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NOTLARI

Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Zirvesi 9 Ekim tarihinde Boğaziçi

Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Zirvede;
∙ Açılış Konuşmaları,
∙ Dünyayı Kurtaracak Kahramanlar Aranıyor!,
∙ İş Dünyasında Sosyal Sorumluluk ve
Sürdürülebilirlik Bakışı,
∙ Gönüllerin Şampiyonu Olmak,
∙ Kadının Güçlendirilmesi Neden Önemli?,
∙ Proje Mi? Sosyal Etki Mi?
başlıklarıyla oldukça önemli noktalara değinildi.
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Dr. Tamer Atabarut
BÜYEM Müdürü
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� BÜYEM olarak farklı alanlarda bir şeyler üreterek topluma, bireylere, ülkemize, okulumuza
katkı sağlamaya çalışıyoruz. 156 yıllık okulda biz çok yeni bir oluşumuz. Günümüz dünyası
değişiyor. İnsan, iklim, göçler, dijitalleşme tüm bunlar dönüşümle birlikte sürekli karşımıza
çıkıyor. Bu noktada üniversitelerin de aynı kalması beklenemez. Boğaziçi Üniversitesi’nin
de öncü bir rolü olduğuna inanıyoruz. Geleneksel üniversitelerin hali hazırda yaptığı
eğitim vermek, araştırmalara katkı sağlamak artık yeterli olmuyor. Toplumla ve bütün
paydaşlarla bir araya gelmemiz lazım. İleriye dönük adım atmak, sorunlarla başa çıkmak
istiyorsak, iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Bu işbirliğini hayata geçirecek olan aktörler
de bilgi yuvası olan üniversiteler ve enerjinin var olduğu öğrenciler. 17 yıl önce biz bunları
amaçlayarak yola çıktık.



Prof. Dr. Zafer Yenal
Rektör Danışmanı

Boğaziçi Üniversitesi
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� Örneğin BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Projesi’nde belirlediği hedeflerin yarısından
fazlası düşündüğümüzün aksine sadece çevreyle değil kadın hakları, gelir adaletsizliği 
gibi konular da barındırıyor. Üniversiteler, toplumsal sürdürülebilirliğin gerçekleşebilmesi 
için çalışması gereken ve toplumun farklı kesimleri ile iletişime girmesi gereken kurumlardan.
Ancak bunu yapabildiği takdirde bilgiyi kamulaştırıp, çoklaştırabilir. Aynı  zamanda
üniversitelerin neden var olduğuna ve ayakta kalması gerektiğine ikna  edebilir.
Üniversitelerin, toplumun farklı özellikle dışlanmış kesimlerine ulaşması gerekiyor.

� Bu günlerde insanlar doğru bilgiyi nereden alacaklarına dair büyük bir karmaşa yaşıyor.
Yaşadığımız dünya ilk kez rasyonelliğin bu kadar tartışılıp gündeme geldiği bir evrede.
Örneğin sağlık açısından altyapısı kuvvetli görülen Amerika’da, bugün bazı eyaletlerde
aşı oranı sağlık güvenlik sınırı olan %95’in altına düşmüş durumda. Bilim insanlarının
araştırmalarına rağmen iklim değişikliklerine söylenti diyen insanlar var. Diyet kitaplarının
çok satanları da uzmanların yazdıkları değil yaşayanların yazdıkları oluyor. Bunların
hepsi bilgiye erişimin sekteye uğradığını gösteriyor. Bilimsel aklın ve üniversitenin,
hakikati anlatma konusundaki otoritesinin sarsıldığı ve zorlukların olduğu bir dönemdeyiz.
Bu döneme hakikat sonrası dönem deniyor.

� Bir başka yürüttüğümüz proje ise "Kitaplar Arasında". Zincir kitapçılar yüzünden
insanların okuduğu çeşit azalıyor. Biz de Homer Kitabevi ile beraber kitapları olan
hocaları okurlarıyla buluşturduk. Yine bu proje vasıtasıyla okulda üretilen bilgiyi asıl
hedefine, vatandaşa ulaştırmış olduk.

� Sosyal sorumluluk son zamanlarda pek çok farklı 
şekilde birçok yerde gündeme geliyor. Biz de 
Boğaziçi Üniversitesi olarak çok önemsiyoruz. 
Baktığımızda hem dünyada hem ülkede ilginç 
zamanlardan geçiyoruz. Modern dünya ortaya 
çıktığı andan itibaren insanlara bir yandan 
heyecan bir yandan kaygılar veren gelgitler 
barındırmış. Özellikle son 20 yıldır bu kaosu ve 
iniş çıkışları daha fazla hissediyoruz. Toplumda 
sadece gelir dağılımı eşitsizliği, yoksulluk gibi 
iktisadi değil, kültürel ve sosyal alanlarda 
etnikten tutun kadın erkek eşitliğine kadar pek 
çok sorun var. Bunun da etkisiyle toplumsal 
gruplar arasındaki ayrışmanın, mesafenin, 
polarizasyonun arttığını görüyoruz. 
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Ümit Boyner - Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı ve
Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi

Emine Sabancı Kamışlı - Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Işınsu Kestelli - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynep Bodur Okyay - Kale Grubu Başkanı & CEO’su
Ebru Özdemir - Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: Elif Ergu Demiral - Hürriyet Gazetesi
Gazeteci,Yazar

“DÜNYAYI KURTARACAK
KAHRAMANLAR ARANIYOR!”
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1. Tur
Moderatör: Elif Ergu Demiral
� Panel başlığını çok uzun süre düşünmüştük: Dünyayı kurtaracak kahramanlar 
aranıyor. İçinde ironi barındıran bir cümle oldu. Hepimiz bir kahramanın veya 
kahramanların dünyayı değiştiremeyeceğini biliyoruz çünkü dünyayı çok hor 
kullandık çok kirlettik. Çevre, göç, mülteci sorunları, kadın erkek eşitsizliği, gelir 
adaletsizliği gibi çok büyük sorunlar var. Yıllar önce ilk kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri yapıldığında şirketler kendileri finanse ediyordu bunları. Ancak görüldü ki bu 
sürdürülebilir değil çünkü finansman bitince proje de bitiyordu. Herkesin her işin ehli 
olmadığı ortaya çıktığından beri ortak projeler yürütülmeye başlandı ve bunların 
etkisinin çok daha fazla olduğunu gördük. Buradaki tüm konuklarımız hem 
şirketlerindeki yoğun tempoyu sürdürürken hem de kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerinin öncülüğünü yapıyorlar.

Ebru Özdemir
� Burada yer alan iş kadınları olarak hepimiz bu işe artık sosyal sorumluluk değil 
sosyal yatırım olarak bakıyoruz. Zamanımızın %50’sinden fazlası buna gidiyor ve 
bunu geleceğe, çevreye, ülkemize bir yatırım olarak yapıyoruz. Ve savaştığımız 
sorunların hepsi sadece kurumsal değil. Akademinin de üniversitenin de STK’ların da 
bir araya gelmesi lazım. İki hafta önce Birleşmiş Milletler’de dünyanın ilk AI Bakanı ile 
tanıştım. Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın ilk AI Bakanı'nı atamış. Şu çok ilginç, 
ülkenin GSMH'sine %14 katkı sağlaması düşünülüyor. 96 milyar dolarlık bir katkısı 
olacak AI’ın. 2117 yılında bir Marş Science City kurmayı hedefliyorlar. 2023 yılına kadar 
2 milyon metrekarelik bir ortamda Mars alanı yaratmayı hedefliyorlar. Yani eğer 
teknoloji ve inovasyonu takip etmiyorsanız ki biz biraz gerideyiz, o sizi zorla 
gönderiyor. Onun için bizim yapmamız gereken biraz da bunun öncüsü olmak. Artık 
konuştuğumuz şeyler çok değişti. Mesela biz bunu tartışırken bir Greta çıkıp dünya 
gündeminin zirvesine oturuyor. Twitter üzerinden müthiş bir etkileşim yapıyor. Bir 
yandan yeni dönemin olmazsa olmazı sürdürülebilir kalkınma. BM’de bir konuşmaya 
katıldım. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili hızlandırıcı bir proje başlattık. İlk konumuz 
mülteciler. Gates Vakfı, UNBP ve Eczacıbaşı’yla birlikte çalışıyoruz. Bu sorunlara 
çözüm bulalım ki sonra da az gelişmiş ülkelere gidelim oralardaki sorunlara çözüm 
bulalım istiyoruz. Güya 2030’da 17 tane konuya çözüm bulacağız ama burada da 
küçük adımlarla ilerliyoruz. Biz özel sektör olarak işin neresinde olmalıyız konusuna 
bakıyoruz. Nasıl finansal araçlarla bu işi yapabiliriz? Ne tür regülasyonları olmalı? 
Gates vakfından ne öğrendik peki? Hepimizin kendi vakıfları var ama onlar herkesi 
bir araya getirmiş. O zaman etki 1 ya da 100 iken 1000 veya bir milyon oluyor. Biz 
Türkiye’de de büyük iş insanları, devlet, zenginler, zengin firmaların hepsinin 
emeklerini bir araya getirip bu 17 konuda ve gelecekteki zorluklarda hep beraber 
savaşmamız gerek.
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Emine Sabancı Kamışlı
� Biz neyi nasıl yapacağımızı düşünürken dedik ki bu ölçülebilir seviyelerde olmalı. Bir 
proje değil sosyal yatırım olmalı. Klasik bir hayırseverlik olmaması lazım. Dünyayı 
hepimiz inceliyoruz. Bakıyoruz ki oralarda bu sosyal sorumluluk projeleri kabuk 
değiştiriyor. Social impact bonds diye bir finansal enstrüman başladı. Artık senin 
yaptığın hayır işi sadece vicdanı rahatlatmak için değil, toplumun artık bu işin 
faydasının olup olmadığını görmesi lazım. Artık 1000 kişye burs veriyorum demenin 
pek bir kıymeti yok. Eğer bu 1000 kişiyi takip edemiyorsan, eğer biliyorsak ki 500’ü 
işsiz kalacak, o zaman neden o 500 kişiye burs verip onların umudunu artırdın, bir 
sosyal problem yarattın? Dünya artık bunu takip etmek istiyor. Kaynaklarımız kısıtlı. 
Warren Buffett, dünyanın en zengin adamlarından biri, Bill Gates vakfına 37.5 milyar 
dolar bağışta bulundu. Hiç mi aklı yoktu kendi projesini üretmeye? Ama bu çok büyük 
bir mesajdı dünyaya. Warren Buffett bile olsan kaynaklar kısıtlı. Bir proje 
gördüğünde el ele ver ki kısıtlı kaynaklar birleşip daha çok yol kat etsin. Kendi 
çalışmalarımda da görüyorum ki biz STK’ları destekliyoruz, destekleyecek yeteri 
kadar STK bulamıyoruz. İçinde bir tane çalışan olan beş tane vakıf neden var? Neden 
bunlar birleşip bir araya gelip akıl yürütmüyor? Biz yaptığımız işlerde artık ölçüp 
ölçemediğimize bakıyoruz. Ölçebiliyorsak biz varız.

Işınsu Kestelli
� Ne süperim ne de kahraman. Çokça soruyorum kendime, her insanda olması 
gereken iyilik ve erdem ne zaman artı bir özellik oldu? Her gün içi boş kavramlarla 
pompalanıyoruz. Mitler ve masallarla dolu bir dünya haline geldi yaşamımız. 
Düşünsenize toplumumuzun en büyük sorunu olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde 
bile tüm dinamikler göz ardı edilerek kadının güçlendirilmesi gerektiği söyleniyor. 
Kadın kendisini güçlü ve başarılı olarak topluma kanıtlamalı ki eşitliği hak etsin 
deniyor. Oysa var olmak başlı başına en büyük mücadelemiz. Buna ek olarak bir de 
kendimizi bizden istenen kalıplara göre kanıtlamak zorunda bırakılıyoruz. Temel 
insan hakları kişilerin başarılarına göre uygulanıyor. Kadının ekonomik olarak 
güçlenmesi en önemli çözümlerden birisi ama tek çözüm değil. Bununla birlikte 
şiddetin ve nefretin normalleşmesi ve teşvik edilmesi. Medyanın, siyasetçilerin, TV 
kanallarının,TV programlarının ve ünlülerin yani insanlar üzerinde etkisi olan kişi ve 
kanalların kullandıkları dil toplumun her kesimine işliyor. Bu dilde hoşgörüsüzlüğe 
dayalı nefret, saldırganlık, ayrımcılık var ise bu durum zaten toplumda olan kötü 
duyguları teşvik edip onlara bir meşru bir zemin sağlıyor. Dilde şiddet ve ayrımclık 
fiziksel şiddete giden yolun ilk adımı. Bu asla affedilebilir ve hoşgörülebilir bir şey 
değil. Özellikle medyada tanınmış kişilerin bu tarz bir şiddet dilini engellemesi, bu dil 
ve davranışları sarf edenlerin cezalandırılması için güçlü ve etkin bir mekanizmanın 
kurulması şart diye düşünüyorum.
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� Toplumumuzda şiddetin en yaygın formlarından biri de kültürel ve geleneksel 
normlar ile desteklenen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden beslenen şiddet. Dünya 
Ekonomik Forumu'na göre Türkiye kadın erkek eşitliğinde 144 ülke içinde 130 sırada. 
Kadınlar toplumun pek çok kesiminin takip ettiği dizilerde güçsüz, bağımlı, kolay 
vazgeçen ve fedakar olarak resmediliyor ve şiddet normalleştiriliyor.Cinsiyet 
eşitliğinin sağlanamadığı toplumlar, cinsiyete dayalı eşitsizliğin yaygın olduğu 
toplumlar ruh sağlıkları yara almış toplumlar. Yasal düzenlemeler, politikalarla 
önlemler alınsa da iyileşmeler bu tarz toplumlarda yıllar sürüyor. Erkekler de en az 
kadınlar kadar mağdurlar aslında. Onlar da güçlü olma, agresif olma, korkusuz olma 
gibi rollerin altında eziliyorlar. Bu kemikleşmiş yapıya karşı geldiğimizde yani 
özgürleştiğimizde, görceksiniz ki toplumsal eşitlik de daha kolay tesis edilecek. Kadın 
hakları insan haklarıdır. Bunun bilincinde olunmalı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
düzeltilmesi için birlikte uğraş verilmelidir. İsveçli genç Greta ve onun temsil ettiği z 
kuşağının mücadelesine gelince, bu genç aktivistleri güçlü kılan sadece modern 
iletişim kanalları ve sosyal medyayı iyi kullanmaları da değil, Z kuşağının dünya 
çapında 44 milyar dolarlık alım gücüne sahip olması Starbucks ve McDonalds’ın 
plastik pipet ve bardak kullanımını gözden geçirmesine neden olacak kadar önemli.

Ümit Boyner
� Tüm konuşmacılara baktığımız zaman aslında gerçekten çevre kirliliği, bölgesel 
eşitsizlikler, savaşlar, artan göçler yüzünden dünyanın böyle çok kaotik bir eşiğe 
geldiği çok distopik bir resimle karşı karşıyaymışız gibi duruyor. Ama diğer taraftan 
da bu konuda artan insani bir bilinç ve tepki olduğunu da görüyoruz. BM’de bu 
konuların ortak olarak ele alınması bunu gösteriyor. Geldiğimiz noktada hem STK’lar 
hem iş dünyası hem vatandaşlar olarak el birliği yapmamızın gerekli olduğu bir 
döneme geldik. 2015 yılında 17 hedefe Türkiye de dahil 193 ülke imza attı. Nitelikli 
eğitimden çevre sorunlarına kadar ekonomik büyüme ve kalkınmanın daha geniş ve 
kapsayıcı bir hale getirilmesine kadar 17 tane hedef var. Biz bu hedefleri daha etkin 
bir biçimde topluma yaymak için B for G, Hedefler için İş Dünyası adlı bir platform 
kurduk. TÜSİAD, TÜRKONFED ve BM Kalkınma Fonu. Üç kurum işbirliği yapınca çok 
geniş bir ağa da ulaşabiliyoruz. Çünkü 244 dernek, 40.000’den fazla şirket ve 28 iş 
dünyası federasyonu bunun içinde yer alıyor. Aslında hem analitik olarak çalışan hem 
de çözüm geliştiren dünyada ilk, Türkiye bu anlamda bir pilot proje diyebiliriz. 
Yapmak istediğimiz, bu kurumlar içinde yapılan çalışmaları daha fazla şirketi, aslında 
KOBİ’leri de etkileyebilmesi. Türkiye bir KOBİ memleketi, KOBİ’ler işletmelerin %99'u, 
toplam istihdamın %80’ini sağlıyor. Biz de yaptığımız çalışmalarla onlara etki etmek 
ve toplumun çok daha büyük bir kesimine ulaştırmak istiyoruz. Bu ekonomik 
kalkınma adına bir kapsayıcılık ama diğer taraftan afetler de var. Biliyoruz ki yakın 
dönemde çok ciddi afetler geçirdik. Bu afetlerden etkilenen kobilerin %99'u devam 
edemiyor, kapanıyor, sürekli olmuyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik topluma yayılması 
gereken bir konu.
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2. Tur

Zeynep Bodur Okyay
� Önümüzdeki dönem artık işbirliği dönemi. Ölçmediğimiz hiçbir şeyi geliştiremezsiniz. 
Değişim demek gelişim demek. O yüzden ölçebildiğimiz projelerin içerisinde olmak 
zorundayız. Küreselleşiyor muyuz yoksa içe mi kapanıyoruz onu bilemem. Fakat 
refah küreselleşmedi sorunlar, eşitsizlikler küreselleşti. Amerika’da , dünyanın en 
kapitalist ülkesi, yeni ekonomik bir düzen tartışılıyor. “Inclusivity”yi içine alan bir 
düzen. Kapitalizm belki bitmiyor ama belki yeni bir evreye gelecek, yeni bir tanıma 
ihtiyaç var. Kurumsal sorumluluğa ben de sorumluluk olarak bakmıyorum. Çünkü bu 
kurumsal zorunluluk. İşin özünde fayda var. İnsana dokunurken de, iş yaparken de , 
iş modellerini kurarken de müşterimize veya tüketicimize bir fayda yaratmak 
yolunda gidiyoruz. Dolayısıyla içinde fayda olan her şeyin çok daha sürdürülebilir 
olduğunu düşünüyorum. Teknolojik gelişmenin nimetlerini hiçbirimiz reddedemeyiz 
ama bir o kadar da eşitsizlikleri yaratıyor. Büyük bir değişim yaşadığımızı da biliyoruz 
ve iyi yönetilirse herkes için yaşam koşullarını iyileştiren bir dünya düzeni oluşabilir. 
Hayırseverlik kişiye ait ve gizli kalması gereken bir şeydir. Bu yapılan hayırseverlikten 
başka, değişime ve toplumsal dönüşüme hizmet etmekle alakalı bir şey. En çok 
endişe ettiğim şey artan yetenek açığı ve kitlesel işsizlik buna bağlı olarak 
kutuplaşma riski görüyorum. Yaptığımız iş aslında yeni nesil liderlik. Liderliğin içini 
doldurmak lazım. Sorumlu ve duyarlı liderlik yapmam lazım. Herkesin bir sorumluluk 
bilinci ve bu konuda da iddiası olması gerektiğini düşünüyorum fark yaratmak adına. 
Sahip olmak değil sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum.

Ebru Özdemir
� Önümüzdeki dönem artık işbirliği dönemi. Ölçmediğimiz hiçbir şeyi geliştiremezsiniz. 
Değişim demek gelişim demek. O yüzden ölçebildiğimiz projelerin içerisinde olmak 
zorundayız. Küreselleşiyor muyuz yoksa içe mi kapanıyoruz onu bilemem. Fakat 
refah küreselleşmedi sorunlar, eşitsizlikler küreselleşti. Amerika’da , dünyanın en 
kapitalist ülkesi, yeni ekonomik bir düzen tartışılıyor. “Inclusivity”yi içine alan bir 
düzen. Kapitalizm belki bitmiyor ama belki yeni bir evreye gelecek, yeni bir tanıma 
ihtiyaç var. Kurumsal sorumluluğa ben de sorumluluk olarak bakmıyorum. Çünkü bu 
kurumsal zorunluluk. İşin özünde fayda var. İnsana dokunurken de, iş yaparken de , 
iş modellerini kurarken de müşterimize veya tüketicimize bir fayda yaratmak 
yolunda gidiyoruz. Dolayısıyla içinde fayda olan her şeyin çok daha sürdürülebilir 
olduğunu düşünüyorum. Teknolojik gelişmenin nimetlerini hiçbirimiz reddedemeyiz 
ama bir o kadar da eşitsizlikleri yaratıyor. Büyük bir değişim yaşadığımızı da biliyoruz 
ve iyi yönetilirse herkes için yaşam koşullarını iyileştiren bir dünya düzeni oluşabilir. 
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Emine Sabancı Kamışlı

Işınsu Kestelli

� Başlarken programımız ne olmalı diye düşünürken biz ülkemize en çok ne 
anlatıyoruz, en değerli varlığımız gençlerimiz diye düşündük. Daha sonra aramamıza 
gerek kalmadı ve karşımıza üniversiteli işsizler çıktı. Araştırmalarımız yaparken 
baktık özellikle Anadolu’daki devlet üniversitelerinden çıkan çocuklarda bir kriz var. 
Baktık fırsat eşitsizliği var. Staj, network, referans alma imkanları kısıtlı. Başvurduğu 
yerde insan kaynakçı tanımadığı üniversiteyi atıyor. O zaman dedik öyle bir program 
yapacağız ki bir herkese iş olduğunu göstereceğiz ve toplumun bir çok yerini 
etkileyecek. STK’lara dedik ki ekstra paranız olsa hangi pozisyonu açarsınız? Özel 
sektörde karşılığı olan gerçek işler çıktı. Muhasebe, PR, insan kaynağı… Sonra biz de 
Anadolu’nun daha az bilinen devlet üniversitelerine dönüp bu STK’larda bu işler var 
dedik. Bu gençler bu STK’larla bir araya geldi, işe girdiler. Anadolu’dan bilinmeyen bir 
üniversiteden gelmiş birisi Boyner’in insan kaynakçısının karşısında teste tabi 
tutuluyor. Ölçülebilir birinci netice program bitmeden %80’ini işi alıyorlar. Program 
bittikten bir ay sonraki işsizlik oranımız sıfır. Ve bu çocuklar inanın bana çok iyi yerlere 
geliyorlar. Onlar kötü oldukları için değil, öncesinde fırsat verilmediği için sokağından 
bile geçemeyeceği yerlere geliyorlar. Bu arkadaşlar iş başvurularını yapıyorlar ama 
%60’ı STK’larda kalmayı tercih ediyorlar. Biz ellediğimiz gençleri yükseltiyoruz. 
STK’lara para ve insan kaynağını sağlamanın yanında toplum içinde bu bilincin de 
artmasını sağladık. Başladığımız zamandan beri danışman kurulumuzda mezun 
gençlerimiz de var çünkü akıl yürütürken onlardan da faydalanmak lazım, 
yaşadıkları zorlukları anlatmaları lazım. Focusumuzu dağıtmadan hedefe yürüyoruz. 
Güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. 

� Hayırseverlik kişiye ait ve gizli kalması gereken bir şeydir. Bu yapılan 
hayırseverlikten başka, değişime ve toplumsal dönüşüme hizmet etmekle alakalı bir 
şey. En çok endişe ettiğim şey artan yetenek açığı ve kitlesel işsizlik buna bağlı olarak 
kutuplaşma riski görüyorum. Yaptığımız iş aslında yeni nesil liderlik. Liderliğin içini 
doldurmak lazım. Sorumlu ve duyarlı liderlik yapmam lazım. Herkesin bir sorumluluk 
bilinci ve bu konuda da iddiası olması gerektiğini düşünüyorum fark yaratmak adına. 
Sahip olmak değil sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum.

� İlk bölümde bize dayatılan, bizi tek tipleştirmeye çalışan klişelerden bahsetmiştim. 
Bu klişelerin hepsini reddediyorum. Başarı ve kahramanlığı kendi tanımlarımla 
anlatacağım. Başarıya mutluluk ve huzur diyorum. Eğer hayatınızda şu ana kadar 
gerçekleştirdiklerinizden memnunsanız, sizin de bir başarı hikayeniz var diye 
düşünüyorum. Mutluluğu başkalarının mutluluğunda, bireysel zenginliğimi 
çevremdeki herkesin zenginliğinde ararım.
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Ümit Boyner

� Dönüp geriye baktığımda çok şey yaptığımı ama daha çok şey yapabileceğimi 
görüyorum. İlk başladığım yerde masam bile yoktu, kısa bir süre sonra o bölümün 
müdürü oldum. 1992 yılında İzmir Ticaret Borsası Meslek Komitesi üyeliğine seçildim. 
2009’da da yönetim kurulu başkanı oldum. Benden önce hiç kadın meclis üyesi bile 
yok. Hatta toplantılara gittiğimizde özellikle doğudan gelen başkanlar biz sizi çok 
merak ettik diye gelip bakıyorlardı. Çok çalışıyorum ama sosyal yaşamıma da önem 
veriyorum çünkü insan sosyal bir varlıktır. Çevremde de sık sık görüyor ve 
üzülüyorum, anne babalar çocuklarını koruma düşüncesiyle toplumdan 
uzaklaştırıyor ve bencilleştiriyor. Halbuki çocuklar için yapılabilecek en iyi şey onlara 
duyarlı olmayı öğretmek. Toplum sorunlarına, hayvan haklarına karşı duyarlı 
olmalılar ve sorumluluk almalılar ki kendilerini mutlu ve huzurlu hissetsinler. 
Önyargılarımı minimize etmeye çalışıyorum herkesi dinliyorum. Hiçbir koşulda 
kimseyi ötekileştirmemeye özen gösteriyorum. Bana sunulan hazır bilgiyi 
sorguluyorum. Çünkü biliyorum ki mutlak doğru yok, şüpheciliğin doğrunun anahtarı 
olduğunu düşünüyorum. Yöneticilerin güçlü ve başarılı olmasından ziyade ekip 
ruhunun ve uyumun başarının temel faktörü olduğuna inanıyorum. Bu yüzden 
şirketlerimde hiyerarşik yapılar oluşturmuyor, kimseye unvan vermiyorum. İki yıl 
önce BM cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için oluşturulan “Orange the World” adlı 
16 günlük bir kampanyayı desteklemek için “İzmir’i Turuncuya Boya” başlığıyla 
İzmir’e uyarladık. Hava kötü olmasına rağmen turuncu yürüyüşüne 2000’den fazla 
kişi katıldı. Sonraki yıl da bunu kurumsallaştırmaya karar verdik, derneği kurduk. 
Artık turuncu dernek cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışıyor. Toplumda 
ayrımcılığa uğrayan tüm bireylerin sosyoekonomik düzeyinin gelişmesi için çalışıyor 
ve projeler üretiyor. Turuncu konuşmalar 2020’de Diyarbakır, Adana, Antakya gibi 
illerde devam edecek. Kurumlarda cinsiyet eşitliğinin  geliştirilmesi için atölyeler 
düzenliyoruz.

� Kadın girişimci konusunda bayağı yol geldik. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
çok duyarlı bir grupta çalışıyorum. Kurum kültürünün bir parçası haline gelmiş 
durumda. Biz grup olarak sosyal yatırımlarımızı 4 ana başlıkta topladık: Dezavantajlı 
gruplarla dayanışma, sosyal gelişimlere destek, STK’larla dayanışma ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği. Bütün bu başlıklar altındaki projeleri de geliştirirken kendi kurumsal 
kültürümüz açısından iki noktaya dikkat etmeye çalıştık. Birincisi gönüllülük 
kültürünün gelişmesi. Şirketlerimiz içinde çok sayıda gönüllümüz var. Bir çalışanın 
gönüllülüğe ayırdığı saat de bizim için bir kriter. Hem gruba sadakat açısından çok 
önemli bir kriter bu, hem de çalışanın çalıştığı kuruma saygısı açısından. İkinci değer 
de aslında sürdürülebilirlik anlayışının iş süreçlere entegre edilmesi. Kendi 
ekosistemimizde geliştirdiğimiz değerlerin dalga dalga yayılması için “İyi İşler” 
projesini geliştirdik.
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Zeynep Bodur Okyay

� Yöneticisi veya sahibi kadın olan tedarikçileri seçtik. Kendi kurumumuzdaki 
değerleri onlara da aktarmak için çalışmalar yaptık. Etki analizine bakıldığında 
işlerini büyüttükleri kapasitelerini arttırdıkları ve karlılıklarının arttığı gözlendi. Bu 
proje Dünya Bankası’nın örnek vakalarından biri haline geldi. Kendi sektörümüzün 
dışına da çıkmak için KAGİDER’le beraber çalıştık. Şu an “İyi İşler Dükkan” adı altında 
kadın girişimcilerimizin 23 tanesi şimdi Morhipo’da online satış yapıyorlar. Belki 
zamanla offline da satış yapacaklar. Kadın yetiştirme yurtlarındaki 18-24 yaş 
arasındaki kadınlara psikolojik destek vermek adına bir projeydi. Lokman Hekim 
Vakfı’yla beraber çalışarak müşterilerimizin Boyner’de yaptıkları alışverişlerden 
“Askıda İyilik” adıyla hazırladığımız ihtiyaç paketlerinden satın almalarına olanak 
sağladık. Bir de Buluşum’dan bahsedeceğim. Bizim sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği 
desteklemek üzere kurduğumuz bir online platform. Herkese açık bu ama daha çok
gençlerden gelsin istiyoruz. Bir sosyal girişiminiz varsa ve sürdürülebilirse, özgünse 
ve sosyal fayda sağlıyorsa eğer müşteriler de bu platformdan katkı sağlayabiliyor 
ve biz de vakıf olarak katkı sağlıyoruz. Mağazalarımız ve online operasyonlarımızla 
ciddi bir erişilebilirlik gücümüz var. O açıdan toplumun bu tip projelere katılımını da 
desteklemek istiyoruz. Ne kadar fazla katılım olursa o kadar sürdürülebilir olduğunu 
düşünüyorum.

� Tedarikçi ve üreticinin beraber çalışması çok önemli. Biz de sektörde ortak bir proje 
başlattık ve mavi yakanın bugünkü konuştuğumuz konuları da içerecek şekilde proje 
üretmesini sağlıyoruz. Birer tane de beyaz yaka mentor atadık. Ben daha çok işi 
iyileştirme eserleri beklerken projelerden bir tanesi çalışırken elektrik üreten bir 
makineydi. İnsanlar, hayvan, doğa, dünya gibi konuları önceleştiriyorlar. Şimdi biz 
bunu bir kültür olarak yaymak istiyoruz. Biz de burs veriyoruz ama burs sayısı asla 
artmıyor, bursun içeriği niteliği artıyor. Sayının değil kalitenin artmasıyla etkinin 
artacağını düşünüyorum. Bizdeki öğrencilerin CV’lerini iyileştiriyoruz ve iyi işler 
bulmaları için, işsizliğe karşı bir adım önde olmaları için çalışıyoruz. Sürekli onları 
sosyal bir projeye yönlendiriyoruz. Boğaziçi’nde çok ciddi sayıda öğrencimiz var. 
Bankamatik bursiyerliğe karşı olduğumuz için bunun üstüne geçmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Çeşitli STK’larla birlikte onları belirli günlerde toplayıp bir sorun 
üzerinde proje yapıyoruz. Gençlerin ihtiyaçları nedir, neyi önceliklendiriyorlar, 
hayatlarındaki en önemli sorun nedir onu öğrenmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda 
yaptığımız üç proje var. En önemli, en sevdiğim proje İbrahim Bodur Sosyal 
Girişimcilik projemiz. Buna bir ödül olarak başladık.
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� Buna bir ödül olarak başladık. Sosyal girişimciliğin bu dünya için önemli oldğunu 
düşünüyorum. Sonuçta onlar da bu işi filantropi olsun diye yapmıyorlar, sosyal 
girişimcilerin de para kazanması gerek ama öncelikleri farklı. Dolayısıyla bunların 
sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. Bunun en güzel örneğini Ege’de balıkçı 
kadınlarla Balıkçılar Kooperatifi'nin işbirliğine verdik geçen sene. Bu tür STK’ları 
neden önemsiyorum çünkü bir tane kadın yok o balıkçılar kooperatifinde, onlar bir 
kadının başlattığı şeye destek verdiler. İkincisi Kale Sanat Tasarım Merkezi. Bizim ilk 
kurulduğumuz yer Karaköy. Orada bir sanat tasarım merkezi kurduk. Bir şapka 
tasarımı yapmış ama dünyaya açılmak isteyen sizin gibi elektronik platformları 
kullanan gençler işini nasıl daha fazla büyütür bunu ve özgün düşünceyi desteklemek 
istiyoruz. “Aklım Fikrim Çanakkale’de” Türkiye Bilişim Vakfı’yla yaptığımız bir proje. 
Onlar bize bilişim tarafıyla ilgili bilgi veriyorlar biz de o bölgeyi organize ederek 
köylerden başlayarak orta ölçekli şehirlerde akıllı insan, akıllı toplum üzerinde daha 
çok çalışıyoruz. Bu akıllı insanları daha temiz bir ortamda nasıl yaşatabilirim onları 
oraya nasıl çekebilirim, o insanların ürettiği teknolojiyi nasıl kullanıp o şehri nasıl akıllı 
şehir haline dönüştürebilirim?
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Semra Akman - ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı & Borusan
Danışmanlık Genel Müdürü

Deniz Ataç - TEMA & TÜSEV Yönetim Kurulu Başkanı
Ebru Dildar Edin - Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim

Kurulu Başkanı
Pelin Rodoplu - UNDP Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme

Portföyü Yöneticisi
Moderatör: Dr. Tamer Atabarut & Dr. Aylin Löle

“İŞ DÜNYASINDA SOSYAL SORUMLULUK
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

BAKIŞ AÇISI”
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1. Tur
Ebru Dildar Edin

Deniz Ataç

� Beş odak noktamız var: Sürdürülebilir sanayi ve geri dönüşüm, sürdürülebilir finans,
sürdürülebilir tarım, sosyal içerme ve kapsayıcılık, düşük karbon ekonomisine geçiş.
Sürdürülebilirlikte 36 ülkede 35.’yiz. Bu düşük karneye rağmen en azından kendi
stratejilerinin içine sürdürülebilirliği koyan şirket sayısı her geçen gün artıyor. Bunu
sadece sosyal amaçla değil ekonomik faydasını da göz önünde bulundurarak kurumsal
iletişimin bir parçası olduğu için bunu yapıyoruz. Müşteri, tedarikçi ve kendi faaliyetleriniz
olmak üzere üç ayağı var bu işin. Yeni nesil şirketlerini seçerken sosyal tarafı da önemsiyor.

� Türkiye’de fazla konuşuyoruz ama yapmıyoruz. Son zamanların iki popüler kelimesi
ekosistem ve sürdürülebilirlik. Konuşarak kelimelerin içini boşaltıyoruz. 30 yıl bu tür
kavramlar için çok uzun süreler değil. Bizim kültürümüzde sosyal sorumluluk, gönüllülük
gibi kavramlar yok,gönüllü olan ilk jenerasyon biziz. Parlak rakamlar olmasa da artarak
devam ediyor. Mutlaka bir yerde gönüllü olun, kendi işinizin dışında bir yerde haftada
2-3 saat gönüllülük yapın, STK’ların buna ihtiyacı var. TÜSEV’in çatısı altında 90’dan
fazla STK var. Bu bilincin gelişmesinde topluma düşen görevler de var. Genel kamuoyunun
da güven sorunu var. Bu yüzden STK’ların da şeffaflaşması lazım ve 'Şunu yaptık,
karşılığında bu oldu.' şeklinde kendini anlatması lazım.

Semra Akman
� Gönüllülüğü öğrenen bir toplumuz, bilen bir toplum değiliz. Özel sektördeki insan 
kaynağının gönüllülük kavramı ile buluşması ve çalışan gönüllülüğünü desteklemek, 
yaratmak gerekiyor. 2002’den beri biz kurumların içinde gönüllülük çalışmalarının 
organize bir şekilde, gerçek anlamda yapılması için çalışmalar yapıyoruz. Gönüllülük 
projelerini sürdürülebilir kılmak için kurumsal bir şekilde ama çalışanların kendi 
yaptığı bir şey olsun istiyoruz. Gönüllülüğün sürdürülebilmesi için Ahmet gidip Ayşe 
gelince bu işin devam etmesi, hem nicelik hem nitelik olarak yapılan işin ölçülebilir 
olması lazım. Gönüllülük kimsenin tekelinde değil. Daha çok birlikte çalışmamız ve 
birlikte yaratmamız gereken dönemdeyiz.

Pelin Rodoplu
� Kapsayıcılık sonuçta herkese yönelik, bütün dezavantajlı grupları içine alan bir 
kavram. Kapsayıcı büyüme herkes için ve her noktada büyüme demek. Daha kaliteli 
yatırımlar yapıp sınırlı kaynakları daha verimli kullanmak demek. Biz hem 
akademiyle hem özel sektörle hem de kamuyla çalışıyoruz. Bunun arkasında yatan 
neden aciliyet hissi çünkü kaynaklarımız tükeniyor. BM’nin ortaya koyduğu 
sürdürülebilirlik amaçları da bu kalkınmanın silsilesi. 2000 yılına gelindiğinde ilk 
konulan hedeflere ulaşılamadığı görüldü. Artık iş yapış tarzımızı değiştiriyor, beraber 
çalışıyoruz. Biz kamuyla ve sivil toplumla beraber bu sorunların altından kalkmaya 
çalışıyoruz. Artık herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.
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2. Tur
Ebru Dildar Edin
� Finans konusuna çok ciddi dikkat çekmek istiyoruz. Bankaların da reel sektörde 
etkilerinin olduğunu fark etmelerini istedik. Bu yüzden artık CFO’ları da davet 
ediyoruz. Sürdürülebilir finans ürünleri kullandığında onlara maliyet avantajları 
sağlıyoruz. Farklı kredi türleri veriyoruz, enerji tasarrufu sağlayan evlere düşük 
maliyetli finansman sağlıyoruz. Sadece kurumlar değil aynı zaman da bireylerin de 
farkına varıyor olması, bilinçlenip kendi evleri ve ailelerinde de buna yönelik aksiyon 
almalarını sağlıyoruz. Şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarını takip ediyoruz ve 
gerçekten şirketlerinin tüm faaliyetlerine entegre edip etmediklerine bakıyoruz ve 
geri bildirim veriyoruz.

Deniz Ataç
� TEMA perspektifiyle konuşacağım. Sivil toplum kuruluşlarına taleplerin arttığını 
görüyoruz. Bu özel sektördeki ihtiyacın arttığını ve ortaya bir talep çıktığını 
gösteriyor. Ben uzun bir süreden sonra sivil topluma geçmiş öncesinde özel sektörde 
çalışmış bir insanım. Sivil toplumdaki yapılarda paraya ihtiyaç var. Vakıf gibi gözüküp 
dernek olanlar var bizimki gibi. Ben iki sivil toplum kuruluşunun tepesindeyim ama 
bunun olmaması gerekiyor. Bu kuruluşların başında aslında o kurumlardan yetişip 
gelen kişiler olmalı. Kadrolarımız daha yeni yeni yetişiyor. Özel sektörde de bu 
konuları, sosyal sorumluluğu bilen kadroların yetişmesi gerekiyor. Bu projelerin her 
zaman uzun vadeli olması lazım, küçük paralarla kısa süreli işler yapmak parayı 
sokağa saçmak olur. Etkisinin de gözlenmesi lazım bu paranın nereye harcandığının 
ne işe yaradığının anlatılması, sorulması lazım.

Semra Akman

� Avrupa’da 2016 yılında toplam nüfusun %22’si gönüllü olarak çalışmış. 90 milyonun
üstünde. Türkiye'de kaydı olmadığı için karşılaştırma yapmak zor. Uzağız ama 
umutsuz bir noktada değiliz, hem yönetim hem çalışan kademesinde kurumlarda 
farkındalığın arttığını söyleyebilirim. Türkiye'deki işletmelerin %99’unun kobi olması 
büyük bir dezavantaj. Gerçeğimiz buyken bunun üzerinde çalışıp doğru yolu 
bulmamız lazım. Yeni nesil daha bilinçli ve ne istediğini bilir halde. Dünyanın ve genel 
gündemin bu halde olması da bizi besliyor. Kurumların kendi içindeki sıkıntılar 
STK’larda da var. Her şey çok kısa vadeli düşünülüyor.



Organizasyon
Ana Sponsor

Sha r i ng+Mee t i ng&Lea rn i ng+Ne two rk i ng

KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK

ZIRVESI
. .

Pelin Rodoplu

� Değişimi çok hızlı gördüğümüz bir zamanda yaşıyoruz. Globalde olan her şey 
anında bizi de etkiliyor. Daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. uzun vadeli yapmamız 
lazım. Bu alanlarda edindiğimiz değeri politikaya da taşımamız lazım. Ortaya 
koyduğumuz somut planları bile uygulamakta sıkıntılar yaşıyoruz. Kadınlara, 
engellilere yönelik konularda çalışmamız lazım. Üniversitelerin ve çatı kuruluşların işin 
içinde olması lazım. Umutsuz olmayıp sabırlı olmalı ve bırakmamalıyız. Gönüllülük işin 
odağında. Yaptığımız işi gönüllülükle yaptığımızda başka oluyor. Bu bakış açısını 
ailemize ve kurumumuza yansıtmalıyız.

� UNDP, yeni stratejik planıyla entegre etme rolünü globalde edinmeye çalışıyor. 
Türkiye’de yaptığınız iş globalle veya daha az gelişmiş ülkeler ile uyumlu 
olmayabiliyor. Belli noktalarda işbirliğini getiren aktör oluyor, belli noktalarda 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesine altyapı sağlıyor. Ümit Hanım'ın bahsettiği 
gibi üst platformlarda yönlendirici olmaya çalışıyor.
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Nurcan Erhan - Yapı Kredi Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve
Sürdürülebilirlik Yöneticisi

Ceren Angılı - Yapı Kredi Gönüllüsü

“GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU
OLMAK”
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Nurcan Erhan

� Yapı Kredi Gönüllüleri Platformu’ndan bahsedeceğiz. Bu sene 75 yılımızı kutluyoruz.
Topluma değer katacak, eğitimden kültür sanata pek çok sosyal sorumluluk 
projesine önayak olduk. Her zaman alanında deneyimli çağdaş bir şekilde yönetilen 
STK’larla beraber çalıştık. TEGEV ile çocuklara okuma alışkanlığını kazandırma ve 
okuduğunu anlamayı amaçladığımız “Okuyorum Oynuyorum” projesini yaptık. Son 
dönemlerde “Renkli Kalemler” isimli çocukların gazeteci koçlarla kendi şehirlerindeki 
olayları yazıp bastıkları bir proje başlattık. Şu an sürdürülebilir olması için dijital 
ortama taşındı. Mersin’deki öğrenim biriminde çocukların 3D yazıcıyla çalışacağı 
tasarım atölyesi projemiz var.

� Sürdürülebilir finansal yöntemler ve yönetim sistemiyle kendimizi sürdürülebilir 
hale getirdik. “Türkiye’nin Canı” programının bu seneden itibaren ana sponsoru olduk. 
TEMA ile birlikte 280 ağaç diktik. Yapı Kredi çalışanları bu tarz projelerden çok 
memnun ve çalışan bağlılığını artırıyor. Kendileri de içlerinde yer alacakları projeleri 
sorgulamaya başladılar. Biz de gönüllü sayımızı gözden geçirerek gelecekteki 
projelerimizi buna göre düzenledik. Çalışanlarımızın kurumsal şapkanın yanında 
gönül şapkasını giymesini de istedik ve bu platformu kurduk.

� Kurum gücü ve çalışan gönüllülüğü sinerjisinin ilk örneği olarak gönüllülerimiz, 
bankamız ve YGA ile gerçekleşen “Anadolu’ya Bilim Seferberliği” projesini başlattık. 
Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü olmak için ihtiyaçtan fazla talep aldık. Bir dijital 
platform oluşturduk ve bu platform üzerinden gönüllülerimiz projelerini paylaşabilir 
hale geldi. Bu sayede hem bir iletişim kanalı açmış hem de Türkiye'ye yayılmış bir 
kurumun gücünü kullanıyor oldular.

Ceren Angılı

� Çok sevdiğimiz bir yöneticimizi kaybettik ve sosyal sorumlulukla tanışmam bununla 
başladı. Önce katlamalı bağış kampanyası yapmaya karar verdim, biz ne toplarsak 
kurum da aynı miktarı ekliyordu. Çocuklarla ilgili bir proje yapmak istiyorduk ve bir 
vakıfa ulaştık. Onların vasıtasıyla çocukların köylerini ziyaret ettik. Değişik bir 
tecrübeydi çünkü bağış için bile olsa birilerinden para istemek çok değişik bir şey. 
Şimdiye kadar katlamalı bağış kampanyasında toplanmış en yüksek miktarı 
topladık.
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� Zihinsel engellilerle ilgili bir vakıfla beraber çalıştık. Yapı Kredi salonlarını açtı, lojistik 
destek verdi ve bir şov hazırladık. Kimse gelmeyecek korkum vardı ama müdürüme 
bu konuyu açtığımda herkes o gün gelecek dedi ve 150 kişiye çok güzel bir gösteri 
yaptık. Herkes yüzünde kocaman bir gülümsemeyle ayrıldı. Dediğim gibi para 
istemek benim için çok zordu çünkü bu vakıfların ne işlerle uğraştığını bilmiyordum. 
Bunlar bana motivasyon oldu ve geçen seneki İstanbul Maratonu’nda Toplum 
Gönüllüleri Vakfı için bağış topladık. Kendi içimizde tatlı bir rekabete girdik en çok 
bağışı kim toplayacak diye. Bu da bizi daha da çok motive etti. Bu projelerin 
devamının geleceğine dair inancım var. Bütçesini bilen bir eğitim düzenledik 3 ve 4 
sınıf öğrencileriyle. Çocuklara faydalı olurken bir yandan da onlardan aldığımız 
enerjiyle bizim de hayat enerjimiz tazelendi.

� Bu projeler sonunda benim öğrendiğim birkaç nokta var. İnsan başkasına yardım 
ederken aslında kendine fayda sağlıyor. Bağışın azı çoğu yok ama bu iyiliklerin bir 
bulaşıcılığı var. Siz yaptıkça başkası da yapmak istiyor ve gördüm ki bazen bir alkış 
bile başkası için dünyaya bedel olabiliyor.
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Hande Diker - GfK Pazarlama & İletişim Direktörü
Bige Mercan - L'Oréal Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü
Meltem Okyar Perdeci - Shell Kurumsal İletişim Direktörü

Moderatör: Murat Yeşildere - Egon Zehnder Yönetici Ortak

“KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ
NEDEN ÖNEMLİ”
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Moderatör: Murat Yeşildere
� Kadının katkısını ve güçlendirilmesi konusunu konuşacağız. Hem kadına hem de 
sosyal sorumluluk tarafında kadın erkeğin farkına değineceğiz.

Moderatör: Murat Yeşildere

� 100 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca 81 ilden 20 tanesi hiç kadın milletvekili 
yollamamış. Türkiye'de toplam 1000 kadın muhtar var, 51000 muhtar arasında. 
İnsanların partiler aday gösterse biz seçeriz demesi pek gerçeği yansıtmıyor. 
Öğretim görevlileri sayısına bakınca aslında umut verici gözüküyor ama yönetim 
seviyesinde yine durum pek parlak değil.

� Bu sene ilk kez yükseköğretim seviyesinde kadın sayısı erkek sayısına yaklaşmış 
durumda.

Hande Diker
� GFK olarak hem halkla hem iş dünyasıyla görüşüyoruz. Yatırım yapılması gereken 
alanlar içinde hep eğitim en üst sırada çıkardı. Ancak son yıllarda eğitimin ağırlığının 
azaldığını ve kadın ve çocuk hakları, aile içi şiddet, çevre konularının yükselişe 
geçtiğini görüyoruz. Eğitim tabii ki hala birinci sırada ama aile içi şiddet, kadın ve 
çocuk hakları konuları ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Kadınlar datalara göre bu 
konulara daha çok önem veriyor ancak son yıllarda bu fark %5 seviyesine kadar 
düşmüş durumda. Zaman içinde kurumlar tarafından da bu alanlara yapılan 
yatırımlar artacaktır. Son ekonomik sıkıntılarla beraber kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri azalmaya başlamış gibi duruyor. Umuyorum ki bu veri tersine döner. Başarılı 
bulduğunuz liderler kimler dendiğinde 10 liderin beşinin erkek olduğunu görüyoruz. 
Son iki yıldır ülke için toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve 'He for She' projelerinin 
desteklendiğini görüyoruz. 15-27 yaş arası erkeklerin %49'u Türkiye'de kadın erkek 
eşitliğine yoktur demiş.

� Kadınların çalışmasını doğru bulmuyorum diyenlerin oranı %16. Bekar bir kadının 
çalışmasını desteklemeyenler %7, evli ama çocuksuz bir kadının çalışmasını 
desteklemeyenler %8, evli ve çocuklu bir kadının çalışmasını desteklemeyenler %14 
oranında. Kadınların ülke yönetime katılmaması gerektiğini düşünüyorum diyen 
%16'lık bir kesim var.

1. Tur
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Bige Mercan
� Türkiye'de 17 yıldır UNESCO ile beraber bu projeyi sürdürüyoruz. Dünyada bilimsel 
araştırmalarda kadınların oranı %28,7 Türkiye'de ise %37 seviyelerinde. Bilim 
alanında Nobel alanların sadece %3'ü kadın. Bu alanda eşitliği sağlayan iki bölge 
Asya ve Latin Amerika. Avrupa ise %25 ile çok kötü durumda. Sürdürülebilir olması 
açısından çok iyi bir proje, 17 yıl az değil. Ben 2.5 senedir Loreal'deyim benden öncesi 
ve benden sonrası var.

� Biz bilime çok değer veriyoruz, içeride 4500 bilim insanı çalışıyor ve yarısı kadın. 
"Men For Women In Science" adında yeni bir program başlattık. Bilimde kadınlara 
destek olmak için gelecek vaad eden projeleri seçiyoruz. Türkiye'de ise "Kids In 
Science" diye bir program başlattık. İlk ve ortaokul çocuklarına programlar 
yaparken amacımız önyargıları kırmaktı. Bilim insanı çizmelerini istedik. İstisnasız 
hepsi bir erkek çizdi, bazılarında bir kadın vardı ama onlar ya eşi ya asistanı 
oluyordu. Program sonunda ne hissettiklerini sorduk ve kızların bilim insanı 
olabildiğini bilmediklerini söylediler. Kızların eline ütü erkeğin önüne lego 
koyduğumuz sürece bu iş olmaz. MIT'de yapay zeka araştırması yapılıyor, erkeği 
sporcuyla kadını ise ev işleriyle eşleştirmiş. Yapay zeka bu bilgiyi çok hızlı yayabildiği 
için çok tehlikeli. 22000 kişiyle yapılan br araştırmaya göre aspirin kalp krizini 
önlüyor. Ancak katılımcıların hepsi erkek ve deneyi yapanlar da erkek, aslında 
kadınlara hiçbir faydası yok. Her yıl Türkiye'nin farklı üniversitelerinden farklı 
kazananlar çıkıyor ve çok güzel. Bilimde dünyanın %50’sinin temsil edilmemesine göz 
yumamayız çünkü kadınlar yaratıcılıklarıyla çok büyük katkıda bulunuyorlar.

Meltem Okyar  Perdeci

� Shell bir dünya markası fakat Türkiye'ye baktığımızda 1923’ten beri faaliyet 
gösteriyor. 1000'in üzerinde istasyonla günde 1 milyon insanla temas ediyor. Shell 
yaptığı projelere sosyal yatırım gözüyle bakıyor. Beş ana alan belirledik: Yol emniyeti, 
çevre, engelsiz yaşam, inovasyon ve istihdam. Bütün bu maddeler Shell'in mevcut 
çalışma ilkeleriyle bağlantılı. 15000 çalışan var. Kadın istihdamının çok zor olduğu, 
erkek egemen bir sektörüz. Biz de mesleğin kadını, erkeği, cinsiyeti olmaz dedik. 
Geçen yıl bakanlarımızla beraber projeyi duyurduk.İş ortağımız İşKur. Shell bir işe 
başlarsa sürdürülebilir olmalı dedik. Hedefimiz de 5yılda 5000 kadın istihdamı 
sağlamak. 2 yılımızı henüz bitirmeden 1600 kadın çalışana ulaştık. 
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Bige Mercan
� Hiç ben kadınım yapamam diye bakmadım olaya. Önemli olan işini severek 
tutkuyla yapan olmak.

Moderatör: Murat Yeşildere
� JTI'ın yaptığı 'My Inspiration My Future' projesiyle belli şehirlerin az gelişmiş 
bölgelerinden gelen öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi'nde iki hafta eğitim almasını 
sağlamış. Coca-Cola'nın da 20000 kadının eğitim almasını sağlayacak bir projesi var. 
Erkeklerin en sevmediği işler cam silmek, perde takmak ve balkon yıkamak. Hepsinin 
ortak noktası dışarıdan görülüyor olması. Elalem denen örgütün bizi aşağıya 
çekmesine izin vermemeliyiz.

Moderatör: Murat Yeşildere
� Gates Vakfı annelere verdiği 9 aylık izni geri dönünce adapte olamıyorlar diye 6 aya 
çekip bu izni babalara vermiş. her ile bir üniversite kararı kızların yükseköğretime 
katılmasına etki etmiş. babalar kızlarını normalde başka şehre göndermiyor ancak 
kendi şehrine üniversite gelince oraya gönderiyor. mevcut yönetimin her ile 
üniversite politikasının bir yararı.

Hande Diker
� Genel istihdam oranı %47.4, kadınların istihdam oranı %29, erkeklerinki %66 civarı. 
İngiltere'de kadınların istihdam oranı %72, erkeklerinki %80. Genç işsizlik oranı %20 
civarında. Yunanistan'da %30 genel işsizlik ise %17 civarında.OECD bir rapor 
hazırlamış cinsiyet eşitliğinin artırılması diye. temel sorunlar kadına şiddet, gelir 
adaletsizliği ve maddi karşılığı olmayan işlerin paylaşımı. almanya diyor ki ben 
kadınları istihdam ediyorum ama benim de üst kademede az kadın var. Almanya'da 
iki ay babalık izni çıkarıyor bunun için. Şirketlerin danışma kurullarına da %30 kadın 
zorunluluğu getirilmiş.

� Hepsi erkek kadın diye bir şey yok ne iş olsa yaparız diyorlar. Girdikleri her yeri 
güzelleştiriyorlar. Çok ziyaret yapıyor ve çok fazla kişiyle görüşüyorum ve herkes çok 
memnun. Bir sürücü benzin alırken camını silmek isteyen kadına koltuktan inip aman 
hanımefendi siz yapmayın demiş ama toplum yavaş yavaş kabulleniyor. Coğrafi 
olarak dağılımına gelirsek, Anadolu'da Konya Kayseri gibi illerde oranlar çok yüksek. 
İstanbul'da zorlanıyoruz çünkü müşteri profili çok farklı. Bazı iller zorlayıcı ama bu bir 
engel teşkil etmiyor.

2. Tur
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Bige Mercan
� 'Asi Kızlar İçin Hikayeler' adlı bir kitap var. Ben bunu oğluma aldım, kızlar kadar 
erkeklerin de okuması gereken bir şey. Anadolu'da bambaşka bir gerçeklik 
yaşanıyor. Bunun da farkında olmak lazım.

Moderatör: Murat Yeşildere
� Kadının coğrafi mobilitesi az olduğu için Shell gibi projeler olmadığında kadının 
çalışması iş bulması daha zor. Evlenen hatta nişanlanan kadın işi bırakıyor. Bir başka 
etmen de çocuk, çocuk olunca evdeki sorumlulukların hepsi kadına itildiği için iş 
bulamıyor.

Moderatör: Murat Yeşildere
� Türkiye'de erkek şiddetinin yaygınlığı %70. Aklınıza gelebilecek her türlü çeşit 
şiddetten 10 kadından yedisi muzdarip. Bu da şiddet konusunun aslında coğrafi 
bölgeyle, gelir ve eğitim durumuyla hiçbir korelasyon göstermediğini gösteriyor.

Moderatör: Murat Yeşildere
� Bu konu bir erkek konusu, kadın konusu değil. Erkeklerin farkındalığını arttırma, 
dilini ve zihnini değiştirme konusu. Bunun için çabaya, eğitimlere ve yönlendirmelere 
ihtiyaç var.

Hande Diker
� Aslında eğitimin biraz kadına da verilmesi gerekiyor çünkü bu erkekleri de biz 
yetiştiriyoruz. Benim de erkek çocuğum var ben de aynı hataları yapıyorum. 
Toplumun her kesimindeki kadınların eğitilmesi gerekiyor.

Meltem Okyar Perdeci
� BM'nin yaptığı araştırmalara göre kadın erkek eşitsizliğini azaltmak için yapılması 
gereken ortak birkaç madde var: Yönetimde erkeğin yetkiyi kadınla paylaşmayı 
kabul etmesi, yönetimde kadınların görünür olması, erkek ve kadının beraber 
çalışmasını normalleştirmek için eğitilmesi gerekiyor. Her kadının bir mentoru olmalı. 
Kariyerinize baktığınızda en tepede benim de bir yerim olabilir demeniz gerekiyor. İş 
hayatında kurumlara çok fazla şey düşüyor.
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Aslı Alemdaroğlu - Zorlu Holding Kurumsal İletişim Direktörü
Elif Elkin - Abdi İbrahim Otsuka Şirket Yöneticisi

Canan Soysal - İstanbul Sabiha Gökçen Kurumsal İletişim Müdürü
Ebru Tüzecan - Koç Holding Sürdürülebilirlik Koordinatörü
Moderatör: Murat Ülman - BRM Yönetim Kurulu Başkanı

“PROJE Mİ? SOSYAL ETKİ Mİ?”



Organizasyon
Ana Sponsor

Sha r i ng+Mee t i ng&Lea rn i ng+Ne two rk i ng

KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK

ZIRVESI
. .

Moderatör: Murat Ülman
� BÜYEM bizim çok önemli bir iş ortağımız. Özellikle yaptığımız sosyal girişimcilik 
projelerinde. BRM Boğaziçi Üniversitesi mezunu iş insanlarının iş birikimlerini 
ülkemizde sosyal fayda ve toplumsal değer yaratmak için kullandıkları bir platform. 
Başlıca çalışmalarımız arasında genç sosyal girişimcileri desteklemek var. Kurumsal 
dönüşümün işin odağına yerleşmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Sosyal 
inovasyon ekosistemini düzenleyen çalışmalar yapıyoruz. Sosyal etki mi kurumsal 
sosyal sorumluluk projeleri mi başlığı provokatif bir başlık. Ama burada amaç her 
ikisinin de çok önemli olduğunu göstermek ve bunu vurgulamak. Kurumsal sosyal 
sorumluluk, bana göre firmaların sivil toplum örgütleriyle çalışmasına olanak 
sağlayan ve bunu destekleyen bir yaklaşım. STK’ların mutlaka özel sektörle yakın 
çalışmaya ihtiyacı var. Diğer yandan sosyal etki dediğimiz kısım da acaba bunu kendi 
içerisine, yaptığı işe, ürünlerine, yerleştirip bir fark yaratabilir mi bir sosyal etki 
yaratabilir mi konusu.

Ebru Tüzecan
� Koç deyince pek çok farklı sektörde çalışan bir şirketten bahsediyoruz. Farklı 
sektörlerin sürdürülebilirlik tanımı farklı olabiliyor. Benim görev tanımımda genel 
olarak önceliklerin belirlenmesi ve bu önceliklere göre topluluğun vizyonunu 
belirlemek ve bu vizyona yönelik göstergelerle etkimizi takip etmek var. İyi örnekleri 
yaygınlaştırma gibi genel bir tanım yapabilirim. Öncelikle bir bilgi toplamaya 
ihtiyacımız vardı. Topluluk şirketlerinde farklı departmanlarla toplantılar yaptık. 
Sürdürülebilirliği hangi kavramlarla konuşuyorlar ve kendi rollerini nasıl görüyorlar. 
Burada iş dünyasından pek farklılaşmayan bir resim çıktı ortaya. Her birim kendi 
sorumluluk alanını belirliyor ve oraya odaklanıyor. Sürdürülebilirlik deyince daha 
geçirgen bir ortamdan bahsediyoruz. Tek başımıza önceliklerimizi belirleyip harekete 
geçmeyeceğiz, kamudaki ve sivil toplumdaki paydaşların ne düşündüğü de çok 
önemli dedik. Sürdürülebilirlik adına hangi konular önemli, özel sektörden ve Koç’tan 
ne beklersiniz sorularını sorduk. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini paydaşlar bir 
çerçeve olarak gördüklerini ifade ettiler. Gerçekten de 17 hedef bize aslında hareket 
etmemiz gereken ana çerçeveyi veriyor. Burada 17 hedefin bağlantılı olduğu yine 
gözüküyor. Örneğin 11 hedef sürdürülebilir şehirler, tüm meselelerin kalbini 
oluşturuyor bir anda çünkü nüfusun %70’i şehirlerde yaşdığını düşünürsek iklim 
hedefine de temiz su hedefine de ancak şehirlerdeki sorunları çözersek ulaşabiliriz. 
Dolayısıyla bu çapraz keser şekilde hedefler odağında bakmak paydaşlardan bize 
gelen bir vurgu oldu. 
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� Türkiye’nin kılcal damarları olan KOBİ’leri harekete geçirme anlamında, 17 kalkınma 
amacı olan iş birlikleri kurma anlamında da bizden öncülük beklediklerini gördük. 
Bunları yan yana koyduğumuzda bir yol haritası ortaya çıkıyordu. Bizi yörünge gibi 
hareket ettiren beş önceliğimiz var: Dijital dönüşüm, inovasyon, iklim değişikliği, 
çeşitlilik ve kapsayıcılık, ve geleceğin yetenekleri.

� Bugün yaşadığımız şekilde yaşayabilmek için kaç dünyaya ihtiyacımız var? Dünya 
limit aşımı diye bir günden bahsediyoruz. Bu tarih kullandığımız kaynakların 
rejenerasyon tarihini geçtiğimiz gün. Bu Türkiye için Haziran ayındaydı. Her güne 
360000 yeni nüfusla başlıyoruz.

� Biz İSG olarak kurumsal sosyal sorumluluk terimine yeni katıldık. 2018 yılı bizim 
terminal işletmesini devralışımızın 10 yılıydı. Biz Türkiye’nin engelsiz havalimanıyız ve 
iletişim ajansımız bu durumdan yola çıkarak bize İZEV ile işbirliği önerdi, bu proje bize 
sunuldu. Ben ilk andan itibaren projeye çok inandım. İçinde uluslararası bir isim olan 
Roger Waters vardı, artık bu tür projeler ülke içinde kalmamalı. Roger Waters The 
Wall şarkısına ilk kez İngilizce dışında bir dilde kullanım hakkı verdi. Bir yandan 
fotoğraf sergisi, bir yandan klip, proje iki ayağıyla yürüdü. Şimdiye kadar bu projeyle 
13 civarı ödül aldık. Bu ödüller çok değerli çünkü biz her ödülü aldığımızda bu 
çocuklarla beraber sahneye çıktık. Bu çocukların neyi yapabileceğini göstermesi ve 
toplumdaki o farkındalığa dokunma açısından çok değerli bir noktaya ulaştık. Zaten 
artık bir KSS’den bahsedebiliyorsak bunun bir sürdürülebilirlik kısmı da var. Bu 
projemizde ikinci yılımıza girdik. Nihai amacımız bu çocuklarımız için bir yaşam 
merkezi kurmak, bir kaynak yaratıyor olmak, parayı bir yerde topluyor olmak. 
Türkiye’de ilk kez bu tarz bir STK bir havalimanında mağaza açıyor. İZEV ürünleri 
satılacak, zaman zaman çocuklar da gelecek orada satış elemanı olarak duracaklar. 
Bu tarz STK’larda yönetim genelde çocukların aile üyelerinde oluşur ve bu tarz 
yapılar dışarıya çok açık değillerdir. İZEV’in yönetimi artık ailelerden profesyonel bir 
yönetime geçti. Bunun da projenin dışında İZEV’e yaptığımız önemli bir hizmet 
olduğunu düşünüyorum. İki ay önce kapımızı çalıp projemizin Türkiye ve Avrupa’da 
özel sektör-sivil toplum başlığı altında iyi uygulama örneği seçildiğini söylediler. İki yıl 
gibi bir sürede projenin geldiği nokta önemli. Vakfın ismi duyuldukça başka kurum ve 
kuruluşlar da onlara projeler için geldiler. Uzun soluklu ve devamı da olacak bu proje 
bizim için bir prestij projesi.

Canan Soysal

Aslı Alemdaroğlu
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� 2050 yılına geldiğimizde benim torunum 9.7 milyar insanla neye beraber erişecek. 
Dünyayı o kadar etkiledik ki bir jeolojik çağ olarak açıklanabiliyor ve bu çağ, dünya 
tarihinde “Anthropocene” diye adlandırılıyor. Bugün Pasifik okyanusunda Türkiye’nin 
5 katı büyüklüğünde bir alanda plastik birikimi var. Bu seneki bienalin de konusu bu. 
Ne yaptığımıza oturup bakma zamanı. Aksi takdirde içinde olduğumuz sosyal, 
çevresel ve ekonomik kriz projelerle yönetilebilir bir noktada değil. Dünyanın 
kaynaklarının %85inin nüfusun %2.5’u tarafından tüketilmesi büyük bir eşitsizlik. 
Ekonomi anlayışlarının da artık değişmesi gerekiyor. 19.-20. yüzyılda tanımlanmış 
ekonomi prensipleriyle 21 yüzyıl ekonomisinin yönetilmesi mümkün değil. Büyüme 
anlayışının da her zaman non-stop yükselen bir eğri olarak artık kabul edilmemesi, 
ekonominin yer çekimi kadar basit bir kanun, arz talep grafiğiyle açıklanamayacak 
kadar basit bir denge olmadığı ve ekonominin herkese kazandıran bir ekonomi 
yapısına dönüşmesi gerektiği bir dönemdeyiz. 2030’a giderken nasıl bir dünyada 
yaşamak istiyoruz bunu görmek için bir yol haritamız var. Bu haritaya sadece risk 
yönetmek için değil buradan nasıl fırsatlar çıkabilir şeklinde bakmalıyız. 
Sürdürülebilir kalkınma amaçları altındaki 4 başlıkta 12 trilyon dolarlık bir iş imkanı ve 
250-300 milyonluk bir istihdamın oluşturulabileceğine dikkat çekiliyor. Bizi bu ortama 
getiren iş yapış şekillerinin değişmesi gerekiyor. Financial Times “Capitalism its time 
to reset” diye bir başlık attı. Liberal ekonominin daha eşitlikçi ve herkesin 
kazanmasına yardımcı olacak bir sisteme geçmesi gerektiğini anlatan editörün 
imzasını taşıyan bir kapakla çıktı. Gençler gelecekte hangi kaynağı 
kullanabileceklerini hangi havayı soluyacaklarını sorguluyorlar. İş dünyasının kendini
toplumdan ve çevreden ayırıp tek bir kürecikte yaşaması mümkün değil. Ortak 
değerler yaratılması ve hep beraber yaşadığımızın kabul edilmesi gerekiyor. Hücre 
ne kadar sağlıklıysa organ o kadar sağlıklı mantığıyla dünya ne kadar sağlıklıysa biz 
de o kadar sağlıklıyız.

� Abdiibrahim’i genel anlamda herkes biliyordur. Abdiibrahim Otsuka da %50-%50 
ortaklıkla kurulmuş bir şirket. Biz de bireyler olarak bir anlam arıyoruz yaptığımız 
işte. Biz ilaç sektöründe olduğumuz için bir adım öndeyiz bir şeyleri iyileştirme işinde. 
Bir dönem akılcı ilaç politikası yürüttük. Aslında bizden beklenmeyecek bir proje 
çünkü bir ilaç firması aslında hep daha çok ilaç satmak ister. Biz dedik ki her ilacı 
içmeyin, önce doktorunuza danışın, ondan sonra tüketin. İkinci örneğimiz ise 
“Görmezden Gelmeyelim” başlığı altında 2014’ten beri çok şey yapmaya çalışıyoruz.
Öncelikle şizofreni hastaları olmak üzere tüm ruh sağlığı hastalarına dokunmaya 
çalışıyoruz.  

Elif Elkin



Organizasyon
Ana Sponsor

Sha r i ng+Mee t i ng&Lea rn i ng+Ne two rk i ng

KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK

ZIRVESI
. .

� İlk yola çıktığımızda ruhsal hastalıklar bilinmediği için ve bilinmeyen her şeyden 
uzaklaşıp kaçtığımız için çok zor bir süreç. Toplumda çok ciddi bir damgalama var. 
Sizin de ruh hastası mıdır nedir dediğiniz, deli kelimesini kullandığımız olmuştur. Ben 
hiç böbrek hastası abisini öldürdü haberine rastlamadım. Ama ne zaman bir ruhsal 
hastalık sahibi bir insan bir olayın kıyısında köşesinde varsa o olay haber oluyor. 
Oysaki toplumun şiddet oranı %10 ve şizofreni hastaları arasındaki şiddet oranı da 
%10. Bu hastaların toplumdan dışlanmamasını sağlamak için pek çok şey yaptık. 
Şizofreni derneği ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Tedavi oldukları zaman bu insanların 
hayata dahil olmaları, öğretim görevlisi olmaları, çocuklarına bakmaları için 
herhangi bir engel yok. Şizofreninin tarihçesine dair bir sergi düzenledik Görmezden 
Gelmeyelim Derneği ile. Milattan önce başlayıp günümüze kadar sürecini anlatıyor.

� Koç Topluluğu’nun tümünde uyguladığımız bir program var: Geleceği tasarlamak. 
Sosyal ve çevresel sorunların çözümünde ne gibi yollar izleyebiliriz? Eski pedagoji ve 
yeni teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Bizim AR-GE’de çalışan ekiplerimiz de var, 
neden onların bilgi birikimlerini kullanmıyoruz da sadece İK’yı kullanıyoruz?

Ebru Tüzecan

� BM’nin 17 hedefi var. Bizim artık sosyal sorumluluk projelerinde hedeflerimiz bunlar 
olmalı. Ben açlık ve kadına şiddet konusunda da bir şeyler yapmalıyım. İkincisi, 
çalışanlarımızın da projenin bir parçası haline gelmesi gerekiyor, çünkü bu işin 
gönüllüleri onlar. Y ve Z kuşağına dokunma noktasında bu projeler çok önemli. Bizim 
Türkiye olarak iyiliğe ihtiyacımız var. İyi insanların çalıştığı ve iyi kurumsal sosyal 
sorumluluk projelerinin hayata geçmesine ihtiyacımız var. Bunu yapabilirsek eğer 
böyle çalışmalarla başarabiliriz.

Canan Soysal

� Beş sene evvel kurumsal iletişim departmanında imece için çalışmaya başladık. 
Akla giden ve kalbe giden yolları bir araya getirebileceğimiz bir proje istiyordu 
yönetim bizden. Doğru ortaklardan ve paydaşlardan çok güzel geri dönüşler aldık. 
Bizim de bu alanda ne geri dönüş alacağımızı kuruşu kuruşuna fabrika kurar gibi 
hesaplamamız gerektiğini söylediler. Bunun o zamanlar adını bilmiyorduk sonradan 
öğrendik. İmece ile toplumla, akademiyle beraber çalışıp ortak inisiyatif yaratmaya 
çalışıyoruz. İmecenin yapısı 17 madde olan iş birliğini temel alan, işbirliğiyle 
oluşturulmuş bir yapı. Harcadığımız paranın neyi nasıl değiştirdiğini test etmemiz ve 
görmemiz gerek. Yolculuğun içinde kan ter gözyaşı hep beraber. Hep aynı enerjiyle 
çalışmaya devam etmeliyiz.

Aslı Alemdaroğlu
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BUYEM & DNA Organizasyon işbirliğinde
Yapı Kredi Bankası Ana  Sponsorluğunda gerçekleşen

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi '19, bu konuşmalar ve
kareler ile son buldu.

Bu günü güzel kılan tüm konuşmacılarımıza, 
katılımcılarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz.

15 Ekim 2020'de gerçekleşecek
2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde

görüşmek dileğiyle.


