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Sosyal Girişimlerin Güçlendirilmesinde Kadınlar 

(2018-2020)

Sosyal Girişim Gelişiminde Kadınlar (2018-2020) (proje numarası: 
2018-1-UK01-KA204-048060) yerel, göçmen, dezavantajlı ve işsiz kadınları çalışmaya teşvik 
etmeyi ve sosyal girişim için bilgi, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti almalarına yardımcı 
olmayı amaçlayan önemli bir Eylem 2, Erasmus+ Stratejik Ortaklık projesidir. Sosyal İşletmeler 
aslında dayanışmaya dayalı kapsayıcı siyaset geliştirmenin en yenilikçi yollarından birini temsil 
etmektedir ve WISED projesinin SE'de basit bir erişim emiçin bilgi ve özel becerileri sunmak 
istemesinin başlıca nedeni budur. 

Bu proje şu şekilde uygulanmıştır: 

Language Link London ltd (koordinatör, İngiltere) 

Archivio della Memoria (İtalya) 

ProEduca z.s. (Çek Cumhuriyeti) 

Paragon Europe (Malta) 

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Türkiye) 

Gestión Estratégica e Innovación (İspanya)

Her modül için malzeme geliştirme de çalışan harika insanlar için çok teşekkürler! 

Language Link London ltd (Diana Ragazzini, Margaret Curran)   

Archivio della Memoria (Sergio Pelliccioni, Milena Iaffaldano, Adriana Gallio) 

          ProEduca z.s. (Lucie Brzáková, Kateřina Drlíková) 

          Paragon Avrupa'dan (Nadia Theuma) 
          Uluslararası Hayat Boyu Derneği'nden (Dr.Şakir Çinkir)
          Gestión Estratégica e Innovación (Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque
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Sosyal Girişimin Tanımları Kar amacı 
gütmeyen kuruluşların kamu yararına 
hareket etmesini desteklemek için 
bireylerden veya kuruluşlardan 
hayırseverlik alan ABD tarzı "sosyal amaçlı 
kuruluş" arasında orijinal bir ayrım çizilir; 
ve kolektif gönüllü eylemler, kendi kendine 
yardım ve işbirliği ilkelerinden yola çıkan 
Avrupalı bir "sosyalleşme" yaklaşımı.

Örneğin, Spreckly (1981) tarafından sunulan gibi sosyal girişimin ilk tanımları, potansiyel 

kişisel, çevresel ve sosyal faydalar için üçlü bir alt çizgi yaklaşımını benimsemiştir. Bu 

tanımda, "bu ülkede çalışan ve/veya belirli bir bölgede ikamet edenlere ait olan bir işletme, 

kayıtlı sosyal ve ticari amaç ve hedeflere göre yönetilir ve işbirliği içinde çalışan bir işletme 

sosyal işletme olarak adlandırılabilir" denilmektedir. Bu tanım kooperatif hareketine dayanıyor 

gibi görünmektedir ve çeşitli sınırlamalar vardır, (i) gelir arayan stratejiler benimseyen kayıtlı 

hayır kurumlarının tanınması yoktur, (ii) toplum sözcüğünün kullanımı, bir çıkar topluluğu 

olmanın daha geniş bir anlamı olarak değil, bireyleri belirli bir yerde yansıtmaktadır, (iii) devlet 

ve özel örgütleri içeren ortaklıkların ve çok paydaşlı işletmelerin tanınması söz konusu 

değildir. Avrupa Araştırma Ağı (EMES) 1996 sosyal girişim tanımı bir dizi yola ...

Sosyal boyutlar – (I) bir grup vatandaş tarafından başlatılan bir girişim (iI) yararına açık bir 

amaç (iii) sermaye mülkiyetine dayanmayan bir karar verme yetkileri (iv) yararlanıcıların (v) 

kar dağıtımıekonomik boyutlarında bir sınır içeren katılımcı bir nitelik – (i) mal üreten ve / 

hizmet satan sürekli bir faaliyet (i i) yüksek derecede özerklik (iii) önemli bir ekonomik risk 

düzeyi (iv) ödenen iş minimum miktarda Bu EMES tanımı Spreckley 1981 tanımı ile bazı 

benzerlik vardır ama belirgin olarak daha az çalışan mülkiyeti ve kontrolü ile ilgili olarak 

özerklik ve risk alarak yanı sıra ekonomik ve sosyal katılım daha fazla vurgu yerleştirir. Bu 

hareket, ABD önderliğindeki sosyal girişimcilik o dönemde artan etkisini yansıtır. İngiltere'de 

şu anda sosyal girişim hükümetin görünümü olarak sosyal girişim gördüm "her şeyden önce 

bir iş bir sosyal p desteklemek için ticaret çeşit yapan ...”

Sosyal Girişim



Modül 6

 Etik Değerler ve Sürdürülebilir 

Kalkınma 
BÖLÜM 1. Etik Değerler 
BÖLÜM 2. Sürdürülebilir Kalkınma
BÖLÜM 3. İyi Yönetişim

Kaynak resimleri: Noun Project



SE'de etik 

değerler

Modül 6, Sosyal Girişim'de etik değerleri, sürdürülebilir gelişimi ve iyi yönetişimi 
tartışır.

Bu çalışmanın ilk bölümü etik değerlere atıfta bulunarak, aşağıdaki 

sorulara odaklanıyor: 

- Neden bir iş ahlakı modeli nin uygulanması? 

- Etik bir program nasıl geliştirilir? 

- Nasıl iç organizasyon çalıştırmak ve nasıl işçi / ortaklar dahil etmek?

Birinci bölümde etik kavramının iş dünyasında nasıl algılandığı ve Sosyal 
Girişim'de etik kurallarının neden uygulanacağı tartışılmıştır.

Sosyal İşletmelerde etik değerler, paydaşların sorunlarına odaklanan dürüstlük 
ve meşruiyet ilkelerine dayanır. Şirkette etik kurallarının uygulanmasına ilişkin 
açıklamalar çoktur.

Esas olanlar şirketin olumlu kamu imajı ve güvenilir itibarı ndan kazanacağı 
yararları vardır. Şirketin kârı, bir şirketin ne kadar olumlu değerlendirilene 
bağlıdır.

Ayrıca, bu bölümde de bir şirket etik kodu uygulayabilirsiniz farklı şekillerde 
açıklanmıştır.

Modül 6 Etik Değerler ve 

Sürdürülebilir Kalkınma

Giriş



Etik kurallarının gelişimi aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

• saydamlık ayarlama
• yöneticileri, çalışanları, paydaşları ve müşterileri dahil
• etik politikayı güçlendirmek
• sorumluluklar planı oluşturmak
• örnekler aracılığıyla etik kurallarının etkinliğini sağlamak

Sonuç olarak, birinci bölümün üçüncü alt bendinde, şirketin genel yönelimi gibi 
kabul edilen etik kuralların benimsenmesi tartışılmıştır. En iyi sonuçları elde 
etmek için, insanlar etik kurallarının eğitimi ve yayılmasında aktif olarak yer 
almalıdır. Hedef kümesini gerçekleştirmek için olağanüstü seçenek iletişim 
planları takip online eğitim.

İkinci bölümde Sürdürülebilir Kalkınma'ya dikkat çekerek aşağıdaki 
noktalara odaklanılmaktadır:
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri fonları' ve neden SDG's iyi bir iş
Nasıl bir şirkette SDG's uygulamak için
Fırsatlar ve bazı başarılı örnekler

Sürdürülebilirlik veya Sürdürülebilir Kalkınma kavramı, doğal kaynaklar ve çevre 
ekonomisinin temel kavramlarından biridir. Sürdürülebilir Kalkınma, uzun vadeli 
bir yaşam perspektifinin ve insanlığın ilerlemesinin merkezidir. Aynı zamanda 
önemli bir ön koşul ve Dünya'da çok sayıda insan faaliyetlerinin etkili bir 
organizasyon nihai hedefidir.

Modül 6 

Etik Değerler ve Sürdürülebilir 

KalkınmaGiriş

Sürdürülebilir & 

Kalkınma



Sürdürülebilir olması için, şirket sadece mevcut nesiller için değil, aynı zamanda 
gelecek olanlar için, tüm insanların çevre, ekonomik kalkınma ve refah 
kavramını entegre etmelidir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler), çok sayıda paydaş tarafından 
gerçekleştirilen geniş kapsamlı tartışmaların bir ürünüdür ve geniş sektörleri 
içerir.  Sanat, spor veya en savunmasız olanlara yardım gibi toplum temelli 
faaliyetlere odaklanan işletmeler, çalıştıkları toplum üzerinde doğrudan bir 
etkiye sahiptir.

Ayrıca, şirketin çevre odaklı faaliyetleri de toplumun refahına ve bir bütün olarak 
toplumun refahına katkıda bulunur. Aslında, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
sürdürülebilirlik temel bir unsuru olarak kabul edilir.

Her büyüklükteki işletme, ekonomik büyümenin yönünü ve katkıda bulunma 
zamanını değiştirerek her hedef için değerlerin oluşturulmasına katılabilirler. 
Tüm bunlar, sürdürülebilirlik sorunlarına sorumluluk yükserek ve yönetimde 
kanıtlanmış SDG ile elde edilebilir. Bu şekilde verimliliğin geliştirilmesine ve 
işletmelerdeki riskin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Son bölümde sosyal girişimde iyi yönetişim ve şeffaflık tartışılmıştır. İyi 
yönetim kavramı, yönetim sisteminin sorumluların rızasına sahip olduğu 
anlamında meşruiyet fikrini hatırlatır, bu nedenle çoğulcu ve çok partili 
demokrasi tarafından garanti edilebilen rızayı vermek ve reddetmek 
anlamına gelir.
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Yönetim yapıları 4 temel ilkeye dayanır:

hesap verebilirlik: şeffaflık olmadan uygulanamaz. Devlet kurumlarının yanı sıra 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kamuya ve kurumsal paydaşlarına 
karşı sorumlu olması gerektiği gerçeğini ifade eder.

katılım: doğrudan veya meşru ara kurumlar veya temsilciler aracılığıyla olabilir. 
Ayrıca bilgilendirilmeleri ve organize edilmesi gerekir. Bu, örgütlenme ve ifade 
özgürlüğünün yanı sıra örgütlü bir sivil toplum anlamına da geliyor.

öngörülebilirlik: devlet ve bağlı kuruluşlarının, özel teşebbüsler ve bireylerle aynı 
şekilde hukuk sistemine bağlı ve sorumlu olmasını gerektirir

şeffaflık: alınan tüm kararlar kural ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Yeterli 
bilgi sağlanmalı ve kolay ve anlaşılır bir şekilde işlenmeli

Son olarak, iyi yönetişim kavramı çevre alanına bile bağlanabilir. Aslında, iyi 
yönetişim ilkelerini takip eder, ancak fark, çevresel iyi yönetişim durumunda 
sürdürülebilirliğin tüm insan faaliyetlerinin yönetilmesinde en üst önem olarak 
savunulmasıdır – politik, sosyal ve ekonomik.
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Odakla
nma

İçine dalın TestAraştırma

Her bölüm dört bölümden oluşur:

Not: Bu belgelerde birçok piktogram vardır. Onlar Noun proje web sitesinden: bir web sitesi toplar ve kataloglar semboller imiş 

ve dünya çapında grafik tasarımcıları tarafından yüklenen. Kurucular sitenin öncelikle tasarımcılar ve mimarlar için yararlı 

olduğunu öngördüler, ancak kullanıcı yelpazesi, bazen görsel bir dilden yana olan farklı türde od engelli kişileri de kapsıyor.

Egzersizlerin 

çoğunu kendiniz 

yapabilirsiniz: 

simge size yol 

gösterecektir.

Bazı egzersizleri 

grup halinde 

yapmalısınız: 

simge size yol 

gösterecektir.

İlk bölüm, bölüm 

anahtar kelimelerinin 

analizi ve kısa bir metin 

le konuya 

odaklanmanızı sağlar. İkinci bölüm, öneriler, 

fikirler, makaleler 

keşfetmek, derin ve 

tartışma toplar konunun 

bir içine dalışı temsil 

eder.

Üçüncü bölüm videolar, 

referansları, yazılı 

belgeler, karikatürler, vb 

odaklanmış sorunu 

internette sörf keşfetmek 

için bir koleksiyon. Dördüncü bölüm, 

kendinizi test 

edebileceğiniz ve 

öğrendiklerinizi 

yansıtabileceğiniz bir 

test bölümüdür.

Modülün sonunda modülün konuları hakkında ünlü ve daha 

az ünlü alıntılar bulacaksınız. Daha ileri gitmek için bir 

meydan okuma.



Bölüm1 Etik Değerler

Ilham

 Bölüm 2 

Sürdürülebilir Kalkınma

Bölüm 3

 İyi Yönetim

Buradasın.

Intro

Odak İçine dalış Araştırma

Modül yapısı

Egzersiz 
Uygulaması



Bölüm 1 

Etik Değerler

• «etik» kelimesinin anlamını ve kökenini anlayın

• İş ahlakı modelini uygulama nedenlerini anlama

• Etik bir programın nasıl geliştirilebildiğini anlama

• İç organizasyona yansıtmak ve işçileri/ortakları nasıl dahil

 edineceklerini anlamak
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Ünite 1 - Etik Değerler ve etik kelimesinin kökeni sayfa 12
Araştırma sayfa 13

Ünite 2 - İş ahlakı modeli nin uygulanmasının nedenleri sayfa 15 
Araştırma sayfa 18

Ünite 3 - Etik program sayfa 17
Araştırma sayfa 20

Ünite 4 - İletişim engelleri sayfa 21
Araştırma sayfa 24

Ünite 5 - İç organizasyon ve işçilerin/ortakların nasıl dahil edilebildiğini sayfa 
25
Araştırma sayfa 28

Alıştırma – Alıştırma sayfası 29
İlhamlar sayfa 35



Bir sonraki paragrafta (6.1.1) etik değerler 

açıklanacağı üzere, etik değerler, iş dünyasının 

nasıl yapıldığını , kabul edilebilir, arzu edilen ve 

sorumlu olan davranışların, yasa ve 

yönetmeliklere uygunluğun ötesinde ve üstünde 

ve ötesinde bir yol gösterir. Etikte yaygın olarak 

kullanılan değer kelimeleri şunlardır: sorumluluk, 

dürüstlük, dürüstlük, saygı, güven, açıklık, 

adalet ve şeffaflık. Kuruluşlar ayrıca kalite, 

karlılık, verimlilik, güvenilirlik ve müşteri 

hizmetleri gibi bir dizi iş değerini de ifade 

edebilir

Bölüm 1 - Ünite 1 - Etik Değerler

Etik" Yunanca "karakter, gelenek veya 

yaygın olarak kabul edilen bir dizi 

ahlaki davranış" anlamına gelen ethos 

kelimesinden gelir. Etik kavramı aynı 

zamanda adil ve iyi bir davranış, bu 

nedenle insanların yanlış ve doğru 

eylemler arasında seçim yeteneği içerir.

Ne «etik» ve etik 
değerler nelerdir 

ne anlama 
geliyor?

Anahtar Kelime: Etik

Source pictures: Noun Project
By monkik

WISED – SOSYAL GIRIŞIMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR



Etik ne demektir?

Etik ve Ahlak arasındaki fark bu videoda tanıtıldı.
https://www.youtube.com/watch?v=EK1ak9lXLo8
&t=22s

 Günlük yaşamda etik:
https://www.youtube.com
/watch?v=zPsoFhUDLuU

Etik ve ahlak anlayışı arasındaki farklar
https://www.youtube.com/watch?v=EK1ak9lXLo8
&t=22s
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aynı soru

farklı cevap
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Bu bölümde bizim sevdiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, şarkılar vb 
bir koleksiyon bulacaksınız.

WISED – SOSYAL GIRIŞIMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR

https://www.youtube.com/watch?v=EK1ak9lXLo8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=EK1ak9lXLo8&t=22s
https://ideas.ted.com/7-ways-to-be-a-better-communicator-by-tweaking-your-body-language/
https://www.youtube.com/watch?v=zPsoFhUDLuU
https://www.youtube.com/watch?v=zPsoFhUDLuU
https://www.youtube.com/watch?v=EK1ak9lXLo8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=EK1ak9lXLo8&t=22s


Sosyal İşletmelerde etik değerler, paydaşların sorunlarına odaklanan dürüstlük 

ve meşruiyet ilkelerine dayanır. İş dünyasında etik değerler geniş bir tartışma 

konusudur çünkü etik ve adaletin iş dünyasında kabul edilemez olduğuna 

inanılmaktadır.

Buna rağmen, her Sosyal Girişim'in dikkati etik değerlere odaklanmıştır çünkü 

iş organizasyonu insan faaliyetlerinden etkilenir. Etik kuralların uygulanması, 

çalışanların sosyal sorumluluk da içeren önemi nedeniyle şirket organizasyon 

sonuçlarını güçlendirecektir.

Etik değerlerin eyleme geçmesini sağlamak, müşterilerin ve paydaşların 

memnuniyetini sağlayacaktır. Etik kuralları sayesinde, Sosyal Girişim adil 

davranışlara ve sadakate olan bağlılığını gösterecektir.  Ayrıca, şirket olumlu 

bir kamu imajı ve işletmenin güvenilirliğini artırmanın yanı sıra gerek firmaların 

gerekse bireysel yatırımları teşvik edecek güvenilir bir itibar kazanacaktır.

İşletmenin güvenilirliği ve yararlı imajı kârını etkileyecektir; iyi bir girişim olumlu 

algılanır, daha fazla müşteri satın almak veya yatırım eğiliminde olduğuna 

inanılmaktadır. Sonuç olarak, şirketler etik bir davranış arayışına ve 

sürdürmeye motive olmuşlar, çünkü işletmenin kârı bundan yararlanacaktır.

Bölüm 1 - Ünite 2 - İş ahlakı modelinin uygulanmasının nedenleri

İş dünyasında etik, doğru ve yanlış 

arasında ahlaki özel bir çalışma olarak 

görülür. Sosyal İşletmelerde etik kavramı, 

iş kararlarını ve eylemlerini denetleyen 

standart ahlaki değerler olarak kabul edilir.

İş dünyasında ve Sosyal 
İşletmelerde «etik» 

kelimesi nasıl algılanır?

Anahtar Kelime: 
İş dünyasında etik

WISED – SOSYAL GIRIŞIMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR



Bir sonraki adım, etik kuralları uygulama nedenlerini tartıştıktan sonra, 
şirketlerin bunu nasıl yapabileceğini ve şirketin kodu nasıl derleyeceklerini 
açıklamaktır.

Etik kurallar sosyal kuruluşta iki şekilde uygulanabilir: kuruluşun kodu niçin 
uygulamasına izin vererek ve bir devlet departmanı kurarak.

İlk seçenek, etik kurallarını uygulamak zorunda olan ve aynı zamanda onu 
izleyen Sosyal Girişim'dir. Yöneticiler, yılda iki kez gerçekleştirilebilecek ve 
her çalışanın iyi eğitildiğinden ve etik kurallarının işletmede tam olarak 
uygulandığından emin olmak için sürekli olarak denetlenmesi gereken 
çalışanlar için etik eğitim programları kurabilirler. Bu, kuruluşlar bir ekibe 
dayandığından, kuruluştaki ekip çalışmasını da geliştirir.

İş ahlakı kodunu uygulamanın bir diğer yolu da bir izleme departmanı 
kurmaktır. İlgili ülkenin hükümeti bölümün kurulmasıyla ilgilenir ve 
uygulamanın izlenmesinden sorumludur. Bunu yaparken, devlet 
departmanı, kuruluşun karlarını büyütme çıkarlarının etik kuralları 
atlamamasını ve şirketin davranışlarının adil ve etik kurallara sadık olmasını 
sağlamasını sağlar.

WISED – SOSYAL GIRIŞIM GELIŞIMINDE KADINLARWISED – SOSYAL GIRIŞIMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR



İş etiğinin fırsatları?
aynı soru

farklı cevap

İş Ahlakı ile ilgili «Ofis» bu bölüm keyfini çıkarın

Film yoluyla İş Ahlakı: Monsters Inc.
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İş dünyasında etik kültürler yaratmak: 
Brooke Deterline AT TEDxPresidio
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Bu bölümde bizim sevdiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, şarkılar vb 
bir koleksiyon bulacaksınız.
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https://www.youtube.com/watch?v=V1Xk_w9PHyE
https://www.youtube.com/watch?v=CUCSK1QFwts
https://www.youtube.com/watch?v=CUCSK1QFwts
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Sosyal İşletmeler'in bir etik kurallarını neden uygulaması gerektiği ve bu 
kodun şirkete nasıl fayda sağlayacağı tartışıldıktan sonra, etik bir programın 
nasıl geliştirilebileceğine odaklanmak önemlidir..

Her şeyden önce, etik bir kod geliştirmek için, kurumsal şeffaf bir şekilde 
şirketin değerlerini ayarlamak zorundadır.

İşletmenin işleyişini açık ve öz hale getirmek daha etkili bir etik kurallarına 
yol açacak ve çalışanların bağlılığını güçlendirecektir.

Bir sonraki adım, yöneticileri, çalışanları, paydaşları ve müşterileri, şirketin 
temsil ettiği değerleri yaygınlaştırarak ve yayarak etik kurallarının 
geliştirilmesi ve uygulanmasına dahil etmektir.

Başlangıçta, işletme, şirketin hedeflerinibelirleyen ve kod aracılığıyla 
hedeflere ulaşılmasını sağlayan etik değerleri planlar.

Aşağıdaki adım, sosyal girişimdeki yöneticilerin, çalışanların veya 
paydaşların yolsuzlukları gibi kötüye kullanım ve rüşvet, yolsuzluk gibi etik 
olmayan davranışlara izin vermemek ve kabul etmeyerak etik politikayı 
güçlendirmektir.

Bölüm 1 – Ünite 3 - Etik bir sorun geliştirme

Planlama 

zamanı!!!

Anahtar 
kelimeler: 
Etik sorunlar
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Sosyal İşletme, personel için eğitim oturumları, iş toplantıları, planlar ve 
etkinlikler sunarak etik kurallarını tam olarak entegre etme şansını artırır. Bu 
şekilde personel etik kurallarının farkında olacak, bu Sosyal Girişim başarısı 
için önemli bir koşuldur.

Sosyal Girişim daha sonra şirketin tüm katılımcılarını içeren bir sorumluluk 
planı oluşturmalıdır.

Her biri, şirketin etik bir davranış taslamamasını ve kurallara uymayanları 
cezalandırmasını sağlamakla görevlidir. Herkes işletmenin itibarından 
sorumlu olmalı ve bunu geliştirmeye katkıda bulunmalıdır.

Sonuç olarak, etik kuralların etkinliğini sağlamak için, şirketler çalışanları ve 
yöneticileri dahil etmek için şablonlar kullanabilirsiniz. Örnekler kodun 
yayılmasını kolaylaştırmak için de kullanılabilir.
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Etik kodlar nelerdir?

aynı soru

farklı cevap

Bu bölümde bizim sevdiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, şarkılar vb 
bir koleksiyon bulacaksınız.

Etik Vaka Çalışması: 'bu sadece dikkatsiz bir hataydı‘
https://www.youtube.com/watch?v=ZwFyASop8nc&t=7s

ş
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An example from Grey’s Anatomy of 
ethics dilemma.

Etik kurallar nedir?

WISED – SOSYAL GIRIŞIM GELIŞIMINDE KADINLAR
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İşveren-Çalışan 
İlişkisinde Etik 

Sorumluluklar Nasıl 
Benimsenecek?

Etik kuralların benimsenmesi genellikle genel 

bir yönelimin parçası şirketin Kurumsal lehine 

Sosyal Sorumluluk: kendi kendini düzenleyen 

bir şirkete yardımcı olan iş modeli sosyal olarak 

sorumlu olun. Seçerek bu yaklaşım şirketler 

olabilir ne tür bir etkinin olduğunun bilincinde 

toplumun her alanında sahip olmak, ekonomik, 

sosyal ve çevre.
Etik kuralların benimsenmesi genellikle kurumsal sosyal sorumluluk lehine şirketin 

genel yöneliminin bir parçasıdır: bir şirketin sosyal sorumluluk olarak sorumlu olması 

için kendi kendini düzenleyen bir iş modeli. Bu yaklaşımı seçerek şirketler, 

ekonomik, sosyal ve çevresel de dahil olmak üzere toplumun tüm yönleri üzerinde 

sahip oldukları etkiyi bilinçli olabilirler.

Anahtar Kelime: Etik kodlar

Bölüm 1 - Ünite 4 -  Kurum İçi organizasyon ve çalışanların/ortakların nasıl dahil 
edilebileceği

En iyi sonuçlara ulaşmak için, iletişim faaliyetlerinde tedarikçiler ve işbirlikçiler de 

dahil olmak üzere, şirketin tüm seviyelerinde Etik Kuralları'nın ilkelerini yayarak 

insanların eğitim ve değişim sürecine aktif olarak dahil olması gerekir. Bu nedenle, 

etik kuralları genellikle e-posta ile tüm ilgili, şirketin web sitelerinde yayınlanan ve 

sanal kurumsal iletişim sitelerinde teşvik gönderilir. Aslında, birçok şirket maliyet 

nedenleriyle online eğitim vermeyi tercih, ama aynı zamanda online eğitim yayma 

ve bilinçlendirme girişimleri şirket tarafından uygulanan daha iyi compells çünkü.

Örneğin, bir varsayımla başlayarak, kurstan sonra, ilgili kişiler yeni davranış 

kurallarına uymaya güçlü bir şekilde motive olmalıdırlar. Bazı durumlarda bu 

değişiklik günlük yaşamları ile ilgili bir kopma unsuru temsil edebilir. Bu amaçla, 

öncelikle değişim sürecine duygusal bir katılım gereklidir, böylece herkes davranış 

sorusunun şirket içinde benimsenmesi gereken önemli bir unsur haline geldiğini 

anlar.

Kurs, sosyal, ekonomik ve stratejik düzeydeki mevcut senaryoyu gösteren bir 

bölümle açılacaktır. Bu nedenle, şirket kurumsal vizyonu ve kodun hedeflerini 

kullanıcılarla paylaşır.  Eğitimin bu zamanında, etik kurallarının benimsenmesinin 

ardındaki nedenleri basit terimlerle açıklayan doğrudan bir dil kullanmak gerekir.
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Genel Müdür gibi şirket içinde bilinen referansların kurumsal vizyonu herkese 
ilettiği videoları göstererek bu ilk bölümle sık sık başa çıkmayı tercih etmemiz 
özellikle ilginçtir.

Bundan sonra, genel davranış ilkesine atıfta bulunan etik kuralların anahtar 
kelimelerini paylaşmak gerekir. Sanayi sektörüne ve şirketin büyüklüğüne 
bağlı olarak, bu eğitim anı farklı bir oranda yönetilebilir.

Örneğin, çokuluslu şirketlerin genellikle paylaşmak için ilkeler çok sayıda var. 
Bunun yerine, diğer durumlarda, genel davranış sadece birkaç basit ilkeleri 
paylaşılması gerekir. Bu ilkelerle ilgili olarak, bunların şirkette çalışan her 
kişiyi etkilediğini vurgulamak önemlidir: çalışanlar, işbirlikçiler, tedarikçiler ve 
danışmanlar.

Ayrıca, kodun uygulanması üzerinde denetim sistemi kuruluş tarafından 
uygulanmaktadır, bu daha iyi bu ilkeleri anlamak için aynı zamanda yardımcı 
olacaktır.

Çalışanların görevlerini ilgilendiren şey, neredeyse doğal olarak bu ilkelerin 
paylaşılmasından kaynaklanır. Bununla birlikte, bu görevlerin pratik uygulama 
bulduğu gerçek durumlar da oluşturmak gereklidir. Bu aşamada, verilen 
bilgilerin doğru bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını doğrulamak 
gerektiğinden, kurs çok etkileşimli olmaya başlar.

Bazı interaktif vaka çalışmaları düşünme: bir durum bir okuyucu ya da nasıl 
hareket etmesi gerektiği hakkında bir soru sorulur sonra açıklanan ve son 
olarak onun bilgi sini geliştirmek için onun cevap ile ilgili bir geribildirim verilir.
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Kursun bu bölümü her işbirlikçiye bağlı olarak uygun olacak ve farklı bir alaka 
verilecektir.

Her durumda, kullanıcının belleğini daha fazla genişletmek için mantıksal bir 
alt bölüm düzeni kullanmak iyi bir fikirdir. Her şeyden önce, görevler ilgili 
sınıflara ayrılır ve bir bütün olarak her görev grubu ele alınacaktır. Aslında, 
birden fazla unsurdan oluşan davranış, kişinin karmaşık bir yönüdür, bunun 
sonucu olarak kişinin kendisinde bir kural çatışmasına neden olabilir.

Eğitim sürecinin bu aşamasında, görevlerinin farkında olan insanların ve 
şirketin vizyonunu paylaşan tüm katılımcıların, aktarılan modelle uyumlu yeni 
iç prosedürleri öğrenmeye hazır olmaları beklenmektedir.

Bundan sonra, kodun ilkelerini ihlal eden durumlarda ne yapacağını ve her 
şeyden önce bu tür durumlarda kiminle iletişim kurması gerektiğini bildirmeye 
ihtiyaç vardır.

Kursun son bölümü, zeminin tüm katılımcılara bırakılabildiği tartışmalara 
adanacaktır.

Sonuç olarak, etik kodların sürekli evrim içinde olan ve bunun sonucu olarak 
düzenli olarak güncellenmesi gereken unsurlar olduğu gerçeğine vurgu 
yapmak önemlidir; diğer taraftan, şirketten gelen istekleri içlerinde de 
içerdikleri vurgulanmalıdır. Yukarıda belirtilen tüm nedenlerden dolayı, 
insanlar bir değişiklik yapma da katkı vererek, etik kodları kendi kendine 
güncellemek için teşvik edilecektir.
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Şirket etiği neden çok önemlidir?
aynı soru

farklı cevap

İşletme Öğrencileri Için İş 
Ahlakı ve Sosyal 
Sorumluluk Açısından 
Önemi
https://www.youtube.com/w
atch?v=Lfou__zWvXQ

Çalışanlar için Davranış ve Etik 
Kuralları

Davranış Kurallarının önemi

BİLGE – SOSYAL GIRIŞIM GELIŞIMINDE KADINLAR

Codes of conduct and ethics serve an important role in all companies. They act as 
guidelines for the company's character and expectations. This Code of Conduct and 
Ethics for Employees course will teach you what each code covers, the differences 
between the two, and how you can keep yourself and other employees accountable.
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Bu bölümde bizim sevdiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, şarkılar vb 
bir koleksiyon bulacaksınız.

WISED – SOSYAL GIRIŞIMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR

https://www.youtube.com/watch?v=Lfou__zWvXQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lfou__zWvXQ
https://www.youtube.com/watch?v=-gRLHf6ZBM4
https://www.youtube.com/watch?v=-gRLHf6ZBM4
https://www.youtube.com/watch?v=C4si6n36n30
https://www.youtube.com/watch?v=C4si6n36n30


Egzersiz - Uygulama

             
Bölüm 1 Alıştırma Uygulama



Burada bölümün ilk Odak bulunan bazı etik değerler 

kelimeler vardır.

Görev: yalnızca kuruluşlar tarafından özel olarak 

ifade edilenlerin altını çizin.

Bölüm 1 Egzersiz

Etik değerler nelerdir?

Adalet

Karlılık

Saydamlık

Bütünlük
Sorumluluk

Dürüstlük Açıklık

Güven

Saygı

Quality

Verimlilik

Müşteri hizmetleri

Güvenilirlik

Alıştırma Uygulama
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Etik kodlar, sürekli gelişim içinde olan ve sonuç olarak 
düzenli olarak güncellenmesi gereken unsurlardır; Öte 
yandan şirketten kaynaklanan taleplerin de içlerinde yer 
aldığının altı çizilmelidir.

❑ Doğru
❑ Yanlış

Sosyal girişimde etik kuralları ancak devletle ilgili bir 
departman kurularak uygulanabilir.

❑ Doğru
❑ Yanlış

Doğru mu yanlış mı?

Alıştırma Uygulama
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Yöneticileri, çalışanları, paydaşları ve müşterileri, 
şirketin temsil ettiği değerleri yaygınlaştırarak ve 
yayarak etik kuralların geliştirilmesine ve 
uygulanmasına dahil edin.

Etik kuralların etkinliğini sağlamak için şirketler, 
çalışanları ve yöneticileri dahil etmek için şablonlar 
kullanabilir. Kodun yayılmasını kolaylaştırmak için 
örnekler de kullanılabilir.

Sosyal Girişimdeki yöneticilerin, çalışanların veya 
paydaşların yolsuzluğu, yetkinin kötüye kullanılması 
ve rüşvet verilmesi gibi etik olmayan davranışlara 
izin vermeyerek ve kabul etmeyerek etik politikayı 
güçlendirin.

İşletme, şirketin değerlerini şeffaf bir şekilde 
belirlemelidir. İşletmenin davranışını açık ve öz 
yapmak, daha etkili bir etik kurallara yol açacak ve 
çalışanların bağlılığını güçlendirecektir.

Sıralayın 

Alıştırma Uygulama
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İş dünyasında etik…

❑ İş dünyasında etik, doğru ile yanlış arasındaki özel bir 
ahlak çalışması olarak görülmektedir. Sosyal 
Girişimlerde etik kavramı, iş kararlarını ve eylemleri 
denetleyen standart ahlaki değerler olarak kabul edilir.

❑ İş dünyasında etik, doğru ile yanlış arasındaki özel bir 
ahlak çalışması olarak görülmektedir. Sosyal 
Girişimlerde etik kavramı, işgücü kararlarını ve 
eylemlerini denetleyen standart ahlaki değerler olarak 
kabul edilmez.

Doğru cevabı seçin 



"Etik, insanın kendi kişiliğinin içsel mükemmelliğini güvence 
altına almaya yönelik faaliyetidir." (Albert Schweitzer (1875 - 
1965), Alman-Fransız Filozof ve 1952 Nobel Barış Ödülü 
Sahibi)

"Organizasyonumuzu yürütmek ve kişisel kariyerlerimizi inşa 
etmek için zamandan bağımsız ilkelere ihtiyacımız var. 
Yüksek standartlara, mükemmellik etiğine ihtiyacımız var."
(Price Pritchett, Amerikalı İşadamı ve Yazar)

“İyi yönetişim, ortak zemine doğru çalışmayı gerektirir. Kolay 
değil ”. (Pete Hoekstra)

"Her şeyi kendi başınıza yapmaya değil, insanlarla ve 
kaynaklarla bağlantı kurmaya çalışın. Bu disipline ve sebata 
sahip olmak gerçekten önemlidir." (Chieu Cao, Perkbox'ın 
kurucu ortağı)

"Etik ve eşitlik ve adalet ilkeleri takvimle değişmez." (D.H. 
Lawrence)

"Başarı çalışanlara bağlıdır. Çalışanlarımı tanımak ve onlarla 
bağlantı kurmak benim için çok önemli." (Divine Ndhlukula, 
DDNS Security Operations Ltd'nin kurucusu ve genel 
müdürü)

WISED– İlham verici sözler
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   Section 2 – Unit 1 – Sustainable Development

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kapasitesinden ödün 

vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, 

ekonomik büyüme, çevreye özen ve sosyal refah 

arasındaki dengeyi garanti eden bir gelişmedir. Yaşam 

kalitesi iyileştirilirse ve taşıyıcıları yenilenebilir doğal 

kaynakların sınırlarını aşmazsa, alan yükü 

oluşturmazsa ve doğal kaynakları kendi özümseme 

kapasitesinin ötesinde kullanmazsa, topluluk gelişimi 

sürdürülebilirdir.

BİLGE – SOSYAL GIRIŞIM GELIŞIMINDE KADINLAR

Sürdürülebilir 
Kalkınma Nedir?

Bölüm 2 - Ünite 1 - Sürdürülebilir Kalkınma

Anahtar Kelime: Sürdürülebilir 
Kalkınma
Sürdürülebilirlik veya sürdürülebilir 
kalkınma kavramı, doğal kaynaklar ve 
çevre ekonomisinin temel 
kavramlarından biridir. Sürdürülebilir 
kalkınma, uzun vadeli bir yaşam 
perspektifinin ve insanlığın ilerlemesinin 
merkezidir. Aynı zamanda önemli bir ön 
koşul ve Dünya'da çok sayıda insan 
faaliyetlerinin etkili bir organizasyon nihai 
hedefidir. Sürdürülebilirlik kavramı yeni 
değil. Kökleri klasik iktisade bilimin 
çalışmalarında, insan sosyal gelişiminin 
perspektifinin ne olduğu sorusuna cevap 
verme çabalarında yatmaktadır.
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Ekonomi tarihinde sadece bir değil, çeşitli kalkınma paradigmaları 
vardır. Geleneksel kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma bunlardan 
ikisidir. Geleneksel gelişme, insanın ilk uygarlıklardan günümüze 
tarihini karakterize eden bir gelişme biçimidir. Doğa, insan yaşamını 
iyileştirmek için değiştirilen veya sömürülecek yerdir.

Sürdürülebilir Kalkınma, 20. yüzyılda dünyanın başlıca çevre 
sorunlarını ve doğal kaynakların kıtlığını ele almak için tasarlanan yeni 
bir kalkınma paradigmasıdır. Bunun sonucu olarak uluslararası toplum 
bu tür bir gelişmeyi kademeli olarak uygulamaya çalışıyor.

Sürdürülebilir olması için, şirket çevre, ekonomik kalkınma ve tüm 
insanların refahı kavramını entegre etmelidir - sadece mevcut nesiller 
için değil, aynı zamanda gelenler için de. Sürdürülebilir kalkınmanın 
üç temel unsuru vardır: ekonomik (temel ihtiyaçların karşılanması), 
ekolojik (kaynakların korunması ve optimal kullanımı) ve Eşitlik 
(toplumda olumlu etki). Bu nedenle Sürdürülebilir Kalkınma kavramı 
üç E'nin (Ekonomi, Çevre, Eşitlik) kuralı ile ilişkilidir.

Ekonomik açıdan sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve 
verimlilik elde anlamına eder. Sürdürülebilir kalkınmanın amacı 
ekonomik verimlilik, sosyal ilerleme ve çevresel sorumluluğa 
dayanmalıdır. Çevresel sürdürülebilirlik ilkesi, hayati çevresel 
süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve biyolojik kaynakların sürdürülmesi 
gerekliliği ile tutarlı bir kalkınma sağlar. 

Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ilkesi, insan topluluklarının kültürel 
ve geleneksel değerlerine uygun kalkınmayı sağlar ve kimliklerinin 
güçlendirilmesine katkıda bulunur.



Sosyal sorumluluk ilkesini benimsemiş ve yeterince uygulayan 
işletmeler, bir takım faydalar elde edeceklerini varsaymaktadırlar. 
Sosyal Sorumluluk için İş dünyasının önde gelen kar amacı gütmeyen 
kuruluşlarından biri tarafından yapılan araştırmaya göre, kurumsal 
sosyal sorumluluk kabulünün en önemli katkıları şunlardır: satışları ve 
pazar payını artırmak, içerideki konumu güçlendirmek, kurumsal imajı 
ve nüfuzu geliştirmek, çalışanları çekme, motive etme ve koruma 
yeteneğini güçlendirmek, işletme maliyetlerini azaltmak ve yatırımcılar 
ve finansal analistler için çekiciliği artırmak. Yani kalkınma kavramı 
değişti, sadece ekonomik açıdan değerlendirilerek, bu artık bugün 
durumdur.

Böylece, sadece insanın maddi refahına önem veren ilk tamamen 
ekonomik bakış açısından, kalkınmanın da bu süreçte temel kabul 
edilen bir dizi toplumsal değişkene (eğitim, sağlık, sivil ve siyasi 
haklar) dayanarak değerlendirildiği bir aşamaya geçtik.

Özkaynağa yapılan bağışlar, topluma fayda sağlama veya en 
savunmasız olanlara yardım etme gibi toplum temelli faaliyetlere 
odaklanan işletmeler, çalıştıkları toplum üzerinde doğrudan bir etkiye 
sahiptir.

Bunun nedeni, şirketin çevre odaklı faaliyetlerinin toplumun refahına 
olduğu kadar toplumun bütününe de katkıda bulunmasıdır. Aslında, 
Kurumsal sosyal sorumluluk sürdürülebilirlik temel bir unsuru olarak 
kabul edilir.

Şirketler, ekonomik büyümelerinin yanı sıra rekabet avantajını 
yöneterek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda 
bulunabilirler, aynı zamanda çevre korumasını sağlamak ve sosyal 
sorumluluğu teşvik etmek ve uygulamak. Sosyal sorumluluk açısından 
bakıldığında, aslında sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması, şirketin 
tüm paydaşlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine, yeteneklerine, 
hissedarlarına ve yönetimine fayda lar getirmaktadır.



Sürdürülebilir kalkınma 
nedir?

aynı soru

farklı cevap

Sürdürülebilir kalkınmaya ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
(SDG'ler) basit bir giriş

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: 
geleceğe zaman atlamalı | Leen 
Zevenbergen | TEDxMaastricht
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Sürdürülebilir Kalkınma (SDG) hedefleri, çok sayıda paydaşın 
geniş kapsamlı tartışmalarının bir ürünüdür ve çok çeşitli 
sektörleri kapsamaktadır. Giderek birbirine bağlı, karmaşık ve 
çalkantılı bir dünyada, iş keşfedilmemiş sularda geziniyor.

Bu belirsizliğin ortasında, küresel topluluk, daha sürdürülebilir, 
eşitlikçi ve kapsayıcı bir toplum inşa etmede iş de dahil olmak 
üzere tüm paydaşlara rehberlik etmek için küresel bir eylem 
çağrısında bir araya geldi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(SDG'ler) hükümetler için tasarlanmış ve onaylanmış olsa da, 
aynı zamanda topluma iş katkılarını ölçmek için küresel bir 
çerçeve oluşturmaktadır – şirketlerin 'amaç larıyla nasıl 
kazanabilecekleri'.

Önde gelen şirketler her zaman sürdürülebilirlik kurumsal 
strateji, karar verme ve yönetim çekirdek içine entegre 
çabalarına dahil olmuştur. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri bize 
dünya ihtiyaçlarını ve hırslarını işletme çözümlerine dönüştüren 
yeni bir bakış açısı sağlar.

Bu çözümler, işletmelerin riskleri daha iyi yönetmelerine, tüketici 
talebini tahmin etmelerine, gelişmekte olan pazarlarda 
pozisyonlar oluşturmalarına, gerekli kaynaklara erişimlerini 
sağlamalarına ve tedarik zincirlerini güçlendirmelerine olanak 
sağlayarak dünyayı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
ulaşmaya itecektir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, bu eğilimi 
ileriye taşımak için ikna edici bir çerçeve olarak 
konumlandırılmaktadır.

Bölüm 2 - Ünite 2 - Sürdürülebilir Kalkınma, Hedefler, Fonlar ve SDG'ler 

neden iyi bir iş

Birleşmiş Milletler herkes için 

daha iyi ve daha sürdürülebilir bir 

geleceğe ulaşmak için plan 

olarak kabul edilen 17 hedef 

geliştirdi.

Anahtar Kelimeler: 
sürdürülebilir kalkınma

Source pictures: Noun Project 
By Phonlaphat Thongsriphong
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Hedefler, pazar fırsatları konusunda yılda 12 trilyon dolara ulaşabilecek 
ve 2030 yılına kadar 380 milyon yeni iş yaratabilecek tek bir seviyede 
inovasyon, ekonomik büyüme ve kalkınmayı başlatma potansiyeline 
sahip.  Kadınların güçlendirilmesini örnek alın. Cinsiyet eşitliğini 
sağlamamıza 202 yıl kaldı ve aradaki fark genişleşiyor. Bu üzücü durum 
kayıp bir fırsat.

Kadınlar, aileleri, yerel topluluklar, ekonomiler ve dünya kaybediyor. 
Aslında, kadınların güçlendirilmesi 2025 yılına kadar küresel GSYİh'ya 
28 trilyon dolar ekleyebilir.

SDG Compass işletmeler için tasarlanmış bir araçtır ve Küresel 
Raporlama Girişimi, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi ve BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi girişiminin ortak çabaları yla geliştirilmiştir. 
Özellikle, SDG Compass 57 mevcut iş araçları ve SDG ile ilişkileri 
haritaları 300'den fazla göstergeler Küresel Raporlama Girişimi (GRI), 
Sürdürülebilir Muhasebe (SASB), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 
CDP, BM Küresel Kompakt ve diğerleri tarafından geliştirilen 300'den 
fazla göstergelerin bir listesini oluşturmak için her SDG için izleme ve 
performans ölçümü sağlamaktır. SDG'lerin finansman açığını kapatmak 
gerçekten ekonomik fırsatların kilidini açmakla ilgilidir. İklim değişikliğiyle 
mücadele, sadece gelişmekte olan piyasalarda 2030 yılına kadar 23 
trilyon dolarlık bir yatırım fırsatının kilidini açabilir.

Sürdürülebilir kalkınmayı uygulamak için, farklı müşteri ihtiyaçlarına 
(Müşteri Bakımı) odaklanmak, kalifiye eleman sahibi olmak, örnek bir 
liderlik ve kurumsal kültür (Mükemmel İşveren) oluşturmak ve son olarak 
öncelikli hedef olarak çevreile birlikte kullanılan kaynaklara odaklanmak 
(Çevre için Rol Modeli) gibi farklı becerilere odaklanmak ve uygulamak 
gerekir.



Bu şekilde paydaşların katılımını hedefleyen bu iş modeli, Rekabetçi 
Karlılık üzerinde hemen olumlu bir etkiye sahiptir. Gerçekten de, 
hissedarlar yeterli temettü ve bu modelden hisselerinin değeri kalıcı bir 
artış bekliyoruz çünkü yatırım yapmak için daha motive olma 
eğilimindedir.

SDG'ler neden iş için iyidir? Sürdürülebilir Hedeflerin geliştirilmesiyle 
uyum için avantajlar sundukları için SDG'ler iş için iyidir. Onlar iş fırsatı 
için bir yol haritası vardır. İşletmelerin sosyal etkiyi sürdürmesi ve 
SDG'lerle etkileşimde bulunmaları için bir takım zorlayıcı nedenler vardır. 
Toplumun daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısına kulak verme 
ihtiyacının ötesinde, amacı kârla karıştırmak, seçici tüketiciler ve 
yatırımcılar için uygun benzersiz bir rekabet avantajı yaratabilir.

Finansal değerin beş farklı itici liği şirketleri hem sosyal etki hem de SDG 
uyumunu temel işlerinin bir parçası haline getirmeye zorlar: Pazar 
farklılaşması ve büyümesi için yeni fırsatlar yaratarak yeni gelir elde edin 
- Bu ekonomik faydalar 2030 yılına kadar yılda en az 12 trilyon ABD 
doları değerindedir. Küresel ekonomimizde, yeni bir küresel orta sınıfın 
ortaya çıkması, tüketici tercihlerinde "sorumlu" ürünlere doğru dramatik 
değişimler ve tutumlu inovasyon büyümeye hazır yeni pazarlar 
yaratmaktadır. Hızla ortaya çıkan ve farklı bir tüketici tabanıyla ilişkili 
büyüme potansiyelinin ötesinde, tüketici tercihleri de önemli ölçüde 
değişmektedir: küresel tüketiciler, şirketlerin sosyal ve çevresel sorunları 
çözmek için sorumlu bir şekilde çalışması gerektiğine ve şirketlerden 
sunulan daha sorumlu ürün ve hizmetleri görmek istediklerine kesin 
olarak inanmaktadırlar.



Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri politika geliştirme için kılavuz olarak 
(Faaliyet izni) - Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu şirketler ve 
açıkça nasıl iş hükümetlerin SDG'ler elde etmek için yardımcı iletişim 
kurabilir, çalışmak için güçlü izinkonsolide ve rekabetten ayırt olma daha 
büyük bir şans var. SDG'lerle uyumlu hale getirmek, şirketlerin 
lisanslarıyla ilişkili riskleri yönetirken daha fazla seçenek göstermelerine 
olanak tanır.

Faaliyet gösterdikleri çevrenin dinamizmini açıkça tanıyan şirketler, bu 
sorunu çözmek için uygun stratejileri uygulayabilirler. Güçlü toplum 
ilişkileri, hükümetlerin iyi niyet ve yerel halktan saygı siyasi ve 
düzenleyici riskleri azaltabilir. Hükümetler, kapsayıcı iş gelişimini 
hızlandırabilecek yerli üretim ve tüketimi desteklemek için giderek daha 
fazla olumlu ve olumsuz teşvikler sağlamaktadır. Dünya çapında giderek 
artan sayıda ülke, çeşitli politika araçları yla kapsayıcı işletmeleri 
desteklemektedir.

İş gücünüzü optimize ederek ve güveninizi geri kazanarak yeteneklerinizi 
koruyun - SDG'lerin ortak dili ve ortak amacına uygun hale gelerek, temel 
ihtiyaçları karşılayarak ve insan haklarını koruyarak, işletmeler yeni ve 
geliştirilmiş bir sosyal sözleşme oluşturabilecekler.

Yeni gelir ve büyüme nin ötesinde, çeşitlilik ve katılım giderek şirket 
performansındaki gelişmelere bağlıdır ve yetenek rekabetini 
hızlandırmaktadır. İşletmeler artık giderek az alan teknik ve mesleki 
beceriler için küresel olarak rekabet ediyor.



Kurumsal vatandaşlık (yani bir şirketin rolü, ya da topluma karşı 
sorumlulukları) yetenek piyasasında önemli bir kriter olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum, sosyal açıdan daha bilinçli şirketlerin en iyi 
çalışanları çekme, ilgi çekme ve elde tutma konusunda avantaj elde 
etmesini sağladı.

Orada artan inanç - ve kanıt - daha iyi ve daha çeşitli yetenek daha iyi 
sonuçlar üretir. Kurumsal faaliyetlerin SDG'ler bağlamında ekonomik, 
çevresel ve sosyal etkileri nasıl yansıttığını tam olarak anlayarak tedarik 
zinciri sürdürülebilirliğini ve operasyonel verimliliği artırarak tedarik zinciri 
esnekliğini artırın.

Tedarik zincirlerinin esneklik için optimize edilmesi işlem maliyetlerini 
düşürebilir ve operasyonel verimliliği artırabilir. Büyüme ve yeni pazar 
fırsatları yoluyla gelir artışlarının ötesinde, sosyal etkiyle etkileşim 
maliyetleri yönetmenize ve verimliliği optimize etmeye yardımcı olabilir.

Örneğin, tedarik zinciri sürdürülebilirliği giderek şirketlerin itibarı ve 
markalarına anlamlı katkılar sağlarken iş değeri bir çekirdek jeneratör 
olarak anlaşılmaktadır.

Büyüyen perakendeci odaklı tedarik zinciri ortamında, tedarikçiler sadece 
maliyetleri düşürerek değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel hususları 
entegre ederek kendilerini farklılaştırmak için fırsatlar aramaktadırlar.

İş Çözümleri Geliştirmek - SDG'leri, şirketin daha başarılı ve daha 
sürdürülebilir hale getiren iş çözümleri yapma potansiyelinden 
yararlanmak için stratejik düzeyde uygulamak. Olumlu yönde iyileştirme 
ve SDG'ler üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaya yönelik yönler 
planlamak.

İletişim - düzenli ve şeffaf iletişim etkileri ve SDG'lere doğru ilerleme 
dikkate alınır.



Sürdürülebilirlik neden 
işletmenin merkezindedir?

aynı soru

farklı cevap

İş ve sürdürülebilir kalkınma – birbirleri için çalışabilirler mi?

ş

ş ğ
ğ

Sürdürülebilirlik neden iş eğitiminin 
merkezindedir | Tiiram Sunderland 
|TEDxLondraBusinessSchoolTEDx
LondraBusinessSchool

.
İş ğ ğ

ğ
ğ ş

SDG'ler ve İşletme

İş

ş

ş

BİLGE – SOSYAL GIRIŞIM GELIŞIMINDE KADINLAR

Bu bölümde bizim sevdiğimiz ve size tavsiye ettiğimiz film, kısa videolar, şarkılar vb 
bir koleksiyon bulacaksınız.

WISED – SOSYAL GIRIŞIMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR

https://www.youtube.com/watch?v=Rht4d4GdYbM
https://www.youtube.com/watch?v=AkmB8b6Bn3A
https://www.youtube.com/watch?v=AkmB8b6Bn3A
https://www.youtube.com/watch?v=AkmB8b6Bn3A
https://www.youtube.com/watch?v=ivm191V50KE
https://www.youtube.com/watch?v=ivm191V50KE
https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc


   Section 2 – Unit 6.2.3 – ow to implement the SDG’s in a companyBölüm 2 - Birim 3 - Bir şirkette SDG nasıl uygulanır 

Her büyüklükteki şirket, ekonomik büyümenin yönünü 

ve katkıda bulunma zamanını değiştirerek her hedef 

için değerlerin oluşturulmasına katılabilirler. 

Sürdürülebilirlik sorunlarının sorumluluğunu üstlenerek 

ve yönetimde kanıtlanmış SDG ile elde edilebilen 

yollardan bazıları. Bu, üretkenliğin geliştirilmesine ve 

işletmelerdeki riskin azaltılmasına yardımcı olacaktır. 

Etkileri mali olmayan önlemler olsa bile, karışık 

hedefler belirlemek kesinlikle gereklidir.

Yaşanabilir bir dünyaya dönüşüm, 

uzun süredir küresel bir hedeftir. Bu 

yeni bir şey değil, bugün hiçbir 

zaman ve fırsat, kritik hareket kütlesi 

kadar kritik değil. Artık değişimin 

arzu edilmediği, ancak gerekli 

olduğu dönüm noktasındayız. Tam 

da değişim kritik bir şekilde gerekli 

olduğundan, yeni zorluklar 

inovasyon ve gelişme için birçok 

yeni fırsat yaratır.

Anahtar Kelimeler: 
sürdürülebilirlik 
geçişi

Source pictures: Noun Project
By Takao Umehara
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Buna ek olarak, sektörel değişim kapasitesini teşvik etmek için 
sektör düzeyinde iletişim açık olabilir. Her şeyden önce, sistemin 
ayakta kalabilmesi için, işletmelerin hedeflerinin ne olduğunu 
anlamak gerekir. Küçük ve orta ölçekli girişimcilik ve start-up'lar, 
özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin payının dünyanın 
en büyüğü olduğu Avrupa'da hedeflere ulaşmada büyük bir role 
sahiptir.

Avrupa Komisyonu'na göre, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler 
AB'deki tüm işletmelerin %99'unu temsil ediyor ve toplam istihdamın 
%70'inden sorumlu.

Avrupa, inovasyon, girişimcilik, start-up desteği açısından da hızla 
ABD ve Asya'ya yetişiyor ve bunların birçoğu işbirliği, ortak yaratım, 
sürdürülebilirlik ve eşitliğe olumlu bir yaklaşım getiriyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini değer yaratma sürecine dahil 
eden kuruluşlar için birçok avantaj vardır. İlk olarak, çevre dostu 
çözümler eve dayalı yeni talep biçimleriyle sonuçlanan pazar 
fırsatlarına güvenebilirler.

Ayrıca marka ve pazar konumlandırma kullanır. Bu şekilde iş 
yapmak daha gelişmiş sistemlere, daha iyi müşteri ilişkilerine yol 
açar, operasyonel verimliliğin geliştirilmesine yardımcı olur, süreçleri 
geliştirir, kaynak tasarrufuna ve maliyet tasarrufuna yol açar ve 
şirketin hayatta kalmasını koruyan olumlu bir itibar yaratır

WISED – SOSYAL GIRIŞIMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR
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Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm Ağı, SDG'lerin Küresel Endeksi'ni 
üreten ve her ülkeyi uygulamaya katkısı açısından ayrı ayrı 
değerlendiren bir danışmanlık şirketidir. Kalkınma politikaları ve 
çerçevelerinin tanımlanmasında sektör ve ortaklık arasındaki işbirliği 
çok düşük bir seviyededir.  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 
çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal konularla ilgili farklı 
kalkınma alanlarını ifade eder.

"Ölçtettiğimiz önlemler yaptıklarımız yaptıklarımızı etkiler": 
İstatistiksel göstergeler, ölçüm, izleme, analiz gibi karar verme 
süreçlerine rehberlik eden araçlar olabilir.

Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanmasında 
sadece iş sektörü ve kamu kurumlarının gerçek ortaklığı ihtiyacımız 
olan sonuçları verebildiği için, bu tam olarak elimizden gelenin en 
iyisini yapmamızın amacıdır.

Yani, yeni şirketlerin SDG'leri iş stratejisine entegre etmenin bazı 
basit yolları vardır. Onlar kuruluşunuz için en önemli hedefleri seçin 
olabilir

• Hedeflerin farkındalığını artırmak
• İstihdam fırsatlarını önceliklendirmek
• Tedarik zincirlerini inceleyin
• Şeffaflığı artırın
• İklim azaltma yatırım
• Uzun vadeli hedeflere odaklanın

WISED – SOSYAL GIRIŞIMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KADINLAR



İşletmeler ve SDG’ler 
arasındaki bağlantı nedir?

aynı soru

farklı cevap

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye etti.

İş dünyası ve SDG'ler arasındaki bağlantı nedir?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
ve İş

SDG'lerde bir şarkı: «SDG'leri Seviyoruz (Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri)«
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Anahtar Kelimeler:

Günümüzde, dünyamızın insanlığı etkileyen birçok ciddi sorunu var. Bu sorunlar 
iklim değişikliği, yoksulluk ve HIV / AIDS gibi farklı tehlikeli hastalıklar türetilmiştir. 
BM, sürdürülebilirlik ile ilgili bu sorunları tartışmak ve harekete geçmek için bazı 
küresel konferanslar düzenlemiştir. Küresel işbirliğinin aciliyeti, toplumumuzun bugün 
karşı karşıya olduğu ve çok karmaşık ve sürekli değişim içinde olan sorunların artan 
farkındalığından kaynaklanmaktadır.

Bu sorunların dünya çapında yayıldığı için, tek bir ülkede üretilen hiçbir araştırma nın 
çözülmesi yeterli değildir.

Bölüm 2 - Ünite 4 - Fırsatlar ve bazı başarılı örnekler

 
Section 2 - Unit 4 – Fırsatlar ve başarılı örnekler

Source pictures: Noun Project
By Adrien CoquetAnahtar kelime : 

Fırsatlar
Gerçek dünyayı iyileştirmek 
yerine sürdürmeyi mümkün 
kılan bir zaman veya 
koşullar kümesi.

Anahtar kelime : 
Başarılı örnekler
Sürdürülebilirlikle ilgili sorunları 
çözmek için alınan önleme ve 
önlemlerle ilgili iyi uygulamalara 
atıfta bulunurlar.
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Sürdürülebilir Girişimcilik (SE) hem sürdürülebilirlik hem de girişimciliği 
bir araya getirmektedir. Daha fazla ayrıntıya girerek, Sürdürülebilir 
Girişimcilik (sustainopreneurship) sistematik iş kullanımı yoluyla 
çevresel veya sosyal sürdürülebilirlik ile ilgili konuları içerir. Örneğin, 
küresel sorunlar sürdürülebilirlik yeniliklerinin devreye satılarak iş için 
fırsatlara dönüştürülmesidir.

Bunu söyleyerek, sürdürülebilirlik girişimcilik ve sürdürülebilirlik için 
yenilik olarak tanımlanır.

Sürdürülebilirlik pazarı sanayi odaklı ülkelerde gelişmekte olan 
ülkelerde gelişmekte olan ülkelerde, bunun yerine gelişmekte olan 
ülkelerde neredeyse yok gelişmekteolan.  Piyasa sadece tanıyamayan, 
aynı zamanda onlardan fayda elde edenler için fırsatlar sunmalıdır.

Bazı araştırmalar, stratejik faaliyetlerin özünde sürdürülebilir stratejilerin 
uygulanmasının paydaşlar için değer yarattığını ve gelecek nesiller için 
zenginliği koruduğunu göstermiştir.

Birçok girişimcinin de sürdürülebilir kalkınma işleriyle ilgilenmesi, sosyal 
değişimle ilgilendikleri anlamına gelir, bunun sonucu olarak yoksulluk, 
kirlilik ve diğerleri gibi farklı sosyal sorunlara yönelik uygulamaları 
benimsemeye çalışırlar.  Sosyal değişim, değerlerin, tutumların veya 
işletmeler de dahil olmak üzere sosyal kurumların toplumsal açıdan 
değiştirildiği sosyal süreçleri içerir. Örneğin, birçok sosyal girişimciler 
kar amacı gütmeyen kuruluşlarda meşgul. Bir örnek Kiva adlı kar amacı 
gütmeyen bir kuruluş aracılığıyla gösterilebilir. Görevleri, yoksulluğu 
hafifletmeyi amaçlayan borç verme yoluyla insanları birbirine bağlamak.
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Ortaklar yerel kuruluşlardır. borçluların taranması ve bireysel projelere 
kredi kolaylığı ndan sorumludur. Kiva kredileri hiçbir faiz oranı ücreti 
gerektirdiğinden, alan ortakları yerel borçlulara bir hizmet ücreti veya 
faiz oranı talep edebilir.

Genellikle, saha ortakları SE, okullar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, 
MFI faizsiz sermaye kaynaklarına erişim sağlayarak yerel kalkınmayı 
kolaylaştırmak la ilgileniyor.

Kiva internet ve mikrofinans kurumlarının dünya çapında bir ağ 
yararlanarak, dünya çapında fırsat ikna etmek için en az 25 $ ödünç 
sağlar. Organizasyon 2005 yılında kurulduğundan bu yana, dünya 
çapında yaklaşık altı yüz bin kredi veren altmış farklı ülkede mikro 
işletmelere 200 milyon dolardan fazla kredi sağlayan meşgul vardır.

Öte yandan, başarılı sürdürülebilir kalkınma uygulama nın en iyi 
örneklerinden biri 440 kişilik bir nüfusa sahip bir köyün hikayesidir: 
Viladamat, Girona, İspanya. 

Viladamat Konseyi kendi kendine tüketim güneş kurulum ile enerji 
verimliliğini artırmayı amaçlayan yenilikçi bir proje vardı. Yerel bir 
mühendislik firması SUNO, belediye binasına 15000 avroluk bir 
maliyetle sonuçlanacak 12 adet güneş fotovoltaik (PV) modülünün tam 
güç sağlaması gerektiği sonucuna vardı.
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Konseye göre, bu proje Viladamat sakinlerini de içine alarak daha 
başarılı olabilir. Sakinleri bu projenin arkasındaki nedeni anlarsanız, 
doğrudan kendi araziüzerinde olumlu bir etki göreceksiniz gibi yatırım 
yapmak için daha motive olacağına inanıyordu.

Ayrıca, olumlu etki crowdlending kampanyaları için özel olarak 
tasarlanmış crowdlending platformu ECrowd sayesinde!

Kampanyanın başlatıldığı birkaç gün sonra, köy sadece 22 yerel sakinin 
katkıları sayesinde ihtiyaç duyulan sermayenin tamamını elde etti. Bu 
nedenle, belediye binasının yıllık tüketimini %20 oranında azaltmasını 
sağlamak için güneş ENERJISI panellerinin konması sağlandı.

Buna ek olarak, PV güneş panelleri kurulumu ile, Konsey yılda 1000 
avroya kadar tasarruf edecek ve CO2 emisyonlarını yılda 2,5 ton 
azaltacak.

Özetle, Viladamat crowdlending platformu nun kullanımı ile kendi 
kendine tüketim güneş kurulum finanse başardı İspanya'da ilk belediye; 
bu başarılı Sürdürülebilir Kalkınma hikayeleri mümkün olabileceğini 
kanıtlıyor!
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  Bölüm         2

Alıştırma - Uygulama

Alıştırma Uygulama



  Bölüm         2

Sürdürülebilir kalkınma nedir?

Sürdürülebilir Kalkınmayı uygulamak için hangi becerilere 

odaklanmak gerekiyor?

İlgili 3 beceri vardır, bunları aşağıdaki boş alanlara yazmaya 

çalışın.

Her beceri için size yardımcı olması için bir harf eklenecektir.
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Alıştırma Uygulama



  Section        2

Doğru mu yanlış mı?
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❑ Doğru 
❑ Yanlış 

Alıştırma Uygulama
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❑ Yanlış

Doğru mu yanlış mı?

Alıştırma Uygulama
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Bölüm 3 

İyi Yönetim

• İyi Yönetişimin tanımını anlama

• Yönetim yapılarının beş temel ilkesini anlama 
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   Section 3 – Unit 1 – Good Governance

Bu kavram dört bileşenden oluşur: yönetim sisteminin sorumluların rızasına sahip 

olduğu anlamına gelen meşruiyet, çoğulcu, çok partili demokrasi tarafından garanti 

altına alınabilecek rızayı vermek ve reddetmek anlamına gelir.

İyi yönetişimin temel unsurlarından biri etkin hesap verebilirlik süreçlerinin varlığıdır. 

Bu nedenle hesap verebilirlik, kamu görevlilerinin ve siyasi liderlerin eylemlerinden ve 

kamu fonlarının kullanımından sorumlu olmalarını sağlayacak mekanizmaların 

varlığını öngörmektedir. Bu, yönetimin ve özgür medyanın görünürlüğünü, kamu 

politikalarını benimseme ve uygulama becerisi (yetkinlik) ve tüm iyi yönetim sistemini 

desteklemesi gereken insan haklarına saygı ve koruma sağlarken etkin kamu 

hizmetleri sağlamayı gerektirir.

İyi yönetişimin sadece açıklık/şeffaflık ve hesap verebilirlik ile ilgili olmadığı, aynı 

zamanda:

Örgütsel hedeflerin doğrultusunda verimlilik

• Güven, dürüstlük ve profesyonellik kültürü ve

• Örgütsel esneklik

İyi yönetişim ne 
demektir?

Bölüm 3 - Ünite 1 - İyi Yönetişim

Anahtar Kelime: İyi Yönetişim
İngiltere Uluslararası Kalkınma 
Departmanı'nda (eski adıyla 
Birleşik Krallık Denizaşırı 
Kalkınma İdaresi) aşırı bir politik 
tanım bulunabilir. İyi Yönetişim 
esasen, etkin ve verimli bir Kamu 
İdaresi'nin finansmanın elde 
edilmesi için bir ön koşul olarak 
uygulanmasını ifade eder.
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Hükümetin, özel sektörün ve toplum kuruluşlarının karar vericileri 
halka ve ilgili kurumlara karşı sorumlu. Sorumluluk şekli ilgili kuruluşun 
türüne bağlıdır.

Hesap verebilirlik temelde hükümet performansına halkın güvenini 
artırmanın bir parçası olarak iyi bir yönetim faaliyeti oluşturmada çok 
önemli bir rol oynamaktadır. Hesap verebilirlik anlayışı, hükümet 
yetkililerinin sadece kurumsal emir komuta zincirindeki yüksek 
makamlara karşı sorumlu olmakla kalmamış, aynı zamanda genel 
halka, sivil toplum kuruluşlarına, kitle iletişim araçlarına ve diğer birçok 
paydaşa karşı da sorumlu oldukları görülmektedir.

İyi yönetişim kavramının kullanımı, uluslararası örgütlerde ekonomi 
yönetiminden siyasetin sonuçlarını etkilemek için politik liğe kadar 
önem değişimini göstermektedir. Bu yönelim, bazı uluslararası 
kurumların önceki tavsiyelerinin etkililiğinden şüphe ettiğini açıkça 
göstermektedir. Böylece Dünya Bankası, devleti "daha az yönetmek, 
daha iyi yönetmek" için teşvik etmedeki rolünü görüyor. Aynı 
zamanda, hükümetin politika lar benimseme becerisini güçlendirme 
gereği konusunda da tavsiyeler yer alıyor.

Dünya Bankası, kamu sektörünün verimliliğini ve etkinliğini artırmak 
için maliyetleri azaltmaya yönelik kısa vadeli tedbirler ve orta vadeli 
insan kaynakları yönetimi politikaları olmak üzere iki tamamlayıcı 
çabadan oluşan devlet admnistration reformu için özellikle önemlidir.
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   Bölüm 3 – Ünite 2 – Yönetişim yapılarındaki beş anahtar prensip

Yönetişim 
yapılarının 
prensipleri 
nelerdir?

Source pictures: Noun Project

By Shocho

Anahtar kelime : 
Yönetişim yapıları
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Yönetişim yapıları şu beş anahtar prensip üzerinde yükselir: 

• Hesap verebilirlik.      Yasama ve yürütme süreçlerindeki rollerin net 
olması gerekir. Kurumların her biri yaptıklarını açıklamalı ve 
sorumluluk almalıdır. Hesap verebilirlik, açık yetkilendirme, 
yetenekli kurumlar ve uygulama mekanizmaları gerektirir. Bu 
olmadan, yolsuzluk ve yanlış uygulama gelişebilir ve iyi 
uygulamalar tanınmayabilir.

• Katılım. Politikaların kalitesi, uygunluğu ve etkililiği, politika 
zinciri boyunca - kavramdan uygulamaya kadar - geniş katılımın 
sağlanmasına bağlıdır. İyileştirilmiş katılım, muhtemelen sonuca ve 
politikaları uygulayan Kurumlara daha fazla güven yaratmaktadır. 
Katılım, büyük ölçüde merkezi hükümetlerin politikaları geliştirirken 
ve uygularken kapsayıcı bir yaklaşım izlemesine bağlıdır.

• Etkililik        yönetim kurulu ile ilgili faaliyetlerin ileriye dönük dikkatli 
bir şekilde planlanması, komite toplantılarının verimli bir şekilde 
yürütülmesi, organizasyonel performansın düzenli olarak 
değerlendirilmesi, bir yönetici yedekleme planına sahip olunması 
ve uygun olduğu durumlarda alt komitelerin etkin kullanımı 
anlamına gelir.

• Açıklık . Kurumlar açık bir şekilde çalışmalıdır. Yaptıkları şey ve 
aldıkları kararlar hakkında aktif olarak iletişim kurmalıdırlar. Genel 
halk için erişilebilir ve anlaşılır bir dil kullanmalıdırlar. Karmaşık 
kurumlara olan güveni artırmak için bu özellikle önemlidir.

• Şeffaflık  bir tutarlılık biçimi olarak (uygun kamu kaynak yönetimini 
aramak) - ve özel sektör eylemini ve kamu ile özel sektör arasında 
verimli ortaklığı kolaylaştıran bir ortam olarak. Kapasite geliştirme 
kapsamında, "yönetişim" ilkesinin uygulanmasına yol açan bir 
eylem olduğu düşünülmektedir.

Source pictures: Noun Project By Made X Made
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Kadın ve erkeklerin katılması, yönetimin temel unsurudur. Katılımcı 
kadın ve erkek doğrudan veya meşru kurumlar veya temsilciler 
aracılığıyla sunulabilir. Önemli olan, iyi yönetişime katılımın 
bilgilendirilmeleri ve organize edilmesi ve demokrasi temsilcisinin 
karar verme sürecinde sadece toplumdaki en savunmasız insanları 
ilgilendirdiği anlamına gelmez.

Bu da bizi ifade özgürlüğüne ve örgütlü sivil topluma yaklaştıracağı 
anlamına geliyor. "İyi " bir yönetime sahip olabilmek için tarafsız bir 
şekilde uygulanan adil hukuki yapıya saygı göstermelidir. Özellikle 
azınlıklar için, insan haklarının tam olarak korunmasını garanti altına 
almalıdır.

Şeffaflık aynı zamanda iyi yönetişimin önemli bir unsurudur. Bu, alınan 
ve uygulanan her kararın kural ve yönetmeliklere uygun şekilde 
verilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu kurallara uyulması, bilginin bu 
tür kararlardan ve bunların uygulanmasından etkilenecek kişiler 
tarafından serbestçe ve doğrudan erişilebilir olduğu gerçeğine götürür.

Ayrıca, sağlanan bilgilerin yeterli olduğunu ve kolayca anlaşılabilir 
formlarda ve medyada sağlandığını gösterir. İyi yönetişim, kurumların 
ve süreçlerin tüm paydaşlara makul bir zaman dilimi içinde hizmet 
etmeyi aramasını gerektirir. İyi yönetişim, düzenlenmiş bir sermaye 
piyasasına erişimden bağımsız olarak, her şeyden önce paydaşlarına 
yönelik bir görevdir.

Sonuç olarak, iyi yönetişimin uygulanmasının başlıca avantajları 
olduğu söylenebilir: karar verme süreçlerinin etkinliği, güç dengesi 
(Çek ve denge), kaynakların çekimi (mali ve finansal olmayan), yetki 
ve sorumluluklarda hesap verebilirlik, kurumsal risklerin daha iyi 
kontrolü, çatışmaların azaltılması (özellikle sahipleri arasında), şirketin 
sürekliliği, her şeyden önce.



İşçileri şgücü piyasası riskine karşı korumak için kullanılan en yaygın 
politikalar İstihdam Koruma Mevzuatı (EPL) ve İşsizlik Sigortası 
Faydaları'dır (UIB). İşgücü piyasası esnekliği ile güvenlik arasındaki 
denge, canlı bir politika meselesidir.

Çalışanlar, sürekli kamu işlerinde kendilerini en güvende hissederler. 
Kamu sektörü işleri büyük ölçüde en güvenli olarak kabul edilir ve bu 
sektörde iş güvenliğinin UIB veya EPL ile korelasyonu esasen sıfırdır.

Bireylerin istihdam koruması veya işsizlik sigortası gibi işgücü 
piyasası kurumlarından nasıl etkilendiğini ve bu iş güvenliğinin nasıl 
artırılabileceğini anlamamız gerekiyor. Şu anda profesyoneller, birkaç 
yıl önce olduğu gibi sadece geleneksel maaşlara odaklanmakla 
kalmıyor, şu anda işyerindeki fırsatlar denizinde duygusal ücretler 
hakkında düşünüyorlar. Aile, çift ve arkadaşlarla paylaşma zamanı 
çok önemlidir, çünkü sosyal ilişkileri sürdürmek mevcut işgücünün 
kaygılarının bir parçasıdır.

   Bölüm 3 – Ünite 3 – İş güvencesi

Source pictures: Noun Project By Aneeque Ahmed 

Anahtar kelime :
Iş güvencesi
Güvenli olan ve 
işten çıkarılma 
olasılığı düşük olan 
bir işe sahip olma 
durumunu ifade 
eder.
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Bir şirketin çalışma ortamında en yüksek verimlilik düzeyine ulaşmak 
için çevreye ve çalışanlara özen gösterilmelidir. Çalışma hızı veya 
öngörülemeyenler, çalışma hayatını yönetme eğiliminde olan 
faktörlerden bazılarıdır. Şirketler genellikle Kurumsal Sosyal 
Sorumluluğu ve çalışanların iş / kişisel yaşam dengesini ihmal eder. 
Çalışanlar arasında sağlıklı alışkanlıkları teşvik eden girişimleri 
uygulamak ve dahil etmek, çalışanların yaşam kalitesini motive 
etmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur. Bu, işçi refahını, üretkenliğini 
ve katılımını artırır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, şirketlerin zenginliği 
çalışanlarının sağlığı ve refahı ile ölçülüyor. Çalışanların refahını 
teşvik eden bazı girişimlere ulaşmak kolaydır. İnsanları etkileyen ana 
faktörleri göz önünde bulundurarak, onlardan kaçınan veya çözmeye 
yardımcı olan çözümler aramalıyız.

Örneğin:
Adil ücret.

İş tanıma.

Yeni fırsatlar sunma.

Kişisel Gelişim.

Çalışanlarla çeşitlilik, cinsiyet eşitliği, gelir eşitsizliği veya göçmenlik 
gibi konularda etkileşim.
Source pictures: Noun Project

By Iconathon
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Güçlendirme, güç ve otoriteyi astlara devretmeye ve onlara işçilerin 
kendi işlerine sahip oldukları (ve sorumlu oldukları) hissini aktarmaya 
dayanır.

Şirketin beşeri sermayesinin çeşitli becerilerinin, becerilerinin, 
becerilerinin ve yetkinliklerinin kullanıldığı bir süreçtir.

Yetkilendirme, çalışma ekiplerinin üyeleri olarak optimum faydaları 
sağlayabilir ve organizasyon kritik bilgilere tam erişime ve bu bilgilere 
sahip olacaktır; bilgiyi kullanma ve her türlü işlemi yapma konusunda 
teknoloji, beceri, sorumluluk ve yetkiye sahiptir.

Bu teknik kesinlikle iyi bir yönetim stratejisidir ve eski piramit 
şeklindeki yapıyı kendi kendine yöneten ekipmanla değiştirir. Bilgiler 
herkesle paylaşılır ve insanlar daha motive ve kararlı çalışanlarla 
ellerinden gelenin en iyisini yapma fırsatına ve sorumluluğuna 
sahiptir. Tüm bunlar, daha iyi sonuçlar ve daha yüksek kalite ile daha 
verimli bir şirkete yansıtılır.

   Bölüm 3 – Ünite 4 – Sosyal girişimleri güçlendirme yoluyla yönetmek

Source pictures: Noun Project by Owen Rosser

Anahtar kelime:
Güçlendirme
Birine güç verme 
sürecini ifade eder, 
daha güçlü ve 
kendinden emin 
olmasını ve kişinin 
haklarına sahip 
çıkmasını sağlar.
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Şirket başarılı bir yolda ilerlemek ve verimli olmak istiyorsa, 
yetkilendirmenin bir iş planında uygulanması tamamen önerilir.

İşte temel aldığı bir dizi gerekli kavram, sürece müdahale etmelidir:

Güç: Her düzeyde çeşitlendirilmelidir. Lider, işçileri görevlerinden 
sorumlu tutmaları için onlara önem ve güven verir.
Motivasyon: Çalışmaya yönelik yetkilendirme için, çalışanların iyi 
çalışmaları kabul edilmeli ve iyi sonuçlar ödüllendirilmelidir.
Gelişim: Çalışanlar, birden çok kaynaktan gerçekleşebilecek sürekli 
eğitim yoluyla sürekli eğitim almalıdır. Böylelikle çalışanlar 
profesyonel olarak büyüyecek ve şirkete olan katkıları ve bağlılıkları 
artacaktır.
Liderlik: Yöntemin etkili olması için kararların merkezden 
uzaklaştırılması gerekir. Kuruluş, işçilere süreçleri daha etkili hale 
getirme fırsatı vermelidir.

Çalışan özerkliğini arayan bu yönetim modeli, yeteneklerin daha hızlı 
ortaya çıkması ve gelişmesi için uygun bir bağlam sağlar.

Source pictures: Noun Project

By Nithinan Tatah TH
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Katılımcı yönetim, çalışanları aşağıdaki iki alternatiften 
herhangi birinde içeren bir yönetim sistemi olarak kabul edilir:

Karar verme sürecinde, yani sorunun tanımlanmasında, olası 
nedenlerin analizi ve olası çözümlerin seçiminde.

İdari süreçte, şirketin farklı faaliyetlerinin planlanması, 
organizasyonu, koordinasyonu, yönetimi ve kontrolüne 
müdahale etmek anlamına gelir.

Şirketler sorunlarının tek başına makineler, teknoloji ve diğer 
ekonomik kaynaklarla çözülmediğini kabul ediyor. Katılımcı 
yönetim yoluyla kanalize edilen ve onları daha yüksek 
üretkenlik veya mükemmellik düzeylerine götürebilecek olan, 
insan enerjisi ve bilgi, deneyim ve yaratıcılıklarıyla işbirliğidir.

   Bölüm 3 – Ünite 5 – Katılımcı yönetim yoluyla sosyal girişimleri yönetmek

Source pictures: Noun Project By Vectors Point PK 

Anahtar kelime:
Katılımcı yönetim
Yönetim ve çalışanlar arasındaki 
iletişime dayalı bir örgütsel gelişme 
modelidir.

Source pictures: Noun Project 

By Nithinan Tatah
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Kararlar, daha fazla miktarda bilgi, bilgi ve deneyime dayandıklarında daha 
iyi olma eğilimindedir. Bir yönetici ne kadar bilgili veya deneyimli olursa 
olsun, hiçbir zaman tüm çalışanları kadar deneyime sahip olmayacaklar.

Katılımcı yaklaşımlar genellikle karar vermenin daha şeffaf olduğu 
anlamına gelir ve bu da personelin güvenini, dolayısıyla liderin liderliğini 
artırır. Şeffaflığın kendisi de bu yaklaşıma ek bir avantajdır.

Source pictures: Noun Project By Anagaja Design

Katılımcı yönetimin şirkette etkili olmasını sağlamak için, çalışanlarımız 
tarafından bir eğitim ve sürekli eğitimi teşvik etmek, kurumsal bir yeniden 
tasarım yapmak, çalışma ekipleri oluşturmak, kararları yakınlaştırmak ve 
özerklik ve sorumluluk vermek gerekli olacaktır.

Bu iş modeli, kendini adamış ve katılımcı iyi bir çalışma ortamı yaratmaya 
izin verir.

Source pictures: Noun Project By Alice Design
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Iyi iönetişim nedir? | Ben Warner | 
TEDxJacksonvilleSalon
https://www.youtube.com/watch?v=E6hWPDUUQ1w

Yönetişim yapıları ve rolleri:
https://www.youtube.com/watch?v=26l3hTqaRIQ

Iyi yönrtişim nedir?
https://www.youtube.com/watch?v=RFGV2N4ELNA
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Iyi yönetişim nedir?
aynı soru

farklı cevap

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye etti.
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https://www.youtube.com/watch?v=RFGV2N4ELNA


 Bölüm           3

Egzersiz- Uygulama

Egzersiz Uygulama



 
Section         3 Egzersiz Uygulama

Maddeleri resimlerle eşleştirmeye çalışın

İyi yönetişimin 5 anahtar prensibi nedir?

1. Hesap Verebilirlik 

2. Katılım  

3. Etkililik 

4. Açıklık 

5. Şeffaflık

 Source pictures: Noun Project By Made X Made
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Iyi yönetişim?

Apple'ın ilk seferinde başarılı olmadığını 
hepimiz biliyoruz. Aksine, kurucusu Steve 
Jobs'un uzun yıllar süren çabası ve 
liderliğiydi. Ancak Jobs, Apple ekibine 
güvendiği zaman büyük tanıtımı başladı.

Kendi alanlarında deneyimli ve uzman 
kişileri işe aldılar ve bu, sorumluluğu 
devrederek Apple'ın mevcut başarısını inşa 
etti.

Aşağıdaki metne göre doğru cevabı seçin:

Katılımcı yönetim yoluyla sosyal 
girişimleri yönetmek.

Sosyal girişimleri güçlendirme yoluyla 
yönetmek.
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Doğru cevabı seçin

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, şirketlerin zenginliği 
çalışanlarının sağlığı ve refahı ile ölçülüyor. Çalışanların 
refahını teşvik eden bazı girişimlere ulaşmak kolaydır. 
İnsanları etkileyen ana faktörleri göz önünde bulundurarak, 
onlardan kaçınan veya çözmeye yardımcı olan çözümler 
aramalıyız.

Örneğin:

❑ Adil ücret.

❑ İş tanıma.

❑ İşi yapmak için daha fazla zaman.

❑ Yeni fırsatlar sunun.

❑ Geçici anlaşma teklif edin.

❑ Kişisel Gelişim.
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Doğru mu, yanlış mı?

Dünya Bankası, iki tamamlayıcı çabadan oluşan 
devlet idaresi reformu için özellikle önemlidir: 
maliyetleri düşürmek için kısa vadeli önlemler ve 
kamu sektörünün verimliliğini ve etkililiğini artırmak 
için orta vadeli insan kaynakları yönetimi politikaları.

❑ Doğru
❑ Yanlış



  WISED – İlham verici sözler
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“Yolsuzluk, kalkınmanın ve iyi yönetişimin düşmanıdır. Kurtulmalı. 
Bu ulusal hedefe ulaşmak için hem hükümet hem de genel olarak 
halk bir araya gelmelidir ”.
(Pratibha Patil)

"Hayır deme cesaretini gösterin. Gerçekle yüzleşecek cesarete 
sahip olun. Doğru olanı yap çünkü doğru. Bunlar, hayatınızı 
bütünlük içinde yaşamanın sihirli anahtarlarıdır ”.
(W.Clement Stone, Amerikan İşadamı)

“Hepimizin birlikte çalışmasına ihtiyacımız var çünkü ölü bir 
gezegende iş yok; İnsana yakışır çalışma ve sosyal koruma hakları 
olmadan eşitlik, yönetişim ve hırs değişikliği olmadan sosyal adalet 
ve nihayetinde sürdürülebilirliğin garantileri olmadan dünya halkları 
için barış olmaz ”.
(Sharan Burrow, aktivist)

"Yönetişim, gücü organize etmenin, artırmanın ve sınırlandırmanın 
bir yoludur".
(Rebecca MacKinnon, Amerikalı gazeteci)



Alıştırma bölüm 1:   

Etik Değerler:

• Sorumluluk
• Bütünlük
• Dürüstlük
• Saygı
• Güven
• Açıklık
• Adalet
• Şeffaflık

Kuruluşlar tarafından dile 
getirilen ehical değerler:
• Kalite
• Karlılık
• Verimlilik
• Güvenilirlik
• Müşteri hizmetleri

2. Alıştırma bölüm 2:
ğ

ş ş ş ş

3. Alıştırma bölüm 3: 

• İşletme, şirketin değerlerini şeffaf bir şekilde belirlemelidir. 
İşletmenin davranışını açık ve öz yapmak, daha etkili bir etik 
kurallara yol açacak ve çalışanların bağlılığını güçlendirecektir.

• Yöneticileri, çalışanları, paydaşları ve müşterileri, şirketin temsil 
ettiği değerleri yaygınlaştırarak ve yayarak etik kuralların 
geliştirilmesi ve uygulanmasına dahil edin.

• Sosyal Girişimdeki yöneticilerin, çalışanların veya paydaşların 
yolsuzluğu, kötüye kullanma ve rüşvet verme gibi etik olmayan 
davranışlara izin vermeyerek ve kabul etmeyerek etik politikayı 
güçlendirin.

• Etik kuralların etkinliğini sağlamak için şirketler, çalışanları ve 
yöneticileri dahil etmek için şablonlar kullanabilir. Kodun 
yayılmasını kolaylaştırmak için örnekler de kullanılabilir.

  
Cevap anahtarları



Cevaplar bölümü (Bölüm 1)

4.   Alıştırma :

Sosyal Girişimlerde etik kavramı, iş kararlarını ve eylemleri 
denetleyen standart ahlaki değerler olarak kabul edilir.
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Cevaplar bölümü(Bölüm 2)

Alıştırma .

Alıştırma .

3.   Alıştırma .
1) Doğru
       2) Yanlış. Küresel bir işbirliğinin aciliyeti, toplumumuzun bugün 
karşı karşıya olduğu, çok karmaşık ve sürekli değişen sorunların 
farkındalığının artmasından geldi.

C U S T O M E R S CARE
EXCELLENT EMPLOYER
ROLE MODEL FOR ENVIRONMENT
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Cevaplar bölümü (Bölüm 3)

Exercise.

Alıştırma 

Alıştırma 
❑ Adil ücret.
❑ İş tanıma.
❑ Kişisel Gelişim.
❑ Yeni fırsatlar sunun.

4. Alıştırma 
Doğru

ş

Hesap verilebilirlik                                Katılım

Etkililik                                                 Açıklık 

   

Şeffaflık

 Source pictures: Noun Project By Made X Made
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