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ÖÖNNSSÖÖZZ

Kurumsal sosyal sorumluluk kavram› dünyada gün geçtikçe yayg›nlafl›yor. Türki-
ye’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 ko-
nusundaki performanslar› hakk›nda hesap veren raporlar› düzenli olarak yay›nlama-
ya bafllam›fl olmalar›na ra¤men, Türk flirketlerinin bu konudaki giriflimlerde yer ala-
mad›¤› gözleniyor.

Türk flirketlerinin dünya kalitesinde ifl yapmalar› ve dünyadaki trendlerin öncüleri
aras›nda olmalar› gere¤i konusundaki inanc›m›z nedeniyle "kurumsal sosyal sorum-
luluk" kavram›n› tan›tmak ve flirketlerimizi ve kamuoyunu bu konuda dünyada gelifl-
mekte olan standartlar konusunda bilgilendirmek üzere bu kitab› haz›rlad›k.

Kitapta, öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk kavram›n›, faydalar›n› ve uygulan-
mas›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 ha-
z›rlanan ve imzalanan KKüürreesseell  KKuurruummssaall  VVaattaannddaaflflll››kk BBiillddiirrggeessii,, Birleflmifl Milletler ta-
raf›ndan gelifltirilen ve flirketlerin insan haklar›, çal›flma flartlar› ve çevre ile ilgili so-
rumluluklar› ile ilgili ilkeleri belirleyen KKüürreesseell  SSoorruummlluulluukk  AAnnllaaflflmmaass››  ((TThhee  GGlloobbaall
CCoommppaacctt))  çerçevesindeki ilkeler, flirketlerin sosyal sorumluluklar› ile ilgili olarak ka-
muoyuna aç›klamalar› için oluflturulan standartlar›n belirlendi¤i KKüürreesseell  RRaappoorrllaammaa
RReehhbbeerrii ((GGlloobbaall  RReeppoorrttiinngg  IInniittiiaattiivvee)), ‹ngiltere’de ifl dünyas› taraf›ndan gelifltirilen ve
ifl dünyas›n›n sosyal sorumluluk konusundaki geliflmelerinin çeflitli aflamalar halinde
izlenebilmesi için haz›rlanan KKuurruummssaall  SSoossyyaall  SSoorruummlluulluukkttaa  ‹‹flfl  DDüünnyyaass››nn››nn  RRoollüü  ((BBuu--
ssiinneessss  IImmppaacctt)) 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 FFTTSSEE44GGOOOODD endeksinin de-
taylar› 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 faaliyet-
lerin öncüleri aras›nda yer almakla sa¤lanabilir. 

UUlluussllaarraarraass››  ccaammiiaann››nn  ssaayygg››nn  bbiirr  üüyyeessii  oollaabbiillmmeekk  iiççiinn,,  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  hheemm  ""kkuurruummssaall
ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk""  kkaavvrraamm››nn››  yyaaflflaayyaann,,  hheemm  ddee  bbuu  kkoonnuunnuunn  öönnccüülleerriinnddeenn  oolldduu¤¤uunnuu
iiyyii  aannllaattaabbiilleenn  flfliirrkkeettlleerree  iihhttiiyyaacc››  vvaarr..

ARGE Dan›flmanl›k
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Dr. Y›lmaz ARGÜDEN1
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Dünya tarihinde ilk kez, dünya nüfu-

sunun ço¤unlu¤u demokrasi ile yöneti-

len ülkelerde ve pazar ekonomisine da-

yal› ekonomik bir sistem içinde yafl›yor.

Ekonomik, teknolojik ve politik gelifl-

meler 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 kurulufl-

lar "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kav-

ram›na önem veriyorlar; çünkü, sürdü-

rülebilir ekonomik geliflme için flirketle-

rin içinde yaflad›klar› ve etkin olduklar›

topluma iliflkin bilgi ve ilgilerini gelifltir-

meleri 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 beklentile-

re uyumlu davranmak, ve (iv) Sosyal -

toplumsal sorunlar›n çözümü için 

gönüllü katk›da bulunmak olarak 

tan›mlan›r.

Kurumsal sosyal sorumluluk, do¤ru-

dan bu sorumluluklar›n son ikisini, an-

cak dolayl› olarak hepsini içeriyor. Çün-

kü, toplumun beklentilerine uyumlu

olan, onun sorunlar›na ilgi gösteren ku-

rumlar›n toplumda yaratt›¤› mutluluk,

onlar›n daha mutlu çal›flanlara, daha

mutlu müflterilere ve dolay›s›yla daha

mutlu hissedarlara sahip olmalar› sonu-

cunu getiriyor. Kurumsal sosyal sorum-

luluk, flirketlerin daha iyi bir toplum ve

daha iyi bir çevre için gönüllü olarak

katk›da bulunmas›d›r. 

Son dönemlerde ciddi flirketler ku-

rumsal sosyal sorumluluk ile ilgili ola-

rak gerçeklefltirdiklerini yayg›n olarak

kamuoyu ile paylaflmay› bir politika ha-

line getiriyorlar. Global Fortune 250 lis-

tesine 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›k-

lar› y›ll›k raporlar›yla birlikte yay›nlama-

ya 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 fa-

aliyetlerini yürütürken kanuna, ahlak

standartlar›na, insan haklar›na tam anla-

m›yla uyumlu davranmalar› ve faaliyet-

lerinin 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 piyasa-

lar›n›, içinde yaflan›lan yöreyi, sivil top-

lum örgütlerini ve kamu sektörünü de

etkiledi¤inin ve tüm bu paydafllar ile ifl-

birli¤i içinde çal›flma gere¤inin bilincin-

de olmalar›. (3) Bu sorumlulu¤un en

baflta flirket Yönetim Kurullar›, Yönetim

Kurulu Baflkanlar› ve Genel Müdürleri-

nin 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.

1 Dr. Y›lmaz ARGÜDEN, ARGE Dan›fl-
manl›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 Olgun
Etmekte

1 Sonuçlara ‹lgili tüm paydafllar Paydafl gereksinimleri Paydafl beklentilerini
Yönlendirme belirlenmifltir. belli bir yönteme ba¤l› dengeleme konusunda

olarak fleffaf mekanizmalar
de¤erlendirilmektedir. vard›r.

2 Müflteri Odakl›l›k Müflteri tatmin düzeyi Amaç ve hedefler, Müflteri tatmini ve 
de¤erlendirilmektedir. müflteri gereksinim ve ba¤›ml›l›¤›na iliflkin itici

beklentileri ile güçle anlafl›lm›fl olup 
iliflkilendirilmifltir. ölçülmekte ve gerekli 

önlemler al›nmaktad›r.

3 Liderlik ve Vizyon ve misyon Politika, çal›flanlar›n Kuruluflun tüm düzeylerinde 
Amac›n Tutarl›l›¤› belirlenmifltir. yönetimi ve süreçler ortak de¤erler ve

birbiri ile uyum içindedir. kiflisel etik örnekleri
Bir liderlik "modeli" görülmektedir.
oluflturulmufltur.

4 Süreçlerle ve Arzu edilen sonuçlar› Zorlay›c› hedefler Süreç yeterlili¤i tam olarak
Verilerle Yönetim elde etmeye yönelik saptamak amac›yla anlafl›lm›fl olup, performans

süreçler tan›mlanm›flt›r. karfl›laflt›rmal› veriler ve iyilefltirmeleri amac›yla
bilgiler kullan›lmaktad›r. kullan›lmaktad›r.

5 Çal›flanlar›n Çal›flanlar sorunlar›n Çal›flanlar Çal›flanlar harekete geçme
Gelifltirilmesi ve çözümüne sahip kuruluflun amaçlar›n› konusunda yetkilendirilmifl
Kat›l›m› ç›kmakta daha ileri götürecek olup bilgi ve deneyimlerini 

ve sorumluluk yenilikçi ve yarat›c› aç›kca paylaflmaktad›rlar.
almaktad›rlar. çal›flmalar yapmaktad›r.

6 Sürekli Ö¤renme, ‹yilefltirme f›rsatlar› Sürekli iyilefltirme her Baflar›l› yenilik ve 
Yenilikçilik ve belirlenmekte ve  çal›flan taraf›ndan iyilefltirme çal›flmalar›
‹yilefltirme yaralanmak için benimsenmifl kurulufl çap›nda

gereken yap›lmaktad›r. bir amaçt›r. yay›lmakta ve bütünlük 
sa¤lanmaktad›r.

7 ‹flbirliklerinin Tedarikçi seçimi ve Tedarikçilerdeki Kurulufl ve önemli
Gelifltirilmesi yönetimi için bir süreç iyileflme ve baflar›lar iflbirli¤i ortaklar› aras›nda

oluflturulmufltur. tan›nmakta olup en karfl›l›kl› ba¤l›l›k vard›r.
önemli d›fl iflbirliklerinin Plan ve politikalar ortak
hangileri oldu¤u bilgi birikimine dayan›larak
belirlenmifltir. birlikte gelifltirilmektedir.

8 Toplumsal Yasa ve "Topluma" aktif kat›l›m Toplumun beklentileri 
Sorumluluk yönetmeliklerden söz konusudur. ölçülmekte ve gerekli 

do¤an yükümlülükler önlemler al›nmaktad›r.
anlafl›lm›fl olup 
uygulanmaktad›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 göster-

mesi, kendisi için bu kavram› ve pay-
dafllar›n› net olarak tan›mlamas›, bu

konudaki faaliyetlerini sonuç odakl›
olarak yürütmesi ve yap›lanlar hak-
k›nda fleffafça hesap vermesi bekle-

niyor.

Liderlik gösterilmesi, flirketin top-

lumsal sorumluluk ad›na hedeflerinin,

ilkelerinin ve de¤erlerinin net bir flekil-

de üst yönetim taraf›ndan kurum içi ve

d›fl›nda iletifliminin yap›lmas› ve sahip-

lenildi¤inin eylemlerle gösterilmesi ola-

rak tan›mlan›yor. 

Bu aç›dan flirket liderlerinden, bu

kavram›n flirket için faydalar›n›n neden-

lerini ve flirketin bu konudaki faaliyetle-

rini genel kurullarda, yat›r›mc›larla gö-

rüflmelerde, y›ll›k raporlarda, kurum içi

ve d›fl› çeflitli platformlarda dile getirme-

leri bekleniyor. Ayr›ca, zamanlar›n›n bir

k›sm›n›, dünyan›n daha iyi yaflan›l›r bir

yer haline gelmesi için, sivil toplum ör-

gütlerinde ve çeflitli platformlarda

gönüllü katk› yaparak kullanmalar› bek-

leniyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk kav-
ram› 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 ya-

pabilecekleri aras›nda çok farklar var.

Ayn› flekilde farkl› sektörlerde ve yöre-

lerde faaliyet gösteren flirketlerin yap-

t›klar›ndan etkilenen kesimler de farkl›

oluyor. Dolay›s›yla hedef kitlelerin ve

at›labilecek ad›mlar›n net olarak tan›m-

lanmas› çal›flmalar›n baflar› derecesini

takip edebilmek aç›s›ndan önem tafl›-

maktad›r.

fiirketler kurumsal vatandafll›kla ilgili

sorumluluklar›n› yerine getirirken, ge-

rek üretim ve ticari faaliyetlerinde, ge-

rekse yörelerinde, meslek örgütlerinde,

ve kural koyanlarla iliflkilerinde izledik-

leri ilkeleri ve hedefleri aç›kça ortaya

koymal›lar. 

fiirketler sadece ifllerini de¤il, top-
lumsal sorumluluklar›n› da ciddi bir
planlama ve uygulama ile gerçeklefl-
tirmeli. Dolay›s›yla, bu konu da düzen-

li olarak yönetim kurulunun gündemin-

de yer almal›. "Ölçülmeyen performans

iyilefltirilemez" ilkesi do¤rultusunda,

toplumsal sorumluluklar ile ilgili perfor-

mans kriterleri de tespit edilmeli ve dü-

zenli 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. He-

deflenen sonuçlara ulaflabilmek için ya-

rat›c› çözümlere f›rsat tan›nmal› ve bu

konuda öncü faaliyetlerde bulunan ge-

lece¤in liderlerinin yetifltirilmesi ve tefl-

vik edilmesi sa¤lanmal›d›r.

fiirketlerin, sayg›n birer vatandafl

olabilmeleri için, faaliyetleri hakk›n-
da 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 performan-

s›n aç›kça paylafl›lmas› flirketlerin top-

lumsal sayg›nl›¤›n› art›r›yor. Bu neden-

le, özellikle d›fl iletiflimde kullan›lacak

kriterler ve hedefler konusunda baflta

mütevaz› ve gerçekçi bir yaklafl›m sergi-

lenmesi, ancak zaman içinde daha zor-

lay›c› hedeflere yönelinmesi toplumsal

güvenin artmas›na yard›mc› oluyor.

Dikkat edilmesi gereken bir konu da,

duyurulan hedeflere ulaflmada güçlük-

ler yafland›¤› durumlarda bile fleffafl›k-

tan ödün verilmemesi oluyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk ko-
nusunu ciddiye alan flirketler önem-
li kazan›mlar sa¤l›yorlar. Yap›lan ça-

l›flmalar sonucunda belirlenen faydalar
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flu flekilde s›ralanabilir: (1) bu flirketlerin

marka de¤erleri ve dolay›s›yla piyasa

de¤erleri art›yor; (2) Daha nitelikli per-

soneli 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) Ye-

ni pazarlara girmekte ve müflteri sada-

kati 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 ko-

yucular›n flirketin görüfllerine önem ver-

mesi sa¤lan›yor.

Baflar›l› flirketler de sadece ürün ve

hizmetleriyle de¤il ayn› zamanda toplu-

ma yapt›klar› katk›larla da farkl›l›k yara-

t›yorlar.  Çünkü baflar›l› flirketler, top-
lumsal sayg›nl›k kazanman›n kuru-
mun de¤erini art›rd›¤›n› biliyorlar. An-

cak unutmamak gerekir ki, bu konuda-

ki faaliyetlerdeki en ufak bir samimiyet-

sizlik, toplumsal katk›y› kendi ç›kar› yö-

nünde kullanma e¤ilimi yarardan çok

zarar getirir.

Samimi çabalar›n ise çok yönlü fayda-

lar 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 konula-

ra yap›lan katk›lar müflterilerle kurulan

iliflkinin derinli¤ini, yo¤unlu¤unu ve ya-

k›nl›¤›n› art›r›yor.

Toplumsal katk› ayn› zamanda çok

yönlü nitelikli çal›flan›n kuruma cez-

bedilmesine ve kuruma olan ba¤l›l›¤›-
n›n artmas›na da yard›mc› oluyor.  ‹n-

sanlar kendilerini, sadece bir çal›flan de-

¤il, ayn› zamanda içinde yaflad›klar›

toplumun sorumluluk alan ve de¤er ya-

ratan bir parças› olarak gören kuruluflla-

ra, daha yak›n hissediyorlar. Toplumsal

katk›ya önem veren flirketlerde çal›flan-

lar›n ifl performans›na yönelik motivas-

yonlar› da art›yor.

Dünyada birçok fon, bir flirkete yat›-

r›m yapmadan önce, o flirketin toplum-

sal sorumluluk konusundaki perfor-

mans›n› de¤erlendirmeye bafllad›. Bu

konuda duyarl› flirketlere yat›r›m yapan-

lara yard›mc› olmak için Dow Jones

Sustainability Index veya FTSE4GOOD

isimli ayr› endeksler oluflturuldu. Dola-

y›s›yla toplumsal katk› daha genifl fi-

nansman kaynaklar›na ulaflmaya da

yard›mc› olabiliyor. 

Toplumsal konulara yapt›klar› katk›-

larla ön plana ç›kan kurulufllar ayn› za-

manda potansiyel müflterileri ve ka-
mu yönetimi gözünde de de¤er ka-
zan›yorlar. Bu de¤er, kiflisel ç›kar sa¤-

layarak de¤il, toplumsal katk› sa¤laya-

rak kazanmak sayg›n bir yaklafl›m ola-

rak kabul ediliyor.

fiirketlerin seçtikleri alanda sayg›n gö-

nüllü kurulufllarla iflbirli¤i yapmalar›

toplumsal katk›n›n etkinli¤ini art›r›-
yor. fiirketlerin yönetim becerisi ve

kaynaklar› seçilen konu hakk›nda uz-

manl›k kazanm›fl gönüllü kurulufl dene-

yimleri ile birlefltirildi¤inde topluma su-

nulan çözümlerin etkinli¤i art›yor. 

Gönüllü kurulufllarla yap›lan iflbirlik-

lerinin baflar›l› olabilmesi için dikkat

edilmesi gereken baz› konular var: Ön-

celikle iflbirli¤inin hangi toplumsal so-

runa, nas›l bir katk› için gerçeklefltirildi-

¤i konusunda kurumlar aras›nda fi-
kir birli¤inin sa¤lanmas› gerekli. ‹kin-

ci olarak, hedefler ve bu hedefe ulafl-

ma yolunda nas›l bir ölçümleme yap›-

laca¤› konusu da planlanmal›. Üçüncü

konu iflbirli¤i ile ilgili iletiflim planla-
mas› yap›lmas› ve hedef kitlenin her iki

kurumun ilgilileri ve iflbirli¤i içinde ol-

du¤u tüm kesimler oldu¤unun unutul-

mamas›d›r. Son olarak, iflbirli¤inin top-



13

luma katk›daki etkinli¤inin takip
edilmesi ve sürekli iyilefltirme çal›fl-

malar›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 edil-

mesinde önem kazan›yor. Etkin so-
nuçlar ise sadece topluma de¤il, ay-
n› zamanda sosyal sorumluluk gös-
teren flirketlere de de¤er kat›yor. 

Toplumsal sorumluluk kavram›na

önem veren flirketlerin yöneticilerinin

de kendi davran›fllar› ile ilgili olarak uy-

malar› gereken önemli ilkeler var:

Birinci ilke, bu konumda olanlar›n

toplumun ç›karlar›n› kendi ç›karla-
r›n›n önünde tutmalar›. Bu, üstleni-

len pozisyonun herkes taraf›ndan bili-

nen kay›tl› imkanlar›n›n ötesinde bir

mali ç›kar sa¤lamamak demektir. An-

cak, bunun ötesinde sadece kendisi için

de¤il, yak›n çevresi ve hatta kendisinin

o pozisyona gelmesine katk›da bulu-

nanlara da özel ç›kar sa¤lanmamas› de-

mektir. Enron yöneticilerinin flirket fa-

aliyet raporlar›nda belirtilmeyen ortak-

l›klarla flirketten özel imkanlar sa¤lam›fl

olmalar›, bu ilkenin aç›kça çi¤nenmesi-

dir. Bu uygulama flirket hissedarlar›n›n

ceplerinden para çalmakla eflde¤er bir

uygulamad›r. Bu durumun aç›¤a ç›kma-

s›yla piyasalar›n güveninin kaybedilme-

si Enron’un çok k›sa bir sürede hisse

de¤erlerinin düflmesine ve iflas›na ne-

den oldu.

‹kinci ilke, bu kiflilerin kendilerini
finansal olarak baflkalar›na ba¤›ml›
hale getirecek ba¤lant›lara girme-
meleri. Çünkü kendisini böyle bir du-

ruma 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 arka-

dafl›ndan borç alm›fl olmas›n›n ortaya

ç›kmas›yla intihara sürüklenmiflti! Dola-

y›s›yla, popülist yaklafl›mlarla önemli

kamu görevi üstlenenlere sa¤lanan gelir

imkanlar›n›n k›s›lmas›, maalesef bu il-

kenin çi¤nenmesine yol açabiliyor.

Üçüncü ilke, tarafs›z olunmas›. Ka-

musal niteli¤i olan ifllerde karar vericile-

rin gerek atamalarda, gerekse ihalelerde

o ifli en iyi yapacaklara verme yükümlü-

lü¤ü var.  Bir toplumda seçimlerde, ata-

malarda ve ihalelerde, genellikle karar

vericilerin yak›nlar› kay›r›l›yorsa, "biz-

den biri" mant›¤› öncelik kazan›yorsa,

yönetim pozisyonlar›na gelenler de ku-

rumlar›n misyonlar›n› en iyi flekilde ye-

rine getirmekle de¤il, yaln›zca kendini

seçenlere, atayanlara ya da onlar›n çev-

relerine hizmet etmeye u¤raflacaklar de-

mektir. Bunun sonucu ise kurumsal ba-

flar›s›zl›k ve toplumsal güvenin yitiril-

mesidir. fieffafl›¤›n ve güvenin esas ol-

mad›¤› toplumlarda ise "en iyi olmak"

de¤il, "bizden biri olmak" en önemli se-

çim kriteri olmaya devam eder!

Dördüncü ilke, hesap verebilirlik.
Bu konumlarda olanlar›n kendilerini so-

ruflturma 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 ola-

rak hesap vermeleri onlara duyulan gü-

veni art›racakt›r. 

Beflinci ilke, fleffafl›k. Bu ilke verilen

kararlar›n sebeplerini aç›klama zorunlu-

lu¤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 kont-

rol hissesinin sahibi Wallenberg ailesin-

den 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 ku-

rulu 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› suçlama-

s›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 birey-

leriyle ilgili olarak kendilerini ç›kar ça-

t›flmas› görüntüsü verebilecek konumda

bulananlar›n, bu durumu kendilerinin

aç›klamalar› ve gerçekten bir çat›flma

varsa kendilerini karar›n d›fl›nda b›rak-

malar› bu ilkenin esas›n› oluflturuyor.

Yedinci ve son ilke, bu ilkeleri yafla-
yarak örnek olmak. Bu ilkelere uyan,

kendilerinde yar› tanr›sal nitelikler gör-

meyen, tevazu sahibi liderler, hem üst-

lendikleri görevleri baflar›yla ve toplu-

mun güvenini kazanarak sürdürebili-

yorlar, hem de kendilerinden sonra da

kurumlar›n›n gelece¤i için iyi birer ör-

nek oluflturuyorlar.

E¤er dünyan›n daha iyi bir yer olma-

s›n› istiyorsak, daha rahat çal›flabilece¤i-

miz, daha huzurlu yaflayabilece¤imiz

bir ortam istiyorsak bizlere de sorumlu-

luklar 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 ku-

rumsal olarak sosyal sorumlulu¤umuzu

yerine getirmeliyiz.  



Küresel Kurumsal 
Vatandafll›k Bildirgesi

Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde farkl› ülke ve 

sektörlerden 38 önemli kuruluflun baflkanlar› taraf›ndan 

imzalanan bildirgenin metnidir.
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Lider Kimli¤i Kazanmak

Son on y›ldan fazlad›r, ekonominin

globalleflmesi, politik yap›larda oluflan

de¤ifliklikler ve teknik geliflmeler mil-

yonlarca insana yaflam standartlar›n› ge-

lifltirecek 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 kö-

tüye gidifli ve f›rsat eflitsizli¤i bu konu-

larda yayg›n bir endifleye neden olmak-

tad›r. 11 Eylül’den itibaren dünyada or-

taya ç›kan olaylar; bu küresel kimli¤in

yan› s›ra, ülkeler ve onlar›n vatandaflla-

r› aras›nda dayan›flmay› da zay›flat›c›

yönde etki yapm›flt›r. Bütün ülkelerin,

bütün büyük sektörlerin ve bütün sos-

yal kurulufllar›n liderleri, insan›n gelifli-

mini desteklemek ve küreselleflmenin

faydalar›n daha yayg›n bir flekilde pay-

lafl›m›n› sa¤lamak amac›yla, ortak çal›fl-

mak zorundad›rlar. Bu faydalar›n hem

firmalar, hem de toplumun di¤er kesim-

leri 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 liderlerin-

den söz ediyoruz. Bunlar›n giriflimleri-

nin üretkenli¤in artmas› ve geliflmesinde

kilit rol oynad›¤› ve ulusal veya uluslara-

ras›, küçük veya büyük ölçekli ticaret ve

yat›r›mlar›n da gelece¤in toplumunu ya-

ratmada can al›c› bir rolü oldu¤u kabul

edilmektedir. Ayn› zamanda bunu sa¤la-

yacak birimlerin, kurallar›n ve temel ya-

p›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 des-

teklenecek, etkin ve verimli bir flekilde

çal›flacak ulusal ve uluslararas› organi-

zasyonlarla hayata geçirilebilir.

Bu ba¤lamda geliflmenin faydalar›n-

dan daha yayg›n bir flekilde yararlan›la-

bilmesi için birincil ifl alan›m›z olan ko-

nularda, di¤er kamu ve özel sektör ku-

rulufllar›yla ve sivil toplum örgütleriyle

iflbirli¤i yap›lmas›nda çok önemli bir ro-

lümüz oldu¤una inan›yoruz. Ve yine

inan›yoruz ki, bu gruplar› dinlemek ve

onlarla birlikte çal›flmak olan görevimi-

zi yerine getirirsek, bu bize meslek so-

rumlulu¤umuzu duyumsatacak ve his-

sedarlar›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 vatan-
dafll›¤a ba¤l› kalmal›.” Geliflim için

yap›labilecek en önemli katk›, iflimizi

yaparken yasalara uygun davranmak,

güvenli üretim yapmak, maliyet-verimli-

lik ölçüsünü tutturmak, yeni ifl ve ka-

zanç alanlar› yaratmak, e¤itim ve tekno-

loji alanlar›nda destek sa¤lamak, çevre,

ahlak, emek ve insan haklar› gibi konu-

larda uluslararas› standart ve de¤erleri

yans›tmakt›r. Yat›r›m yapt›¤›m›z ve ifllet-

ti¤imiz her yerde etkinliklerimizin

olumlu katk›lar›n› güçlendirmenin yan›

s›ra, insan ve çevre üzerindeki olumsuz

etkileri en aza indirmeliyiz. Bunu yapa-

bilmenin anahtar› ise; sorumlu bir ifl ya-

flam› için uygulayaca¤›m›z ana çerçeve-

nin insan sevgisine dayand›r›lmas› ve

temel ifl stratejimizin ve uygulamalar›-

m›z›n temeline bu ilkenin yerlefltirilme-

sidir.

2- “Paydafllar›m›zla olan iliflkileri-
miz, flirket içi ve flirket” d›fl› baflar›-
m›z›n temelini oluflturur. Küresel ku-

rumsal vatandafl olmak, ana etki alan›-

m›zdaki paydafllar›m›z› belirlememizi

ve onlarla birlikte çal›flmam›z› gerekti-

rir. Örne¤in ifl yerimizde, pazarlama ala-
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n›m›zda, tedarik zinciri sürecinde, top-

lumsal alanda ve genel siyasal yap›da

bu tespitleri ve iflbirli¤ini gerçeklefltir-

memiz gerekir.

Kilit paydafllar›m›z, bizim özel koflul-

lar›m›za ba¤l› olarak de¤iflebilirler. Ço-

¤u flirket için çal›flanlar›, müflterileri, his-

sedarlar›, hükümet ve çok say›daki de-

¤iflik sivil toplum kurulufllar› temel bir

öneme sahiptir.

3- “Kurumsal vatandafll›¤›n as›l li-
derleri, Yönetim Kurulu Baflkan› ve
üyeleri ile üst yönetimdir.” Her ne

kadar günlük çal›flma ortam›nda yöneti-

cilere sorumluluklar, kaynaklar ve lider-

lik rolleri delege ediliyorsa da as›l so-

rumluluk üst yönetimindir. Hangi sek-

törde çal›fl›ld›¤›na, iflletmenin konumu-

na, flirketin tipine ve büyüklü¤üne ba¤-

l› olarak özel tan›mlamalar, farkl› yakla-

fl›m ve temalar söz konusu olsa bile,

“Hareket Plan›” bütün sektörlerde ve

her ülkede geçerli olan temel bir "lider-

lik" 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 sorumlu-

luk, etik veya sürdürülebilir geliflim de-

yimlerini kullan›yoruz. Ama hepsinde

ana ilkeler ve hareketler ayn›d›r. ‹lk ola-

rak 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 uyar-

lamalar›n› öneriyoruz.

“Hareket Plan›”

1- Liderli¤i sa¤lamak

fiirketinizde kurumsal vatandafll›k için

stratejik yönlendirmeyi saptay›n ve da-

ha genifl düflünerek, bunu küreselleflme

ve geliflimde ifl yaflam›n›n rolüne uyar-

lay›n.

Deneyimler göstermifltir ki, kurumsal

vatandafll›¤› pekifltirmek için, CEO, Yö-

netim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin

liderli¤i esast›r.

I- ‹ç ve d›fl hedeflerin, ilkelerin ve
de¤erlerin tan›mlanmas›. ‹fl yaflam›n-

da liderler, flirketin belirlenmifl ilkeleri-

ne, hedeflerine ve de¤erlerine uygun

bir flekilde davranarak, baflkalar› için ör-

nek 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 ya-

y›nlar,

l Düzenli toplant›lar ve çal›flanlarla ku-

rulacak iletiflim,

l Ticari, endüstriyel ve mesleki kurulufl-

larda aktif rol alma,

l Paydafllarla yap›lacak gündemi belir-

lenmifl görüflmeler ve kurulacak ileti-

flim,

l Di¤er flirketlerin yönetim kurullar›nda

yürütme d›fl› roller,

l Konferans ortamlar› ve medyada söy-

lefliler,

l Söylenenlerin günlük hayatta uygula-

maya al›nmas›.

II- Firma içindeki konumunun ge-
lifltirilmesi. ‹fl yaflam›nda liderler, ken-

di çal›flanlar›n›n gözünde çok dikkat çe-

ken bir noktada yer al›rlar. Ekonomik,

sosyal ve çevresel etkinlikler konusun-

da yanl›fl yapt›klar›yla, ifl yaflam› ve sos-

yal etkinliklerde ise do¤ru yapt›klar›yla

onlar› etkilerler.

III- Finans sektörünün devreye
al›nmas›. Hissedarlar taraf›ndan yön-

lendiriliyor olmas› ve k›sa vadeli yap›s›

nedeniyle finans sektörü hem firmalar

taraf›ndan hem de ifl dünyas›nda genel-

likle sosyal ve çevresel yeniliklere bir

engel olarak düflünülür. Finans sektörü-
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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 flir-

ketlerini ilgilendiren sosyal ve çevresel

riskler konusunda, büyük kurumsal ya-

t›r›mc›lar, bankac›lar ve sigortac›larla,

yenilikler ve ifl olanaklar› yaratacak an-

laflmalara varabilirler.

IV- Küreselleflme ve ifl dünyas›n›n
geliflimdeki rolü konusundaki gö-
rüflmelere kat›l›m. Bu konuda müm-

kün 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 gel-

mifltir. ‹fl dünyas›n›n liderleri, ticaret, ya-

t›r›m ve globalleflmenin yararlar› hak-

k›nda aç›k sözlü davran›fl, eksiklikleri

hakk›nda yap›c› bir tutum içine girerek

bu konuda önemli bir rol oynayabilir-

ler. 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 ku-

rumsal vatandafll›kla ilgili olarak, ana

konular›, paydafllar› ve etki alan›n›z› ta-

n›mlay›n. Kurumsal vatandafll›k hareke-

tinin genifl alan›, çok özel konulara, iki-

lemlere ve farkl› flirketlere göre de¤ifle-

cek stratejilere ra¤men tan›mlanabile-

cek durumdad›r.

I- Konular›n belirlenmesi. Kurum-

sal 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. Ör-

ne¤in, bir enerji firmas›n›n karfl›laflt›¤›

çevre sorunlar› ile ilgili konular bir kim-

ya firmas›n›n karfl›laflt›¤› çevre sorunla-

r›ndan daha farkl› büyüklükte olacakt›r.

Güney Afrika’da HIV/AIDS’le ilgili çal›fl-

malar 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 sorumlu-

lu¤una iliflkin beklentiler de bir sosyal

paydafltan di¤erine de¤iflebilir. fiirketin

rolü ve sorumluluklar›na iliflkin s›n›rla-

r›n koyulmas›nda di¤er bir etken de,

hükümetler aras› iliflkilerdir ve bu ko-

nular genellikle devletler aras› görüfl-

melere neden olur. Bütün bunlar›n ›fl›-

¤›nda küresel kurumsal vatandafll›k afla-

¤›dakileri kapsar:

l ‹yi kurumsal yönetim ve ahlak:
Yasalara, var olan kurallara ve ulus-

lararas› standartlara uymak, rüflvet al-

may› ve vermeyi önlemek için çaba

göstermek, yürürlükteki politikalara

ve ifl ahlak›na ters düflecek her türlü

hareketten kaç›nmak. 

l 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, gü-

venlik ve çal›flan› koruyucu program-

lar› uygulamak, f›rsat eflitli¤i sa¤la-

mak, ay›r›m gözetmemek, çocuk iflgü-

cünün korunmas›, örgütlenme özgür-

lü¤ü ve adil ücret da¤›l›m› ve çat›flma

olan bölgelerde güvenlik kuvvetleri-

nin kullan›lmas› gibi konularda insan

haklar› ihlallerinin önlenmesi.
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l Çevresel etkiler aç›s›ndan sorum-
luluk: Örne¤in çevresel kalitenin de-

vaml›l›¤›na özen gösterilmesi, temiz

ve ekolojik aç›dan zarars›z üretim sü-

reçlerinin uygulanmas›, baz› sektör-

lerde iklim de¤iflikliklerine neden ola-

cak veya biyolojik çeflitlili¤e zarar ve-

recek uygulamalardan kaç›n›lmas›.

l Geliflime genifl ölçekli katk›da bu-
lunmak: 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› stan-

dartlar›na yükselmesinin sa¤lanmas›,

fakir ülkelere kredi, su, ilaç, e¤itim bil-

gi teknolojisi gibi temel ürünler ve

hizmetlerin giriflinin art›r›lmas›. Gelifli-

me yap›lacak bu katk›lar, çal›fl›lan sek-

töre ve flirketin faaliyet alan›na ba¤l›

olarak; firman›n ana faaliyet konusu,

insani veya toplumsal iliflkileri kapsa-

m›nda sosyal bir yat›r›m da olabilir.

II- Firman›z›n etki alan›n› belirle-
yin. Firmalar ve ifl dünyas›n›n liderleri,

di¤er alanlarda de¤iflik yönetim kade-

melerinde yer alan ve etraflar›ndaki ki-

flileri, çal›flanlar›n›n ve paydafllar›n›n ha-

reketlerini yönlendirebilen veya etkile-

yebilen kifliler üzerinde bir etki alan›na

sahiptirler. Etki alanlar›na girebilecek

kifliler flu ortamlarda bulunabilirler:

l Ana iflletme faaliyetleri: Bu faaliyet-

leri yöneten liderler kendi alanlar›nda

en fazla sorumluluk ve otoriteye sa-

hiptirler. Dolay›s›yla öncelikle odak-

lanmalar› gereken yer kendi temel et-

kinlik alanlar› olmal›d›r.

Firmalar tedarik zincirleri arac›l›¤› ile

çarpan etkisiyle, önemli katk›lar yapa-

bilseler de, baz› durumlarda, bu süreç

içinde iflbirli¤i yapt›klar› özel ortakl›k-

lar 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 var-

l›¤a sahip firmalar için di¤er bir

önemli etki alan› da çal›flt›klar› yerde-

ki toplumdur. Buralarda toplum lider-

leriyle ortak ilgi alanlar› ve ortak ka-

zançlar› konusunda görüflmeler yap›l-

mal›d›r. Baz› durumlarda kurumun 

faaliyetlerini içinde yürüttü¤ü toplum
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çok genifl bir co¤rafi alan veya bölge-

yi kapsayabilir.

l Endüstriyel birlikler: ‹fl yaflam›n›n

liderlerinden ço¤unun ticaret odalar›,

iflverenler birli¤i, sektörel yap›lanma-

lar, özel meslek kurulufllar› gibi ticari,

endüstriyel ve mesleki birlikleri ile

iliflkileri vard›r. Bunlar da liderlerin,

yenilikçi düflünceleri ve yeni yakla-

fl›mlar› destekleyerek daha genifl kap-

saml› ekonomik, sosyal ve çevresel

konular›n üstesinden gelebilmelerine

yard›mc› olacak di¤er bir etki alan›n›

olufltururlar.

l Genel politik alan: Pek çok flirket,

özellikle büyük yat›r›mc›lar, ya do¤ru-

dan ya da kendi ticari ve endüstriyel

örgütleri vas›tas›yla yerel, ulusal veya

uluslararas› seviyelerde genel politik

konularda kendi görüfllerini bildirir-

ler. Bu genelde her ne kadar kurum-

sal vatandafll›¤›n bir yönü olarak ka-

bul 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 belirlenme-
si: Örne¤in kimler flirketin baflar›s›n›

olumlu yönde etkilemekte, kimler bun-

dan etkilenmekte? Bir firman›n etki ala-

n› paydafllar›na, firman›n hangi sektör-

de yer ald›¤›na ve baflka baz› koflullara

ba¤l› olarak kategorilere ayr›labilir.

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.

l Di¤er paydafllar: fiirkete ve faaliyet

gösterilen sektöre ba¤l› olarak önem-

li olabilir de olmayabilir de. Bu gru-

bun içinde ifl birli¤i yapt›¤›n›z firma-

lar, endüstriyel birlikler, yerel toplu-

luklar, ticari birlikler, sivil toplum ör-

gütleri, araflt›rma enstitüleri ve akade-

miler ile medya ve yerel yönetimler-

den eyaletlere ve ulusal hükümetlere

kadar resmi kurulufllar ve Birleflmifl

Milletler sisteminde oldu¤u gibi ulus-

lararas› yap›lanmalar bulunabilir. 

3- Bunu gerçeklefltirin. 

Gerekli politikalar› belirleyin ve uygu-

lamaya al›n. Ana paydafllar›n›zla ortak

çal›flma ve görüflmeler yaparak kurum-

sal vatandafll›¤› flirketinizin stratejisi ve

operasyonlar›na iyice yerlefltirin. Ku-

rumsal vatandafll›¤› insanlar›n benimse-

yip üstlenecekleri ve günlük yaflamda

kullanacaklar› bir kavram haline getire-

cek flekilde, firman›n temel ilkeleri ve

de¤erleri aras›na yerlefltirmedikçe, hiç-

bir 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›¤›, firma-

n›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 ko-

mitesini, bu konuda yön verici firma içi

panelleri ve bunu uygulamaya koyma-

yan yöneticileri de¤ifltirmeyi kapsayabi-

lir. Amerika Birleflik Devletleri ve Avru-

pa’da yap›lan araflt›rmalar gittikçe artan

say›daki flirketin ahlak, çevre, ortak so-

rumluluk gibi konularda yönetim komi-

teleri kurdu¤unu göstermektedir.

II- fiirket içi performans, iletiflim,
ödüllendirme ve de¤erlendirme sis-
temlerini kurun. Bunlar kurumsal va-

tandafll›¤› flirketin DNA’s›na yerlefltirme-

nin 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 belir-

lenmifl olmas›; her düzeydeki yönetici

için; yap›c› diyaloglar kurabilme ve or-

tak çal›flmay› güçlendirme olanaklar›

sa¤lad›¤› için çok önemlidir. Ama özel-

likle de hassas ve/veya stratejik öneme

sahip konularda ve paydafllarla iliflkiler-

de üst yönetim çok önemli bir role sa-

hiptir.

IV- Yenilikleri ve yarat›c›l›¤› des-
tekleyin. Yeni teknolojiler, ürünler ve

hizmetler çevresel ve sosyal alanlarda

bize yeni yetenekler kazand›rmaktad›r.

‹fl dünyas›n›n liderleri firma içinde yeni-

likleri teflvik ederek ve bu yeniliklerle

ilgili ortaklara, araflt›rmac›lara ve tüketi-

cilere 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 li-

derleri yar›nki geliflimlerin desteklenme-

sinde çok önemli bir rol oynamaktad›r-

lar. Liderler, kurumsal vatandafll›¤›n gü-

venilir bir bütünün tamamlay›c› bir par-

ças› olmas›n›, önceliklerin ve geliflime

yönelik programlar›n uygulanmas›n› sa¤-

layabilirler. Liderler ayn› zamanda ifl ya-

flam›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 dü-

zenli ve ticari gizlilik s›n›rlar› içinde 

fleffaf davranarak size güven duymalar›-

n› sa¤lay›n.

Firmalar›n en fazla karfl›laflt›klar› is-

teklerden biri, kurumsal yat›r›mc›dan,

sosyal ve çevresel aktivitelere uzanan

bir yelpaze içinde yer alan farkl› pay-

dafllar›n›n firman›n ekonomik, sosyal ve

çevresel konulardaki etkinliklerinde da-

ha fleffaf davranmas› beklentisidir.

I- Neyin nas›l de¤erlendirilece¤i
konusunda fikir birli¤i oluflturun.
Pek çok flirkette neyin nas›l de¤erlendi-

rilmesi gerekti¤i konusu, çal›flanlara da-

n›fl›larak çözülse de, baz› flirketlerde bu

konuda tüm paydafllar›n fikri al›nmakta-

d›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 göz-

lemlemede rol oynarlar.

II- D›fl raporlama için kademeli bir
program gelifltirin. Firma, paydafllar›-

n›n önemli oldu¤unu belirtti¤i maddele-

re göre kendi ilerlemesini de¤erlendiri-

yorsa, burada üst yönetim kademesine

aradaki iletiflimi düzgün ve sürekli sa¤-

lamak rolü düfler. E¤er CEO veya üst

yönetim seviyesinde bir problem olu-

flursa, uygun zamanda ve aç›k kalpli

davranarak yap›lacak bir aç›klama gü-

venin yeniden yap›land›r›lmas› veya

desteklenmesi yönünden önemlidir.

III- Gerçekçi olun. Çok çabuk dav-

ranmaya çal›flmak, organizasyonla ilgili

de¤ifliklikler veya yap›labilecek di¤er

fleylerle ilgili çok kesin tarihler vermek;

gerçek d›fl› beklentilere ve/veya pay-

dafllar 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›n-

da aç›k stratejiler belirleyerek beklenti-

lerin yerine getirilmesinde, zaman çizel-

geleri ve yol haritalar› haz›rlayarak fir-

man›n kurumsal vatandafll›k gerekleri-

nin sa¤l›kl› uygulanmas›nda önemli bir

rol oynar.



Küresel Sorumluluk
Anlaflmas›

Birleflmifl Milletler taraf›ndan desteklenmektedir.
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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›flma-

lar›nda hem de uygun kamu politikala-

r›nda benimsemeye, desteklemeye ve

yaymaya davet etti.

“Küresel Sorumluluk Anlaflmas›”, insan

haklar›, ifl gücü ve çevre konular›n› kap-

sayan 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 ol-

mad›¤›ndan emin olunmas›.

‹flgücü:
Kural 3: Serbest sendikalaflma ve or-

tak pazarl›k yapma haklar›n›n etkin bir

flekilde tan›nmas›.

Kural 4: Her çeflit dayatmal› ve zorun-

lu iflçili¤in kald›r›lmas›,

Kural 5: Çocuk iflçili¤inin etkin bir fle-

kilde 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› ted-

bir olarak yap›lan yaklafl›mlar›n destek-

lenmesi.

Kural 8: Daha genifl çapta çevresel so-

rumluluk 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 gerek-

lidir.

‹fl hayat›nda yararlar›: 
Pazarlar, müflteriler ve tüketiciler ile

karfl›lafl›ld›¤›nda f›rsatlar ve zorluklar da-

ha iyi anlafl›lmaktad›r. Bu nedenle pay-

dafllarla daha s›k› temas içinde olmal›;

toplumda iyi bir isim yapman›n avantajla-

r›ndan yararlanmal›d›r. Çünkü daha den-

geli ve uyumlu bir ifl atmosferi f›rsat›n› ya-

kalamak ve kay›plara  yol açabilecek y›-

k›c› elefltirileri azaltmak bu yolla müm-

kündür.

Kurumsal sosyal sorumluluk bilinci iyi

düflünülmeden bafllat›lan ve yürütülen

ifllerin toplumdaki olumsuz etkilerini

azalt›r. Toplumsal paylafl›mlar›n ivme ka-

zanmas›n› sa¤lar.

‹nsan haklar›na ba¤l› flirketler afla¤›da-

ki 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 yer-

leri d›fl›nda garanti alt›na alm›flt›r.

l Çal›flanlar için ç›kar›lm›fl mevcut ulus-

lararas› ana kurallar›n ve standartlar›n

göz önünde tutulmas› (‹lgili Birleflmifl

Milletler kararlar›). 

l Daha genifl tabanda, kiflilerin, grupla-

r›n veya topluluklar zoraki göçünün

önlenmesi.
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l Bölgedeki topluluklar›n ekonomik

canl›l›¤›n›n korunmas›.

l Halka aç›k görüflmelerle katk›da bulu-

nulmas›, flirketlerin çal›flt›klar› ülkeler-

deki bütün hakim gruplarla her düzey-

de etkileflim içinde olmas› ve bu ba¤-

lamda, bünyelerindeki çal›flmalar›, ça-

l›flanlar›, müflterilerini ve ait olduklar›

topluluklar› etkileyen konularda flirket-

lerinin kendi görüfllerini ifade etme

hakk›na ve sorumlulu¤una sahip ola-

caklard›r.

2- ‹nsan haklar› istismar›n›n d›fl›nda 
kal›nmas›

‹nsan haklar›n› savunan etkili politika-

lar, 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.

3- Sendikalaflma özgürlü¤ü ve toplu
pazarl›k hakk›n›n etkin bir flekilde ta-
n›mlanmas›.

H›zla de¤iflen dünya pazarlar›nda bir-

çok belirsizliklerle karfl› karfl›ya olan ifl

dünyas›, seçilmifl iflçi temsilcileriyle sa¤-

l›kl›, geliflmifl diyalog ortamlar› sa¤laya-

rak, hem çal›flanlar›n hem de iflverenle-

rin birbirlerinin sorunlar›n› daha iyi an-

lamalar›na ve çözüm flekilleri bulmalar›-

na f›rsat sa¤larlar.

l ‹fl dünyas›nda oluflturulacak yap›c› di-

yalog f›rsatlar› mevcut enerjinin, yat›r›-

m›n, hissedarlar›n ve genifl tabanda

toplumun yarar›na sonuçlanacak çö-

zümlere yönelik kullan›lmas›n› sa¤lar.

l ‹fl yönetimi konusunda ve di¤er konu-

larda yap›lan çal›flmalar, sendikal öz-

gürlükten do¤an dinamik gücün, bü-

tün ilgili taraflar›n verimlili¤ini, gelirle-

rini ve kârlar›n› art›rarak ifl dünyas›na

ivme kazand›rabilece¤ini gösteriyor.

l “‹fl yerindeki ses”in getirdi¤i temsil edil-

me güvencesi, sürdürülebilir bir büyü-

me için sa¤lam temeller oluflturmakta-

d›r. Bu sonuçlarla küresel anlaflmalar,

bölgeler ve sektörlerdeki ve özellikle

kad›nlar veya ifl dünyas› d›fl›ndaki sek-

törlerdeki çal›flanlar›n temsili bofllu¤un-

da köprü yarat›lm›fl olmaktad›r.

Bu kural›n anlam› ve içeri¤i nedir?
l Organizasyonlar›n kurulmas› ya da bir-

leflmeleri, özgün sendikalaflman›n te-

mel yönlerini oluflturur. Bu kural›n an-

lam›, 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 ku-

rulmufl organizasyonlar hem ulusal

hem de uluslararas› gruplarla serbestçe

ba¤lant›lara girebilirler.

l Organizasyon kurma ve organizasyo-

na kat›lma çal›flmalar›, kural ve yönet-

melik ç›karmay›, temsilcilerin serbest

seçilmesini, yönetim ve çal›flmalar›n

organize edilmesini ve programlar›n

oluflturulmas› gibi hususlar› içerir.

l ‹fl flartlar› üzerinde toplu pazarl›k ya-

p›lmas›, iflçiler ile organizasyonlar› ara-

s›nda ve iflverenlerle organizasyonlar›

aras›ndaki iliflkilerde, fonksiyon etkin-

li¤i için temel flartt›r ve ifl dünyas›nda-

ki serbest sendikac›l›¤›n fiilen ifade

edilmesi demektir.

l Masan›n iki taraf›n›n birbiri ile iyi ni-

yetli ve bir anlaflmaya varmaya yönelik

çaba sarfediyor olmas›, ifl yerindeki

iliflkilerde güven ve üretkenli¤i getirir.

l Bu kural›n ayr›lmaz bir parças› olarak

iflçiler ve içinde bulunduklar› kurum-
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lar da kendi sosyal ve ekonomik ç›kar-

lar›n› korumak ve gelifltirmek ad›na ça-

ba göstermektir.

4- ‹fl dünyas›ndan, her çeflit zorunlu ve
zorlamal› iflgücünün kald›r›lmas›.

l Zorunlu ifl gücü, insan kaynaklar›n›n

uygun geliflmesini geciktirir. Tüm aile-

lerin sosyal birikimlerini azalt›r.

l Toplumun genel olarak üretim düzeyi-

ni ve ekonomik büyümesini azalt›r.

l Zorunlu ifl gücünün özellikle çocuklar-

da olmak üzere hem bireylerde hem

de ekonomide bozucu sonuçlar› hisse-

dilir.

l Zorunlu ifl gücü uygulamalar›ndan do-

¤an insan kapitali ve sosyal denge bo-

zukluklar›n›n yol açt›¤› yat›r›m güven-

sizlikleri bafl gösterir.

l Zorunlu ifl gücü, normal ifllerin kalk-

mas› veya gelir yaratan çal›flmalar›n

kesilmesine ba¤l› olarak, gelir kay›pla-

r›na yol açar. Hatta bu gelir kayb›yla

birlikte g›da, bar›nak ve sa¤l›k kay›pla-

r› 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. ‹fl-

çiye ücret vermek veya baflka menfaatler

sa¤lamak, o iflin zoraki ifl olmad›¤› anla-

m›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›fl-

ma fleklinde yetiflkinler ve çocuklar,

kendi borçlar›n› veya anne-babalar›n›n

ya da akrabalar›n›n borçlar›n› geri öde-

mek için köle flartlar›nda çal›flmaya

zorlan›rlar.

l Çocuklar›n, çal›fl›p çal›flmamalar› ko-

nusunda hiçbir tercih haklar›n›n olma-

d›¤› flartlar alt›nda çal›flmalar›.

l Mahkumlar›n özel kiflilere, flirketlere

kiralanm›fl ya da onlar›n iradesine b›ra-

k›lm›fl olarak, kendi istekleri d›fl›nda

veya resmi yetkililerin denetimi d›fl›n-

da ifl veya hizmet gerçeklefltirmeleri.

5 ‹fl dünyas›nda çocuklar›n iflçi olarak
çal›flt›r›lmas›n›n etkin bir flekilde ön-
lenmesi

Çocuklar›n çal›flmas›, düflük becerili ve

kalifiye olmayan iflçilerin artmas› ve bu-

na ba¤l› olarak zamanla ifl gücündeki be-

ceri art›fllar›n› da tehlikeye atacakt›r.

Temel e¤itimlerini tamamlayamayan

çocuk iflçiler e¤itimsiz kalacakt›r. ‹fl bul-

mak ve modern ekonomi geliflimlerine

katk›da bulunmak için gereken ifl bece-

rilerine hiç sahip olamayacaklard›r.

Çocuk iflçi kullan›m› flirketin itibar›n›

da zedeleyebilir. 

“Bu kural›n anlam ve içeri¤i nedir?”
l ‹fl hayat›, çocuklar›, çocuklu¤unu yafla-

maktan ve özgüvenden mahrum b›ra-

k›r. Bu kapsamda özellikle, düflük üc-

retle ya da ücretsiz olarak uzun saatler

çal›flan sa¤l›¤›na, fiziksel ve zihinsel

geliflimine zararl› flartlarda bulunan ço-

cuklarla e¤itimden mahrum b›rak›lan

ve ailelerinden ifl nedeniyle uzaklaflt›r›-

lan çocuklar öncelikle düflünülmelidir.

l Çocuklar›n ekonomik çöküntüden ko-

runmas›, onlar›n e¤itimlerine engelle-

yici veya sa¤l›¤›na ya da esenli¤ine za-

rar verici ifllerde çal›flmalar›na da engel

olmay› gerektirir.

l En erken ifle bafllama dönemi, kural

olarak, zorunlu e¤itim bittikten sonra

bafllamal› ve hiçbir flekilde 15 yafl›n al-

t›nda olmamal›d›r. ‹fl tehlikesi olan yer-

lerde çocuklar›n ifle bafllama yafl› 18'e

ç›kar›lmal›d›r.

l 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 biriki-

mini k›s›tlar ve iflvereni çevresinden ko-

par›r.

Tarafs›z uygulamalar, en kalifiye kifli-

nin 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 güçlendi-

recek altyap›dan yoksun kal›n›r.

“Bu kural›n anlam› ve içeri¤i nedir?”
l ‹stihdam ve ifl aç›s›ndan ayr›mc›l›k,

esas olarak, istihdam ve ifl sahalar›nda-

ki f›rsat ve uygulama eflitli¤ini kald›r›c›

veya bozucu etki tafl›yan ›rk, renk cin-

siyet, 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›la-

cak iflin niteli¤ine göre getirilen k›s›tla-

malar ve s›n›rland›rmalar ayr›mc›l›k

de¤ildir.

7- Çevreden kaynaklanacak zorluklara
karfl› al›nacak her türlü önlemi des-
teklemek:

Bu önlemlerin neler oldu¤u "Rio Dek-

larasyonu"nun 15. maddesinde aç›klan-

m›flt›r.

l Anlam› ve içeri¤i tam olarak bilinme-

yen, önemli veya önlenemeyecek za-

rarlar tehdit fleklinde kendini hissettir-

di¤i hallerde, çevreden gelecek zarar-

lar› önleyecek tedbirler, pahal›ya mal

olur düflüncesiyle ertelenemezler. Ne-

ye 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¤›n-

da kurutmaktan elbetteki çok daha

masrafl› olacakt›r. fiirket faaliyetleri içi-

ne uzun vadeli tedbirler gerekti¤i ölçü-

de dahil edilmelidir. Belirsizliklerle mü-

cadele edici ve devaml› fleffafl›k sa¤la-

yan her ölçü, tehditlere karfl› önlem ola-

rak kabul edilmelidir.

Önlem alma flekilleri:
l Üretim çal›flmalar›n›n ve mamullerin

çevreye olan etkisini inceleyin (tekno-

lojik de¤erlendirme).

l Standart ölçüleri planlarken, belirsizlik

tafl›yan hususlarda güvenceli s›n›rlar

getirin.

l Çevre ile etkisi tan›mlanamayan faali-

yetlere ceza veya k›s›tlama getirin.

l Bulunabilecek en iyi teknolojileri uy-

gulay›n.

l Daha aç›k ve net üretim flekilleri be-

nimseyin.

l Paydafllarla iletiflim kurun.

8- Dünya ifl dünyas›n›n, çevre konula-
r›nda daha fazla sorumluluk göstere-
cek 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 yöne-

timi ve sorumlulu¤unun tafl›nmas›d›r. ‹fl

dünyas› ve sektörlerin kendi düzenleme-

lerini gelifltirmeleri, uygun yönetmelik ve

tüzükler do¤rultusunda yönetilmeleridir.

Bunlar›n ifl planlar›na, karar verme me-

kanizmalar›na yans›mas›n›n yan›nda ça-

l›flanlar ve topluma karfl› aç›k olunmal›

ve diyalog sa¤lanmal›d›r.
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Küresel yönetim konular›nda, özel

sektörün artan merkezi rolü göz önüne

al›nd›¤›nda, toplum, ifl dünyas›ndan,

operasyonlar›n› ekonomik refah› art›ra-

cak, çevre korumas›n› güvence alt›na

alacak ve sosyal adaleti sa¤layacak  bi-

çimde yönetmesini istemektedir.

‹fl dünyas› daha fazla kurumsal sorum-

luluk ve fleffafl›k için ba¤l›l›¤›n›, çabas›n›

çeflitli flekillerde gösterebilir.

Çevre sorumlulu¤u tafl›man›n faydala-

r›:

l fiirket genelinde daha fazla bilinçlen-

me,

l Güvenirli¤in artmas›, operasyon ser-

bestli¤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 or-

taklar›, tedarikçiler ve toplumla diya-

log ve ortakl›klar›n artmas›.

Çevre sorumlulu¤u sa¤layan temel un-

surlar:

l Önlemlere dayal› yaklafl›m›n uygulan-

mas›,

l ‹fl yerleri nerede olursa olsun, ayn› ça-

l›flma standardlar›n›n benimsenmesi,

l Tedarik zinciri yönetiminin sa¤lanmas›,

l Teknoloji transferinin kolaylaflt›r›lmas›,

l fiirketin çal›flt›¤› bölgelerde çevre bilin-

cine katk›da bulunulmas›,

l Yerel toplumla iletiflime girilmesi,

l Gelirlerin adil paylafl›lmas›.

9- ‹fl dünyas›n›n çevre dostu teknolo-
jilerin gelifltirilmesi ve yayg›nlaflt›-
r›lmas›n› teflvik etmesi.
Çevreyi koruyan, daha az kirleten, kul-

land›¤› bütün kaynaklar› daha kal›c› fle-

kilde kullanan, at›klar›n›n ve ürünlerinin

daha fazlas›n› dönüfltürülebilen, özellik

katan ve kal›c› at›klar›, de¤ifltirdikleri ye-

ni teknolojilerle daha kullan›labilir flekil-

de iflleyen teknolojiler çevreye dost tek-

nolojilerdir. Bu teknolojiler sadece tek

bafl›na teknoloji de¤illerdir. Ayn› zaman-

da, “know-how”, prosedür, ürün ve hiz-

met, ekipman ve ayn› zamanda organi-

zasyonel ve yönetimsel prosedürleri içe-

ren tüm sistemlerdir.

Çevre dostu teknolojiler ç›kt›lar› ölçen

ve izleme teknolojileri gibi, daha temiz

üretim süreçleri, kirlenmeyi önleyici tek-

nolojileri kapsar.

‹fl Dünyas›, Çevre Dostu Teknolojileri
Niçin Gelifltirmeli ve Yayg›nlaflt›rmal›?

Üretim ve teknoloji süreçlerinin verim-

li 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. Böy-

lece flirketin etkinli¤i ve rekabet gücü

artar.

Çevre dostu teknolojilerin çok kap-

saml› ve çok yönlü yararlar›, uygulanma-

ya bafllad›¤› günden itibaren, günden

güne gözle görülür flekilde ortaya ç›kma-

ya bafllayacakt›r.

"Küresel Sorumluluk Anlaflmas›"na
nas›l kat›lan›labilir?

"Küresel Sorumluluk Anlaflmas›"na ka-

t›lmak isteyen flirketlerin üst yönetimi

desteklerini ve gönüllülüklerini afla¤›da

belirtilen konularda ifade eden bir mek-

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



30

tubu Birleflmifl Milletler Genel Sekrete-

ri’ne gönderirler.

1- "Küresel Sorumluluk Anlaflmas›" ve

dokuz ana kural›n›n net biçimde destek-

lendi¤i bir deklarasyon haz›rlan›r. Dekla-

rasyon flunlar› içerebilir:

l Çal›flanlar, hissedarlar, müflteriler ve

tedarikçilerin bilgilenmeleri

l "Küresel Sorumluluk Anlaflmas›" ve

dokuz kural›n›n, flirketin kurumsal ge-

liflim ve e¤itim programlar›yla bütün-

lefltirilmesi

l "Küresel Sorumluluk Anlaflmas›" ilkele-

rinin flirket misyonuna entegrasyonu

l fiirketin y›ll›k raporlar›nda ve di¤er ka-

muya yönelik yay›nlar›nda "Küresel

Sorumluluk Anlaflmas›" mutabakat›n-

dan bahsedilmesi

l "Küresel Sorumluluk Anlaflmas›"na

ba¤l›l›¤› kamuoyuna bildirmek için ba-

s›n bültenlerinin haz›rlanmas›

2- Y›lda bir kere, dokuz kural›n uygu-

lanmas›yla ortaya ç›kan ilerlemelerin ve-

ya ç›kar›lan derslerin örnekler ile dokü-

mante ederek "Küresel Sorumluluk An-

laflmas›" web sitesinde sunulmas›.



Küresel Raporlama 
Rehberi

Global Reporting Initiative
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Girifl

Küresel Raporlama Rehberi (Global

Reporting Initiative (GRI)) çok say›da

paydafl›n yer ald›¤›, uzun vadeli ve ulus-

lararas› bir süreçtir. Misyonu, küresel

olarak uygulama alan›na sahip "Sürdürü-

lebilir Raporlama Rehberi"ni gelifltirip

yayg›nlaflt›rmakt›r. Bu "rehber" kurulufl-

lar›n kendi etkinliklerinin, ürünlerinin ve

hizmetlerinin, ekonomik, çevresel ve

sosyal boyutlar›n› rapor haline getirebil-

meleri içindir. Bu kurulufllar, resmi veya

resmi olmayan kurumlar olabilir. Tüm

bu kurulufllar GRI’nin misyonuna gir-

mektedir. GRI önerilerin zamanla uygu-

lama aflamas›na girece¤i beklentisiyle,

resmi ve resmi olmayan kurulufllar tara-

f›ndan kullan›lmas› için çaba sarfetmek-

tedir. "Rehber"in amac›, raporlamay› ya-

pan kurumlara ve onlar›n paydafllar›na

raporlama yolu ile sürdürülebilir geliflimi

sa¤lamak konusunda yapt›klar› katk›y›

anlamalar›na ve ifade etmelerine yard›m-

c› olmakt›r.

Haziran 2000’de ilk önerilerin yay›n-

lanmas›ndan itibaren, GRI’nin yap›lan-

mas›na neden olan süreçler h›zlanmaya

devam etmifl ve pek çok konuda daha

da yo¤unluk kazanm›flt›r. Küreselleflme,

kurumsal yönetim, sorumluluk ve vatan-

dafll›k konular›, bu kavramlar›n günde-

me girdi¤i ülkelerde ve kurulufllarda po-

litikan›n ve yönetsel tart›flmalar›n ana te-

mas› haline gelmifltir. 21. Yüzy›l›n ilk y›l-

lar›nda meydana gelen olaylar GRI’nin

h›zla genifllemesinin alt›ndaki sebebi or-

taya ç›karm›flt›r. Gelecek y›llarda "orga-

nizasyonel uygulamalar›" yüksek stan-

dartl› sorumluluklar ve uluslararas› pay-

dafllar› bulunan kurulufl a¤lar›n›n gide-

rek 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 büyü-

yerek devam etmektedir. GRI’n›n sadece

birkaç y›l içerisinde cesur bir at›l›mdan,

sürekli bir küresel kurum haline dönüfl-

mesi, seçme hakk›na sahip kiflilerin,

böyle genel kabul görecek bir ana çerçe-

veyi onaylamalar›n›n kaç›n›lmazl›¤›n› ve

de¤erini yans›tmaktad›r. GRI süreci kap-

saml›l›k, fleffafl›k, do¤all›k ve sürekli ge-

liflimi temel almaktad›r. Böylece GRI "so-

rumluluk" kavram›n› somut olarak ortaya

koyabilmektedir.

‹lkelerin Organizasyonu

‹lkeleri dört ana grupta toplayabiliriz.

l Raporun temel özellikleri: fieffafl›k, ge-

nifl kapsam, denetlenebilirlik

l Rapor içeri¤inin kararlaflt›r›lmas›na ilifl-

kin bilgiler: Bütünlük, uygunluk ve

sürdürülebilir içerik

l Raporun kalite ve güvenirlik sa¤laya-

cak tutarl›l›¤a sahip olmas›n› sa¤laya-

cak özellikle: Do¤ruluk, do¤all›k, kar-

fl›laflt›r›labilirlik

l Rapora eriflim hakk›nda bilgiler: Net-

lik, güncellik.

fieffafl›k ve genifl kapsam ilkeleri rapor

sürecinin bafllang›ç noktas›n› ve di¤er il-

kelerin temelini oluflturur. Rapor edilecek

konu ile ilgili bütün kararlar (örne¤in ne,

ne zaman, nas›l) ve bunlara iliflkin uygu-

lamalar bu iki ilke ›fl›¤›nda ele al›n›r.

Sürdürülebilir içerik, bütünlük ve uy-

gunluk ilkeleri; hangi konular›n raporla-

naca¤›n› tesbit etmekte ana role sahiptir.

Raporlar kuruluflun performans›n›, sür-

dürülebilirli¤in önündeki zorluklar, risk-

ler 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 bü-

tünlük göstermelidir. Ve son olarak da

raporda yer alan bilgiler paydafllar›n ka-

rara ba¤lama ihtiyac›nda olduklar› konu-

lara uygunluk göstermelidir.
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fieffafl›k
Raporun haz›rlanmas›nda kullan›lan

varsay›mlar›n, süreçlerin ve prosedürle-

rin kapsaml› olarak aç›klanm›fl olmas›,

raporun güvenirlili¤i aç›s›ndan temel

özelliktir.

Genifl Kapsam
Raporu haz›rlayan kurulufl rapora kay-

nak yard›m› yapmalar› ve kalitesine sü-

rekli destek vermeleri için paydafllar›n›

sistemli bir biçimde rapor çal›flmalar›na

katmal›d›r.

Denetlenebilirlik
Raporda yer alan bilgiler, iç denetçile-

rin ve d›flar›dan gelecek uzmanlar›n ra-

porun güvenirli¤ine kefil olabilmelerini

sa¤layabilmek için kay›tlara geçmifl, bir-

birleriyle tutarl›, analiz edilmifl ve aç›kla-

mal› olmal›d›r.

Bütünlük
Hakk›nda rapor haz›rlanan kuruluflun

ekonomik, çevresel ve sosyal perfor-

mans›n›n de¤erlendirilmesinde kullan›la-

cak verinin tamam› aç›klanan s›n›rlar,

kapsam ve zaman sürecinde kesintisiz

olarak gösterilmifl olmal›d›r.

Uygunluk
Uygunluk özel bir konuya, bir göster-

geye veya herhangi bir bilgiye verilen

önemin derecesidir ve hangi bilginin ra-

porda yer alacak derecede önemli oldu-

¤unun ay›rt edici efli¤ini oluflturur.

Sürdürülebilir ‹çerik
Rapor haz›rlayan kurulufl ekolojik, sos-

yal veya di¤er alan ve konulardaki per-

formans›n› genifl içerikli göstermeye ça-

l›flmal›d›r. Böyle bir içerik rapordaki bil-

gilere ayr› bir anlam kazand›r›r.

fieffafl›k

Rapordaki bilgilerin
kalite ve güvenilirli¤i

Hangi bilgilerin
raporda yer alaca¤›

karar›

Rapordaki bilgilerin
eriflilebilirli¤i

Do¤rulukBütünlük Netlik

Do¤all›kUygunluk

Karfl›laflt›r›labilirlikSürdürülebilir 
‹çerik

Güncellik

Bilgilendirir Bilgilendirir Bilgilendirir

Denetlenebilirlik

Genifl Kapsam
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Do¤ruluk
Do¤ruluk ilkesi, raporun gerçeklere

tam uygun oldu¤una ve raporda yer alan

bilgilerdeki hata pay›n›n çok düflük ol-

mas› nedeniyle kullan›c›lar›n rapora da-

yanarak 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 konu-

lardaki performans hakk›nda dengeli bil-

gi 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 pay-

dafllar›n›n farkl› ihtiyaçlar›ndan haberdar

olmal› ve uygun seviyede ayr›nt›lara yer

vermenin yan› s›ra raporu kullanmak is-

teyecek mümkün olan en fazla say›da

paydafl›n yararlanaca¤› bilgilere de yer

vermelidir.

Güncellik
Raporlar, kullan›c›lar›n ihtiyaçlar›na ce-

vap verecek ve kullan›lan bilginin güncel

olmas›n› sa¤layabilecek bir aral›kla, dü-

zenli 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 kuru-

lufllar raporlar›n› bu yap› dahilinde yaz-

maya özendirilmelidir.

Rehber befl bölümden oluflmaktad›r.
1. Vizyon ve Strateji: CEO’dan bir

aç›klamay› da içeren rapor, haz›rlanan

kuruluflun sürdürülebilirli¤e yönelik stra-

tejisinin 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, yö-

netim 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, çevre-

sel ve sosyal performans göstergelerinde

yer almas›.

GRI içeri¤inde, performans göstergele-

rinin nicel veya nitel olabildi¤ine dikkat

edilmelidir. Nicel ve say›sal ölçümler,

pek çok art› sa¤lasa da; güvenilir olmaya-

bilir, eksik b›rak›lm›fl ve baz› durumlarda

da ölçme yap›lmas›na olanak vermeye-

cek derecede büyük olabilirler. GRI nitel

göstergeleri de dikkate al›r. Nitel göster-

geler, bir metin haline getirilerek bir ku-

ruluflun ekonomik, çevresel ve sosyal

performans›n›n tam olarak sunulmas›nda

temel ve tamamlay›c› bir rol oynar. Kuru-

luflun ekonomik, çevresel ve sosyal ko-

flullara yapt›¤› olumlu veya olumsuz kat-

k›lar›n›n ölçülmesine imkan olmayan,

çok karmafl›k bir ekonomik veya sosyal

sistem sözkonusu oldu¤unda, nitel bü-

yüklükler daha uygun olmaktad›r. Nitel

yaklafl›m sisteme ayn› zamanda etki ya-

pan çok say›da benzer kurulufltan biri ele

al›nd›¤›nda kurumun katk›lar›n›n ölçül-

mesi aç›s›ndan daha uygun düflmektedir.

Genel tan›mlar›n yap›ld›¤› aç›klamalar›n

tersine, bir ölçe¤e göre bir skala üzerin-

de aç›klama olana¤› veren nicel perfor-

mans göstergeleri de mümkün olan yer-

lerde, ilgililerin dikkatini çekerek onlar›

teflvik etmek amac›yla kullan›lmaktad›r.
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GRI Raporu Bölümleri

Afla¤›daki befl bölümde 2002 GRI’nin

raporlarda kullan›lacak konular ve per-

formans göstergelerine iliflkin önerileri

bulunmaktad›r.

1. Vizyon ve Strateji
Bu bölümde rapor haz›rlayan kurulu-

flun sürdürülebilir vizyonuna katk›da bu-

lunacak bir aç›klama yer al›r. Ayn› za-

manda CEO taraf›ndan yap›lan bir aç›k-

lama da bu bölümde bulunabilir.

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›

GRI Yap›s›ndaki Göstergeler

EK
O

N
O

M
‹K

ÇE
VR

ES
EL

SO
SY

AL
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1.1 Sürdürülebilir geliflime katk›s› aç›-

s›ndan organizasyon vizyon ve stratejisi-

nin aç›klanmas›.

Sürdürülebilir geliflim ana temas›yla

iliflkili olarak, organizasyonun ele ald›¤›

bafll›ca konular nelerdir?

l Bu konular›n belirlenmesinde paydafl-

lar›n katk›da bulunmas› nas›l sa¤lan-

maktad›r?

l Hangi paydafl grubu, hangi konuda or-

ganizasyon taraf›ndan en fazla etkilen-

mektedir?

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 yet-

kilinin 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 lider-

lik 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 göster-

gelerle k›yaslama yap›larak performan-

s›n de¤erlendirmesi.

l Organizasyonun paydafllar›n katk›lar›-

n› sa¤lamaya yönelik çabalar ve firma-

n›n ekonomik, çevresel ve sosyal per-

formans›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 or-

ganizasyon hakk›nda genel bilgi verilir

ve raporun içeri¤i aç›klan›r.

Organizasyon Profili
2.1 Rapor konusu olan organizasyo-

nun ad›.

2.2 Mümkünse marka da belirtilerek

organizasyonun bafll›ca ürün ve hizmet-

leri.

2.3 Operasyonel yap›s›.

2.4 Organizasyonun ana bölümlerinin,

müteahhitlerin, tafleronlar›n ve ortak flir-

ketlerin 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 bil-

giler.

2.8 Organizasyonun büyüklü¤ü.

2.9 Paydafllar›n listesi, her bir grubun

temel özellikleri ve rapor konusu organi-

zasyonla iliflkileri.

Rapor Kapsam›
2.10 Raporla ilgili olarak ba¤lant› ku-

rulacak kiflinin ad›, e-mail ve web adre-

si.

2.11 Sunulan bilgilerin raporlama dö-

nemi (mali/takvim y›l›).

2.12 E¤er varsa bir önceki raporun ta-

rihi.

2.13 Ülke/bölge, ürünler/hizmetler,

bölümler/tesisler/ortak flirketler/tedarik-

çiler baz›nda raporda hangi kriterlerin

kullan›ld›¤› ve raporun kapsam›nda ya-

p›lan özel s›n›rlamalar.

2.14 Bir önceki rapordan sonra firma-

n›n, ölçeklerinde, yap›s›nda, sahipli¤in-

de, 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›lanmala-

r›na iliflkin temel bilgiler.

2.16 Daha önceki raporlarda yer alan

ve son raporda de¤iflikli¤e u¤rayan bildi-

rimlerde yap›lan de¤iflikliklerin neden

ve etkilerinin aç›klanmas›.

Rapor Profili
2.17 Raporun haz›rlan›fl›nda GRI ilke-
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lerinin veya protokollerinin uygulanmas›

için al›nan karar.

2.18 Herhangi bir ekonomik, çevresel

ve sosyal maliyet ve kar›n hesaplanma-

s›nda kullan›lan kriter ve tan›mlar.

2.19 Ekonomik, çevresel ve sosyal bil-

gilendirmede uygulanan ölçme yöntem-

lerinde bir önceki y›la göre yap›lan de¤i-

fliklikler.

2.20 Sürdürülebilirlik raporunda yer

alabilecek konular›n do¤ruluk, bütünlük

ve güvenirlili¤ini garanti alt›na almak

için uygulanan yöntemler ve izlenen po-

litikalar.

2.21 Raporun tümünün ba¤›ms›zl›¤›-

n›n ve tarafs›zl›¤›n›n sa¤lanmas› için izle-

nen 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 organizasyo-

nun sürdürülebilir geliflime iliflkin vizyo-

nun yürürlü¤e konulmas› ve baflar›l› ol-

mas› 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 öngörü-

lerini 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›rsatlar-

la ilgili konular› da kapsamak üzere, or-

ganizasyonun stratejik  yönetimine yol

gösterecek uzman yönetim kurulu üyele-

rinin belirlenmesinde uygulanan yöntem.

3.4 Ekonomik, çevresel ve sosyal risk

ve f›rsatlar›n belirlenmesi ve yönetimi

için, yönetim kurulu seviyesinde uygula-

nan süreçler.

3.5 Üst yönetimin ücret ve ödüllendir-

mesi ile organizasyonun finansal ve fi-

nansal olmayan amaçlar›n› gerçeklefltir-

mesi aras›ndaki iliflki.

3.6 Organizasyon yap›s› ve gelece¤e

yönelik varsay›mlar›n yap›lmas›, yürüt-

meden sorumlu kifliler ile ekonomik,

çevresel, sosyal ve bunlarla iliflkili politi-

kalar›n kontrollerinden sorumlu kifliler.

3.7 Organizasyonun misyon ve de¤er-

leri, yönetim ilkeleri ve politikalar›, eko-

nomik, çevresel ve sosyal performansa

iliflkin politikalar ve bunlar›n uygulama

aflamalar› hakk›nda bilgiler.

3.8 Hissedarlar›n öneri ve yön belirle-

meye yönelik görüfllerini yönetim kuru-

luna ulaflmas›n› sa¤layacak mekanizma-

lar.

Paydafllar›n Kat›l›mc›l›¤›
3.9 Ana paydafllar› belirleme ve tan›m-

lamada 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 üre-

tilen bilgilerin s›n›fland›r›lmas›.

3.12 Paydafllar taraf›ndan üretilen bil-

gilerin 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 fle-

kilde belirlemesini sa¤lamakt›r. Raporu

haz›rlayan afla¤›daki GRI konular›n›n ye-

rini özellikle belirtmelidir.          

5. Performans Göstergeleri
Performans göstergeleri sürdürülebilir-

li¤in ekonomik, çevresel ve sosyal boyu-

tunu kapsayan üç grupta toplanm›flt›r.

Ekonomik Performans Göstergeleri
Sürdürülebilirli¤in ekonomik boyutu,

bir flirketin, paydafllar›n›n ekonomik ko-

flullar›nda oluflturdu¤u de¤ifliklikler ile

yerel, ulusal ve global ekonomik sistem-

de yaratt›¤› etkilerle iliflkilidir. 
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Finansal göstergeler, birincil olarak,

yönetim kademesini ve hissedarlar›

kurumun karl›l›¤› hakk›nda bilgilendir-

me amac›na hizmet eder. Bunun aksine

sürdürülebilirlik raporunda yer alan eko-

nomik göstergeler ise daha çok kurulu-

flun do¤rudan veya dolayl› olarak eko-

nomik etkinliklerde bulundu¤u paydafl-

lar›n› etkileyen davran›fllar› üzerine

odaklanm›flt›r. 

Çevresel Performans Göstergeleri
Sürdürülebilirli¤in çevresel boyutu,

kurumun çevrebilimi, kara, hava ve su-

yu 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, orga-

nizasyon içinde üzerinde yer ald›¤› sos-

yal sistem üzerindeki etkileriyle ilgilidir.

Sosyal performans organizasyonun pay-

dafllar› üzerindeki etkilerinin yerel, ulu-

sal ve global seviyede yap›lacak analizle-

ri ile ölçülebilir. Baz› durumlarda sosyal

göstergeler organizasyonun insan kay-

naklar› ve imaj› gibi maddi olmayan var-

l›klar›n› etkiler. 

Ekonomik, çevresel ve sosyal boyuta

ek olarak, bilginin gerekli olan dördün-

cü 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 kurulu-

flun, 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 da-

ha fazla boyutun ekonomik, çevresel ve

sosyal performans›n› oransal olarak bir-

biriyle iliflkilendirir. 



Kurumsal Sosyal 
Sorumlulukta 

‹fl Dünyas›n›n Rolü

Business Impact
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‹yi ‹flin ‹lkeleri

Kendilerini "Business Impact" olarak

tan›mlayan çal›flma grubunun amac›,

toplumsal ç›karlar› oldu¤u kadar, reka-

bete dayal› ç›karlar› da ço¤altan en iyi

uygulamalar› tan›mlamak ve organizas-

yonlar›n toplum üzerindeki etkilerini öl-

çerek yapt›klar›n› paylaflmaya teflvik et-

mektir.

Bu halen geliflmekte olan bir konu ol-

makla birlikte, toplumsal yükümlülükle-

re iliflkin var olan temel ilkeler gerçekçi

örneklerle sürekli karfl›m›za ç›kmakta-

d›r. 

‹fl için oldu¤u kadar toplumsal neden-

lerle de tüm organizasyonlar›n ifllerini

topluma karfl› sorumluluklar›n› dikkate

alarak ve afla¤›daki ilkelere uyarak yeri-

ne 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 ger-

çeklefltirebilmenin 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 duyul-

mas›n› sa¤layarak.

Afla¤›da toplumsal sorumluluklara ilifl-

kin 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 öl-

çülmesini 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 kay-

betmenize yol açabilirler. 

Her bir alan her flirket için uygulana-

bilir olmayacakt›r; örne¤in insan hakla-

r› konusu, küçük bir flirket için çok

uluslu bir flirkete göre daha az önem ta-

fl›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 ka-

zan-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› za-

manda -hem büyük hem de küçük öl-

çekli- iflletmeler için de yarar sa¤lay›c›

oldu¤udur. 

Böylesi etkinliklerde flirketlerin baflar›

sa¤layabilmesi için, yapt›klar› ifllere ilifl-

kin toplumsal ve çevresel etkileri de ak-

tarmaya gereksinimleri vard›r. Bu, bir

flirketin neyi ve nas›l raporlayaca¤›na

karar vermesi anlam›na gelir.

Toplumsal Sorumlulu¤un fiirkete Fay-
das› nedir?
l fiirketinizin dürüstlük ve güvenilirlik

konular›nda kötü bir ünü varsa,
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l Müflterileriniz, flirketinizin çevreye

yapt›¤› etkiler hakk›nda olumsuz fley-

ler 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 göster-

miyorsa,

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 hisse-

lerini sat›n alm›yorlarsa,

fiirketler yukar›daki sorunlar› göz ard›

edemezler. Çünkü bunlar›n çözümlen-

mesi baflar› için çok önemlidir. 

Toplumsal sorumluluk tafl›yan ifllet-

meler tüm bu cephelerde çok daha ba-

flar›l› olmalar›na yard›mc› olacak ek

araçlara sahiptirler. 

Toplumsal sorumluluk yaln›zca müfl-

terilerle de¤il, herkesle -bir k›s›m insan›

memnun edip di¤erlerine yabanc›lafl-

madan- olumlu iliflkiler içinde olmakt›r.

Bu, flirketinizin toplum ve çevre üzerin-

deki etkilerini gelifltirmek için her an

haz›rl›kl› olmak demektir. Söz konusu

konuya dengeli bir yaklafl›m benimse-

nirse, bu flirketinizin tan›n›rl›¤›n› geliflti-

recektir. 

Bunu do¤ru bir biçimde yapabilmek

önemli yararlar sa¤lar. Birkaç y›l önce

yay›mlanan bir Financial Times/ Price-

waterhouseCoopers "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 ikin-

ci yan›t oldu. 

Toplumsal sorumluluk yaln›zca bü-

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 flirke-

tinden 200 küçük ve orta ölçekli ‹ngiliz

flirketinin yöneticisi ile görüflmesini iste-

miflti. Bu görüflmeler sonucunda: Yöne-

ticilerin %38'i "önümüzdeki befl y›lda

kendi ifllerinin benzeri ifllerde toplumsal

sorumluluk kavram› artarak önem kaza-

nacakt›r." düflüncesine kesinlikle kat›l-

d›klar›n›, %45'i "önümüzdeki befl y›lda

kendi ifllerinin benzeri ifllerde toplumsal

sorumluluk kavram› artarak önem kaza-

nacakt›r" düflüncesine kat›ld›klar›n› be-

lirtmifllerdir. 

Toplumsal sorumluluk iflinizin baflar›ya

ulaflmas›nda üç yolla yard›mc› olabilir.  

1. ‹fl olanaklar› sa¤layarak
Müflteriler amaçlar›na uygun ve nitelik-

li ürün ve hizmet isterler. Ama flirketlerin

sorumsuzca davranmas›n› istemezler.

1999 y›l›n›n May›s ay›nda yap›lan Ku-

rumsal Sosyal Sorumluk üzerine Milen-

yum Anketi'nde, 6 k›tadaki 23 ülkede

yaflayan 25.000 kifliye sorulan sorular›n

cevaplar›nda:

l Görüflülen kiflilerin yar›s›n›n flirketle-

rin toplumsal düzeydeki tav›rlar›na

dikkat ettikleri, 

l Bireysel flirketlerin oluflturduklar› et-

kinin, marka niteli¤i/ünü (%40) ile te-

mel ifl niteliklerinden (%34) çok ku-

rumsal vatandafll›k düzeylerine (%56)

göre belirlendi¤i vurgulanm›flt›r.

‹ngiltere’de yap›lan anketler flirketle-

rin toplumsal sorumlulu¤a önem ver-

meleri ile genel olarak olumlu bir izle-

nim 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 ko-

nuda iyi olan flirketler ödüllendirilmeye,

olmayanlar ise cezaland›r›lmaya baflla-

m›flt›r. 
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Örne¤in MORI'nin 1998'de ‹ngilte-

re’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 dü-

flünmektedirler.

Sonuç olarak, kar amac› gütmeyen

kurulufllar ile ba¤lant› içinde olan flir-

ketler, rekabet avantaj› da sa¤layabil-

mektedir. Böylelikle yaln›zca iyi bir isim

oluflturmakla kalmamakta, sat›fllardan

söz konusu kurulufllara pay verildi¤i

belirtilerek, ürün ile yard›m amaçl› ça-

l›flmalar› birbiri ile ba¤lant›l› k›l›nabil-

mekte; bu ise hem küçük hem de bü-

yük firmalara yüksek sat›fl art›fl› sa¤la-

maktad›r. 

1998 y›l›nda MORI, ürünün sat›fl›ndan

çeflitli hay›r kurulufllar›na pay veren ve

bunu duyuran flirketlerin tüketiciyi etki-

ledi¤ini; tüketicinin neredeyse üçte biri-

nin (%30) bir ürün ya da hizmet sat›n

al›rken bu durumu da göz önünde bu-

lundurdu¤u gözlenmifltir.

Sosyal sorumluluk, yat›r›m yaparken

de giderek daha belirgin bir etken ola-

rak ortaya ç›kmaktad›r. Bu e¤ilim sonu-

cu, yeni kurulan birtak›m derecelendir-

me kurulufllar›n›n, flirketlerin toplumsal

ve çevresel performanslar›n› ölçtükleri

sa¤l›kl› bir yat›r›m sektörü ortaya ç›k-

m›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›¤› ka-

zanmas›na yol açm›flt›r. 

Artan rekabet gücüne ek olarak, sos-

yal sorumluluk bilinciyle çal›flan flirket-

ler kayda de¤er ölçüde maliyet tasarru-

fu da sa¤lamaktad›rlar. 

Baz› ülkelerde uygulanan "En ‹yi Uy-

gulama" program›, söz konusu edimler-

de bulunan büyük ve küçük ölçekli ifl-

letmelerin enerji ve at›k harcamalar›n›,

çok az ya da s›f›r maliyetle neredeyse

%10 oran›nda azaltabileceklerini sap-

tanm›flt›r. 

Sosyal sorumluluk gerektiren davra-

n›fl, elbette risk yönetimi ve yasalara uy-

gunluk alanlar›n›n temel konular› ara-

s›ndad›r. Hiçbir flirket yasal olarak sa¤-

l›k, güvenlik, insan haklar›, ›rk/cinsi-

yet/özürlülük ayr›m› yap›yor görüntüsü

vermek istemez. 

Bu konular yaln›zca sat›fl yapan flir-

ketleri ilgilendirmez. Birçok büyük flir-

ket art›k tedarikçi seçerken dikkate al-

mak üzere söz konusu tedarikçilerin

toplumsal sorumluluk performans›n› da

de¤erlendirme kriterleri aras›na almak-

tad›r.

Baz› büyük flirketler tedarikçilerin

özellikle çevre performans› ve çocuk ifl-

çi kullan›m› gibi insan haklar› ile ilgili

konularda- kendi yüksek ölçütlerini be-

nimsemelerini isterler. Bu konuda bü-

yük flirketlerin isimlerine verilebilecek

olas› zararlardan ötürü, söz konusu e¤i-

lim giderek yayg›nlaflmaktad›r. 

2. ‹nsan kayna¤› sa¤layarak
fiirketler en iyi kiflilerin kendilerine

kat›lmalar›n› ve kat›ld›ktan sonra da ça-

l›flmay› sürdürmelerini isterler.

McKinsey taraf›ndan 1998'de yap›lan

"Yetenek ‹çin Savafl" adl› bir araflt›rma-

ya göre; flirketlerin yaln›zca %3'ünün

befl y›l içindeki hedefledikleri nitelikte-

ki çal›flma gücüne eriflebileceklerini dü-

flündüklerini 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 bü-
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yük bir bölümünün, toplum ve kamu

yarar›na destek sa¤layan bir flirketin, ça-

l›flmak için iyi bir yer oldu¤unu düflün-

dü¤ünü ortaya koymufltur. 

Yararlar yaln›zca ifle al›ma iliflkin de-

¤ildir. Sosyal sorumluluk flirketlerin ça-

l›flanlar›n›n performanslar›n› sürdürme-

lerini, gelifltirmelerini ve art›rmalar›na

da yard›mc› olur. 

Birçok flirket çevresel performanslar›

ve politikalar› ile ifl sonuçlar› ve çal›flan-

lar›n flirkette çal›flmay› sürdürmeleri ara-

s›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 ol-

du¤u gibi, Bain & Co flirketinin bulgula-

d›¤›na göre, en yüksek çal›flan devaml›-

l›k oran›na sahip flirketler ayn› zamanda

en yüksek müflteri devaml›l›¤›na ve sa-

dakatine de sahip flirketlerdir. En yük-

sek 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 gö-

nüllü ifllerde çal›flmalar›n› desteklemek-

tedir. 

1997 y›l›nda FI çal›flanlar› aras›nda yap-

t›rd›¤› ba¤›ms›z araflt›rmada, %21'i gönül-

lü çal›flmalara kat›lan çal›flanlar›n›n:

l %74'ünün flirkete iliflkin alg›lar›n› ge-

lifltirdiklerini,

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 ba-

flar›l› bir biçimde yürütebilmesi için ge-

rekli deste¤i tan›mlayan bir terimdir.

Baz› flirketler için, hükümet ya da dü-

zenleyici kurumlar söz konusu lisans›

sa¤larlar. Fakat "çal›flma lisans›" ayn› za-

manda tüm ifllere iliflkin geniflleme ya

da ifl de¤ifltirmeye yönelik planlama iz-

ni alma gibi konular› da kapsar. 

Ço¤u ifl alan› için "çal›flma lisans›" flir-

ket, flirketin çal›flanlar›, müflteriler ve

toplum aras›nda yap›lm›fl yaz›l› olma-

yan 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 hak-

k›nda karar verirken daha fazla giderek

dikkate ald›¤› bir de¤erlendirme ölçütü-

dür.

Böylelikle, bir çal›flma lisans› olufltur-

mak, güven ve güvenilirlik sa¤lamak

önde gelen flirketlerin üzerinde önemle

durduklar› kavramlard›r. Afla¤›daki

gruplar içinde güven oluflturmak önem-

lidir.

l Çal›flanlar›n flirketinizin iyi bir çal›flma

yeri olaca¤›na inanmas›,

l Müflteriler ve tedarikçilerin flirketinizin

birlikte ifl yap›labilecek iyi isim yap-

m›fl bir flirket olaca¤›n› düflünmeleri, 

l Yat›r›mc›lar ve finansörlerin flirketinizi

desteklemeye de¤er bulmalar›,

l Toplumun flirketinizin yerel konular-

da dikkatli ve duyarl› olaca¤›n› dü-

flünmeleri.

‹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›z-

ca 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› du-

yurman›z demektir.

Yapt›klar›n›z› duyurmaya çabalamaz-

san›z, hiç kimse çal›flman›z›n fark›nda

olmayacakt›r. Fark›nda olunmayan ça-

l›flmalar ise iflinizin konumuna ya da

imaj›na fayda sa¤lamaz. 

Küçük olsun, büyük olsun hiçbir ifl
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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 söz-

lere flüphe ile yaklafl›rlar. Yapt›klar›n›-

z›n gerçek oldu¤unu ve gerçek sonuç-

lar üretti¤ini gösterebilmelisiniz.

Uygulamaya nas›l geçersiniz?
Kurumsal sosyal sorumlulu¤u yönet-

mek, t›pk› bir iflin herhangi bir boyutu-

nu yönetmek gibidir. Bir flirketin 50 ça-

l›flan› da olsa, o flirket uluslararas› bir

dev de olsa uyulmas› gereken temel il-

keler vard›r. Bu ilkeler, do¤ru politika-

lar ve do¤ru süreçler izledi¤ini ve do¤-

ru performans›n yakaland›¤›n› teyid et-

meye 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 etkinlik-

leri gerçeklefltirirken, bunun izole de¤il

baflkalar› ile birlikte çal›flmak anlam›na

geldi¤ini an›msamak önemlidir:

l Üçüncü partiler ya da kiflilerle yakla-

fl›mlar›n› anlamak için görüfl al›flveri-

flinde bulunmak (örne¤in, yerel yetki-

lilerle, çal›flanlarla ve müflterilerle on-

lar için neyin önemli oldu¤una iliflkin

konuflmak),

l Öncelikli alanlarda bu gruplar›n ifl per-

formans› de¤erlendirmelerini ölçmek,

l Bu gruplar› uygulama planlama süre-

cine katmak,

l Kendilerine ifl performans›n› bildirmek,

l fiirketin önceliklerini, bu grup ya da

kiflilerin görüflleri ve kayg›lar› de¤ifl-

tikçe gelifltirmek.

‹flletme Modeli
Bafllang›ç

1. Kat›l›m› güvence alt›na al›n,

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 he-
defleri tan›mlay›n ve
kaynak da¤›l›m›n›
gerçeklefltirin,

5. Uygulamaya geçin, 6. Performans› ölçün, 7. Rapor haz›rlay›n ve 
bunu duyurun,

8. Üçüncü taraflarla 
sürecinizi yeniden 
gözden geçirmek için
diyalog kurun.

4

5

67

8

Kaynak: Ashridge Center for Business Society
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Bafllang›ç düzeyinizi belirlemek
‹deal olan kurumsal sorumlulu¤u flir-

ketin ifl yapma yöntemlerinin içine ka-

tabilmenizden geçer. 

Fakat bu bir anda ve her alanda bir-

den gerçeklefltirilebilecek bir olgu de-

¤ildir.

Her konuda, ilk defa uygulayacak ya

da kurumsal sorumlulu¤a iliflkin temel

bir düzey yakalamay› hedeflemifl flirket-

ler için az say›da ve basit ad›mlar (1.

Düzey) vard›r. 

Daha geliflmifl bir yaklafl›m› benimse-

me yanl›s› flirketler 2. Düzey uygulama-

lar 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› be-

nimseyeceklerdir. 

Genellikle bu seviyeler boyunca iler-

leyifl afla¤›daki biçimlerde de¤iflim-

ler/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› et-

kilemeye yönelik çabalara,

l ‹çe odaklanmadan, d›fla odaklanmaya

l Basit göstergelerden alg›lama ölçütle-

rine,

l Resmi olmayan öz de¤erlendirmeler-

den resmi standartlara, d›flsal de¤er-

lendirmelere, k›yaslamal› ölçümlere

ve ödüllendirmelere.

Performans ölçüm düzeyleri, önceki

sayfada belirtilen ‹flletme Modeli'ndeki

ad›mlar›n›n baflar›l› bir biçimde yinele-

nifli olarak da görülebilir. ‹lk defas›nda

1. seviye göstergelerini hedefleyebilen

bir flirket zaman içinde, döngüyü üçün-

cü kez kat ederken, 3. seviye gösterge-

lere do¤ru yönelmifl olmal›d›r. 

Etkinin Ölçülmesine Yönelik Performans
Göstergeleri ve K›yaslamalar

Politika ve Süreçler 
Her flirket yönelece¤i en önemli sos-

yal konular hakk›nda karar verme gere-

¤ini duyar. Birçok flirket en fazla a¤›rl›-

¤› iflgücü ve pazar konular›na verir. Ba-

z›lar› ise çevre, toplum ya da insan hak-

lar› 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 uygulama-

lar›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› kavramlar-

d›r. Herhangi bir gerçek sonuca ulaflabil-

mek 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› öl-

çütle ifl hedeflerinizle iliflkili olmal›. Öl-

çütleriniz iç ve d›fl gözlemcilere aç›k ol-

mal› 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 Perfor-
mans Göstergeleri” bafll›kl› tablo

(syf. 52-53) yine, birçok seviyede gelifli-

mi amaçlayan flirketler için, yedi bölü-

mün 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 getir-

di¤i etkiyi rapor biçimine dönüfltürüp
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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 ak-

tivitelerinize katk› sa¤layarak ödüllendi-

rilmesi 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 flir-

ketin 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 il-

keleri içeren omurga olarak alg›lanabi-

lir. Birçok flirket bu raporu toplumsal

ve çevresel konulardaki etkinlikleri ile

birlefltirmeye bafllam›fllard›r. Bundan

ötürü eski inisiyatiflerden çok toplum-

sal etkiyi dikkate alan bir flirket yakla-

fl›m›n› benimsediklerini önemle vurgu-

lamaktad›rlar. 

Bu yaln›zca mali konulara de¤il, top-

lumsal ve çevre ile ilgili konulara da yö-

nelik olan rapor entegrasyonu "üçlü" bir

muhasebe biçimine ya da "sürdürülebi-

lirlik raporlama"s›na do¤ru bir geliflim

gösterebilir - yani flirketin k›sa vadeli ol-

du¤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 ka-

rar vermek,

l Hedef kitle için uygun iletiflim kanal-

lar› oluflturmak,

l Programlarda yer alan herkesin ileti-

flim bilgilerini vermek,

l Programlarda yer alanlar›n toplumsal

sorumluluk programlar›nda gerçek-

lefltirdiklerinin k›sa ve uzun dönemli

etkilerine iliflkin rapor haz›rlamak,

l 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 yön-

temini ararken afla¤›daki ilkeleri göz

önünde bulundurulmas›nda yarar vard›r:

l Her ilgili grubunun arzu ve gereksi-

nimlerini yans›tmak,

l fiirketin etkinlik gösterdi¤i tüm uygun

alanlar› kapsamak,

l Tüm kayda de¤er bilgileri kapsamak,

l Raporlamay› düzenli, sistemli ve za-

man›nda yapmak,

l Raporun güvenilirlik sa¤lamas› için,

kalitesi güvenilir denetim yöntemle-

rinden 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 fa-

aliyetlerinize entegre etmek,

l Performans› gelifltirmek için gerekli

ad›mlara odaklanmak.

Her rapor tipi iflin temel felsefesi ve

de¤erleri ile iliflkilendirilmelidir. Rapor-

lama kendi bafl›na bir son de¤ildir. Ra-

por, çal›flanlar, müflteriler, tedarikçiler

ve di¤er paydafllar aras›nda güven infla

etmek amac› ile oluflturulmufl, flirketini-

zin aç›kl›¤› ve topluma iliflkin yapt›kla-

r›n›n incelenebilmesi konular›ndaki is-

teklili¤ini yans›tman›n bir yoludur.   



Politika ve Süreçlerin Özeti Tablosu

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

Amaç ve De¤erler ‹flgücü Pazar

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

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 gör-
melerini sa¤lay›n 

l Grup içindeki her bir paydafl›n ayn› viz-
yonu ne ölçüde tafl›d›¤›n› ölçün  

l Her bir iliflkiyi ele al›fl biçiminizin ne
kadar profesyonel oldu¤unu ölçün 

l K›yaslama (benchmarking) tekni¤i kul-
lanarak kuruluflun iliflkilerinde di¤er
kurulufllara göre olan performans›n› öl-
çün

l Her bir iliflki konusunda paydafllar›n
neler hissetti¤ini ölçün 

l Yukar›da yazan her fleyi kullanarak her
iliflkide geliflimi teflvik etmeye çal›fl›n 

l fiirketin ifle alma politikalar›n› afla¤›da-
ki 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 fiirketin temel de¤erlerini  ifle al›mlar-
da, ›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           
l E¤itim, geliflme, eflit f›rsat ve ifl/yaflam

dengesi gibi unsurlar› içeren ilerleme
öncelikleri ve hedefleri belirlemek

l Çal›flanlar için emeklilik, matem, bo-
flanma, madde/alkol ba¤›ml›l›¤› gibi
konularda yard›mc› olacak programlar›
desteklemek

l Profesyonel k›yaslama (benchmarking)
ya da teflhis araçlar› kullanarak flirketin
çeflitlilik da¤›l›m›n› de¤erlendirerek sü-
rekli geliflim sa¤lay›n

l Ödüllerle flirketinizin uygulamalar›n›n
d›flar›da da onaylanmas›n› sa¤lamaya
çal›fl›n 

l ‹flyerindeki flirket etkisini - çal›flan alg›
ölçüleri de dahil - ölçerek bunu rapor-
lay›n

l Olumsuz düflüncelere yol açabilecek
birleflme ya da yeniden yap›lanma sü-
reçleri esnas›nda  çal›flanlar için uygun
koruma- gelifltirme programlar› uygu-
lay›n

l Çal›flanlar ile çift yönlü dan›flmanl›k uy-
gulamas›na geçin 

l Bu alandaki en iyi uygulamalar›n›z› di-
¤erleri ile de paylaflarak bu alana iliflkin
konularda bir lider  gibi davran›n

l fiirketin temel ürün ve hizmetleri aç›s›n-
dan topluma sa¤layabilece¤i etkiyi belir-
lemesi 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›

l Müflteri ve tedarikçi flikayetleri ile ilgilen-
mek üzere uygun bir süreç oluflturun.

l fiirketin pazara temel konularda yan›t
vermesini sa¤layacak politikalar üretin:       
l flirketin ürün/hizmet gelifltirme süreci

arac›l›¤› ile toplumsal konulardaki etki-
sini 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
l Öncelikler oluflturun ve geliflim için

amaçlar ve hedefler belirleyin
l Çal›flanlar›n ifli etkileyebilecek pazar ko-

nular›na iliflkin gerekli e¤itimleri almas›n›
sa¤lay›n

l Profesyonel k›yaslama (benchmarking)
ya da teflhis araçlar› ile temel ürün ve
hizmetlerin toplum üzerindeki etkisini de-
¤erlendirmeye çal›fl›n 

l Tüm tüketici haklar›n›n koruma alt›nda
oldu¤undan ve müflteri flikayetleri, iade-
leri vb. konularda iflletmenin çal›flt›¤›ndan
emin olun; tam bilgi sa¤layarak hizmet
edin 

l fiirketin pazardaki etkisini - hissedarlar›n
alg›s› da dahil - ölçerek yaz›l› hale getirin

l Hedef gruplara yönelik promosyon ve
özel fiyat uygulamalar›na gidin ve böyle-
likle - az›nl›klara  ve ayr› kültürlere men-
sup olanlar da o kapsamda olmak üzere -
müflteri etkileflimini maksimize edin

l Paydafllar ile etkin çift yönlü dan›flmanl›k
uygulamas›na geçin 

l fiirketin pazardaki davran›fllar›n› ve buna
iliflkin ilkelerinizi tedarikçilerinize ve or-
taklar›n›za aktar›n 

Amaç ve De¤erler ‹flgücü Pazar
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        yo¤un kat›l›m›n› sa¤lay›n  

Çevre Toplum ‹nsan Haklar› Yönlendirici ‹lkeler

l Çevreyi gözden geçirin
l yasalar
l genel çevresel etkiler 
l yeni bir çevre stratejisi oluflturmak

için gereksinim duyulan bilgi
l Üst düzey bir yöneticinin bu alanda

geliflim sa¤lanmas› için sorumluluk al-
mas›n› sa¤lay›n

l Bir çevre politikas› oluflturarak bunu
yaz›l› hale getirin ve bunu kamuyouna
- özellikle de çal›flanlara - duyurun:        
l flirket etkinliklerinin de¤erlendirilme-

si ve uygulanan politikan›n kapsam›
ile yasalara uygunlu¤u          

l iflin genel özelliklerine at›fta buluna-
rak çevrenin korunmas›na katk› sa¤-
land›¤›n›n belirtilmesi

l de¤iflim ve geliflim için gerekli kay-
naklar

l yeni görevler için çal›flanlar›n e¤itil-
mesi ve gelifltirilmesi

l Öncelikler belirleyin ve geliflim için
amaçlar ve hedefler ortaya koyun

l Amaç ve hedeflerin gerçeklefltirilmesi-
ni sa¤lamak için bu alana yeterli kay-
nak aktar›lmas›n› güvence alt›na al›n

l Bilinçlenmeyi art›rmak ve çal›flanlar›n›-
za destek sa¤lamak için bir çal›flan
program› haz›rlay›n

l Di¤er toplumsal oluflumlarla ba¤lan›ya
geçmeye iliflkiye, yapt›klar›n›zdan onla-
r› da haberdar edin ve onlar›n da et-
kinliklerinize kat›lmas›n› sa¤lay›n 

l Sürekli geliflim, veri do¤rulu¤unun
sistemli bir biçimde kontrolü ve süreç
etkinli¤i sa¤lay›n 

l Ürün ya da hizmetlerinizin gelifltirilme-
sinde ve stratejik yat›r›m kararlar› al›r-
ken çevresel etkilerin düzgün bir bi-
çimde de¤erlendirilmesini güvence al-
t›na al›n 

l Organizasyonunuzdaki dökümantas-
yon sistemini biçimlendirin ve tan›nan
üçüncü bir kurulufltan  - uygun oldu-
¤unda standartlar ve ödüller arac›l›¤›
ile - d›flsal denetim sa¤lat›n 

l Üretim sürecinizin her aflamas›nda ge-
liflim sa¤layabilmek için bir tedarikçi
program› oluflturun

l Yapt›klar›n›z› ilgili tüm paydafllar›n›za
iletin ve onlarla karfl›l›kl› diyalog içine
girin

l Bu alandaki en iyi uygulamalar›n›z› di-
¤erleri ile de paylaflarak bu alana ilifl-
kin konularda bir lider  davran›n

l fiirketin var olan toplum-
sal yat›r›m etkinliklerinde-
ki mevcut etkinli¤ini göz-
den geçirin:          
l mevcut etkinlikler
l ifl hedefleri        
l toplumsal gereksinimler  

l Hangi kaynaklar›n (bütçe
ve personel olarak) prog-
ram için uygun olaca¤›na
karar verin

l Toplumsal etkinlik için bir
proje lideri ve proje yöne-
ticisi belirleyin

l 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
l Yap›lanlar› gözlemleyerek,

bunlar›n de¤erini ölçün
l Toplumsal etkinliklere ka-

t›lan personelin e¤itilme-
sini ve desteklenmesini
sa¤lay›n

l Sistematik de¤erlendirme
ve k›yaslama (benchmar-
king) yolu ile sürekli geli-
flim ve ö¤renim sa¤lay›n

l fiirketin kamu yarar›na
yapt›¤› yat›r›mlar›n stan-
dartlar ve ödüller arac›l›¤›
ile onaylanmas›n› sa¤lay›n

l Yapt›klar›n›z› ve progra-
m›n›z›n uzun vadeli etkile-
rini  de¤erlendirin ve bel-
geleyerek duyurun

l Toplum yarar›na yapt›¤›-
n›z yat›r›mlar›n sonuçlar›-
n› ölçerek bunlar› duyu-
run

l Sistemli ve düzenli bir bi-
çimde paydafllar›n prog-
ram›n geliflimine ve ilerle-
mesine kat›l›m›n› sa¤lay›n

l Bu alandaki en iyi uygula-
malar›n›z› di¤erleri ile de
paylaflarak bu alana iliflkin
konularda bir lider gibi
davran›n

l ‹lk olarak afla¤›dakileri gözden geçirin:  
l yasalar
l flirketin karar verme iflleyiflinde insan
haklar› ile ilgili konular›n yeri      

l fiirketin operasyonlar› içinde insan
haklar› konular›n›n yeri          

l Çal›flanlar›n çal›flma koflullar›na iliflkin
flikayetlerini ö¤renebilmek için güvenli
bir flikayet bildirim mekanizmas› olufl-
turun 

l Üst düzey bir yöneticinin bu konuda
geliflim sa¤lanmas› için sorumluluk al-
mas›n› sa¤lay›n

l ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi ve
Temel  Uluslararas› ‹fl Örgütü (ILO) öl-
çütlerini destekleyecek  bir insan hak-
lar› politikas› belirleyerek bunun orga-
nizasyonunuzun ilkeleri için yer alma-
s›n› sa¤lay›n  

l ‹lgili amaçlar ve hedefleri içeren bir in-
san haklar› politikas› ve uygulama pla-
n› belirleyin  

l Politika ve plan›n›z› organizasyonunuz-
da ortaklar›n›za, tedarikçilere ve ba¤-
lant›da oldu¤unuz di¤er kurulufllara
duyurun 

l Çal›flanlar›n insan haklar› bilinçlerini
art›r›c› e¤itim almalar›n› sa¤lay›n

l ‹nsan haklar› stratejisi oluflturmak için
flirketin ve özellikle flirket yöneticileri
ile çal›flanlar›n tâbi olacaklar› ölçülebi-
lir  k›staslar belirleyin

lBelirtilmifl hedef ve performans gös-
tergelerine 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 önce-
si risk analizinizden itibaren - etkin k›-
l›n

l ‹fl ortaklar›n›z›n insan haklar›na iliflkin
uygulamalr›n› gözden geçirin ve ge-
rekli 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 gö-
rüfl 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 du-
yarl›l›¤›n› art›rma yönünde diyaloga
girmeye haz›r olun

l fiirketin de¤erlerini ince-
leyip resmi olarak tan›mla-
y›n:        
l ilkelerin flirketin yapt›¤› ifl-

ler ile ne denli uyum içinde
oldu¤u               

l çal›flanlar›n ifle iliflkin de-
¤er ve istekleri

l Üst yönetimin ilkelere iliflkin
konulardaki görev ve soru-
mululuklar›n› tan›mlay›n

l En iyi uygulama ilkelerini
oluflturun:          
l stratejik planlama, bütçele-

me ve yat›r›m planlamas›-
na ile flirket de¤erlerinin
iliflkisi

l çal›flanlar›n ifle al›m, de-
¤erlenme, e¤itme, ödüllen-
dirilme süreçleri ile flirket
de¤erlerinin iliflkisi 

l Çal›flanlar›n ilkelere iliflkin ç›-
kar çat›flmas›na ve ikilemlere
düflmelerinin önüne geçmek
için mekanizmalar gelifltirin 

l De¤erlere yönelik  perfor-
mans› ölçebilmek için hedef-
ler belirleyin ve sistemler ge-
lifltirin

l Politika ve hedef gelifltirmek
için baflkalar›ndan sa¤lad›¤›-
n›z geri bildirimleri kullan›n 

l Güvenilirli¤i art›rmak için d›fl
denetime tabi standartlar ve
mekanizmalar kullan›n 

l Performans ölçümlerinizin  
- flirketin bütünsel stratejik
yönetimi ile uyum içinde  
- etik kayg›lar tafl›mas›n› gü-
vence alt›na al›n 

l Etik konularda çal›flanlar›n
e¤itilmesini sa¤lay›n

l Bu alandaki en iyi deneyim-
lerinizi di¤erleri ile de payla-
flarak bu alana iliflkin konu-
larda bir lider  gibi davran›n

Çevre Toplum ‹nsan Haklar› Yönlendirici ‹lkeler

Çevre Toplum ‹nsan Haklar› Yönlendirici ‹lkeler
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Etkinin Ölçülmesine Yönelik Performans Göstergeleri Tablosu

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

Amaç ve De¤erler ‹flgücü Pazar

YALNIZCA SÜREÇ ÖLÇÜTLER‹

YALNIZCA SÜREÇ ÖLÇÜTLER‹

YALNIZCA SÜREÇ ÖLÇÜTLER‹

l ‹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 Çal›flan devir h›z›
l Çal›flanlara sa¤lanan e¤itim ve 

geliflimin de¤eri
l Yerel eflede¤er ortalamalara k›yasla

ödemelerin ve koflullar›n karfl›laflt›r›l-
mas›

l Çal›flma alan›na yap›alacak ziyaretler
için iflgücü profilinin toplumun profili-
ne göre k›yaslanmas›

l Yap›sal de¤iflim, yeniden beceri kazan-
d›rma vb. konulardaki etkilerin de¤er-
lendirilmesi

l fiirketin alg›lama ölçütleri (örne¤in eflit
f›rsatlar, ifl/yaflam dengesi) 

l Müflterilerin ürün ve hizmetlere iliflkin
flikayetleri 

l Kaydedilen reklam flikayetleri
l Faturalar›n geç ödenmesinden 

kaynaklanan flikayetler
l Kaydedilen rekabet karfl›t› durumlar 

l Müflteri tatmin düzeyleri
l Müflteri devaml›l›¤›
l Özel gereksinim duyan müflterilere

sa¤lanan destek
l Tedarikçilerin faturalar›n›n ortalama

ödenme zaman› 

l Sosyal politika/ gerekçelerle ba¤lant›l›
pazarlamaya atfedilebilecek ekstra
sat›fllar

l Müflteri sadakati ölçütleri
l Reklam ve etiketlendirmede yayg›nl›k

sa¤lamak ve sürdürmek
l fiirketin arzu edilen ticari bir ortak olarak

alg›lanmas› 
l Ürün ya da hizmetlerin toplumsal etkisi

ve sa¤lad›¤› yararlar›n maliyeti
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        yo¤un kat›l›m›n› sa¤lay›n  

Çevre Toplum ‹nsan Haklar› Yönlendirici ‹lkeler

l Toplam enerji tüketimi
l Su kullan›m›
l Üretilen kat› at›k niceli¤i (a¤›rl›k/hacim

olarak)
l Çevresel zararlara iliflkin kayda geçen

vakalar

l CO2/sera etkisi yaratan gaz emisyon-
lar›

l Di¤er emisyonlar (Örne¤in ozon,
radyasyon) 

l Yeniden de¤erlendirilmifl malzeme
kullan›m›

l Çevresel etkinlikler hakk›nda medyada
ç›kan olumlu ve olumsuz yorumlar

l Hangi at›k ne derece yeniden
dönüfltürülebilir

l Net CO2/sera etkisi gaz ölçümü ve
bunun giderilebilme etkisi

l Kendi alan›ndaki en iyi ürün/hizmete
k›yasla sa¤lanan çevresel etki, yarar ya
da maliyetler

l Topluma sa¤lanan
deste¤in vergi öncesi kar
içindeki yüzdesi 

l Personelin flirket zaman›,
ücret d›fl› kazan›mlar ve
iflletme giderlerinin tah-
mini birleflik de¤eri 

l Çal›flanlar›n zaman›, ücret
d›fl› kazan›mlar ve iflletme
giderlerinin bireysel
de¤eri

l Toplumsal etkinliklere
iliflkin medyada ç›kan
olumlu ya da olumsuz
yorumlar

l Proje ilerleme ve gerçek-
lefltirme ölçüleri

l Di¤er kaynaklar›n kul-
lan›m›

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›

l Bir komflu olarak flirketin
alg› ölçütleri

l Uluslararas› insan haklar› standart-
lar›na çal›flanlar ve di¤er hissedarlar
baz›nda uyum ve bu konuda flirket
aleyhine aç›lan davalar›n olmamas› 

l Çal›flanlar için güvenli flikayet
mekanizmalar›n›n varl›¤› 

l Ücret oranlar› ve di¤er istihdam
koflullar›

l Yasalarda ve uluslararas› insan hak-
lar› standartlar›nda  belirtilmifl ilkeler-
ine ifl ilkelerinde yer verilmesi
sürecinin ilerlemesine yönelik ölçütler

l Tedarikçiler ve ortaklar›n insan hak-
lar› ile uyum içinde olma oran›

l Tedarikçilerin ve ortaklar›n flirketin
bekledi¤i insan haklar› ölçütlerini
karfl›lama oranlar›

l fiirket yöneticilerinin  çal›flma alan-
lar›nda flirket insan haklar› ölçütlerini
karfl›lama oranlar› 

l fiirket çal›flanlar›n›n, yerel toplumun
ve di¤er paydafllar›n flirketin insan
haklar› performans›na iliflkin
alg›lamalar›

YALNIZCA SÜREÇ
ÖLÇÜTLER‹

YALNIZCA SÜREÇ
ÖLÇÜTLER‹

YALNIZCA SÜREÇ
ÖLÇÜTLER‹

Çevre Toplum ‹nsan Haklar› Yönlendirici ‹lkeler
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Küresel Yat›r›m. Küresel Geliflim

Öncü, yarat›c›, eflit FTSE4Good dün-

yan›n önde gelen endeks sa¤lay›c›lar›n-

dan, FTSE, taraf›ndan tasarlanm›fl, sos-

yal 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 so-

rumluluk sahibi flirketlerde performans›

ölçmek ve yat›r›mlar› kolaylaflt›rmakt›r.

Endeksin gelifltirilmesi s›ras›nda, çeflitli

fonlar ve OTC türev ürünler gibi finan-

sal araç ile iliflkilendirilmifltir.

Sosyal sorumluluk yat›r›m›, yoruma

aç›k subjektif bir konudur ve bu neden-

le FTSE4Good ba¤›ms›z olarak tan›m-

lanm›flt›r. Herhangi bir özel fonu veya

yat›r›m ürününü desteklemek için üre-

tilmemifltir. Endeksler uluslararas› kabul

görmüfl yönetim kurallar›na ve FTSE’nin

fleffaf ve kabul görmüfl endeks hesapla-

ma metodolojisine dayand›r›lm›flt›r.

FTSE4Good seçim kriterleri flu alanla-

r› kapsamaktad›r.

l Sürdürülebilir çevresel konulara yöne-

lik çal›flmalar gerçeklefltirmek,

l Paydafllar ile olumlu iliflkiler gelifltir-

mek,

l Evrensel insan haklar›n› desteklemek.

FTSE neden FTSE4Good’u yaratt›?
Yat›r›mc›lar, kurumsal sosyal sorum-

luluk yönünde pozitif çaba gösteren flir-

ketlere yat›r›m yapman›n faydalar›n› ya-

flamakta ve yat›r›m f›rsatlar›n› art›rmak

için yeni araçlar talep etmektedirler.

Etik ve sosyal sorumlulu¤a sahip fon-

lara yat›r›mlar giderek artmaktad›r.

FTSE4 Good’un oluflturulmas› s›ras›nda,

FTSE sosyal sorumluluk flirketleri tan›m-

lamak için fleffaf küresel standartlar ko-

yarak, artan yat›r›mc› ilgilisini karfl›la-

maya çal›flm›flt›r.

FTSE4 Good, sosyal sorumluluk sahi-

bi flirketlerin performanslar›n›n ölçümü

için fleffaf ölçütler koyarken, yat›r›mc›-

lara bu politikalar›n sonuçlar›n› de¤er-

lendirmek ve kurumsal sosyal sorumlu-

luk konusunda flirketleri sorgulama or-

tam› sa¤lamaktad›r.

FTSE, y›llard›r UNICEF’i desteklemek-

te ve FTSE4Good endeksinden elde

edilecek tüm lisans gelirlerini dünya ço-

cuklar›na yard›m amac›yla UNICEF’e

ba¤›fllamaktad›r.

FTSE, FTSE4Good ile fon yöneticileri-

ne, sponsorluk planlar› yapanlara yat›r›-

ma yönelik öncü ve piyasay› yönlendi-

rici küresel çözümler sunmaktad›r.

Tarafs›z ve Geliflime Aç›k
fieffaf ve pazar taraf›ndan belirlenen

bir endekstir.

FTSE4Good, flirketleri olumlu yakla-

fl›mlar ile gözlemler ve kurumsal sosyal

sorumluluk uygulamalar›na yönelik ça-

balar›n› gözönüne al›r.

Ba¤›ms›z FTSE4Good dan›flma komi-

tesi, BM sözleflmeleri, ‹nsan Haklar› Ev-

rensel Beyannamesi gibi uluslararas› ge-

çerlili¤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›n-

lanm›flt›r.

Seçim kriterleri:
FTSE4Good Seçim kriterleri flemas›nda

nas›l gelifltirildi¤i ve uyguland›¤› gösteril-

mektedir. FTSE4Good seçim kriterleri,

flirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk

yönünde, endeks taraf›ndan ölçülen üç

kategorideki olumlu çabalar›na odaklan-

m›flt›r. fiirketler, yönetim sistemlerini ve

performanslar›n› topluma aç›klamak ko-

nusunda yönlendirilmektedirler.



Özel Durumlar ‹çin Yap›
Baz› durumlarda sektörler veya flirket-

ler sosyal sorumluluk gere¤i standartlar-

dan uzaklaflmaya neden olabilecek 

ola¤anüstü olaylar veya anlaflmazl›klar

ile karfl›laflabilirler.

Böyle durumlarda, FTSE4Good dan›fl-

ma komitesi, FTSE4Good seçim kriterle-

rinin uyarlanmas› ya da flirketin iyi yö-

netim 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

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 Evrensel insan haklar›n› Paydafllar ile olumlu
yönelik çal›flmalar gerçeklefltirmek desteklemek iliflkiler kurmak

En ‹yi Yönetim Uygulama Yap›s› En ‹yi Yönetim Uygulama Yap›s› En ‹yi Yönetim Uygulama Yap›s›

BAfiVURU SEÇ‹M KR‹TERLER‹

FTSE4Good ‹NDEKS ÖGELER‹ 

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

*Yat›r›m flirketleri hariç 

58



59

(EIRIS) ve onun uluslararas› araflt›rma

ortaklar› ile birlikte çal›flmaktad›r. EIRIS,

flirketlerin sosyal, çevresel ve etik per-

formanslar›n› araflt›ran ba¤›ms›z bir ku-

rulufltur. Gerekli verilere ulaflabilmek

için, flirket raporlar›n›n analizi, flirket

web sayfalar›n›n analizi ve uygun diller-

de yap›lan telefon anketleri gibi çeflitli

mekanizmalar kullan›lm›flt›r. Bunlara ek

olarak, flirketlere kendileri ile ilgili bilgi-

ler belirli aral›klarla da¤›t›larak bilgileri-

ni 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 kriterleri-

nin FTSE4Good dan›flma komitesince

belirlenmifltir.

2. Kapsaml› bir dan›flmanl›k süreci ile

FTSE’nin taslak kriterleri sosyal sorum-

luluk sahibi yat›r›mc›lar, devlet kurulufl-

lar›, belirlenmifl flirketler ve ilgililer tara-

f›ndan tart›fl›larak, geri bildirimlerin

al›nmas› sa¤lanm›flt›r.

3. Dan›flma komitesinin geri bildirim-

leri gözönüne alarak taslak kriterlerin

son haline getirilmesi ve fleffaf sosyal

sorumluluk yat›r›m çözümün oluflturul-

mas› 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 paydafl-

lar› taraf›ndan alg›lanan fleffaf standart-

lar, sosyal sorumluluk yat›r›mlar› üze-

rinde anlaflma sa¤lanacak bir yap› olufl-

turmaktad›r.

Giderek artan say›da flirket, kurumsal

sosyal sorumlulu¤un ifl riski ve kurum

imaj›na yans›malar›ndaki etkiyi anla-

maktad›rlar. Bu konudaki raporlama se-

viyelerinin artarak devam etmesi bek-

lenmektedir. Bu sayede FTSE4Good se-

çim kriterleri, ulafl›labilir hedefler b›ra-

karak gelifleceklerdir. Bu kriterler,

FTSE4Good’un ifl dünyas›ndaki kurum-

sal sosyal sorumluluk konusundaki ge-

liflen görüfllerini yans›tmay› sürdürmesi-

ni garanti alt›na almak için yap›sal de-

¤erlendirme süreci içinde geliflecekler-

dir.

Seçim Kriterlerinin Gelecekteki
Geliflme Yap›s›

FTSE4Good Dan›flma Komitesi, çevre,

insan haklar› ve paydafllarla iliflkiler ko-

nusunda performanslar›nda geliflme

olan flirketler için FTSE4Good seçim

kriterlerinin adaptasyonunu ve gelifltir-

mesini hedefledi¤ini belirtmektedir. fiir-

ketlerin sistemleri gelifltikçe ve daha

fazla karfl›laflt›rmal› bilgiler elde edilebi-

lir duruma gelince, FTSE4Good seçim

kriterleri daha fazla de¤erlendirilebilir

duruma gelecektir. Seçim kriterlerindeki

de¤ifliklikler www.ftse4good.com site-

sinden 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 ol-

du¤u için, FTSE4Good kriterleri ayr› ayr›

araflt›r›lm›fl ve ortaya ç›kar›lm›flt›r.

Bu kriterler uluslararas› çal›flma kodla-

r›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 uygu-

lamalar›n› üretmelerinde aç›k ve ulafl›la-

bilir hedefler koymalar›na yönelik tasar-

lanm›flt›r.

FTSE4Good endeksine giren flirketler

afla¤›daki flekilde belirlenirler:

1- "FTSE Developed Index" (Gelifltiril-

mifl Avrupa Endeksi)’ne giren flirketler,
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Amerika’da, dünya genelinde ve Avru-

pa’daki "FTSE All-Share Index" (Paylafl›-

lan Tüm Endeks)’e giren flirketler, ‹ngil-

tere’deki FTSE4 Good Endeksi’ne girme

flans› kazanabilirler.

2- Kapsam d›fl› tutulan sektörlerde fa-

aliyet gösteren firmalar, genel uyum sa¤-

lamayaca¤› için endeks d›fl› tutulmufltur.

Buna örnek olarak tütün üreticileri, k›s-

men ya da tamamen nükleer silah sis-

temleri üreten firmalar, tüm silah sistemi

üreten kurulufllar, nükleer jeneratör sahi-

bi ya da iflleten kurumlar, uranyum iflle-

me ve gelifltirmeyle ilgili flirketler say›la-

bilir.

3- Kapsam belirlenir belirlenmez, flir-

ketlerin FTSE 4 Good seçim kriterlerine

göre taranmas› yap›l›r. 

4- Endeks kat›l›mc›lar› belirlendikten

sonra, FTSE’nin kan›tlanm›fl, fleffaf “En-

deks Hesaplama Metodolojisi”ne göre

endeksler oluflturulur.

Kat›l›mc›lar›n Seçimi
1- Çevresel sürdürülebilirlik
fiirketlerin performans› de¤erlendirilir-

ken, her bir flirketin, çevresel uygulama-

lar› ve sözleflmeleri, çevre yönetim sis-

temleri ve son üç y›l içinde haz›rlad›kla-

r› çevreyle ilgili raporlar, olabilecek en

iyi flekilleriyle k›yaslanacakt›r. 

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

Yüksek Etki Orta Etki Düflük Etki

1. Politika tüm grubu kapsamal›; 1. Politika tüm flirketi 1. fiirketlerin, yukar›daki 9 göstergeden
2. Befl temel göstergeye ilave kapsamal›; en az bir tanesine uyan bir aç›klamay›
olarak en az bir iste¤e ba¤l› 2. En az 3 tanesi temel olan, yay›mlam›fl olmalar› gerekmektedir.
göstergeye, veya dört temel en az üç maddeye uymal›.
göstergeye ilave olarak iki iste¤e 
ba¤l› göstergeye uyulmal›d›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:

FTSE4Good'a dahil olma hakk› kazanmak için afla¤›daki standartlara uyulmas› zo-

runludur:
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1. Çevre politikas›n›n varl›¤›

2. Kayda de¤er etkilerin tan›mlanmas›

3. Kilit alanlarda yaz›ya dökülmüfl amaçlar ve hedefler

4. ‹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

Çevresel yönetim sistemleri (EMS)
Çevresel yönetim sistemleri alt› göstergeye göre belirlenecektir:

Yüksek Etki Orta Etki Düflük Etki

FTSE4Good'a dahil olma hakk› kazanmak için afla¤›daki standartlara uyulmas›

zorunludur:

1. E¤er EMS, flirket aktivitelerinin
üçte biri ile ikisi aras›nda uygulan-
d›ysa, alt› göstergenin hepsine uy-
mas› ve bu hedefe ulafl›lmas› zo-
runludur; veya

2. E¤er EMS, flirket aktivitelerinin
üçte ikisinden fazlas›na uygulan-
d›ysa, biri "tüm önemli alanlarda
yaz›ya dökülmüfl amaçlar ve he-
defler" olmak üzere, en az befl gös-
tergeye uymak zorundad›r.

* Not: ISO belgeleri ve EMAS ka-
y›tlar›n›n alt› göstergenin hepsini
karfl›lad›¤› düflünülmüfl ve bu te-
mel üzerine belirlenmifltir.

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

2. Kapsam üçte birin alt›ndaysa,
alt› maddeye uymal›, içine kantita-
tif amaç ve hedeflerin de dahil ol-
mas› gerekmektedir.

*Not: ISO 14001 belgeli veya
EMAS kayd›na sahip sistemlerin
alt› maddenin tümüne uydu¤u dü-
flünülmüfltür.

Bir gereksinim yok

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›

Çevresel raporlar
Üretilen çevresel raporlar dört temel ve alt› iste¤e ba¤l› olmak üzere, on içerik gös-

tergesine göre belirlenecektir.



62

2. Sosyal durumlar ve paydafl ilifl-
kileri

fiirketlerin de¤erlendirilmesi, y›ll›k ra-

porlar›n, web sitelerinin veya EIRIS soru-

lar›na cevaben verdikleri bilgilerin gös-

terdi¤i ölçüde, hissedarlar› ile iliflkilerinin

ve genifl tabanda sosyal etkinli¤in hesa-

ba kat›lmas›yla yap›l›r.

Bu de¤erlendirme, her flirketin flirket

politikalar›n›, yönetim sistemlerini ve

bunlara göre yürüttü¤ü, uygulama/per-

formans 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. Bu-

nun nas›l ölçüldü¤üne dair bilgiler afla¤›-

da mevcuttur.

1. Etik veya ‹fl Prensipleri Kodu be-

nimsemek,

2. Bir f›rsat eflitli¤i politikas› benimse-

mek ve/veya y›ll›k raporlar›nda veya in-

ternet 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 kompo-

zisyonu esnek çal›flma düzenlemeleri ve

aile faydalar› (en az üç esnek çal›flma sa-

ati, çocuk bak›m deste¤i, ifl bölüflümü,

kariyer kesintileri veya yasal gereksinim-

lerin ötesinde annelik veya babal›k öde-

meleri)

l Yöneticilerin %10'undan fazlas›n›n ka-

d›n olmas› veya kad›n yöneticilerin ve-

ya etnik az›nl›klar›n oran›n›n, ilgileni-

len ifl gücünün beflte ikisinden fazla ol-

mas› veya f›rsat eflitli¤i politikas› so-

rumlulu¤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 se-

çeneklerinden 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 harca-

nan zaman ve para hakk›nda kayda

de¤er veri sa¤lama veya e¤itim ve ça-

l›flan gelifltirme sistemleri sorumlulu¤u-

nu 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 (verile-

rin mevcut oldu¤u çal›flanlar›n % 25'in-

den fazlas›) veya iyi çal›flma iliflkileri

oluflturma sorumlulu¤unu üst düzey bir

yöneticiye delege etmek. 

FTSE4Good'a dahil olma hakk› kazanmak için afla¤›daki standartlara uyulmas› zo-

runludur:

Yüksek Etki Orta Etki Düflük Etki

1. Rapor son üç sene içerisinde Gereksinim yok Gereksinim yok
yay›mlanm›fl olmal›; ve

2. Tüm grubu kapsamal›; ve

3. Dört temel göstergeden üçüne uymal›d›r.
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7. 50.000 ‹ngiliz Sterlini’ni aflan hay›r

ba¤›fllar› yapmak, ba¤›fllar konusunda

çal›flanlar› ödüllendirmek ve üst yöneti-

me bu konuda sorumluluk vermek.

8. fiirketlerin Uluslararas› Bebek Ma-

mas› Hareket A¤›'na göre WHO/UNICEF

Uluslararas› Do¤alsüt Yedekleri Pazarla-

ma Kodu'nun üretim bölümündeki be-

bek formülünü ihlal etmemeleri gerek-

mektedir.

3. ‹nsan Haklar›n› Desteklemek
Bu konuda insan haklar›n›n korunma-

s›nda en büyük sorumlulu¤u tafl›yan flir-

ketler, etkisi yüksek insan haklar› kay›t-

lar›n›n en kötü oldu¤u ülkelerde stratejik

önemi olan ifl sahalar›nda faaliyet göste-

ren flirketler olarak tarif edilmifltir. FTSE-

4Good bu alanda sadece etkisi yüksek

flirketleri de¤erlendirirler. Bu kategoriye

girmeyen bütün flirketler insan haklar›

kriterlerini yerine getirmifl olarak görü-

lürler.  Etkisi yüksek flirketlerin de¤erlen-

dirilmesinde afla¤›daki flartlar›n karfl›lan-

mas› dikkate al›n›r. 

1. Çal›flanlar›n haklar› ile birlikte insan

haklar› konusunda özel politikalara sa-

hip olmak.

2. ILO (International Labour Organiza-

tion)’nun çal›flanlarla ilgili temel stan-

dartlar›ndan en az iki tanesini karfl›laya-

cak politikalar›n olmas›.

3. “Birleflmifl Milletler Küresel Anlafl-

mas›, the Global Sullivan Principles, SA

8000, Ethical Trading Initiative, Volun-

tary Principles on Security and Human

Rights” gibi insan haklar› inisiyatiflerini

imzalam›fl olmak.

Kurumsal sosyal sorumluluk konu-
sunda en iyi idari uygulama modeli:

Bilinçlenme: fiirketlerin faaliyet göster-

dikleri çevreyi ve yerel toplumu, iyi ve-

ya kötü, nas›l etkilediklerinin bilincinde

olmalar› gerekir.

Politika: fiirketler, sosyal ve çevresel

sorunlara karfl› sorumluluklar›n› yans›ta-

cak genifl hedefler ve k›s›tlar belirlenme-

li ve bu yönde kendi davran›fllar›n› yön-

lendirmelidirler.

Yönetim sistemleri: Politikalar›n uygu-

lanmas› ve risklerin etkin yönetimi için

süreç ve yap›lar oluflturulmal›d›r.

Performans ve izleme: fiirketler, sosyal

ve çevresel performanslar›n›, politikala-

r›yla getirdikleri amaçlar ve hedefler

do¤rultusunda devaml› gelifltirmeli ve bu

sahadaki baflar›lar›n› izlemelidirler.

Raporlama: fiirketler, etkileri, politika-

lar›, yönetim sistemleri ve performansla-

r› ile ilgili de¤erlendirmelerinin, sosyal

ve çevresel konular› dikkate alarak ileti-

flimini yapmal›d›rlar.

Bu raporlar mümkünse birbirlerinden

ba¤›ms›z olarak do¤rulanmal›d›r.

Dan›flmanl›k: fiirketler, flirket aktivite-

leri ve etkileri konular›nda önemli hisse-

darlar›na dan›flmal›d›r. Hissedarlar›n gö-

rüflleri ve öncelikleri de karar verme sü-

recine girdi sa¤lamal›d›r. 

Bu prensiplerinin baflar›yla uygulan-

mas›, kurumsal sosyal sorumluluk ala-

n›nda flirketlerin performans›n› iyilefltirir. 

fiirketlerin performans de¤erlendirme-

sinde: 

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 olabil-

mektedir. FTSE4Good flirketlerin en-

dekslere kat›l›m›n› belirlerken bunu göz

önüne alacakt›r.

Performansla ilgili bilgilerin, mevcut

seçim kriterlerinde de¤erlendirmeye ye-

tecek miktarda olmad›¤› durumlara rast-
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lanabilir. Bu gibi durumlarda gerekli per-

formans bilgileri gelinceye kadar uygula-

nan kriterler alternatif olarak tutulur.

FTSE4Good listelerine al›nmak için ge-

reken standartlar sürekli geliflim içinde-

dir. fiu anda mevcut kriterlerin ço¤u, ko-

mitenin ileride ç›karmay› umdu¤u stan-

dartlar›n göstergeleri say›lmal›d›r. 
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AARRGGEE’’nniinn  hheeddeeffii,,  mmüüflfltteerriilleerriinniinn  iiflfllleerrii--
nnee  ssüürreekkllii  oollaarraakk  aarrtt››  ddee¤¤eerr  kkaattmmaakktt››rr..

Kurumlar› gelece¤e haz›rlama misyonuyla ça-
l›flan ARGE, müflterilerine dünya standard›nda
performansa ulaflma sistemati¤ini ve yetkinli¤ini
kazand›rmay› hedefler. Firman›n müflteri portfö-
yünde sektörlerinde önde gelen kurulufllar yer
almaktad›r.

ARGE, gücünü insan kaynaklar›ndan almak-
tad›r. Firman›n dan›flman kadrosunun çeflitli sek-
törlerde ve farkl› faaliyet alanlar›nda deneyimle-
ri 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 yakla-
fl›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 perfor-
mans göstergesi olarak gören ARGE, dan›flman-

lar›n›n sivil toplum örgütlerinde aktif olarak ça-
l›flmalar›n› destekler. ARGE Dan›flmanl›k dan›fl-
manlar›n› haftada bir tam günlerini topluma ya-
rarl› faaliyetlere ay›rmalar› için imkan sa¤laya-
rak, onlar›n farkl› alanlarda da liderlik yapma-
lar›n› teflvik eder.  ARGE Dan›flmanl›k, ifl dünya-
s›n›n toplumsal konulara gönüllü katk›lar›n› ar-
t›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 flir-
ket de¤erine dönüflmesi ise kurumun ana hedef-
lerindendir. 

ARGE’nin görüflüne göre, ifl performans›n›
do¤rudan etkileyen dört temel unsur bulunmak-
tad›r. Bunlar ifl stratejisi, bu stratejiyi gerçeklefl-
tirmek 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.

SSttrraatteejjii,,  ‹‹flfl  MMüükkeemmmmeellllii¤¤ii,,  KKuurruummssaallllaaflflmmaa..

Bu üç ana bafll›k alt›nda verilen hizmetler flu flekildedir:
SSttrraatteejjii ‹‹flfl  MMüükkeemmmmeellii¤¤ii KKuurruummssaallllaaflflmmaa

Strateji Gelifltirme Toplam Kalite Yönetimi Aile fiirketlerinde Kurumsallaflma

Strateji Uygulama (BSC) Özde¤erlendirme ‹nsan Kaynaklar› Yönetim Sistemleri

Stratejik ‹flbirlikleri Yeniden Yap›lanma Kurumsal Yönetiflim

De¤er Yönetimi Sürekli ‹yileflme Marka Yönetimi

“Baflar›n›z için yan›n›zday›z”
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