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Agenda

 Sürdürülebilir kalkınma

 Dünya ne bekliyor

 Dünyanın beklentileri/özel sektör

 BM’in kurumsal sosyal sorumluluk modeli: Global Compact

 AB ve kurumsal sosyal sorumluluk

 Özel sektör nereye doğru değişiyor

 Yeni şirket değerleri

- Marka

- Çalışanların bağlılığı

- Kamuoyunun güveni

- Yönetimin kredibilitesi

 Özel Sektör neden değişiyor?
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Agenda (devam)

 Özel Sektörün Kazancı

 Bilançonun Yeni Aktifleri

 Kamuoyu Güveninin Gerekçeleri

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 Kurumun İç Çevresi ve Sosyal Sorumluluk

 Kurumun Dış Çevresi ve Sosyal Sorumluluk

 Kurumun Uluslararası Çevresi ve Sosyal Sorumluluk

 Kurumsal Marka Değerlerinin Bileşenleri

 Kalıcı Olmanın Koşulları

 Özel  Sektör STK İlişkisi

 Özel Sektör STK İşbirliği Modelleri
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Sürdürülebilir Kalkınma

 Ekonomik kalkınma toplumların gelişmişlik düzeyini göstermiyor

 Bir toplumun gelişmiş sayılması için insani gelişme kriterlerini 

gerçekleştirmesi gerekiyor:

- Kadınların toplumsal yaşama katılması

- Kadınların karar mekanizmalarına katılma düzeyi

- İnsanların ortalama yaşam süreleri

- Çocuk ölümlerinin oranı

- Çocukların okula gitme ve devam düzeyi

- Temel hastalıklardan korunma

- Bilgi teknolojilerinden yararlanma oranı gibi

 Ekonomik kalkınma ancak insani gelişmeyi de beraberinde 

taşıyorsa toplumları gelişmişlik düzeyine taşıyabiliyor.

 Sürdürülebilir Kalkınma= İnsan Merkezli Kalkınma
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Dünya ne bekliyor?

 Açlık ve yoksulluk içindeki insan sayısının yarı yarıya azaltılması

 Kız ve erkek, herkesin temel eğitim almasının sağlanması

 Anne ölümlerinin dörtte üç oranında azaltılması

 5 yaşın altındaki çocuk ölümlerinin üçte iki oranında azaltılması

 Çevresel kaynakların yok edilmesinin önüne geçilmesi

 Kadınların durumunun güçlendirilmesi ve toplumsal düzeyde cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması

 AIDS, sıtma ve diğer önemli bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi

 Kalkınma için küresel ortaklıklar kurulması
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Dünyanın beklentileri/özel sektör

 Özel kuruluşlar, dünya ekonomisinin % 90’ını yönetiyor.

 Dünya üzerindeki istihdamın çok büyük bir kısmı özel sektör 

tarafından yaratılıyor ve yönetiliyor

 Dünyanın beklentileri bilgi teknolojilerindeki gelişme sonrasında 

güç kaybeden ulus devletler tarafından karşılanamaz

 Özel sektörün de varolması ve istikrarlı biçimde varlığını 

sürdürmesi toplumla etkileşimine bağlı

 Özel  sektör toplumdan aldığını yine toplumla paylaşması 

gerektiğinin farkında
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Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
(Global Compact) kapsamındaki 9 temel ilke 

 İnsan hakları

İlke 1: Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek ve saygı

gösterilmesi

İlke 2: Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının

sağlanması

 Çalışma kuralları

İlke 3: Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının etkin bir şekilde

tanınması

İlke 4: Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi

İlke 5: Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi

İlke 6: İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi

 Çevre:

İlke 7: Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi

İlke 8: Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde

bulunulması

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının özendirilmesi
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AB ülkelerinde durum

 Tüketici çevre, sosyal ve kültürel haklar konusunda çok duyarlı

 Hükümetler ve AB parlamentosu tüketicinin duyarlılıklarını 

dikkate alıyor. 

 Türkiye’nin kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük 

kavramlarını tartışmaya açması ve toplumsal gelişmede sivil 

toplum örgütlerinin aktif rol alması, AB’ye üyelik sürecinin bir 

gereği olarak değerlendiriliyor.

 AB içinde şirketlerin faaliyet raporları ve mali bilançoları ile 

birlikte kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ile yarattıkları 

katma değeri de ölçmeleri yakın zamanda yasal bir zorunluluk 

haline gelecek.
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Özel sektör nereye doğru değişiyor?

Geleneksel şirket değerleri

 Fiziksel varlıklar

- Gayrimenkuller

- Makine parkı

- Stoklar

 Finansal varlıklar

- Menkul yatırımlar

- Alacaklar vb.

Yeni şirket değerleri

•Markalar

•Calışanların bağlılığı

•Kamuoyunun güveni

•Yönetimin kredibilitesi
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Yeni şirket değerleri

Markalar

 Markaların bilinmesi için yapılan yatırımlar artık yalnız başına 

yetmiyor

 Markanın kalıcı olması için tüketici tarafından benimsenmesi 

yetmiyor, sevilmesi, sayılması, benimsenmesi gerekiyor. 

Markaya kimlik katmak, ruh katmak gerekiyor.

 Markaya  ruh katmanın yolu sosyal sorumluluk projelerinden 

geçiyor

 Ben markama güvenirim çünkü, ..............
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Yeni şirket değerleri

Çalışanların bağlılığı

 Çalışanlar artık sadece iyi bir maaşla mutlu olmuyor

 Çalıştığı kurumla gurur duymak istiyor

 Çalıştığı kurumun müşterileri tarafından saygı görmesini bekliyor

 Çalıştığı kurum topluma karşı sorumluluklarını yerine getiriyorsa, 

bundan kendine pay çıkarıyor

 Gurur duyduğu, güvendiği, saygınlığından pay aldığı kurumu 

kolay kolay terketmiyor. (*)

(*) 1997’de yapılan bir araştırmada şirketin kurumsal sosyal sorumluluk projesine katılan 

çalışanların % 78’inin kurumuyla ilgili algısı olumluya dönmüş, % 58’i kişisel anlamda, % 35’i

profesyonel anlamda gelişme sağladığını söylemiş.
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Yeni şirket değerleri

Kamuoyunun güveni

MORI’nın 19998 yılında yaptığı araştırmada katılımcıların
% 17’si bir şirketin ürünlerini etik nedenlerle boykot ettiğini

% 19’u bir şirketin ürünlerini etik nedenlerle tercih ettiğini

% 28’i her iki davranışı da benimseyebileceğini söylemiş.

1999 yılında yapılan Milenyum anketinde ise görüşülenlerin
% 50’si, şirketlerin toplumsal davranışlarına dikkat ettiklerini;

 Kurumsal vatandaşlık düzeylerinin önem taşıdığını (% 56)

 Marka özelliklerinin ikinci sırada geldiğini (% 40)

 Temel iş niteliklerinin daha az önemli olduğunu (%34) söylemiş.

 STK’larla işbirliği yapan şirketlerin tüketiciyi etkilediği ve tüketicilerin % 30’unun 
mal ve hizmet alırken bu durumu göz önünde bulundurduğu yine MORI’nin bir 
araştırması ile belirlenmiş. 
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Yeni şirket değerleri

Yönetimin kredibilitesi

 Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri şirketlerin en üst 
düzeydeki yöneticileri katıldığı takdirde başarılı olabilir.

 Yönetimin bu projelerdeki katılımının niteliği kurumun dış 
çevresindeki itibarını artırdığı kadar, çalışanların bağlılığını da 
artırdığı için kredibilitesi artmaktadır.

ABD’de yapılan bir araştırmada (*) CEO’ların

 % 96 itibarın şirketleri için çok önemli olduğuna inanıyor.

 % 77 iyi tanınmanın ürün ve hizmet satmaya yararı olduğunu 
düşünüyor

 % 61 itibarın kaliteli eleman çektiğine inanıyor.

 % 53itibarın kriz zamanlarında yararlı olduğunu söylüyor.

(*) CEO Magazine/Hill&Knowlton Nisan 1999
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Özel  sektör neden değişiyor?

 Herkes kaliteli mal üretiyor. Kaliteli üretmek pazarda lider 

olmaya yetmiyor

 Çin’in küresel pazarlara açılmasıyla ucuz emek avantajı 

sona erdi

 Fiyat yalnız başına rekabet üstünlüğü sağlamıyor

 Uygun fiyat ve kaliteli ürün müşteri sadakatine yetmiyor

 Tüketici artık daha bilinçli satın aldığı malın arkasındaki 

firmanın toplum için ne yaptığını merak ediyor.

 Çalışanlar çalıştıkları firmanın inandıkları değerlerle ilgisini 

sorguluyor
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Özel sektörün kazancı

 İtibar kazanıyor; itibarlı bir kurumun hisseleri daha değerli 

ve istikrarlı oluyor.

 Değer kazanıyor: sosyal  sorumluluk projeleri markalara 

“ruh” katıyor,  marka değerleniyor.

 Müşteri kazanıyor: müşteriler sosyal  sorumluluk projelerini 

desteklemek  için bile ürün veya hizmet satın alıyor

 Güven kazanıyor; müşteri güvendiği kurumu kolay kolay  

terketmiyor 

 Kaliteli personel kazanıyor: kurumsal sosyal sorumluluk 

projeleri çalışanları motive ediyor ve daha verimli 

çalışmalarını sağlıyor
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Bilançonun yeni aktifleri(triple bottom-line)*

 Finansal varlıklar (financial aspects)

 Çevreye etki (environmental impact)

 Sosyal sorumluluk (corporate social responsibility)

*  Artık şirket bilançoları 3 bottom-line ile anlam kazanıyor.
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Kamuoyu güveninin gerekçeleri

 Tutarlılık

 Şeffaflık

 Sürdürülebilirlik (toplumsal katkı)

 Bilançonun 3 temel unsuru (ekonomik performans, çevreye 

yaptığı etki ve kurumsal sosyal sorumluluk)

 Sağlıklı iletişim (zamanında ve doğru bilgi verme)
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 Şirketlerin daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre 

için gönüllü olarak katkıda bulunmaları
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Kurum İç Çevresi ve  Sosyal 

Sorumluluk

 Yasa ve düzenlemelere(kodlara) saygı

 Kurumsallaşma (ürün, hizmet, çalışanların kalitesini iyi 

tanımlamak ve bu tanımlar çerçevesinde hesap verebilmek)

 Sosyal paydaşlarıyla sorumluluk anlayışını paylaşmak

 Gönüllü kuruluşlarla projeler geliştirmek

 Üretim yaptığı alanın akademik çevresiyle sağlıklı ilişki kurmak

 Çalışanların gönüllü çalışmalarını özendirmek
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Kurumsal İç Çevresi ve Sosyal    

Sorumluluk(devam)

 Hissedarlarla sağlıklı ilişkiler kurmak

 Toplumsal projeler konusunda hissedarların desteğini almak

 Bayilerinin de çevreleri ile kendisininkine benzer ilişkiler 

kurmasını sağlamak

 Tedarikçilerinin gelişmesine katkıda bulunmak

(çalışma koşulları ve çevre duyarlılığının kurumla örtüşmesi-

sözleşme ile)
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Kurumsal Dış Çevresi veSosyal 

Sorumluluk
 Yasa koyucularla ilişkiler 

 STK’larla ilişkiler

 Ticaret ve Sanayi Odaları 

 Yerel yönetimler ve merkezi yönetim

 Üniversitelerle ilişki

 Meslek ya da etik kodlarını geliştirme çalışmaları

 Sosyal kalkınma, bilimsel araştırmalara destek verme

 Kaynak yaratma
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Kurumsal Uluslararası Çevresi ve 

Sosyal Sorumluluk(devam)

 Üretimde uluslararası standartlara uyum

 Uluslararası etik standartların Türkiye’ye taşınması için çalışmak

 Sosyal sorumluluk boyutu olan uluslararası networklerle ilişki

 AB’nin sosyal sorumluluk fonlarının kullanılmasında öncülük
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Kurumsal marka değerinin bileşenleri

 Şirkete yakınlık % 25

 Şirketin toplumsal etkisi % 20

 Şirket hakkındaki algılama % 30

 Şirketi destekleyici çabalara yatkınlık % 25
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Kalıcı olmanın koşulları

 Tüketicinin zihin haritasını anlamak

 Duygusal değerlere yatırım yapmak

 Uzun vadeli düşünmek

 Sonuçları ölçülebilir işler yapmak

 Hatalardan ders almak 

 Topluma ve ilgili kurumlara hesap vermek
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Özel sektör/STK ilişkisi

 İki taraf için de eşit kazanç içermeli

 Şirket kaynağını, STK itibarını ortaya koyuyor, iki tarafın 

koyduğu ile kazandığı aynı olmalı

 STK projesini sürdürmeli/büyütmeli

 Şirket itibar kazanmalı 
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Özel Sektör STK İşbirliği modelleri

 STK’nın geliştirdiği projeye kaynak sağlanması (sponsorluk)

 Çözüm/İş ortaklığı (projenin planlanmasından uygulanmasına 

kadar her aşamada işbirliği)

 Şirketin itibarını artıracak yada pazarını büyütecek özel bir proje 

geliştirilmesi
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İlginize ve sabrınıza teşekkürler


