›ndaki Göstergeler

GRI Raporu Bölümleri
Aﬂa¤›daki beﬂ bölümde 2002 GRI’nin
raporlarda kullan›lacak konular ve performans göstergelerine iliﬂkin önerileri
bulunmaktad›r.
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1. Vizyon ve Strateji
Bu bölümde rapor haz›rlayan kuruluﬂun sürdürülebilir vizyonuna katk›da bulunacak bir aç›klama yer al›r. Ayn› zamanda CEO taraf›ndan yap›lan bir aç›klama da bu bölümde bulunabilir.

1.1 Sürdürülebilir geliﬂime katk›s› aç›s›ndan organizasyon vizyon ve stratejisinin aç›klanmas›.
Sürdürülebilir geliﬂim ana temas›yla
iliﬂkili olarak, organizasyonun ele ald›¤›
baﬂl›ca konular nelerdir?
l Bu konular›n belirlenmesinde paydaﬂlar›n katk›da bulunmas› nas›l sa¤lanmaktad›r?
l Hangi paydaﬂ grubu, hangi konuda organizasyon taraf›ndan en fazla etkilenmektedir?
l Bu konular organizasyon de¤erlerine
nas›l yans›t›lmakta ve stratejilerle nas›l
bütünleﬂtirilmektedir?
l Bu konularda organizasyonun ne gibi
etkinlikleri olmaktad›r?
1.2 CEO veya di¤er bir üst düzey yetkilinin raporun ana konular› hakk›ndaki
aç›klamas›nda yer almas› gereken ana
konular aﬂa¤›daki gibidir:
l Rapor içeri¤inin canal›c› noktalar› ve
taahhüt edilen hedefler.
l Taahhüt edilen ekonomik çevresel ve
sosyal amaçlar›n organizasyonun liderlik kademesi taraf›ndan tan›mlanmas›.
l Baﬂar› ve baﬂar›s›zl›klar›n aç›klanmas›.
l Bir önceki y›l›n performans›, hedefler
ve sektör normlar› gibi temel göstergelerle k›yaslama yap›larak performans›n de¤erlendirmesi.
l Organizasyonun paydaﬂlar›n katk›lar›n› sa¤lamaya yönelik çabalar ve firman›n ekonomik, çevresel ve sosyal performans›n›, finansal performans›yla
bütünleﬂtirme ad›na yap›lan baﬂl›ca
de¤iﬂiklikler ve gelece¤e yönelik
stratejiler.
2- Profil
Bu bölümde raporun konusu olan organizasyon hakk›nda genel bilgi verilir
ve raporun içeri¤i aç›klan›r.
Organizasyon Profili
2.1 Rapor konusu olan organizasyonun ad›.

2.2 Mümkünse marka da belirtilerek
organizasyonun baﬂl›ca ürün ve hizmetleri.
2.3 Operasyonel yap›s›.
2.4 Organizasyonun ana bölümlerinin,
müteahhitlerin, taﬂeronlar›n ve ortak ﬂirketlerin tan›m›.
2.5 Operasyonlar›n yer ald›¤› ülkeler.
2.6 Yasal aç›dan hangi tür firma oldu¤u.
2.7 Hizmet verdi¤i pazara yönelik bilgiler.
2.8 Organizasyonun büyüklü¤ü.
2.9 Paydaﬂlar›n listesi, her bir grubun
temel özellikleri ve rapor konusu organizasyonla iliﬂkileri.
Rapor Kapsam›
2.10 Raporla ilgili olarak ba¤lant› kurulacak kiﬂinin ad›, e-mail ve web adresi.
2.11 Sunulan bilgilerin raporlama dönemi (mali/takvim y›l›).
2.12 E¤er varsa bir önceki raporun tarihi.
2.13 Ülke/bölge, ürünler/hizmetler,
bölümler/tesisler/ortak ﬂirketler/tedarikçiler baz›nda raporda hangi kriterlerin
kullan›ld›¤› ve raporun kapsam›nda yap›lan özel s›n›rlamalar.
2.14 Bir önceki rapordan sonra firman›n, ölçeklerinde, yap›s›nda, sahipli¤inde, ürünlerinde ve servislerinde ortaya
ç›kan önemli de¤iﬂiklikler.
2.15 Kuruluﬂun belli dönemlerdeki
durumunu veya kendi sektöründe yer
alan di¤er kuruluﬂlarla benzerliklerini k›yaslayabilmek için; ortakl›klar›, k›smen
sahip oldu¤u ba¤l› firmalarla d›ﬂar›dan
hizmet ald›¤› tedarikçilerin yap›lanmalar›na iliﬂkin temel bilgiler.
2.16 Daha önceki raporlarda yer alan
ve son raporda de¤iﬂikli¤e u¤rayan bildirimlerde yap›lan de¤iﬂikliklerin neden
ve etkilerinin aç›klanmas›.
Rapor Profili
2.17 Raporun haz›rlan›ﬂ›nda GRI ilke37

lerinin veya protokollerinin uygulanmas›
için al›nan karar.
2.18 Herhangi bir ekonomik, çevresel
ve sosyal maliyet ve kar›n hesaplanmas›nda kullan›lan kriter ve tan›mlar.
2.19 Ekonomik, çevresel ve sosyal bilgilendirmede uygulanan ölçme yöntemlerinde bir önceki y›la göre yap›lan de¤iﬂiklikler.
2.20 Sürdürülebilirlik raporunda yer
alabilecek konular›n do¤ruluk, bütünlük
ve güvenirlili¤ini garanti alt›na almak
için uygulanan yöntemler ve izlenen politikalar.
2.21 Raporun tümünün ba¤›ms›zl›¤›n›n ve tarafs›zl›¤›n›n sa¤lanmas› için izlenen politika ve uygulamalar.
2.22. Raporu kullanacak kiﬂilerin daha
fazla bilgiyi, organizasyonun ekonomik,
çevresel ve sosyal etkinlikleri hakk›ndaki
raporlar› ve mümkünse organizasyona ait
özel bilgileri nereden sa¤layacaklar›.
3. ‹dari Yap› ve Yönetim Sistemi
Bu bölümde rapor edilen organizasyonun sürdürülebilir geliﬂime iliﬂkin vizyonun yürürlü¤e konulmas› ve baﬂar›l› olmas› ba¤lam›nda, kuruluﬂun idari yap›s›
ve yönetim sistemi hakk›nda genel bilgi
verilir.
Yap› ve Yönetim
3.1 Yönetim kurulunun alt›nda yer
alan, kuruluﬂun stratejilerini ve öngörülerini oluﬂturan ana komiteler de dahil
olmak üzere kuruluﬂun idari yap›s›.
3.2 Yönetim kurulundaki ba¤›ms›z ve
yürütmeye kat›lmayan adaylar›n yüzdesi.
3.3 Çevresel ve sosyal risk ve f›rsatlarla ilgili konular› da kapsamak üzere, organizasyonun stratejik yönetimine yol
gösterecek uzman yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde uygulanan yöntem.
3.4 Ekonomik, çevresel ve sosyal risk
ve f›rsatlar›n belirlenmesi ve yönetimi
için, yönetim kurulu seviyesinde uygulanan süreçler.
3.5 Üst yönetimin ücret ve ödüllendir38

mesi ile organizasyonun finansal ve finansal olmayan amaçlar›n› gerçekleﬂtirmesi aras›ndaki iliﬂki.
3.6 Organizasyon yap›s› ve gelece¤e
yönelik varsay›mlar›n yap›lmas›, yürütmeden sorumlu kiﬂiler ile ekonomik,
çevresel, sosyal ve bunlarla iliﬂkili politikalar›n kontrollerinden sorumlu kiﬂiler.
3.7 Organizasyonun misyon ve de¤erleri, yönetim ilkeleri ve politikalar›, ekonomik, çevresel ve sosyal performansa
iliﬂkin politikalar ve bunlar›n uygulama
aﬂamalar› hakk›nda bilgiler.
3.8 Hissedarlar›n öneri ve yön belirlemeye yönelik görüﬂlerini yönetim kuruluna ulaﬂmas›n› sa¤layacak mekanizmalar.
Paydaﬂlar›n Kat›l›mc›l›¤›
3.9 Ana paydaﬂlar› belirleme ve tan›mlamada temel ilkeler.
3.10 Paydaﬂlara dan›ﬂ›lan konunun ve
paydaﬂ grubunun özelli¤ine ba¤l› olarak
belirli bir s›kl›kla haz›rlanan raporlara
yaklaﬂ›mlar›.
3.11 Paydaﬂlara dan›ﬂmak yoluyla üretilen bilgilerin s›n›fland›r›lmas›.
3.12 Paydaﬂlar taraf›ndan üretilen bilgilerin kullan›m alanlar›.
4. GRI ‹çerik Endeksi
Bu bölümün amac›, raporu kullanan
kiﬂinin raporda hangi GRI bilgilerinin ve
göstergelerinin kullan›ld›¤›n› h›zl› bir ﬂekilde belirlemesini sa¤lamakt›r. Raporu
haz›rlayan aﬂa¤›daki GRI konular›n›n yerini özellikle belirtmelidir.
5. Performans Göstergeleri
Performans göstergeleri sürdürülebilirli¤in ekonomik, çevresel ve sosyal boyutunu kapsayan üç grupta toplanm›ﬂt›r.
Ekonomik Performans Göstergeleri
Sürdürülebilirli¤in ekonomik boyutu,
bir ﬂirketin, paydaﬂlar›n›n ekonomik koﬂullar›nda oluﬂturdu¤u de¤iﬂiklikler ile
yerel, ulusal ve global ekonomik sistemde yaratt›¤› etkilerle iliﬂkilidir.

Finansal göstergeler, birincil olarak,
yönetim kademesini ve hissedarlar›
kurumun karl›l›¤› hakk›nda bilgilendirme amac›na hizmet eder. Bunun aksine
sürdürülebilirlik raporunda yer alan ekonomik göstergeler ise daha çok kuruluﬂun do¤rudan veya dolayl› olarak ekonomik etkinliklerde bulundu¤u paydaﬂlar›n› etkileyen davran›ﬂlar› üzerine
odaklanm›ﬂt›r.
Çevresel Performans Göstergeleri
Sürdürülebilirli¤in çevresel boyutu,
kurumun çevrebilimi, kara, hava ve suyu da kapsayacak ﬂekilde canl› ve cans›z
do¤al sistemlere olan etkisi ile ilgilidir.
Sürdürülebilirli¤in çevresel boyutu, tüm
boyutlar içinde en yüksek uzlaﬂma sa¤lan›lan boyuttur.
Sosyal Performans Göstergeleri
Sürdürülebilirli¤in sosyal boyutu, organizasyon içinde üzerinde yer ald›¤› sosyal sistem üzerindeki etkileriyle ilgilidir.
Sosyal performans organizasyonun paydaﬂlar› üzerindeki etkilerinin yerel, ulusal ve global seviyede yap›lacak analizleri ile ölçülebilir. Baz› durumlarda sosyal
göstergeler organizasyonun insan kaynaklar› ve imaj› gibi maddi olmayan varl›klar›n› etkiler.
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyuta
ek olarak, bilginin gerekli olan dördüncü boyutu da bütünsel performans›d›r.
Bütünsel Göstergeler
Her bir kuruluﬂun içinde yer ald›¤›
ekonomik, çevresel ve sosyal sistemle
olan, sadece o kuruluﬂa özel iliﬂkisini
aç›klar.
Bütünsel göstergeler genel olarak iki
tiptir:
1. Sisteme yönelik göstergeler
2. Karﬂ›laﬂt›rmal› göstergeler
Sisteme yönelik göstergeler bir kuruluﬂun, etkinliklerinin içinde yer ald›¤› ve
bir parças› oldu¤u büyük ekonomik,
çevresel ve sosyal sistemle ba¤lant›lar›n›
gösterir.

Karﬂ›laﬂt›rmal› göstergeler, iki veya daha fazla boyutun ekonomik, çevresel ve
sosyal performans›n› oransal olarak birbiriyle iliﬂkilendirir.
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Kurumsal Sosyal
Sorumlulukta
‹ﬂ Dünyas›n›n Rolü

Business Impact

‹yi ‹ﬂin ‹lkeleri
Kendilerini "Business Impact" olarak
tan›mlayan çal›ﬂma grubunun amac›,
toplumsal ç›karlar› oldu¤u kadar, rekabete dayal› ç›karlar› da ço¤altan en iyi
uygulamalar› tan›mlamak ve organizasyonlar›n toplum üzerindeki etkilerini ölçerek yapt›klar›n› paylaﬂmaya teﬂvik etmektir.
Bu halen geliﬂmekte olan bir konu olmakla birlikte, toplumsal yükümlülüklere iliﬂkin var olan temel ilkeler gerçekçi
örneklerle sürekli karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
‹ﬂ için oldu¤u kadar toplumsal nedenlerle de tüm organizasyonlar›n iﬂlerini
topluma karﬂ› sorumluluklar›n› dikkate
alarak ve aﬂa¤›daki ilkelere uyarak yerine getirmeleri gerekmektedir.
l Çal›ﬂanlara adil ve eﬂit bir biçimde
davranmak,
l Etik ve dürüstlük ilkelerine dayal› bir
biçimde çal›ﬂmak,
l Temel insan haklar›na sayg› göstermek,
l Gelecek kuﬂaklar için sürdürülebilir
bir çevre sa¤lamak,
l Toplumda ilgili bir komﬂu olmak.
Dürüstlükle Kazanmak
‹ﬂiniz için iyi olan› en iyi ﬂekilde gerçekleﬂtirebilmenin yolu nedir? ﬁirketler
topluma karﬂ› daha sorumlu yaklaﬂarak
nas›l kazanç sa¤larlar? Bunu verimlilik
ve rekabet ile ba¤daﬂt›rmak gerçekten
olas› m›d›r?
Toplumsal sorumluluk iﬂinizin baﬂar›ya ulaﬂmas›na üç yolla yard›mc› olabilir:
l Sat›ﬂ,
l ‹ﬂgücü,
l ﬁirkete bir bütün olarak güven duyulmas›n› sa¤layarak.
Aﬂa¤›da toplumsal sorumluluklara iliﬂkin yedi alan irdelenmiﬂtir.
Her bir bölüm, söz konusu alan›n iﬂ
sonuçlar›n›z› nas›l etkileyebilece¤ini ve

konuyu nas›l ele almak gerekti¤ini ve
bunlar› ne denli iyi yapabildi¤inizin ölçülmesini aç›klar.
Söz konusu yedi alan ﬂunlard›r:
l Amaç ve De¤erler
l ‹ﬂgücü
l Pazar
l Çevre
l Toplum
l ‹nsan Haklar›
l Yönlendirici ‹lkeler
Bu alanlar, do¤ru davran›rsan›z iﬂinizi
büyütmenize, yanl›ﬂ davran›rsan›z kaybetmenize yol açabilirler.
Her bir alan her ﬂirket için uygulanabilir olmayacakt›r; örne¤in insan haklar› konusu, küçük bir ﬂirket için çok
uluslu bir ﬂirkete göre daha az önem taﬂ›yabilir. Ne var ki bir ﬂirketin konumu,
bu yedi alandan herhangi birine iliﬂkin
yapt›klar› ile göze çarpabilir ya da göz
ard› edilebilir.
Bunun hem iﬂ, hem toplum için yarar
sa¤lay›c›, yani her iki tarafa da kazanç
getirici bir çaba oldu¤unu ak›ldan hiç
ç›karmamak hayati önem taﬂ›r. Bu kazan-kazan ilkesi sürekli olarak çak›ﬂan
talepler aras›ndan önceliklerin öne ç›kart›labilmesini sa¤layacakt›r. Çeliﬂkiler
ve ikilemlerle elbette karﬂ›laﬂ›lacakt›r.
Fakat buradaki temel nokta, topluma
karﬂ› sorumlu bir biçimde davranman›n
yaln›zca do¤ru bir ﬂey de¤il, ayn› zamanda -hem büyük hem de küçük ölçekli- iﬂletmeler için de yarar sa¤lay›c›
oldu¤udur.
Böylesi etkinliklerde ﬂirketlerin baﬂar›
sa¤layabilmesi için, yapt›klar› iﬂlere iliﬂkin toplumsal ve çevresel etkileri de aktarmaya gereksinimleri vard›r. Bu, bir
ﬂirketin neyi ve nas›l raporlayaca¤›na
karar vermesi anlam›na gelir.
Toplumsal Sorumlulu¤un ﬁirkete Faydas› nedir?
l ﬁirketinizin dürüstlük ve güvenilirlik
konular›nda kötü bir ünü varsa,
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Müﬂterileriniz, ﬂirketinizin çevreye
yapt›¤› etkiler hakk›nda olumsuz ﬂeyler düﬂünüyorlarsa,
l Gelecekteki çal›ﬂanlar›n›z gereksinim
duydu¤unuz becerileri taﬂ›mazlarsa,
l ‹yi insanlar› çekmek ya da bir araya
getirmek zorlaﬂ›rsa,
l Sat›ﬂ yapt›¤›n›z pazar geliﬂim göstermiyorsa,
l ‹ﬂletmeniz iﬂ ortakl›klar› için çekici bir
kurum de¤ilse,
l Yerel yetkililerin olumsuz görüﬂleri
iﬂinizin geniﬂlemesine iliﬂkin plan
yapman›z› zorlaﬂt›r›yorsa,
l Etik yat›r›m fonlar› ﬂirketinizin hisselerini sat›n alm›yorlarsa,
ﬁirketler yukar›daki sorunlar› göz ard›
edemezler. Çünkü bunlar›n çözümlenmesi baﬂar› için çok önemlidir.
Toplumsal sorumluluk taﬂ›yan iﬂletmeler tüm bu cephelerde çok daha baﬂar›l› olmalar›na yard›mc› olacak ek
araçlara sahiptirler.
Toplumsal sorumluluk yaln›zca müﬂterilerle de¤il, herkesle -bir k›s›m insan›
memnun edip di¤erlerine yabanc›laﬂmadan- olumlu iliﬂkiler içinde olmakt›r.
Bu, ﬂirketinizin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini geliﬂtirmek için her an
haz›rl›kl› olmak demektir. Söz konusu
konuya dengeli bir yaklaﬂ›m benimsenirse, bu ﬂirketinizin tan›n›rl›¤›n› geliﬂtirecektir.
Bunu do¤ru bir biçimde yapabilmek
önemli yararlar sa¤lar. Birkaç y›l önce
yay›mlanan bir Financial Times/ PricewaterhouseCoopers "En Sayg›n ﬁirketler
Araﬂt›rmas›"nda, Avrupa'daki 750 ﬂirket
yöneticisinden, 2000 y›l›nda ﬂirketleri
için en fazla önem taﬂ›yacak kavramlar›
belirtmeleri istendi. Belirtilen kavramlar
aras›nda “sosyal sorumluluk” kavram›,
“nitelikli çal›ﬂanlara yönelme” kavram›n›n hemen ard›ndan en s›k verilen ikinci yan›t oldu.
Toplumsal sorumluluk yaln›zca bül
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yük ﬂirketler için de¤ildir. 2000 y›l›n›n
baﬂlar›nda ‹ngiliz Ticaret ve Sanayi
Odalar› (DTI), British Telekom (BT) ve
KPMG ﬂirketleri MORI araﬂt›rma ﬂirketinden 200 küçük ve orta ölçekli ‹ngiliz
ﬂirketinin yöneticisi ile görüﬂmesini istemiﬂti. Bu görüﬂmeler sonucunda: Yöneticilerin %38'i "önümüzdeki beﬂ y›lda
kendi iﬂlerinin benzeri iﬂlerde toplumsal
sorumluluk kavram› artarak önem kazanacakt›r." düﬂüncesine kesinlikle kat›ld›klar›n›, %45'i "önümüzdeki beﬂ y›lda
kendi iﬂlerinin benzeri iﬂlerde toplumsal
sorumluluk kavram› artarak önem kazanacakt›r" düﬂüncesine kat›ld›klar›n› belirtmiﬂlerdir.
Toplumsal sorumluluk iﬂinizin baﬂar›ya
ulaﬂmas›nda üç yolla yard›mc› olabilir.
1. ‹ﬂ olanaklar› sa¤layarak
Müﬂteriler amaçlar›na uygun ve nitelikli ürün ve hizmet isterler. Ama ﬂirketlerin
sorumsuzca davranmas›n› istemezler.
1999 y›l›n›n May›s ay›nda yap›lan Kurumsal Sosyal Sorumluk üzerine Milenyum Anketi'nde, 6 k›tadaki 23 ülkede
yaﬂayan 25.000 kiﬂiye sorulan sorular›n
cevaplar›nda:
l Görüﬂülen kiﬂilerin yar›s›n›n ﬂirketlerin toplumsal düzeydeki tav›rlar›na
dikkat ettikleri,
l Bireysel ﬂirketlerin oluﬂturduklar› etkinin, marka niteli¤i/ünü (%40) ile temel iﬂ niteliklerinden (%34) çok kurumsal vatandaﬂl›k düzeylerine (%56)
göre belirlendi¤i vurgulanm›ﬂt›r.
‹ngiltere’de yap›lan anketler ﬂirketlerin toplumsal sorumlulu¤a önem vermeleri ile genel olarak olumlu bir izlenim vermeleri aras›nda çok yüksek bir
iliﬂki oldu¤unu göstermiﬂtir.
Toplumsal sorumlulu¤a gösterilen bu
ilgi art›k tüketicinin sat›n alma davran›ﬂ›nda da etkili olmaya baﬂlam›ﬂ, bu konuda iyi olan ﬂirketler ödüllendirilmeye,
olmayanlar ise cezaland›r›lmaya baﬂlam›ﬂt›r.

Örne¤in MORI'nin 1998'de ‹ngiltere’de gerçekleﬂtirdi¤i bir araﬂt›rmada
kat›l›mc›lar›n:
l %17'sinin bir ﬂirketin ürünlerini etik
gerekçelerle boykot etti¤ini,
l %19'unun bir ﬂirketin ürünlerini, söz
konusu ﬂirketin etik ünü dolay›s› ile
tercih etmeye baﬂlad›¤›n›,
l %28'inin yukar›daki davran›ﬂlar›n her
ikisini de gerçekleﬂtirdi¤ini belirtmiﬂtir.
1999'da gerçekleﬂtirilen bir di¤er MORI
araﬂt›rmas›na göre; yetiﬂkinlerin %86's›
çevrenin, kurumsal sorumlulu¤un çok
önemli bir bölümünü oluﬂturdu¤unu düﬂünmektedirler.
Sonuç olarak, kar amac› gütmeyen
kuruluﬂlar ile ba¤lant› içinde olan ﬂirketler, rekabet avantaj› da sa¤layabilmektedir. Böylelikle yaln›zca iyi bir isim
oluﬂturmakla kalmamakta, sat›ﬂlardan
söz konusu kuruluﬂlara pay verildi¤i
belirtilerek, ürün ile yard›m amaçl› çal›ﬂmalar› birbiri ile ba¤lant›l› k›l›nabilmekte; bu ise hem küçük hem de büyük firmalara yüksek sat›ﬂ art›ﬂ› sa¤lamaktad›r.
1998 y›l›nda MORI, ürünün sat›ﬂ›ndan
çeﬂitli hay›r kuruluﬂlar›na pay veren ve
bunu duyuran ﬂirketlerin tüketiciyi etkiledi¤ini; tüketicinin neredeyse üçte birinin (%30) bir ürün ya da hizmet sat›n
al›rken bu durumu da göz önünde bulundurdu¤u gözlenmiﬂtir.
Sosyal sorumluluk, yat›r›m yaparken
de giderek daha belirgin bir etken olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu e¤ilim sonucu, yeni kurulan birtak›m derecelendirme kuruluﬂlar›n›n, ﬂirketlerin toplumsal
ve çevresel performanslar›n› ölçtükleri
sa¤l›kl› bir yat›r›m sektörü ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu sektörün artan önemi Dow
Jones Grup Sürdürülebilirlik Endeksi ve
benzeri endekslerin ortaya ç›kmas›na
ve de Avrupa'da kullan›m yayg›nl›¤› kazanmas›na yol açm›ﬂt›r.
Artan rekabet gücüne ek olarak, sos-

yal sorumluluk bilinciyle çal›ﬂan ﬂirketler kayda de¤er ölçüde maliyet tasarrufu da sa¤lamaktad›rlar.
Baz› ülkelerde uygulanan "En ‹yi Uygulama" program›, söz konusu edimlerde bulunan büyük ve küçük ölçekli iﬂletmelerin enerji ve at›k harcamalar›n›,
çok az ya da s›f›r maliyetle neredeyse
%10 oran›nda azaltabileceklerini saptanm›ﬂt›r.
Sosyal sorumluluk gerektiren davran›ﬂ, elbette risk yönetimi ve yasalara uygunluk alanlar›n›n temel konular› aras›ndad›r. Hiçbir ﬂirket yasal olarak sa¤l›k, güvenlik, insan haklar›, ›rk/cinsiyet/özürlülük ayr›m› yap›yor görüntüsü
vermek istemez.
Bu konular yaln›zca sat›ﬂ yapan ﬂirketleri ilgilendirmez. Birçok büyük ﬂirket art›k tedarikçi seçerken dikkate almak üzere söz konusu tedarikçilerin
toplumsal sorumluluk performans›n› da
de¤erlendirme kriterleri aras›na almaktad›r.
Baz› büyük ﬂirketler tedarikçilerin
özellikle çevre performans› ve çocuk iﬂçi kullan›m› gibi insan haklar› ile ilgili
konularda- kendi yüksek ölçütlerini benimsemelerini isterler. Bu konuda büyük ﬂirketlerin isimlerine verilebilecek
olas› zararlardan ötürü, söz konusu e¤ilim giderek yayg›nlaﬂmaktad›r.
2. ‹nsan kayna¤› sa¤layarak
ﬁirketler en iyi kiﬂilerin kendilerine
kat›lmalar›n› ve kat›ld›ktan sonra da çal›ﬂmay› sürdürmelerini isterler.
McKinsey taraf›ndan 1998'de yap›lan
"Yetenek ‹çin Savaﬂ" adl› bir araﬂt›rmaya göre; ﬂirketlerin yaln›zca %3'ünün
beﬂ y›l içindeki hedefledikleri nitelikteki çal›ﬂma gücüne eriﬂebileceklerini düﬂündüklerini göstermiﬂtir.
Sosyal sorumluluk, insanlar›n faydal›
iﬂler için çal›ﬂmak istemeleri yüzünden
önem taﬂ›r. MORI'nin 1990'lar boyunca
yapt›¤› araﬂt›rmalar, insanlar›n çok bü45

yük bir bölümünün, toplum ve kamu
yarar›na destek sa¤layan bir ﬂirketin, çal›ﬂmak için iyi bir yer oldu¤unu düﬂündü¤ünü ortaya koymuﬂtur.
Yararlar yaln›zca iﬂe al›ma iliﬂkin de¤ildir. Sosyal sorumluluk ﬂirketlerin çal›ﬂanlar›n›n performanslar›n› sürdürmelerini, geliﬂtirmelerini ve art›rmalar›na
da yard›mc› olur.
Birçok ﬂirket çevresel performanslar›
ve politikalar› ile iﬂ sonuçlar› ve çal›ﬂanlar›n ﬂirkette çal›ﬂmay› sürdürmeleri aras›nda do¤rudan bir ba¤lant› oldu¤unu
saptam›ﬂt›r.
Nitelikli çal›ﬂanlar›n ﬂirkette çal›ﬂmay›
sürdürmesi kendi baﬂ›na iyi bir ﬂey oldu¤u gibi, Bain & Co ﬂirketinin bulgulad›¤›na göre, en yüksek çal›ﬂan devaml›l›k oran›na sahip ﬂirketler ayn› zamanda
en yüksek müﬂteri devaml›l›¤›na ve sadakatine de sahip ﬂirketlerdir. En yüksek müﬂteri sadakati ve devaml›l›¤›na
sahip ﬂirketler ise en yüksek karl›l›¤a
sahip ﬂirketlerdir.
Bilgi teknolojileri hizmeti veren FI
Grubu, çal›ﬂanlar›n›n kamu yarar›na gönüllü iﬂlerde çal›ﬂmalar›n› desteklemektedir.
1997 y›l›nda FI çal›ﬂanlar› aras›nda yapt›rd›¤› ba¤›ms›z araﬂt›rmada, %21'i gönüllü çal›ﬂmalara kat›lan çal›ﬂanlar›n›n:
l %74'ünün ﬂirkete iliﬂkin alg›lar›n› geliﬂtirdiklerini,
l %58'inin kiﬂisel olarak geliﬂim sa¤lad›¤›na inand›¤›n›,
l %35'inin profesyonel anlamda geliﬂim
sa¤lad›¤›n› belirlemiﬂtir.
3. Güven duyulmas›n› sa¤layarak
'Çal›ﬂma lisans›' bir ﬂirketin iﬂlerini baﬂar›l› bir biçimde yürütebilmesi için gerekli deste¤i tan›mlayan bir terimdir.
Baz› ﬂirketler için, hükümet ya da düzenleyici kurumlar söz konusu lisans›
sa¤larlar. Fakat "çal›ﬂma lisans›" ayn› zamanda tüm iﬂlere iliﬂkin geniﬂleme ya
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da iﬂ de¤iﬂtirmeye yönelik planlama izni alma gibi konular› da kapsar.
Ço¤u iﬂ alan› için "çal›ﬂma lisans›" ﬂirket, ﬂirketin çal›ﬂanlar›, müﬂteriler ve
toplum aras›nda yap›lm›ﬂ yaz›l› olmayan bir anlaﬂmay› simgeler.
"Çal›ﬂma lisans›" kavram› için merkezi
önem taﬂ›yan unsur ise güven kavram›d›r. Güven, çal›ﬂanlar›n, müﬂterilerin,
tedarikçilerin ve toplum bir ﬂirket hakk›nda karar verirken daha fazla giderek
dikkate ald›¤› bir de¤erlendirme ölçütüdür.
Böylelikle, bir çal›ﬂma lisans› oluﬂturmak, güven ve güvenilirlik sa¤lamak
önde gelen ﬂirketlerin üzerinde önemle
durduklar› kavramlard›r. Aﬂa¤›daki
gruplar içinde güven oluﬂturmak önemlidir.
l Çal›ﬂanlar›n ﬂirketinizin iyi bir çal›ﬂma
yeri olaca¤›na inanmas›,
l Müﬂteriler ve tedarikçilerin ﬂirketinizin
birlikte iﬂ yap›labilecek iyi isim yapm›ﬂ bir ﬂirket olaca¤›n› düﬂünmeleri,
l Yat›r›mc›lar ve finansörlerin ﬂirketinizi
desteklemeye de¤er bulmalar›,
l Toplumun ﬂirketinizin yerel konularda dikkatli ve duyarl› olaca¤›n› düﬂünmeleri.
‹ﬂiniz için nas›l fayda sa¤lars›n›z?
Sosyal sorumluluk bilinci ile etkin
davranmak iﬂe sadece yarar sa¤lar. Bu,
kaynaklar› boﬂa harcamak ya da yaln›zca politikalara uyum için bile bile zarar
edici yat›r›m yapmak anlam›na gelmez.
ﬁirketiniz için en iyi etkiyi sa¤layacak
etkinlikleri tan›mlayarak profesyonel bir
biçimde yönetmek ve yapt›klar›n›z› duyurman›z demektir.
Yapt›klar›n›z› duyurmaya çabalamazsan›z, hiç kimse çal›ﬂman›z›n fark›nda
olmayacakt›r. Fark›nda olunmayan çal›ﬂmalar ise iﬂinizin konumuna ya da
imaj›na fayda sa¤lamaz.
Küçük olsun, büyük olsun hiçbir iﬂ

‹ﬂletme Modeli
Baﬂlang›ç
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1. Kat›l›m› güvence alt›na al›n,

8

5

2. D›ﬂsal endiﬂeleri tan›mlay›n
ve bunlar› iﬂ ilgi alanlar›
ile iliﬂkilendirin,
3. Mevcut politikalar,
süreçler ve performans›
yeniden gözden geçirin,

4. Strateji, plan ve hedefleri tan›mlay›n ve
kaynak da¤›l›m›n›
gerçekleﬂtirin,

7

5. Uygulamaya geçin,

6

6. Performans› ölçün,

7. Rapor haz›rlay›n ve
bunu duyurun,
8. Üçüncü taraflarla
sürecinizi yeniden
gözden geçirmek için
diyalog kurun.

Kaynak: Ashridge Center for Business Society

toplumdan ba¤›ms›z düﬂünülemez. ‹ﬂ
ve toplum, baﬂar›s› birbirine ba¤l› iki
varoluﬂtur. ‹nsanlar ﬂirketinizin neler
yapt›¤› ile ilgilenirler. Ne var ki boﬂ sözlere ﬂüphe ile yaklaﬂ›rlar. Yapt›klar›n›z›n gerçek oldu¤unu ve gerçek sonuçlar üretti¤ini gösterebilmelisiniz.
Uygulamaya nas›l geçersiniz?
Kurumsal sosyal sorumlulu¤u yönetmek, t›pk› bir iﬂin herhangi bir boyutunu yönetmek gibidir. Bir ﬂirketin 50 çal›ﬂan› da olsa, o ﬂirket uluslararas› bir
dev de olsa uyulmas› gereken temel ilkeler vard›r. Bu ilkeler, do¤ru politikalar ve do¤ru süreçler izledi¤ini ve do¤ru performans›n yakaland›¤›n› teyid etmeye yarar.
Ortak ‹lkeler
Eyleme geçmek için basit ad›mlardan
oluﬂan bir küme vard›r.

Dizi döngü boyunca devam ederek
sürekli daha iyiye do¤ru ilerler.
Tek baﬂ›na de¤il, birlikte hareket etmek!
Sosyal sorumluluk gerektiren etkinlikleri gerçekleﬂtirirken, bunun izole de¤il
baﬂkalar› ile birlikte çal›ﬂmak anlam›na
geldi¤ini an›msamak önemlidir:
l Üçüncü partiler ya da kiﬂilerle yaklaﬂ›mlar›n› anlamak için görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmak (örne¤in, yerel yetkililerle, çal›ﬂanlarla ve müﬂterilerle onlar için neyin önemli oldu¤una iliﬂkin
konuﬂmak),
l Öncelikli alanlarda bu gruplar›n iﬂ performans› de¤erlendirmelerini ölçmek,
l Bu gruplar› uygulama planlama sürecine katmak,
l Kendilerine iﬂ performans›n› bildirmek,
l ﬁirketin önceliklerini, bu grup ya da
kiﬂilerin görüﬂleri ve kayg›lar› de¤iﬂtikçe geliﬂtirmek.
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Baﬂlang›ç düzeyinizi belirlemek
‹deal olan kurumsal sorumlulu¤u ﬂirketin iﬂ yapma yöntemlerinin içine katabilmenizden geçer.
Fakat bu bir anda ve her alanda birden gerçekleﬂtirilebilecek bir olgu de¤ildir.
Her konuda, ilk defa uygulayacak ya
da kurumsal sorumlulu¤a iliﬂkin temel
bir düzey yakalamay› hedeflemiﬂ ﬂirketler için az say›da ve basit ad›mlar (1.
Düzey) vard›r.
Daha geliﬂmiﬂ bir yaklaﬂ›m› benimseme yanl›s› ﬂirketler 2. Düzey uygulamalar üzerinde dururlar.
Sürekli toplum önünde olan ya da bu
konuda öncü rol üstlenmeyi hedefleyen
ﬂirketler ise daha güçlü fakat çok daha
talepkar olan 3. düzey uygulamalar› benimseyeceklerdir.
Genellikle bu seviyeler boyunca ilerleyiﬂ aﬂa¤›daki biçimlerde de¤iﬂimler/atlamalar sa¤lar:
l Basit ilk ad›mlardan talepkar liderlik
aktivitelerine,
l Olumsuz
etkilerin silinmesinden
olumlu etkilerin oluﬂturulmas›na,
l ﬁirket içi çabalardan iﬂ ortaklar›n› etkilemeye yönelik çabalara,
l ‹çe odaklanmadan, d›ﬂa odaklanmaya
l Basit göstergelerden alg›lama ölçütlerine,
l Resmi olmayan öz de¤erlendirmelerden resmi standartlara, d›ﬂsal de¤erlendirmelere, k›yaslamal› ölçümlere
ve ödüllendirmelere.
Performans ölçüm düzeyleri, önceki
sayfada belirtilen ‹ﬂletme Modeli'ndeki
ad›mlar›n›n baﬂar›l› bir biçimde yineleniﬂi olarak da görülebilir. ‹lk defas›nda
1. seviye göstergelerini hedefleyebilen
bir ﬂirket zaman içinde, döngüyü üçüncü kez kat ederken, 3. seviye göstergelere do¤ru yönelmiﬂ olmal›d›r.
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Etkinin Ölçülmesine Yönelik Performans
Göstergeleri ve K›yaslamalar
Politika ve Süreçler
Her ﬂirket yönelece¤i en önemli sosyal konular hakk›nda karar verme gere¤ini duyar. Birçok ﬂirket en fazla a¤›rl›¤› iﬂgücü ve pazar konular›na verir. Baz›lar› ise çevre, toplum ya da insan haklar› konular›na öncelik tan›rlar.
“Politika ve Süreçlerin Özeti” baﬂl›kl›
tablo (syf. 50-51) her bir etki alan› için
gerekli temel politika ve süreç uygulamalar›n› özetler ve "üç seviyeli" yaklaﬂ›mda
nas›l konumland›klar›n› gösterir. Bu
önermeler daha önce ‹ﬂletme Modeli'nde
gösterilen uygulamalar›n süreçleri için
ayr›nt›l› bir aç›klama da sa¤lamaktad›r.
Performans
Süreçler ve sonuçlar farkl› kavramlard›r. Herhangi bir gerçek sonuca ulaﬂabilmek için, önceden belirtilmiﬂ amaçlarla,
performans›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› gerekir.
Yaln›zca denetiminiz alt›ndaki ﬂeyleri
anlaml› bir biçimde ölçümleyebilirsiniz.
‹ﬂe iliﬂkin yarar sa¤lamak için, ayn› ölçütle iﬂ hedeflerinizle iliﬂkili olmal›. Ölçütleriniz iç ve d›ﬂ gözlemcilere aç›k olmal› ve salt yasal gereklilikleri yerine
getirmekten daha fazlas›n› sunmal›d›r.
‹dealde, ölçütler k›yaslanabilir olmal› ki,
herkes performans›n di¤erlerine göre
kadar ne kadar iyi oldu¤unu görebilsin.
Ölçütlerin do¤rulanabilir olmas›, ﬂirkete
olan sayg›y› art›r›r.
“Etkinin Ölçülmesine Yönelik Performans Göstergeleri” baﬂl›kl› tablo
(syf. 52-53) yine, birçok seviyede geliﬂimi amaçlayan ﬂirketler için, yedi bölümün tamam›ndan sa¤lanan performans
ölçülerini özetlemektedir:
Herkese ne yapt›¤›n›z› nas›l anlat›rs›n›z?
Neden rapor haz›rlamal›?
‹ﬂletmenizin toplumda meydana getirdi¤i etkiyi rapor biçimine dönüﬂtürüp

bunu duyurman›z, uygulamalar›n›z›n
aç›kl›¤›n› ve saydaml›¤›n› göstermenize
yard›mc› olur. Ayr›ca çal›ﬂanlar›n›z›n ve
ortaklar›n›z›n da sosyal sorumluluk aktivitelerinize katk› sa¤layarak ödüllendirilmesi de sosyal niyetinizin ciddili¤ini
ortaya koyar.
‹ﬂ konular›nda sosyal sorumlulu¤a
iliﬂkin çok az say›da yasal gereklilik
mevcuttur.
Öte yandan, toplumsal ve çevresel
konularda rapor haz›rlayan ﬂirketlerin
toplum içindeki alg›lan›ﬂ› daha olumlu
olma yönelimindedir.
Raporlama ‹lkeleri
Liderlik konusunda temel bir test ﬂirketin de¤iﬂik iletiﬂim ﬂekilleriyle ayn›
mesaj› sunma tutarl›l›¤›n› taﬂ›mas›d›r.
Birçok ﬂirket için resmi y›ll›k raporlar,
temel mesajlar›, amac›, de¤erleri ve ilkeleri içeren omurga olarak alg›lanabilir. Birçok ﬂirket bu raporu toplumsal
ve çevresel konulardaki etkinlikleri ile
birleﬂtirmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Bundan
ötürü eski inisiyatiflerden çok toplumsal etkiyi dikkate alan bir ﬂirket yaklaﬂ›m›n› benimsediklerini önemle vurgulamaktad›rlar.
Bu yaln›zca mali konulara de¤il, toplumsal ve çevre ile ilgili konulara da yönelik olan rapor entegrasyonu "üçlü" bir
muhasebe biçimine ya da "sürdürülebilirlik raporlama"s›na do¤ru bir geliﬂim
gösterebilir - yani ﬂirketin k›sa vadeli oldu¤u kadar uzun vadeli sorumluluk ve
amaçlar›n› da gösteren tüm taahhüt ve
etkinliklerini gösteren bir ﬂekil alabilir.
Nas›l yapmal›?
Etkili bir rapor için ﬂirketlerin ﬂunlara
gereksinimi vard›r:
l ‹letiﬂim için hedef kitleyi belirlemek
ve onlara öncelik vermek,
l Temel mesajlar›n neler olaca¤›na karar vermek,

l

l

l

l

Hedef kitle için uygun iletiﬂim kanallar› oluﬂturmak,
Programlarda yer alan herkesin iletiﬂim bilgilerini vermek,
Programlarda yer alanlar›n toplumsal
sorumluluk programlar›nda gerçekleﬂtirdiklerinin k›sa ve uzun dönemli
etkilerine iliﬂkin rapor haz›rlamak,
Zaman içinde, ana paydaﬂlarla karﬂ›l›kl› diyalog kurmaya çal›ﬂarak gerçek
bir bilgi ve fikir al›ﬂveriﬂi sa¤lamak.

Unutulmamas› gereken ilkeler
Hedef kitle için en uygun iletiﬂim yöntemini ararken aﬂa¤›daki ilkeleri göz
önünde bulundurulmas›nda yarar vard›r:
l Her ilgili grubunun arzu ve gereksinimlerini yans›tmak,
l ﬁirketin etkinlik gösterdi¤i tüm uygun
alanlar› kapsamak,
l Tüm kayda de¤er bilgileri kapsamak,
l Raporlamay› düzenli, sistemli ve zaman›nda yapmak,
l Raporun güvenilirlik sa¤lamas› için,
kalitesi güvenilir denetim yöntemlerinden yararlanmak
l Her paydaﬂ grubu ile etkili ve uygun
bir biçimde iletiﬂim kurmak,
l Bilgiyi k›yaslanabilir, güvenilir, iﬂlenen
konularla ilgili ve anlaﬂ›labilir k›lmak,
l Raporu sistemlere, politikan›za ve faaliyetlerinize entegre etmek,
l Performans› geliﬂtirmek için gerekli
ad›mlara odaklanmak.
Her rapor tipi iﬂin temel felsefesi ve
de¤erleri ile iliﬂkilendirilmelidir. Raporlama kendi baﬂ›na bir son de¤ildir. Rapor, çal›ﬂanlar, müﬂteriler, tedarikçiler
ve di¤er paydaﬂlar aras›nda güven inﬂa
etmek amac› ile oluﬂturulmuﬂ, ﬂirketinizin aç›kl›¤› ve topluma iliﬂkin yapt›klar›n›n incelenebilmesi konular›ndaki isteklili¤ini yans›tman›n bir yoludur.
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Politika ve Süreçlerin Özeti Tablosu
Amaç ve De¤erler

‹ﬂgücü

Pazar

Bu etki alan›ndaki etkiyi ölçmek ve sa¤lamak için üst yönetimin

Düzey 01

l

Ana liderlik ekibi içinde ortak amaç ve
de¤erler oluﬂturun ve uzun dönem için
aﬂa¤›daki sorulara net yan›tlar vererek,
net bir ﬂirket vizyonu belirleyin:
l burada ne yapmak için var›z?
l neden var›z?
l ne olmak isterdik?

l

ﬁirketin iﬂe alma politikalar›n› aﬂa¤›daki konular aç›s›ndan gözden geçirin:
l yasalar
l çal›ﬂma ortam›
l iﬂ/yaﬂam dengesi
l sa¤l›k ve güvenlik
l e¤itim ve çal›ﬂan geliﬂimi

l

l

Amaç ve De¤erler
l

Çal›ﬂanlar› baﬂar›n›n neye benzedi¤i ve
bu yönde nas›l çaba harcamalar› gerekti¤i üzerine alg›lar›n› geliﬂtirmeleri için
ilerleme sa¤lay›n

‹ﬂgücü
l

Düzey 02

l

l

Amaç ve De¤erler
l

l

Düzey 03

l

l

l

l

Bütün iﬂletmeleri (temel tedarikçiler ve
ortaklar da dahil) ayn› amaç, vizyon ve
de¤erlere yönelik etkileyin ve onlar›n
da buna nerede kat›labileceklerini görmelerini sa¤lay›n
Grup içindeki her bir paydaﬂ›n ayn› vizyonu ne ölçüde taﬂ›d›¤›n› ölçün
Her bir iliﬂkiyi ele al›ﬂ biçiminizin ne
kadar profesyonel oldu¤unu ölçün
K›yaslama (benchmarking) tekni¤i kullanarak kuruluﬂun iliﬂkilerinde di¤er
kuruluﬂlara göre olan performans›n› ölçün
Her bir iliﬂki konusunda paydaﬂlar›n
neler hissetti¤ini ölçün
Yukar›da yazan her ﬂeyi kullanarak her
iliﬂkide geliﬂimi teﬂvik etmeye çal›ﬂ›n

Pazar
l

l

l

‹ﬂgücü
l

l

l

l

l

l

50

ﬁirketin temel de¤erlerini iﬂe al›mlarda, ›rk, cinsiyet, yaﬂ, din, vb. konularda
ayr›mc›l›k yapmad›¤›n› güvence alt›na
al›n:
l sertlik ve kötü davran›ﬂ
l adil bir ﬂikayet sistemi
l sa¤l›kl› iﬂ/yaﬂam dengesini sa¤lay›c›
uygulamalar
E¤itim, geliﬂme, eﬂit f›rsat ve iﬂ/yaﬂam
dengesi gibi unsurlar› içeren ilerleme
öncelikleri ve hedefleri belirlemek
Çal›ﬂanlar için emeklilik, matem, boﬂanma, madde/alkol ba¤›ml›l›¤› gibi
konularda yard›mc› olacak programlar›
desteklemek

Profesyonel k›yaslama (benchmarking)
ya da teﬂhis araçlar› kullanarak ﬂirketin
çeﬂitlilik da¤›l›m›n› de¤erlendirerek sürekli geliﬂim sa¤lay›n
Ödüllerle ﬂirketinizin uygulamalar›n›n
d›ﬂar›da da onaylanmas›n› sa¤lamaya
çal›ﬂ›n
‹ﬂyerindeki ﬂirket etkisini - çal›ﬂan alg›
ölçüleri de dahil - ölçerek bunu raporlay›n
Olumsuz düﬂüncelere yol açabilecek
birleﬂme ya da yeniden yap›lanma süreçleri esnas›nda çal›ﬂanlar için uygun
koruma- geliﬂtirme programlar› uygulay›n
Çal›ﬂanlar ile çift yönlü dan›ﬂmanl›k uygulamas›na geçin
Bu alandaki en iyi uygulamalar›n›z› di¤erleri ile de paylaﬂarak bu alana iliﬂkin
konularda bir lider gibi davran›n

ﬁirketin temel ürün ve hizmetleri aç›s›ndan topluma sa¤layabilece¤i etkiyi belirlemesi için üst yönetimin tam kat›l›m›n›
sa¤lay›n.
l Pazar etkilerini gözden geçirmek
için resmi bir çal›ﬂma yap›n:
l yasalar
l ürün ve hizmetlerin topluma
olumlu/olumsuz etkileri
l güvenlik ve fiyatland›rma
l reklam ve tüketici haklar›
l hassas ya da özürlü tüketici gruplar›
Müﬂteri ve tedarikçi ﬂikayetleri ile ilgilenmek üzere uygun bir süreç oluﬂturun.

ﬁirketin pazara temel konularda yan›t
vermesini sa¤layacak politikalar üretin:
l ﬂirketin ürün/hizmet geliﬂtirme süreci
arac›l›¤› ile toplumsal konulardaki etkisini art›r›c› bir yaklaﬂ›m
l geniﬂ
l özel gereksinimli müﬂteriler de dahil müﬂteri portföyüne yaklaﬂ›m
l ürünlerin yanl›ﬂ kullan›lmas› olas›l›¤›
l tam ve do¤ru ürün bilgisi sa¤lanmas›n›
garanti alt›na almak
Öncelikler oluﬂturun ve geliﬂim için
amaçlar ve hedefler belirleyin
Çal›ﬂanlar›n iﬂi etkileyebilecek pazar konular›na iliﬂkin gerekli e¤itimleri almas›n›
sa¤lay›n

Pazar
l

l

l

l

l

l

Profesyonel k›yaslama (benchmarking)
ya da teﬂhis araçlar› ile temel ürün ve
hizmetlerin toplum üzerindeki etkisini de¤erlendirmeye çal›ﬂ›n
Tüm tüketici haklar›n›n koruma alt›nda
oldu¤undan ve müﬂteri ﬂikayetleri, iadeleri vb. konularda iﬂletmenin çal›ﬂt›¤›ndan
emin olun; tam bilgi sa¤layarak hizmet
edin
ﬁirketin pazardaki etkisini - hissedarlar›n
alg›s› da dahil - ölçerek yaz›l› hale getirin
Hedef gruplara yönelik promosyon ve
özel fiyat uygulamalar›na gidin ve böylelikle - az›nl›klara ve ayr› kültürlere mensup olanlar da o kapsamda olmak üzere müﬂteri etkileﬂimini maksimize edin
Paydaﬂlar ile etkin çift yönlü dan›ﬂmanl›k
uygulamas›na geçin
ﬁirketin pazardaki davran›ﬂlar›n› ve buna
iliﬂkin ilkelerinizi tedarikçilerinize ve ortaklar›n›za aktar›n

Çevre

Toplum

‹nsan Haklar›

Yönlendirici ‹lkeler

yo¤un kat›l›m›n› sa¤lay›n
l

l

Çevreyi gözden geçirin
l yasalar
l genel çevresel etkiler
l yeni bir çevre stratejisi oluﬂturmak
için gereksinim duyulan bilgi
Üst düzey bir yöneticinin bu alanda
geliﬂim sa¤lanmas› için sorumluluk almas›n› sa¤lay›n

l

l

l

Çevre
l

l

l

l

l

Bir çevre politikas› oluﬂturarak bunu
yaz›l› hale getirin ve bunu kamuyouna
- özellikle de çal›ﬂanlara - duyurun:
l ﬂirket etkinliklerinin de¤erlendirilmesi ve uygulanan politikan›n kapsam›
ile yasalara uygunlu¤u
l iﬂin genel özelliklerine at›fta bulunarak çevrenin korunmas›na katk› sa¤land›¤›n›n belirtilmesi
l de¤iﬂim ve geliﬂim için gerekli kaynaklar
l yeni görevler için çal›ﬂanlar›n e¤itilmesi ve geliﬂtirilmesi
Öncelikler belirleyin ve geliﬂim için
amaçlar ve hedefler ortaya koyun
Amaç ve hedeflerin gerçekleﬂtirilmesini sa¤lamak için bu alana yeterli kaynak aktar›lmas›n› güvence alt›na al›n
Bilinçlenmeyi art›rmak ve çal›ﬂanlar›n›za destek sa¤lamak için bir çal›ﬂan
program› haz›rlay›n
Di¤er toplumsal oluﬂumlarla ba¤lan›ya
geçmeye iliﬂkiye, yapt›klar›n›zdan onlar› da haberdar edin ve onlar›n da etkinliklerinize kat›lmas›n› sa¤lay›n

l

l

l

l

l

Sürekli geliﬂim, veri do¤rulu¤unun
sistemli bir biçimde kontrolü ve süreç
etkinli¤i sa¤lay›n
Ürün ya da hizmetlerinizin geliﬂtirilmesinde ve stratejik yat›r›m kararlar› al›rken çevresel etkilerin düzgün bir biçimde de¤erlendirilmesini güvence alt›na al›n
Organizasyonunuzdaki dökümantasyon sistemini biçimlendirin ve tan›nan
üçüncü bir kuruluﬂtan - uygun oldu¤unda standartlar ve ödüller arac›l›¤›
ile - d›ﬂsal denetim sa¤lat›n
Üretim sürecinizin her aﬂamas›nda geliﬂim sa¤layabilmek için bir tedarikçi
program› oluﬂturun
Yapt›klar›n›z› ilgili tüm paydaﬂlar›n›za
iletin ve onlarla karﬂ›l›kl› diyalog içine
girin
Bu alandaki en iyi uygulamalar›n›z› di¤erleri ile de paylaﬂarak bu alana iliﬂkin konularda bir lider davran›n

l

l

l

l

Toplum
l

l

l

Çevre
l

ﬁirketin var olan toplumsal yat›r›m etkinliklerindeki mevcut etkinli¤ini gözden geçirin:
l mevcut etkinlikler
l iﬂ hedefleri
l toplumsal gereksinimler
Hangi kaynaklar›n (bütçe
ve personel olarak) program için uygun olaca¤›na
karar verin
Toplumsal etkinlik için bir
proje lideri ve proje yöneticisi belirleyin

Aﬂa¤›daki konular› dikkate
alacak bir toplum projesi
geliﬂtirin:
l amaçlar› ve hedefleri ile
bir eylem plan›
l kaynaklar›n da¤›l›m›
l toplumun bileﬂenleri ile
iliﬂkiye geçmek
Yap›lanlar› gözlemleyerek,
bunlar›n de¤erini ölçün
Toplumsal etkinliklere kat›lan personelin e¤itilmesini ve desteklenmesini
sa¤lay›n

‹nsan Haklar›
l

l

l

l

Toplum
l

l

l

l

l

l

Sistematik de¤erlendirme
ve k›yaslama (benchmarking) yolu ile sürekli geliﬂim ve ö¤renim sa¤lay›n
ﬁirketin kamu yarar›na
yapt›¤› yat›r›mlar›n standartlar ve ödüller arac›l›¤›
ile onaylanmas›n› sa¤lay›n
Yapt›klar›n›z› ve program›n›z›n uzun vadeli etkilerini de¤erlendirin ve belgeleyerek duyurun
Toplum yarar›na yapt›¤›n›z yat›r›mlar›n sonuçlar›n› ölçerek bunlar› duyurun
Sistemli ve düzenli bir biçimde paydaﬂlar›n program›n geliﬂimine ve ilerlemesine kat›l›m›n› sa¤lay›n
Bu alandaki en iyi uygulamalar›n›z› di¤erleri ile de
paylaﬂarak bu alana iliﬂkin
konularda bir lider gibi
davran›n

‹lk olarak aﬂa¤›dakileri gözden geçirin:
l yasalar
l ﬂirketin karar verme iﬂleyiﬂinde insan
haklar› ile ilgili konular›n yeri
ﬁirketin operasyonlar› içinde insan
haklar› konular›n›n yeri
Çal›ﬂanlar›n çal›ﬂma koﬂullar›na iliﬂkin
ﬂikayetlerini ö¤renebilmek için güvenli
bir ﬂikayet bildirim mekanizmas› oluﬂturun
Üst düzey bir yöneticinin bu konuda
geliﬂim sa¤lanmas› için sorumluluk almas›n› sa¤lay›n

‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ve
Temel Uluslararas› ‹ﬂ Örgütü (ILO) ölçütlerini destekleyecek bir insan haklar› politikas› belirleyerek bunun organizasyonunuzun ilkeleri için yer almas›n› sa¤lay›n
‹lgili amaçlar ve hedefleri içeren bir insan haklar› politikas› ve uygulama plan› belirleyin
Politika ve plan›n›z› organizasyonunuzda ortaklar›n›za, tedarikçilere ve ba¤lant›da oldu¤unuz di¤er kuruluﬂlara
duyurun
Çal›ﬂanlar›n insan haklar› bilinçlerini
art›r›c› e¤itim almalar›n› sa¤lay›n

‹nsan Haklar›
‹nsan haklar› stratejisi oluﬂturmak için
ﬂirketin ve özellikle ﬂirket yöneticileri
ile çal›ﬂanlar›n tâbi olacaklar› ölçülebilir k›staslar belirleyin
l Belirtilmiﬂ hedef ve performans göstergelerine iliﬂkin ölçüm ve raporlar
haz›rlay›n. Bu konuda güvenilir ve ba¤›ms›z denetçilerden yararlan›n
l ‹nsan haklar› ölçütlerini toplumsal etki
de¤erlendirmelerinizde - yat›r›m öncesi risk analizinizden itibaren - etkin k›l›n
l ‹ﬂ ortaklar›n›z›n insan haklar›na iliﬂkin
uygulamalr›n› gözden geçirin ve gerekli oldu¤unda yapt›¤›n›z anlaﬂmalar›
iptal etmeye haz›rl›kl› olun
l ‹lgili kiﬂi ve kurumlarla - eleﬂtirmenler
gibi - karﬂ›l›kl› diyalog kurmaya ve görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmaya çal›ﬂ›n
l Tek tarafl› olarak ya da benzer kayg›lar› paylaﬂan di¤er ﬂirketlerle birlikte
hükümetin insan haklar›na iliﬂkin duyarl›l›¤›n› art›rma yönünde diyaloga
girmeye haz›r olun
l

l

l

ﬁirketin de¤erlerini inceleyip resmi olarak tan›mlay›n:
l ilkelerin ﬂirketin yapt›¤› iﬂler ile ne denli uyum içinde
oldu¤u
l çal›ﬂanlar›n iﬂe iliﬂkin de¤er ve istekleri
Üst yönetimin ilkelere iliﬂkin
konulardaki görev ve sorumululuklar›n› tan›mlay›n

Yönlendirici ‹lkeler
l

l

l

En iyi uygulama ilkelerini
oluﬂturun:
l stratejik planlama, bütçeleme ve yat›r›m planlamas›na ile ﬂirket de¤erlerinin
iliﬂkisi
l çal›ﬂanlar›n iﬂe al›m, de¤erlenme, e¤itme, ödüllendirilme süreçleri ile ﬂirket
de¤erlerinin iliﬂkisi
Çal›ﬂanlar›n ilkelere iliﬂkin ç›kar çat›ﬂmas›na ve ikilemlere
düﬂmelerinin önüne geçmek
için mekanizmalar geliﬂtirin
De¤erlere yönelik performans› ölçebilmek için hedefler belirleyin ve sistemler geliﬂtirin

Yönlendirici ‹lkeler
l

l

l

l

l

Politika ve hedef geliﬂtirmek
için baﬂkalar›ndan sa¤lad›¤›n›z geri bildirimleri kullan›n
Güvenilirli¤i art›rmak için d›ﬂ
denetime tabi standartlar ve
mekanizmalar kullan›n
Performans ölçümlerinizin
- ﬂirketin bütünsel stratejik
yönetimi ile uyum içinde
- etik kayg›lar taﬂ›mas›n› güvence alt›na al›n
Etik konularda çal›ﬂanlar›n
e¤itilmesini sa¤lay›n
Bu alandaki en iyi deneyimlerinizi di¤erleri ile de paylaﬂarak bu alana iliﬂkin konularda bir lider gibi davran›n
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Etkinin Ölçülmesine Yönelik Performans Göstergeleri Tablosu
Amaç ve De¤erler

‹ﬂgücü

Pazar

Bu etki alan›ndaki etkiyi ölçmek ve sa¤lamak için üst yönetimin

Düzey 01

YALNIZCA SÜREÇ ÖLÇÜTLER‹

‹ﬂgücü profili (›rk, cinsiyet, özürlülük,
yaﬂ, vb.)
l Çal›ﬂanlar›n (genellikle hoﬂnutsuzluktan
kaynaklanan) devams›zl›¤›
l Sa¤l›k, güvenlik ve eﬂit f›rsatlar
düzenlemelerine iliﬂkin yasalarla uyum
içinde olmayan uygulamalar›n say›s›
l Çal›ﬂanlardan gelen ﬂikayet say›s›
l Kayda geçen yolsuzluk ya da
profesyonel olmayan davran›ﬂlara
iliﬂkin durumlar
l

Amaç ve De¤erler

Düzey 02

YALNIZCA SÜREÇ ÖLÇÜTLER‹

Düzey 03

l
l

l

‹ﬂgücü
Çal›ﬂan devir h›z›
Çal›ﬂanlara sa¤lanan e¤itim ve
geliﬂimin de¤eri
l Yerel eﬂede¤er ortalamalara k›yasla
ödemelerin ve koﬂullar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
l Çal›ﬂma alan›na yap›alacak ziyaretler
için iﬂgücü profilinin toplumun profiline göre k›yaslanmas›

l

l

l
l

l

‹ﬂgücü
Yap›sal de¤iﬂim, yeniden beceri kazand›rma vb. konulardaki etkilerin de¤erlendirilmesi
l ﬁirketin alg›lama ölçütleri (örne¤in eﬂit
f›rsatlar, iﬂ/yaﬂam dengesi)
l

Müﬂteri tatmin düzeyleri
Müﬂteri devaml›l›¤›
Özel gereksinim duyan müﬂterilere
sa¤lanan destek
Tedarikçilerin faturalar›n›n ortalama
ödenme zaman›

Pazar
l

l
l

l

l
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Müﬂterilerin ürün ve hizmetlere iliﬂkin
ﬂikayetleri
Kaydedilen reklam ﬂikayetleri
Faturalar›n geç ödenmesinden
kaynaklanan ﬂikayetler
Kaydedilen rekabet karﬂ›t› durumlar

Pazar

l

Amaç ve De¤erler
YALNIZCA SÜREÇ ÖLÇÜTLER‹

l

Sosyal politika/ gerekçelerle ba¤lant›l›
pazarlamaya atfedilebilecek ekstra
sat›ﬂlar
Müﬂteri sadakati ölçütleri
Reklam ve etiketlendirmede yayg›nl›k
sa¤lamak ve sürdürmek
ﬁirketin arzu edilen ticari bir ortak olarak
alg›lanmas›
Ürün ya da hizmetlerin toplumsal etkisi
ve sa¤lad›¤› yararlar›n maliyeti

Çevre

Toplum

‹nsan Haklar›

Yönlendirici ‹lkeler

yo¤un kat›l›m›n› sa¤lay›n
l
l
l

l

Toplam enerji tüketimi
Su kullan›m›
Üretilen kat› at›k niceli¤i (a¤›rl›k/hacim
olarak)
Çevresel zararlara iliﬂkin kayda geçen
vakalar

l

l

Çevre
l

l

l

l

CO2/sera etkisi yaratan gaz emisyonlar›
Di¤er emisyonlar (Örne¤in ozon,
radyasyon)
Yeniden de¤erlendirilmiﬂ malzeme
kullan›m›
Çevresel etkinlikler hakk›nda medyada
ç›kan olumlu ve olumsuz yorumlar

l

l

l

Çevre

l

l

Hangi at›k ne derece yeniden
dönüﬂtürülebilir
Net CO2/sera etkisi gaz ölçümü ve
bunun giderilebilme etkisi
Kendi alan›ndaki en iyi ürün/hizmete
k›yasla sa¤lanan çevresel etki, yarar ya
da maliyetler

l

l

l

Toplum

l

l

Topluma sa¤lanan
deste¤in vergi öncesi kar
içindeki yüzdesi
Personelin ﬂirket zaman›,
ücret d›ﬂ› kazan›mlar ve
iﬂletme giderlerinin tahmini birleﬂik de¤eri

Çal›ﬂanlar›n zaman›, ücret
d›ﬂ› kazan›mlar ve iﬂletme
giderlerinin bireysel
de¤eri
Toplumsal etkinliklere
iliﬂkin medyada ç›kan
olumlu ya da olumsuz
yorumlar
Proje ilerleme ve gerçekleﬂtirme ölçüleri
Di¤er kaynaklar›n kullan›m›

‹nsan Haklar›
l

l

Toplum
l

l

Toplumsal programlarda
aﬂa¤›dakileri kapsayan
etki de¤erlendirmeleri:
geliﬂmiﬂ e¤itimsel kat›l›m,
oluﬂturulan iﬂlerin say›s›,
sivil toplum kuruluﬂlar›
için sa¤lanan profesyonel
destek, çevre geliﬂimi ya
da korunmas›
Bir komﬂu olarak ﬂirketin
alg› ölçütleri

l

l

Yönlendirici ‹lkeler

Yasalarda ve uluslararas› insan haklar› standartlar›nda belirtilmiﬂ ilkelerine iﬂ ilkelerinde yer verilmesi
sürecinin ilerlemesine yönelik ölçütler
Tedarikçiler ve ortaklar›n insan haklar› ile uyum içinde olma oran›

‹nsan Haklar›
l

YALNIZCA SÜREÇ
ÖLÇÜTLER‹

Uluslararas› insan haklar› standartlar›na çal›ﬂanlar ve di¤er hissedarlar
baz›nda uyum ve bu konuda ﬂirket
aleyhine aç›lan davalar›n olmamas›
Çal›ﬂanlar için güvenli ﬂikayet
mekanizmalar›n›n varl›¤›
Ücret oranlar› ve di¤er istihdam
koﬂullar›

YALNIZCA SÜREÇ
ÖLÇÜTLER‹

Yönlendirici ‹lkeler

Tedarikçilerin ve ortaklar›n ﬂirketin
bekledi¤i insan haklar› ölçütlerini
karﬂ›lama oranlar›
ﬁirket yöneticilerinin çal›ﬂma alanlar›nda ﬂirket insan haklar› ölçütlerini
karﬂ›lama oranlar›
ﬁirket çal›ﬂanlar›n›n, yerel toplumun
ve di¤er paydaﬂlar›n ﬂirketin insan
haklar› performans›na iliﬂkin
alg›lamalar›

YALNIZCA SÜREÇ
ÖLÇÜTLER‹

53

“FTSE4GOOD”
Endeksi

FTSE

Küresel Yat›r›m. Küresel Geliﬂim
Öncü, yarat›c›, eﬂit FTSE4Good dünyan›n önde gelen endeks sa¤lay›c›lar›ndan, FTSE, taraf›ndan tasarlanm›ﬂ, sosyal sorumluluk yat›r›m endeksidir.
FTSE4Good, sosyal sorumluluk sahibi
ﬂirketlerde yat›r›mlar› kolaylaﬂt›racak bir
tak›m k›yaslamalar ve ticari endeksler
içermektedir.
Endeks serilerinin amac›, sosyal sorumluluk sahibi ﬂirketlerde performans›
ölçmek ve yat›r›mlar› kolaylaﬂt›rmakt›r.
Endeksin geliﬂtirilmesi s›ras›nda, çeﬂitli
fonlar ve OTC türev ürünler gibi finansal araç ile iliﬂkilendirilmiﬂtir.
Sosyal sorumluluk yat›r›m›, yoruma
aç›k subjektif bir konudur ve bu nedenle FTSE4Good ba¤›ms›z olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Herhangi bir özel fonu veya
yat›r›m ürününü desteklemek için üretilmemiﬂtir. Endeksler uluslararas› kabul
görmüﬂ yönetim kurallar›na ve FTSE’nin
ﬂeffaf ve kabul görmüﬂ endeks hesaplama metodolojisine dayand›r›lm›ﬂt›r.
FTSE4Good seçim kriterleri ﬂu alanlar› kapsamaktad›r.
l Sürdürülebilir çevresel konulara yönelik çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirmek,
l Paydaﬂlar ile olumlu iliﬂkiler geliﬂtirmek,
l Evrensel insan haklar›n› desteklemek.
FTSE neden FTSE4Good’u yaratt›?
Yat›r›mc›lar, kurumsal sosyal sorumluluk yönünde pozitif çaba gösteren ﬂirketlere yat›r›m yapman›n faydalar›n› yaﬂamakta ve yat›r›m f›rsatlar›n› art›rmak
için yeni araçlar talep etmektedirler.
Etik ve sosyal sorumlulu¤a sahip fonlara yat›r›mlar giderek artmaktad›r.
FTSE4 Good’un oluﬂturulmas› s›ras›nda,
FTSE sosyal sorumluluk ﬂirketleri tan›mlamak için ﬂeffaf küresel standartlar koyarak, artan yat›r›mc› ilgilisini karﬂ›lamaya çal›ﬂm›ﬂt›r.

FTSE4 Good, sosyal sorumluluk sahibi ﬂirketlerin performanslar›n›n ölçümü
için ﬂeffaf ölçütler koyarken, yat›r›mc›lara bu politikalar›n sonuçlar›n› de¤erlendirmek ve kurumsal sosyal sorumluluk konusunda ﬂirketleri sorgulama ortam› sa¤lamaktad›r.
FTSE, y›llard›r UNICEF’i desteklemekte ve FTSE4Good endeksinden elde
edilecek tüm lisans gelirlerini dünya çocuklar›na yard›m amac›yla UNICEF’e
ba¤›ﬂlamaktad›r.
FTSE, FTSE4Good ile fon yöneticilerine, sponsorluk planlar› yapanlara yat›r›ma yönelik öncü ve piyasay› yönlendirici küresel çözümler sunmaktad›r.
Tarafs›z ve Geliﬂime Aç›k
ﬁeffaf ve pazar taraf›ndan belirlenen
bir endekstir.
FTSE4Good, ﬂirketleri olumlu yaklaﬂ›mlar ile gözlemler ve kurumsal sosyal
sorumluluk uygulamalar›na yönelik çabalar›n› gözönüne al›r.
Ba¤›ms›z FTSE4Good dan›ﬂma komitesi, BM sözleﬂmeleri, ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi gibi uluslararas› geçerlili¤i olan yönetim kurallar›n› analiz
edecek detayl› seçim kriterlerini ortaya
ç›karm›ﬂlard›r.
FTSE4Good’a kat›lmak isteyen tüm
ﬂirketlerin belirlenen kiriterlere uygun
hareket etmeleri gerekmektedir.
Kriterler ve temel kurallar
www.ftse4good.com adresinde yay›nlanm›ﬂt›r.
Seçim kriterleri:
FTSE4Good Seçim kriterleri ﬂemas›nda
nas›l geliﬂtirildi¤i ve uyguland›¤› gösterilmektedir. FTSE4Good seçim kriterleri,
ﬂirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk
yönünde, endeks taraf›ndan ölçülen üç
kategorideki olumlu çabalar›na odaklanm›ﬂt›r. ﬁirketler, yönetim sistemlerini ve
performanslar›n› topluma aç›klamak konusunda yönlendirilmektedirler.
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FTSE4GOOD Seçim Kriterleri ﬁemas›
BAﬁLANGIÇ EVREN‹ *
FTSE Paylaﬂ›lan Tüm Endeks
FTSE Geliﬂtirilmiﬂ Avrupa Endeksi
FTSE Amerika Endeksi
FTSE Geliﬂtirilmiﬂ Endeks

ENDEKS‹N DIﬁINDA BIRAKILANLAR
Tütün üreticileri
Nükleer silah üreticileri ve tüm silah üreticileri
Nükleer güç istasyonu sahipleri ya da operatörleri ve uranyum üretimiyle u¤raﬂanlar

UYGUNLUK EVREN‹

‹LK PRENS‹PLER
Örnek: ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULU⁄UN ANA TEMASI

Sürdürülebilir çevresel konulara
yönelik çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirmek

Evrensel insan haklar›n›
desteklemek

Paydaﬂlar ile olumlu
iliﬂkiler kurmak

En ‹yi Yönetim Uygulama Yap›s›

En ‹yi Yönetim Uygulama Yap›s›

En ‹yi Yönetim Uygulama Yap›s›

Anlama
Politika
Yönetim Sistemleri
Performans ve ‹zleme
Raporlama
Dan›ﬂma

Anlama
Politika
Yönetim Sistemleri
Performans ve ‹zleme
Raporlama
Dan›ﬂma

Anlama
Politika
Yönetim Sistemleri
Performans ve ‹zleme
Raporlama
Dan›ﬂma

BAﬁVURU SEÇ‹M KR‹TERLER‹

FTSE4Good ‹NDEKS ÖGELER‹

Özel Durumlar ‹çin Yap›
Baz› durumlarda sektörler veya ﬂirketler sosyal sorumluluk gere¤i standartlardan uzaklaﬂmaya neden olabilecek
ola¤anüstü olaylar veya anlaﬂmazl›klar
ile karﬂ›laﬂabilirler.
Böyle durumlarda, FTSE4Good dan›ﬂma komitesi, FTSE4Good seçim kriterle58

*Yat›r›m ﬂirketleri hariç

rinin uyarlanmas› ya da ﬂirketin iyi yönetim ilkelerini ihlal etti¤i konusunda
karar verecektir.
Veri Kalitesi
Ulaﬂ›labilir tüm ﬂirketlerin en güncel
ve anlaml› bilgilerinin elde edilebilmesi
için detayl› araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r.
FTSE, Etik Yat›r›mlar Araﬂt›rma Servisi

(EIRIS) ve onun uluslararas› araﬂt›rma
ortaklar› ile birlikte çal›ﬂmaktad›r. EIRIS,
ﬂirketlerin sosyal, çevresel ve etik performanslar›n› araﬂt›ran ba¤›ms›z bir kuruluﬂtur. Gerekli verilere ulaﬂabilmek
için, ﬂirket raporlar›n›n analizi, ﬂirket
web sayfalar›n›n analizi ve uygun dillerde yap›lan telefon anketleri gibi çeﬂitli
mekanizmalar kullan›lm›ﬂt›r. Bunlara ek
olarak, ﬂirketlere kendileri ile ilgili bilgiler belirli aral›klarla da¤›t›larak bilgilerini güncellemeleri ve EIRIS ile iletiﬂim
kurma imkanlar› sunulmuﬂtur.
EIRIS hakk›nda daha fazla bilgi
www.eiris.org sitesinden elde edilebilir.
Endeksin Tasarlanmas›
1. Uluslararas› kabul görmüﬂ yönetim
kurallar›na göre taslak seçim kriterlerinin FTSE4Good dan›ﬂma komitesince
belirlenmiﬂtir.
2. Kapsaml› bir dan›ﬂmanl›k süreci ile
FTSE’nin taslak kriterleri sosyal sorumluluk sahibi yat›r›mc›lar, devlet kuruluﬂlar›, belirlenmiﬂ ﬂirketler ve ilgililer taraf›ndan tart›ﬂ›larak, geri bildirimlerin
al›nmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
3. Dan›ﬂma komitesinin geri bildirimleri gözönüne alarak taslak kriterlerin
son haline getirilmesi ve ﬂeffaf sosyal
sorumluluk yat›r›m çözümün oluﬂturulmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Gelece¤e Yönelik Ad›mlar
Anlaﬂma ve Sonraki Geliﬂmeler
FTSE4Good, de¤iﬂim için esin verici
bir yap› sunmaktad›r. FTSE taraf›ndan
belirlenen ve ﬂirketler ve ﬂirket paydaﬂlar› taraf›ndan alg›lanan ﬂeffaf standartlar, sosyal sorumluluk yat›r›mlar› üzerinde anlaﬂma sa¤lanacak bir yap› oluﬂturmaktad›r.
Giderek artan say›da ﬂirket, kurumsal
sosyal sorumlulu¤un iﬂ riski ve kurum
imaj›na yans›malar›ndaki etkiyi anlamaktad›rlar. Bu konudaki raporlama seviyelerinin artarak devam etmesi bek-

lenmektedir. Bu sayede FTSE4Good seçim kriterleri, ulaﬂ›labilir hedefler b›rakarak geliﬂeceklerdir. Bu kriterler,
FTSE4Good’un iﬂ dünyas›ndaki kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki geliﬂen görüﬂlerini yans›tmay› sürdürmesini garanti alt›na almak için yap›sal de¤erlendirme süreci içinde geliﬂeceklerdir.
Seçim Kriterlerinin Gelecekteki
Geliﬂme Yap›s›
FTSE4Good Dan›ﬂma Komitesi, çevre,
insan haklar› ve paydaﬂlarla iliﬂkiler konusunda performanslar›nda geliﬂme
olan ﬂirketler için FTSE4Good seçim
kriterlerinin adaptasyonunu ve geliﬂtirmesini hedefledi¤ini belirtmektedir. ﬁirketlerin sistemleri geliﬂtikçe ve daha
fazla karﬂ›laﬂt›rmal› bilgiler elde edilebilir duruma gelince, FTSE4Good seçim
kriterleri daha fazla de¤erlendirilebilir
duruma gelecektir. Seçim kriterlerindeki
de¤iﬂiklikler www.ftse4good.com sitesinden ve bas›n yolu ile duyurulacakt›r.
FTSE4GOOD Endeksi Kat›l›mc›lar›
Sosyal Sorumluluk Bilinci ile Yat›r›m
(Socially Resposible Investment (SRI))
yap›s› bak›m›ndan subjektif bir konu oldu¤u için, FTSE4Good kriterleri ayr› ayr›
araﬂt›r›lm›ﬂ ve ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bu kriterler uluslararas› çal›ﬂma kodlar›na dayand›r›lm›ﬂ ve dünya genelinde
yap›lan yo¤un pazar uygulamalar›yla
ar›nd›r›lm›ﬂt›r.
Kriter, ﬂirketlerin üç alandaki olumlu
çal›ﬂmalar›na odaklanm›ﬂ ve ﬂirketlerin
sosyal sorumluluk politikalar›n› ve uygulamalar›n› üretmelerinde aç›k ve ulaﬂ›labilir hedefler koymalar›na yönelik tasarlanm›ﬂt›r.
FTSE4Good endeksine giren ﬂirketler
aﬂa¤›daki ﬂekilde belirlenirler:
1- "FTSE Developed Index" (Geliﬂtirilmiﬂ Avrupa Endeksi)’ne giren ﬂirketler,
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Amerika’da, dünya genelinde ve Avrupa’daki "FTSE All-Share Index" (Paylaﬂ›lan Tüm Endeks)’e giren ﬂirketler, ‹ngiltere’deki FTSE4 Good Endeksi’ne girme
ﬂans› kazanabilirler.
2- Kapsam d›ﬂ› tutulan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, genel uyum sa¤lamayaca¤› için endeks d›ﬂ› tutulmuﬂtur.
Buna örnek olarak tütün üreticileri, k›smen ya da tamamen nükleer silah sistemleri üreten firmalar, tüm silah sistemi
üreten kuruluﬂlar, nükleer jeneratör sahibi ya da iﬂleten kurumlar, uranyum iﬂleme ve geliﬂtirmeyle ilgili ﬂirketler say›labilir.

3- Kapsam belirlenir belirlenmez, ﬂirketlerin FTSE 4 Good seçim kriterlerine
göre taranmas› yap›l›r.
4- Endeks kat›l›mc›lar› belirlendikten
sonra, FTSE’nin kan›tlanm›ﬂ, ﬂeffaf “Endeks Hesaplama Metodolojisi”ne göre
endeksler oluﬂturulur.
Kat›l›mc›lar›n Seçimi
1- Çevresel sürdürülebilirlik
ﬁirketlerin performans› de¤erlendirilirken, her bir ﬂirketin, çevresel uygulamalar› ve sözleﬂmeleri, çevre yönetim sistemleri ve son üç y›l içinde haz›rlad›klar› çevreyle ilgili raporlar, olabilecek en
iyi ﬂekilleriyle k›yaslanacakt›r.

Çevresel politikalar ve taahhütler
Yüksek, orta ve düﬂük sektör firmalar› için çevresel politikalar ve taahhütler, aﬂa¤›daki gibi beﬂ temel, dört iste¤e ba¤l› olmak üzere toplam dokuz göstergeye göre
belirlenecektir:
Temel göstergeler

‹ste¤e ba¤l› göstergeler

1. Politika tüm önemli konular› içerir.

1. Global olarak uygulanabilir ortak standartlar

2. Yönetim ya da departman düzeyinde politikaya

2. Paydaﬂlar›n iﬂe etkisini kabul etme

karﬂ› olan sorumluluk
3. Hedeflerin kullan›m›n› kabul etme

3. Politika ürün ve servis etkisini belirler

4. ‹zleme ve denetlemeyi kabul etme

4. Sürdürülebilirli¤e yönelik stratejik hareketler

5. Herkese aç›k rapor vermeyi kabul etme

FTSE4Good'a dahil olma hakk› kazanmak için aﬂa¤›daki standartlara uyulmas› zorunludur:
Yüksek Etki

Orta Etki

Düﬂük Etki

1. Politika tüm grubu kapsamal›;
2. Beﬂ temel göstergeye ilave
olarak en az bir iste¤e ba¤l›
göstergeye, veya dört temel
göstergeye ilave olarak iki iste¤e
ba¤l› göstergeye uyulmal›d›r.

1. Politika tüm ﬂirketi
kapsamal›;
2. En az 3 tanesi temel olan,
en az üç maddeye uymal›.

1. ﬁirketlerin, yukar›daki 9 göstergeden
en az bir tanesine uyan bir aç›klamay›
yay›mlam›ﬂ olmalar› gerekmektedir.
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Çevresel yönetim sistemleri (EMS)
Çevresel yönetim sistemleri alt› göstergeye göre belirlenecektir:
1.
2.
3.
4.

Çevre politikas›n›n varl›¤›
Kayda de¤er etkilerin tan›mlanmas›
Kilit alanlarda yaz›ya dökülmüﬂ amaçlar ve hedefler
‹ﬂlemler ve sorumluluklar, el kitaplar›, hareket planlar›, prosedürlerin
tasla¤›
5. Sistemin gereksinimleri karﬂ›s›nda iç denetimle (yasalara uymayla s›n›rl›
de¤ildir)
6. ‹ç raporlama ve yönetim incelemesi

FTSE4Good'a dahil olma hakk› kazanmak için aﬂa¤›daki standartlara uyulmas›
zorunludur:
Yüksek Etki
1. E¤er EMS, ﬂirket aktivitelerinin
üçte biri ile ikisi aras›nda uyguland›ysa, alt› göstergenin hepsine uymas› ve bu hedefe ulaﬂ›lmas› zorunludur; veya
2. E¤er EMS, ﬂirket aktivitelerinin
üçte ikisinden fazlas›na uyguland›ysa, biri "tüm önemli alanlarda
yaz›ya dökülmüﬂ amaçlar ve hedefler" olmak üzere, en az beﬂ göstergeye uymak zorundad›r.

Orta Etki

Düﬂük Etki

1. EMS, ﬂirket aktivitelerinin üçte
birini kapsamas› ve en az dört
maddeye uymal›d›r; veya

Bir gereksinim yok

2. Kapsam üçte birin alt›ndaysa,
alt› maddeye uymal›, içine kantitatif amaç ve hedeflerin de dahil olmas› gerekmektedir.
*Not: ISO 14001 belgeli veya
EMAS kayd›na sahip sistemlerin
alt› maddenin tümüne uydu¤u düﬂünülmüﬂtür.

* Not: ISO belgeleri ve EMAS kay›tlar›n›n alt› göstergenin hepsini
karﬂ›lad›¤› düﬂünülmüﬂ ve bu temel üzerine belirlenmiﬂtir.

Çevresel raporlar
Üretilen çevresel raporlar dört temel ve alt› iste¤e ba¤l› olmak üzere, on içerik göstergesine göre belirlenecektir.
Temel göstergeler

‹ste¤e ba¤l› göstergeler

Çevresel politika metni

Çevresel yönetim sistemi tasla¤›

Ana etkilerin tan›m›

Uyumsuzluk, davalar, cezalar, kazalar

Kantitatif veri

Finansal boyutlar

Hedeflere göre ölçülen performans

Ba¤›ms›z inceleme

Paydaﬂ diyalo¤u

Sürdürülebilirlik konular›n›n kapsam›
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FTSE4Good'a dahil olma hakk› kazanmak için aﬂa¤›daki standartlara uyulmas› zorunludur:
Yüksek Etki
1. Rapor son üç sene içerisinde

Orta Etki

Düﬂük Etki

Gereksinim yok

Gereksinim yok

yay›mlanm›ﬂ olmal›; ve
2. Tüm grubu kapsamal›; ve
3. Dört temel göstergeden üçüne uymal›d›r.

2. Sosyal durumlar ve paydaﬂ iliﬂkileri
ﬁirketlerin de¤erlendirilmesi, y›ll›k raporlar›n, web sitelerinin veya EIRIS sorular›na cevaben verdikleri bilgilerin gösterdi¤i ölçüde, hissedarlar› ile iliﬂkilerinin
ve geniﬂ tabanda sosyal etkinli¤in hesaba kat›lmas›yla yap›l›r.
Bu de¤erlendirme, her ﬂirketin ﬂirket
politikalar›n›, yönetim sistemlerini ve
bunlara göre yürüttü¤ü, uygulama/performans durumlar›n› kapsar.
Endekse dahil olma hakk› kazanmak
için, ﬂirketlerin, hem küresel hem kendi
yöneten ülkelerindeki kategorilerden
herhangi birine ait aﬂa¤›daki en az iki
gereklili¤e uymalar› gerekmektedir. Bunun nas›l ölçüldü¤üne dair bilgiler aﬂa¤›da mevcuttur.
1. Etik veya ‹ﬂ Prensipleri Kodu benimsemek,
2. Bir f›rsat eﬂitli¤i politikas› benimsemek ve/veya y›ll›k raporlar›nda veya internet sitelerine f›rsat eﬂitli¤i taahhüdü
veya farkl›l›¤› eklemek,
3. F›rsat eﬂitli¤ine yönelik sistemlerin
sa¤land›¤›na kan›t olarak bir veya birden
fazla politika izleme ve iﬂ gücü kompozisyonu esnek çal›ﬂma düzenlemeleri ve
aile faydalar› (en az üç esnek çal›ﬂma saati, çocuk bak›m deste¤i, iﬂ bölüﬂümü,
kariyer kesintileri veya yasal gereksinimlerin ötesinde annelik veya babal›k ödemeleri)
l Yöneticilerin %10'undan fazlas›n›n ka62

d›n olmas› veya kad›n yöneticilerin veya etnik az›nl›klar›n oran›n›n, ilgilenilen iﬂ gücünün beﬂte ikisinden fazla olmas› veya f›rsat eﬂitli¤i politikas› sorumlulu¤unu üst düzey bir yöneticiye
atama seçeneklerinden bir veya daha
fazlas›n›n da dahil oldu¤u bir f›rsat
eﬂitli¤i kan›t› sa¤lama.
4. Sa¤l›k ve güvenlik sistemlerinin sa¤land›¤›na yönelik kan›t olarak bir veya
birden fazla ödüller, sa¤l›k ve güvenlik
e¤itiminin detaylar›, yay›nlanm›ﬂ kaza
oranlar› veya sa¤l›k, güvenlik sorumlulu¤unu üst düzey bir yöneticiye atama seçeneklerinden bir veya birden fazlas›n›n
da dahil oldu¤u bir sa¤l›k ve güvenlik
sistemleri kan›t› sa¤lama.
5. E¤itim ve çal›ﬂan geliﬂimine yönelik
sistemlerin sa¤land›¤›na yönelik kan›t
olarak bir veya birden fazla.
l Çal›ﬂanlar için y›ll›k e¤itim teftiﬂleri
(verilerin mevcut oldu¤u çal›ﬂanlar›n
% 25'inden fazlas›), e¤itim için harcanan zaman ve para hakk›nda kayda
de¤er veri sa¤lama veya e¤itim ve çal›ﬂan geliﬂtirme sistemleri sorumlulu¤unu üst düzey bir yöneticiye atama.
6. Çal›ﬂanlarla iyi iliﬂkilerin korunmas›na yönelik sistemlerin sa¤land›¤›na dair
kan›t olarak, birlik kabul anlaﬂmalar› ve
di¤er dan›ﬂmanl›k düzenlemeleri (verilerin mevcut oldu¤u çal›ﬂanlar›n % 25'inden fazlas›) veya iyi çal›ﬂma iliﬂkileri
oluﬂturma sorumlulu¤unu üst düzey bir
yöneticiye delege etmek.

7. 50.000 ‹ngiliz Sterlini’ni aﬂan hay›r
ba¤›ﬂlar› yapmak, ba¤›ﬂlar konusunda
çal›ﬂanlar› ödüllendirmek ve üst yönetime bu konuda sorumluluk vermek.
8. ﬁirketlerin Uluslararas› Bebek Mamas› Hareket A¤›'na göre WHO/UNICEF
Uluslararas› Do¤alsüt Yedekleri Pazarlama Kodu'nun üretim bölümündeki bebek formülünü ihlal etmemeleri gerekmektedir.
3. ‹nsan Haklar›n› Desteklemek
Bu konuda insan haklar›n›n korunmas›nda en büyük sorumlulu¤u taﬂ›yan ﬂirketler, etkisi yüksek insan haklar› kay›tlar›n›n en kötü oldu¤u ülkelerde stratejik
önemi olan iﬂ sahalar›nda faaliyet gösteren ﬂirketler olarak tarif edilmiﬂtir. FTSE4Good bu alanda sadece etkisi yüksek
ﬂirketleri de¤erlendirirler. Bu kategoriye
girmeyen bütün ﬂirketler insan haklar›
kriterlerini yerine getirmiﬂ olarak görülürler. Etkisi yüksek ﬂirketlerin de¤erlendirilmesinde aﬂa¤›daki ﬂartlar›n karﬂ›lanmas› dikkate al›n›r.
1. Çal›ﬂanlar›n haklar› ile birlikte insan
haklar› konusunda özel politikalara sahip olmak.
2. ILO (International Labour Organization)’nun çal›ﬂanlarla ilgili temel standartlar›ndan en az iki tanesini karﬂ›layacak politikalar›n olmas›.
3. “Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel Anlaﬂmas›, the Global Sullivan Principles, SA
8000, Ethical Trading Initiative, Voluntary Principles on Security and Human
Rights” gibi insan haklar› inisiyatiflerini
imzalam›ﬂ olmak.
Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda en iyi idari uygulama modeli:
Bilinçlenme: ﬁirketlerin faaliyet gösterdikleri çevreyi ve yerel toplumu, iyi veya kötü, nas›l etkilediklerinin bilincinde
olmalar› gerekir.
Politika: ﬁirketler, sosyal ve çevresel

sorunlara karﬂ› sorumluluklar›n› yans›tacak geniﬂ hedefler ve k›s›tlar belirlenmeli ve bu yönde kendi davran›ﬂlar›n› yönlendirmelidirler.
Yönetim sistemleri: Politikalar›n uygulanmas› ve risklerin etkin yönetimi için
süreç ve yap›lar oluﬂturulmal›d›r.
Performans ve izleme: ﬁirketler, sosyal
ve çevresel performanslar›n›, politikalar›yla getirdikleri amaçlar ve hedefler
do¤rultusunda devaml› geliﬂtirmeli ve bu
sahadaki baﬂar›lar›n› izlemelidirler.
Raporlama: ﬁirketler, etkileri, politikalar›, yönetim sistemleri ve performanslar› ile ilgili de¤erlendirmelerinin, sosyal
ve çevresel konular› dikkate alarak iletiﬂimini yapmal›d›rlar.
Bu raporlar mümkünse birbirlerinden
ba¤›ms›z olarak do¤rulanmal›d›r.
Dan›ﬂmanl›k: ﬁirketler, ﬂirket aktiviteleri ve etkileri konular›nda önemli hissedarlar›na dan›ﬂmal›d›r. Hissedarlar›n görüﬂleri ve öncelikleri de karar verme sürecine girdi sa¤lamal›d›r.
Bu prensiplerinin baﬂar›yla uygulanmas›, kurumsal sosyal sorumluluk alan›nda ﬂirketlerin performans›n› iyileﬂtirir.
ﬁirketlerin performans de¤erlendirmesinde:
1- ﬁirketin geçmiﬂ performans›yla k›yas
yap›l›r.
2- Uygun benzer gruplarla k›yas yap›l›r.
3- Yasal ve uluslararas› anlaﬂmalarda
belirtilen toplum beklentileri gözönüne
al›n›r.
4- Toplumun, kurumsall›k alan›ndaki
beklentileri dikkate al›n›r.
Baz› ﬂirketler, baz› alanlarda (özellikle
insan haklar› ve çevre) daha etkili olabilmektedir. FTSE4Good ﬂirketlerin endekslere kat›l›m›n› belirlerken bunu göz
önüne alacakt›r.
Performansla ilgili bilgilerin, mevcut
seçim kriterlerinde de¤erlendirmeye yetecek miktarda olmad›¤› durumlara rast63

lanabilir. Bu gibi durumlarda gerekli performans bilgileri gelinceye kadar uygulanan kriterler alternatif olarak tutulur.
FTSE4Good listelerine al›nmak için gereken standartlar sürekli geliﬂim içindedir. ﬁu anda mevcut kriterlerin ço¤u, komitenin ileride ç›karmay› umdu¤u standartlar›n göstergeleri say›lmal›d›r.
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ARGE’nin hedefi, müﬂterilerinin iﬂlerine sürekli olarak art› de¤er katmakt›r.
Kurumlar› gelece¤e haz›rlama misyonuyla çal›ﬂan ARGE, müﬂterilerine dünya standard›nda
performansa ulaﬂma sistemati¤ini ve yetkinli¤ini
kazand›rmay› hedefler. Firman›n müﬂteri portföyünde sektörlerinde önde gelen kuruluﬂlar yer
almaktad›r.
ARGE, gücünü insan kaynaklar›ndan almaktad›r. Firman›n dan›ﬂman kadrosunun çeﬂitli sektörlerde ve farkl› faaliyet alanlar›nda deneyimleri vard›r ve kendilerini sürekli olarak geliﬂtirmek
en önemli performans hedeflerindendir.
ARGE, dan›ﬂmanlar›n›n deneyimleri, araﬂt›rma
amac›yla firman›n ulaﬂt›¤› yerli ve yabanc› bilgi
kaynaklar› ve veri tabanlar›, metodolojik yaklaﬂ›mlar› ve gerçekleﬂtirdi¤i uluslararas› iﬂbirlikleri
sayesinde, müﬂterileri için karma proje tak›mlar›
ile k›sa sürelerde çözümler üretebilmektedir.
Topluma katk›y› kendisi için önemli bir performans göstergesi olarak gören ARGE, dan›ﬂman-

lar›n›n sivil toplum örgütlerinde aktif olarak çal›ﬂmalar›n› destekler. ARGE Dan›ﬂmanl›k dan›ﬂmanlar›n› haftada bir tam günlerini topluma yararl› faaliyetlere ay›rmalar› için imkan sa¤layarak, onlar›n farkl› alanlarda da liderlik yapmalar›n› teﬂvik eder. ARGE Dan›ﬂmanl›k, iﬂ dünyas›n›n toplumsal konulara gönüllü katk›lar›n› art›rmak amac›yla kurulan Özel Sektör Gönüllüler
Derne¤i’nin de kurucular› aras›ndad›r.
ARGE’nin hizmetlerinin tümü müﬂterilerinin
iﬂ performans›n› radikal olarak artt›rmaya
yöneliktir. Artan iﬂ performanslar›n›n artan ﬂirket de¤erine dönüﬂmesi ise kurumun ana hedeflerindendir.
ARGE’nin görüﬂüne göre, iﬂ performans›n›
do¤rudan etkileyen dört temel unsur bulunmaktad›r. Bunlar iﬂ stratejisi, bu stratejiyi gerçekleﬂtirmek için gerekli olan iﬂ yapma yöntemleri,
insan kaynaklar› ve teknoloji yöntemidir.
Bu çerçevede ARGE’nin sundu¤u dan›ﬂmanl›k
hizmetleri üç ana baﬂl›k alt›nda toplanmaktad›r.
Strateji, ‹ﬂ Mükemmelli¤i, Kurumsallaﬂma.
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