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Novo Nordisk sürdürülebilirlik gündeminde nasıl ilk sıraya oturdu?
Bizi bu yolculuğa çıkmaya iten neydi ve devam etmemizi ne sağlıyor?

Bu kitapçık Novo Nordisk’in 20 yıllık sürdürülebilirlik yolculuğunu ve hem dünya 
hem de şirketimiz için önemli bir dönüm noktası olan Rio Deklarasyonu’nun aynı 
zamana rastlayan 20. yıldönümünü konu alıyor.
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bİZ bu ŞeKİlDe
ÇaliŞiriZ

Geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz değerlerimizi nasıl yaşama geçirdiğimizle belirlenir. biz novo nordisk’te değer 
temelli yönetime kuvvetle inanıyoruz ve işimizi bu temelin üzerine inşa ettik. bizim yolumuz - novo nordisk Way - 
şirketimizin tümünde görmeyi arzu ettiğimiz yönü, hevesi ve değerleri ifade etmektedir. 

temel Üçgen Prensibi’nin merkezinde, paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratma ve topluma devamlı katkıda 
bulunma yeteneğimiz yer almaktadır.

benim görüşüme göre, novo nordisk’in topluma ve küresel gelişmeye yapabileceği en büyük katkı mümkün olan en iyi 
terapötik ürünleri geliştirmek, üretmek ve onları ihtiyacı olan insanlara ulaştırabilmektir. böylece insanların dünyanın her 
yerinde daha iyi yaşamalarına yardımcı olabiliriz ve işimizi geliştirmeye devam edebiliriz. fakat daha fazlasına ihtiyaç var.

Mükemmel bir dünyada insanlar sağlıklı, kaynaklar sınırsız ve toplumlar refah içinde olurdu. Gerçek dünyada diyabeti 
yenmeye kararlıyız ve çevre üzerindeki etkilerimizi yönetmek ve paydaşlarımızın yararını gözeterek karşılıklı fayda 
oluşturmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. 

biz sadece arkamıza yaslanıp karşımıza çıkan sorunları başkalarının çözmesini beklemiyoruz. eğer sistemlerin veya 
pazarların insanların yaşamlarını dolu dolu yaşamasını sağlayamadığını veya engellediğini görürsek ve bir fark 
yaratabileceğimizi biliyorsak, harekete geçeriz. sıklıkla, birlikte çözüm üretmek için ortaklarla çalışırız ve elde ettiğimiz 
sonuç bizim katkıda bulunduğumuzun çok daha ötesinde olur. 

yıllar boyunca kurumdaki herkesin nasıl beklenenin ötesinde işler başardığını gördüm. novo nordisk’in hizmet 
sunabileceği alanlarda hastaların ve toplumun karşılanmayı bekleyen ihtiyaçları olduğunu gördüklerinde, iş önceliği 
olarak belirlenmiş bir konu olmasa bile harekete geçtiler. böylece, kurumda yenilikleri yönlendirdiler ve büyük yararlar 
sağladılar. bu kitapçıkta bunları başaran insanlar yer alıyor ve bunun için hepsine çok teşekkür ediyorum. benim için bir 
işi devamlı kılan budur.

Şirketler toplumun bir parçasıdır. Şirketler kaynak ve güç oluşturur. bunun getirdiği zorunluluklar ve sorumluluklar vardır. 
biz de kendimizinkileri yerine getirmek için çalışıyoruz.

Lars Rebien Sørensen
başkan ve yönetim Kurulu başkanı (Ceo)



Lars Rebien Sørensen 2006 yılından bu yana, Juvenil Diyabet araştırma Vakfı’nın Death Valley’de (Kaliforniya, abD) 
düzenlediği “Diyabeti İyileştirmek için Pedal Çevir / ride to Cure Diabetes’” adlı bisiklet yarışına katılan Diyabeti 
Değiştirmek ekibinin 20 üyesinden biridir. bu bisikletçiler çölün ortasında 105 mil yol kat ederek tip 1 diyabet 
araştırmaları için fon sağlamıştır.



20 yilin hİKÂyesİ

biz yöneticiler her gün kararlar veririz. bu kararlardan hangilerinin yönettiğimiz şirketi, dahil olduğumuz toplumu ve hatta 
kendi kariyerimizin kaderini etkileyeceğini nadiren biliriz. fark yaratan kararları vermemizi sağlayan geçmişten ders alma 
ayrıcalığıdır.
 
20 yıl önce çevremizdeki dünyaya ve orada oynayacağımız role bakışımızı şekillendiren bir karar aldık. bizi o an çok 
eleştirenlerden bir kısmını davet etmeye ve bize novo nordisk’ten neler beklediklerini anlatmalarını istemeye karar verdik. 
bu bizim sürdürülebilirliğin neyle ilgili olduğunu ve işle olan ilişkisini anlamaya başlamamızı sağladı.

bu kitapçıkta o zamandan bu yana olanları anlatıyoruz. nasıl bir şirketiz ve dünden bugüne nasıl ilerledik sorusunu 
cevaplıyoruz: [Güçlü bir ortak vizyonu olan ve değerlerin yön verdiği bir şirket.] bu kavram hedeflerimize odaklanmamıza 
yardımcı oldu ve ikilemlerle karşı karşıya kaldığımızda bize yol gösterdi. 

İlk on yıl iş ve doğa arasındaki ikilemlerle uğraşmakla geçti. başlangıçta, enzim işine ve biyoteknoloji tartışmalarına 
odaklandık. biyoetik, biyolojik çeşitlilik ve sorumlu çevre yönetimi konularına daha sıkı sarılmaya başladıkça, 
paydaşlarımıza ulaştık ve samimi diyaloglar geliştirerek birlikte öğrendik. uluslararası sistemlere katıldık, sistematik bir 
yaklaşım, çeşitli modeller ve araçlar geliştirdik, hedefler belirledik ve ilerlememizi raporladık.

İkinci on yılda farklı bir rota izledik. novo nordisk küresel erişimi olan odaklanmış bir sağlık şirketi haline geldi. İş ile 
küresel sağlık arasındaki doğru dengeyi nasıl kuracaktık? bir kez daha, paydaşlarımızla karşı karşıya geldik ve değişikliğe 
yön verecek ortaklıklara girip gündemi hazırlayacak bu soruyu yanıtladık. hem kâr eden hem de sorumluluk sahibi bir 
şirket olmanın mümkün olduğunu göstererek işe başladık. İstikrarlılık yaklaşımımızı güçlendirdik; sağlıklı olma hakkı ve 
daha iyi diyabet tedavisi için çalışıyoruz, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, etik iş davranışı, insan hakları konularındaki 
noktaları nasıl birleştireceğimiz konusunda çaba sarfediyoruz. İstikrar konusunu ifl sürecine daha sıkı bir şekilde entegre 
ettik ve artık performansımızı aynı şekilde bildiriyoruz. İş yapış şeklimizin temeli sürdürülebilirliktir.

novo nordisk’in bugüne dek istikrarla giden yolculuğuna önderlik etmek benim için bir ayrıcalıktı. tıpkı odyssey destanı 
gibi, bizim öykümüz de 20 yıl sürdü. fakat geçen bu süre geçmişimizi oluşturuyor ve gelecekte görmek istediğimiz 
noktaları işaret ediyor. 

Keyifli okumalar!
 

lise Kingo
Kurumsal İşler başkan yardımcısı



GeÇtİĞİMİZ 20 yilin yansiMalari

“İstikrar gündeminin en tepesinde kalmayı başardığımız için gurur duyuyorum. bu sadece çalışanlarımızın kendini bu 
işe adaması ve sorumluluğu üstlenmesi sayesinde mümkün olabilirdi. İstikrar çabamız şirkete çok fazla olumlu enerji 
kazandırdı ve novo nordisk çalışanları için bir gurur kaynağı oldu. Gelecekte de sürdürülebilirliğin daha iyi bir şirket 
ortaya çıkardığını da su götürmez şekilde kanıtlamış olacağımızı umuyorum. böylece diğer birçok şirket bu konuda 
motive olacaktır. biz, toplumsal ve iş hayatındaki etkilerimizi olgularla belgelemeye başladık ve bence bu çok daha 
geniş ölçekli bir etki bırakmamıza yardımcı olacak.”
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1992 1993 1994 1995 1996

tÜM DÜnya

noVo norDisK

Çevre ve Gelişme Üzerine 
birleşmiş Milletler 
Konferansı (unCeD) 
Dünya Zirvesi rio de 
Janeiro’da yapıldı.

sosyal gelişme için dünya 
zirvesi Kopenhag’da 
düzenlendi; komite mutlak 
yoksulluğun kökünü 
kazımaya kesinlikle 
kararlıydı.Devamlı Gelişme için 

birleşmiş Milletler 
Komisyonu kuruldu. 
birleşmiş Milletler’in ilk 
İnsan hakları yüksek 
Komisyon Üyesi 
atandı.

novo nordisk 
çalışanları rio de 
Janeiro’daki Dünya 
Zirvesi’ne katıldı.

İlk çevre raporu 
yayınlandı.

stK temsilcileri, 
paydaşları işe katma 
stratejimizin bir parçası 
olarak novo nordisk 
tesislerini 1991’den bu 
yana 3. kez ziyaret etti.

stK’lar abD’deki enzim 
tesisini ziyaret etti.

“novo nordisk tarzı 
yönetim” tanıtıldı.



finans

Çevre sosyal

1997 1998 1999 20001996 2001

Genetiği değiştirilmiş 
gıdalara ilişkin global çevre 
ve gıda güvenliği endişeleri 
arttı.

Dünya ticaret Örgütü’nün 
seattle’daki toplantısında 
göstericiler küreselleşmeyi 
ve küresel şirketlerin 
gelişmesini protesto 
ettiler.

birleşmiş Milletler Global 
anlaşması açıklandı ve 
birleşmiş Milletler Milenyum 
Gelişme hedefleri üzerinde 
anlaşmaya varıldı.Kyoto Protokolü 

imzalandı, gelişmiş 
ülkeler sera gazı 
emisyonunu azaltmayı 
taahhüt etti.

“harekete Geçen 
Değerler” projesi. temel 
Üçgen Prensibi işimizin 
devamlılığına uygulandı.

İlk sosyal rapor yayınlandı 
ve ilk biyoetik inceleme 
gerçekleştirildi.

Kopenhag’daki
novo nordisk tesisinin 
dışında patent hakları 
nedeniyle Güney afrika 
hükümetine karşı açılan 
davayla ilgili protestolar 
yapıldı. İlk sağlığa erişim 
programımızın lansmanı 
gerçekleşti.

Danışmanlar insan 
hakları incelemesi 
yürüttü.

novo nordisk sağlığa 
erişimi başlıca 
sürdürülebilirlik endişesi 
olarak gören odaklanmış 
bir sağlık hizmeti şirketi 
oldu.



2002 2003-2004 2005 20062001 2007

Johannesburg’da 
yapılan sürdürülebilir 
Gelişme Üzerine Dünya 
Zirvesi ortaklıkları 
teşvik etti. Küresel 
raporlama İnisiyatifi 
şirket sürdürülebilirlik 
raporlaması üzerine 
kılavuzlar yayınladı.

birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu diyabet önergesini 
geçirdi ve 14 Kasım’ı 
Dünya Diyabet Günü 
olarak ilan etti.

eski abD başkan yardımcısı 
al Gore’un “uygunsuz 
bir Gerçek” adlı belgeseli 
oscar kazandı ve İklim 
Değişiklikleri üzerine 
hükümetler arası Panel 
ile nobel barış Ödülü’nü 
paylaştı.

birleşmiş Milletler Küresel 
anlaşması’nı imzaladık. 
Dünya Diyabet Vakfı 
çalışmaya başladı.

Diyabeti Değiştirmek
marka platformunun 
lansmanı yapıldı. 
Şirketimizin etik programı 
açıklandı. Co2’yi azaltma 
hedeflerini içeren ilk iklim 
stratejimizin lansmanı 
yapıldı. 

WWf İklim Koruyucuları 
Girişiminin 10. üyesi 
olduk. Diyabeti 
Değiştirmek tırı dünya 
çevresindeki yolculuğuna 
başladı.

İlk Diyabet Üzerine 
Küresel liderlik 
forumu’na ev sahipliği 
yaptık. tüm dünyada 
yeni bir karbon nötral 
enerji kaynağı modeli 
yaratan Danimarkalı 
fenni ve sıhhi tesisler 
şirketi DonG energy 
ile ortaklık anlaşması 
imzaladık.

tüm üretim 
tesislerinde çevresel 
yönetim iso14001 
standardına göre 
sertifikalandırıldı. 
hareketeGeç çalışan 
anlaşması programı 
ve sosyoekonomik 
etkimizi değerlendiren  
yenilikçi bir modelin 
lansmanı yapıldı. 
2004’te oxford 
Vision 2020’nin ev 
sahipleri ikinci zirvesini 
kronik hastalıkların 
önlenmesine ayırdı.



novo nordisk, 
Cambridge 
sürdürülebilirlikte 
liderlik Programı, 
Global sağlık Konseyi, 
nCD alliance ve 
sustainia ile birlikte 
rio+20 sırasında 
yapılan sürdürülebilirlik 
ve bulaşıcı olmayan 
hastalıkların 
önlenmesi konulu 
bir yan oturumun ev 
sahipliğini yaptı.

2008 2009 2010 20112007 2012

Küresel ekonomik kriz: 
Çin’de ve hindistan’da 
enerji ihtiyacı fazlalaştı 
ve enerji fiyatları 
arttı; mali kurumlar 
bocalamaya başladı, 
pazarlar altüst oldu. 
Dünya, ekonomik 
duraklamaya girdi.

birleşmiş Milletler 
İş ve İnsan hakları 
Prensipleri Kılavuzu 
haziran ayında 
yayınlandı ve şirketlerin 
insan haklarına 
saygı göstermek 
konusundaki 
sorumluluklarının 
anlamını açıkladı.

sürdürülebilir Gelişme 
için birleşmiş Milletler 
Konferansı rio de 
Janeiro’da yapıldı ve 
1992 Dünya Zirvesi’nin 
20. yıldönümü ele 
alındı.

İklim Değişikliği üzerine 
CoP-15 oturumu 
Kopenhag’da yapıldı. 
Düşük karbonlu 
ekonomilerin nasıl 
oluşturulacağı konusunda 
çok paydaşlı bir yan etkinlik 
tartışması yapıldı.

yeni bir çeşitlilik akımı 
başlattık ve çalışan 
sağlığı için küresel 
standartlar belirledik.

Co2 azaltma hedefimize 
planlanandan 3 yıl önce 
ulaştık. nisan 2010’da 
“Değişiklik Programının 
taslağı”nın lansmanını 
yaptık.

birleşmiş Milletler 
bulaşıcı olmayan 
hastalıklarla ilgili üst 
düzeyde bir toplantı 
düzenlendi.

Gebelikte Diyabeti 
Değiştirmek
ve Çocuklarda Diyabeti 
Değiştirmek
programlarının 
lansmanı yapıldı. 
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tarİhsel KÖKenİMİZ

sürdürülebilirlik yeteneği’nin (sustainability) kurucusu 
ve novo nordisk’in sürdürülebilirlik konusundaki 
uzun süreli danışmanı olan John elkington, sorulduğu 
zaman novo nordisk’i “olağanüstü bir şirket” olarak 
tanımlamıştı. bu sözlerle şirketin doğasını ve kendisinin 
“sıcakkanlı, dış dünyayla ilgili, çok yönlü çalışmaları 
birbirine bağlayabilen, merhametli ve yardımsever” olarak 
nitelendirdiği “yapısal niteliklerini” kastediyordu.

bu nitelikler, yeni yollara yönelmek konusunda risk 
almaya istekli olmakla bir araya gelince, John elkington’ın 
aynı zamanda neden novo nordisk’in sürdürülebilirlik ile 
çalışmak konusunda öncü olduğunu düşündüğünü büyük 
ölçüde açıklamaktadır. bu bizce mantıklı bir açıklama. Ve 
nereden kaynaklandığını da biliyoruz. 

Başlangıçtan itibaren eşit haklar
İlk ipucu, nordisk İnsülin laboratuvarı’nın 1923’te 
nasıl kurulduğudur. bu öykü, 1920 nobel fizyoloji 
ödülü sahibi august Krogh’un toronto’ya giderek 
domuz pankreasından insülin elde eden Dr. frederick 
banting ve tıp öğrencisi Charles best’i ziyaret etmesi ve 
İskandinavya’da üretim ve dağıtım haklarını satın alarak 
geri dönmesiyle başlar. fakat bu hikayenin farklı bir 
versiyonu da vardır.

tıp eğitimi almış ve uzman doktor olan Marie Krogh, yani 
august’un eşi, insülin olayını duymuş ve eşini toronto’ya 
gitmeye ikna etmişti. Marie Krogh’un aynı zamanda 

Danimarka’da iş bağlantıları da vardı, bunlardan biri 
de tanınmış bir Danimarkalı hekim olan ve çiftin şirketi 
kurmasını sağlayan hans Christian hagedorn’du. Marie 
Krogh kadın olmasına rağmen tıbbi ve bilimsel kariyeri 
konusunda son derece katıydı. bu yaklaşım bugün de 
şirketin kalbinde yer almaktadır.

bugünkü novo nordisk’in diğer bölümleri 1925’te
harald ve thorvald Pedersen kardeşler tarafından
novo terapeutisk laboratorium adıyla kurulmuştur. 
Kaderin cilvesiyle, şirketi kurmak için gereken finansman 
kısmen kız kardeşleri thora Pedersen’den geldi; bu para 
thora’ya hükümet tarafından kadınların eşit ücret alması 
için uğraşan bir kuruldaki yoğun ve kendini adamış çabası 
nedeniyle ödül olarak verilmişti.  

Piskopos olsan bile hayır…
harald ve thorvald Doğu Jutland’da küçük bir kasabada  
çalışan bir öğretmenin çocuklarıydı. topluluklarındaki 
birçok kişiden daha rahat bir hayatları olmakla birlikte, 
sosyal bilinçlerine ilham veren alçakgönüllü bir geçmişleri 
vardı.

Çocukken yaşadıkları bir Pazar günü, onların değerlerini 
oluşturan bir dönüm noktası oldu. bölgenin piskoposu 
kasabayı ve aynı zamanda bir kilise görevlisi olan ve 
törenden sonraki öğle yemeğinin ev sahipliğini yapan 
babaları niels Christian Pedersen’i ziyaret etti. ailenin 
birkaç aydır masraflarını kısarak ve para biriktirerek 

tarİhsel
KÖKenİMİZ
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hazırlamış olduğu yemek boyunca piskopos kendi 
havasındaydı. ayrılma zamanı geldiğinde niels Christian 
Pedersen kalkıp paltosunu tuttu. Piskopos dehşet içinde 
odayı gözleriyle tarayarak paltosunu giymesine yardım 
edecek “daha değerli” birisinin bulunup bulunmadığını 
sordu.

İki kardeş ünvanların ve sosyal konumun önemli 
olmadığını nasıl öğrendiklerini açıklamak için bu 
hikayeyi sık sık anlatırlardı. asıl değer taşıyan, kendiniz 
ve başkaları için neler yaptığınızdır ve takip edilmesi ve 
ödüllendirilmesi gereken de budur.

Vergiler ve kârlar
Pedersen kardeşler toplum hayatında aktif rol 
almışlardır. 1940’ların başlarında, harald Pedersen 
ulusal gazetelerde çoğunluğun, özellikle de yoksul 
çocukların iyiliği için toplumun daha varlıklı üyelerinin 
daha fazla vergi vermesi gerektiği konusunda köşe 
yazıları yazıyordu. bu duyarlılığı sanayi dünyasındaki 
meslektaşları tarafından pek desteklenmiyordu.

novo terapeutisk laboratorium a/s’de çalışanlara 
sağlanan birçok yarar, standart haline gelmeden çok 
önce uygulanmaya başlanmıştı: Çalışanlar için ücret 
artışı ve aile yardımı, mükemmel bir çalışan kantini 
bulunan mükemmel donanımlı, modern bir fabrika, tüm 
çalışanların çocukları için bedava süt, yeni anne olanlar 
için izin ve hastalık izinleri. aslında, novo çalışanlarının 
yararlandığı haklar endüstrinin geri kalanından o kadar 
ilerideydi ki, Danimarka İşverenler Derneği (Dea) 
novo’nun örnek teşkil etmesini istemediği için çalışanlara 
tanıdığı bazı haklardan vazgeçmesini istediğinde Dea ile 
üyelik görüşmeleri kesintiye uğramıştı. 

Farklı bir mülkiyet tarzı
Pedersen kardeşler 1951’de novo industri’ye vakıf bazlı 
bir mülkiyet yapısı getirdiler. bu vakıf bazlı yapılanmada, 
faaliyette bulunan şirket tüm a hisselerine sahip olan 
bir vakfa aittir, b tipi hisseler ise borsada serbest olarak 
alınıp satılır. a hisseleri sayısal olarak aynı değere sahiptir 
fakat oy verme gücü 10 kat fazladır. tüm a tipi hisseler 
bir yönetim kurulu tarafından yönetilen bir vakfa aittir.

bu tasarım kurucuların ailelerini korurken, özellikle 
hastaları ve çalışanları düşünen kardeşlerin ileri sürdüğü 
gibi “kaderini bu şirkete bağlayan birçok kişiyi” de eşit 
şekilde korumaktadır. bu, kardeşlerin bu şirketi sadece 
maddi başarı amacıyla kurmadığını, aynı zamanda 
toplumun gelişmesine yardımcı olmayı ve ilham vermeyi 
de amaçladığını açıkça göstermektedir.

nordisk İnsülin laboratuvarı aynı zamanda başarılı bir 
iş yürüterek yapılabilecek iyiliklerin de bilincindeydi. 
Kurucular Krogh ve hagedorn, nordisk İnsülin Vakfı’nı 
1926’da insülin satışından gelecek kârı paylaşarak 
bilimsel amaçlar için mali destek sağlamak amacıyla 
kurmuştur.

novo Vakfı aynı zamanda bilimsel, insani ve sosyal 
amaçlar için de maddi destek sağlamaktadır. yıllar 
boyunca, Danimarka’da yapılan tıbbi araştırmalar novo 
Vakfı, nordisk İnsülin Vakfı ve bugün de onların halefi 
olan novo nordisk Vakfı’ndan büyük destek görmüştür.



1992’de rio de Janeiro’da yapılan Çevre ve Gelişme 
Üzerine birleşmiş Milletler Konferansı (unCeD) Dünya 
Zirvesi hem çevreyle ilgili konuların uluslararası düzeyde 
nasıl ele alınacağını göstermesi, hem de uluslararası 
çevresel gündeme iş dünyasının da dahil edilmesi 
açısından bir dönüm noktası oldu. novo nordisk için ise, 
kendimizi devamlı değişmeye adamamızı önemli derecede 
güçlendiren bir başlangıç oldu.

novo nordisk’ten birkaç kişi Dünya Zirvesi’ne şirketlerin, 
uzmanların ve bM temsilcilerinin sunumlar yaptığı ve 
çevresel sorunları tartıştığı endüstri forumuna katılımcı 
ve konuşmacı olarak katıldı. aynı zamanda kendini 
işine adamış sivil toplum Kuruluşlarının (stK) tüm 
sorunları ortaya koyduğu stK fuarını ziyaret etmek de 
bu deneyimin bir bölümüydü: Genetiği Değiştirilmiş 
organizmalar (GDo), eşit haklar ve deniz kirliliği.

lise Kingo şunları anımsıyor: “rio’dan çevreyi korumanın 
ne kadar büyük bir gündem olduğunu, ne kadar çok 
paydaşın katıldığını ve diğer birçok şirketin ne kadar ilgili 
olduğunu daha iyi anlamış olarak döndük. Gerçekten 
aydınlatıcıydı.”

rİo’Dan ÖnCe bİlMeDİKlerİMİZ
novo nordisk’in sürdürülebilirlik konusundaki yolculuğu kendini tekrarlayan bir enzim kriziyle ve olağan 
konfor bölgemizin çok ötesine bir yolculukla başlamıştı.

1992
1992 rİo’Dan ÖnCe bİlMeDİKlerİMİZ

sürdürülebilirlik yolculuğumuzun ilk adımlarını Dünya 
Zirvesi’nden sonraki yıllarda attık. 1987’de devamlı 
gelişme, brundtland Komisyonu’nun “ortak Geleceğimiz” 
bafll›kl› raporunda tan›mlanan bir kavramdı; yeşil tüketici 
hareketi dahil olmak üzere, kamuoyunun çevreye 
olan ilgisini yeniden canlandırmaya yardımcı olmayı 
amaçlıyordu.

Enzimler için önemli olan yeşil tüketici hareketi
sürdürülebilirlik kampanyasının beyin takımından ve 
kurucularından olan John elkington ve Julia hailes, 
1988’de “yeşil tüketici rehberi”ni yayınladı. tüm 
dünyada milyonlarca satan ve birçok dile çevrilen bu 
kitap, amerikalı veteran tüketici aktivisti ralph nader’ın 
deterjanlardaki “enzimlere dikkat edin” şeklindeki yanlış 
yönlendiren tüketici uyarılarını tekrarlıyordu.
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Çamaşır deterjanlarındaki enzimler ilk defa 1960’ların 
sonlarında, ralph nader çamaşır tozlarındaki enzimlerin 
alerjik cilt reaksiyonlarına yol açtığını iddia ederek 
abD’de çamaşır deterjanı endüstrisine karşı bir kampanya 
başlattığı zaman mercek altına alınmıştı. bu kampanyanın 
abD’de inanılmaz bir etkisi ve bunun yanı sıra tüm 
dünyada yansımaları olmuştu. amerikan Gıda ve İlaç 
Dairesi (fDa) komisyonunun tüketici sağlığı için bir tehdit 
oluşturmadığı yönündeki bulgularına rağmen, sonuç 
olarak novo nordisk’in abD’deki deterjan enzimi satışları 
1970 ile 1971 arasında yarı yarıya azalmıştır. bunun 
sonucunda Danimarka’da 700 çalışan işinden olmuştur.

novo nordisk’in açısından, ürettiği enzimler doğal, 
tamamen biyoçözünür ve çevre dostudur ve 1960’ların 
sonlarında enzim granüllerini bir kaplama maddesiyle 
kaplayarak deterjan fabrikalarındaki işçiler için kanıtlanmış 
olan bir riski ortadan kaldırmıştır. yine de “yeşil tüketici 
rehberi” bizim için potansiyel bir sorun olmaya devam 
etmiştir ve hiç kimse tarihin tekerrür ettiğini görmek 
istememiştir.

lise Kingo şunları anımsıyor: “70’li yıllardaki enzim krizi 
sırasında şirkette çalışmış olanlar bugün geliyor ve kötü 
bir dejavu yaşadıklarını söylüyorlardı. Şirketin bu kez 
proaktif davranmasını istiyorlardı. bu deneyimin yarattığı 
ortak şok, bize bir daha asla sesini yükselten paydaşların 
etkisini hafife almamak gerektiğini öğretti.”

TOZSUZ ENZİM GRANÜLLERİ



ÇeVresel strateJİ
eyleMlerProaktif olarak tüm paydaşlarımızı, 

eleştirenler da dahil olmak üzere, 
şirketin ve ürünlerinin karşısındaki 
sorunları konuşmaya çağırmak. sivil 
toplum Kuruluşlarını (stK) anahtar 
paydaş grup olarak görmek.

1991-1997 arasında yıllık stK ziyaretleri yapıldı. novo nordisk bM Dünya Zirvesi’ndeki endüstri 
forumu’na katıldı.

Çalışanları hem elçi hem de problem 
çözücü olarak olaya dahil etmek.

uzman gruplar hangi üyelerin sorunların haritasını çıkaracağını 
ve raporlayacağını belirledi.  Şirketin neler yaptığı konusunda 

iletişimde ve raporlamada dahaşeffaf olmak.
Gönüllü yıllık çevre ve biyoetik raporu hazırlama süreci başladı. İlk rapor 1994’te yayınlandı.
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1992rİo’Dan ÖnCe bİlMeDİKlerİMİZ

İlK uluslararasi taahhÜtÜMÜZ: uluslararasi tİCaret oDasi sÖZleŞMesİ 

sürdürülebilirliği konu alan uluslararası iş dünyası forumları o sırada az sayıdaydı ve uzun aralıklarla yapılıyordu, 
fakat uluslararası ticaret odası bu görevi üstlendi. 1991’de, çevreye duyarlı, sorumlu endüstriyel uygulamalarını 
teşvik etmeyi amaçlayan sürdürülebilir Gelişme için İş sözleşmesi’nin (bCsD) - uluslararası ticaret odası sözleşmesi 
(iCC) olarak da bilinir - lansmanı yapıldı. ardından 1991’de novo nordisk dahil olmak üzere, 2000’in üzerinde firma 
desteğini bildirdi. bu bize devamlı gelişme için harici bir iletişim vaadi sağlamasının yanı sıra çevre yönetimi için de bir 
çatı oluşturdu.

Eleştirmenleri içeri davet etmek
novo nordisk’in biyoendüstri grubunun başkanı olan 
steen riisgaard (halen novozymes’in Ceo’sudur), John 
elkington’ı şirketin tesislerini kendisinin görmesi için 
novo nordisk’i ziyaret etmeye davet etmeyi kabul etti. 
bu ziyaret sırasında istediği her soruyu sorabilecek ve 
istediği itirazda bulunabilecekti. John elkington bu daveti 
kabul etti ve 1989 yazının sonunda Kopenhag’daki 
novo nordisk tesislerini 2 gün boyunca ziyaret etti. 
bu ziyaretten sonra sürdürülebilirlik “yeşil tüketici 
rehberi”ndeki enzimlerle ilgili bölümü değiştirmeyi
kabul etti. 

Çevresel inceleme
John elkington novo nordisk üst yönetimiyle daha 
ileri diyalogları sonucunda ilerlenecek en iyi yolu 
tanımlamaya yardımcı olması amacıyla, sürdürülebilirlik 
için çevresel sorunların ve şirket yönetiminin 
incelenmesini üstlenecek bir komisyon kurulmasını 
teklif etti. bu inceleme kurulunun önerileri, paydaşların 
olaya katılımını, şirketin katılımını başlatan ve raporlama 
yoluyla şeffaflaşmayı sağlayan ilk çevre stratejimizin 
çatısını oluşturdu (yukarıdaki kutuya bkz.). 

“yeşil tüketici rehberi”nin yazarlarından gelen ve 

deterjanlardaki enzimlerin rolü hakkındaki fikirlerini 

değiştirdiklerini bildiren faks. 
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bu şirket novo nordisk ise, bazı dahili değişiklikler gerekli hale gelir. Paydaşlarımızın kat›l›m›, çevre gündemi ve 
raporlama sürecimiz ilerlerken, işi yönetmek, yol göstermek ve koordine etmek için yeni kurumsal yapılanma ihtiyacı 
doğdu.

İlk novo nordisk çevre departmanı 1975’te kurulmuştur. Görevi, yeni Danimarka Çevre Koruma Kanunu uyarınca ilk 
çevre politikamızı uygulamak ve şirketle yetkililer arasındaki iletişimi sağlamaktı.

1993-1997 DeĞerlerle uyuMlu yÖnetİM

DeĞerlerle uyuMlu
yÖnetİM
aynı anda hem daha geniş bir paydaş grubunu daha yakından dinlemeye hem de yasal çevre 
düzenlemelerine başlayan bir şirkete ne olur?

1993-1997

Bir gerçeğin harici bildirimi
İlk yıllık performans raporumuz 
1994’te hazırlandı. novo nordisk 
Danimarka’da gönüllü olarak çevre 
raporu hazırlamayı başlatan ilk 
şirkettir ve uluslararası alanda da 
ilklerden biridir. ek olarak, çevre 
raporu bağımsız olarak sustainability 
tarafından doğrulanmış ve doğrulama 
süreci de yayının içinde yer almıştır. 
1995’te yayınlanan “Çevre ve biyoetik 
raporu” adlı ikinci rapor, sadece 
çevresel performansı içermekle 
kalmamış, aynı zamanda hayvan 
deneyleri ve genetik mühendisliğine 
de değinmiştir.



halKin İÇİnDen ŞİrKete

“yeşil tüketici rehberi” yayınlandığı zaman, çamaşır 
deterjanlarıyla ilgili eleştirileri yanıtsız bırakmamak 
için resmi olmayan bir “yeşil Grup” bir araya gelmişti. 
yönetime sundukları öneriler bu grubun konuyla 
ilgilenen resmi bir çalışma grubu haline gelmesini 
sağladı.

bu grubun dışında sürdürülebilirlik çabamızı yöneten 
çeşitli başka gruplar da oluşmuştur. bunlardan biri 
paylaşım ve açıklıkla ilgili çevre stratejisini uygulamakla 
yükümlü olan ve 1991’de kurulan Şirket Çevre 

birimi idi. bir diğeri, tüm dünyadaki üretim 
tesislerindeki çevre yöneticilerinin iletişim ağıydı. İlk kez 
1997’de çalışmaya başlayan bu ağ, çevre sorunlarının 
anlatıldığı, tartışıldığı ve dünya çapındaki aktivitelerin 
düzenlendiği ilk uluslararası forumu oluşturmuştur.

“yeşil Grup” bir bakıma hâlâ mevcuttur. yıllar içinde 
konumu doğrudan Üst yönetim’den direktif alan ve 
sürdürülebilirlik aktivitelerimizin talimatlarını belirleyen 
bir “sürdürülebilirlik komitesi”ne yükseltilmiştir.

YEşIL GRUP 1992, SOLDAN SAğA: 
TORBEN SCHJØDT JENSEN, GRETHE JACOBSEN, LISE LOTTE BUNDESEN, MIKE RULIS, JETTE MØLLMANN, LENE LANGE, 
BØRGE DIDERICHSEN , LISE KINGO vE FLEMMING H FUNCH.
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1997’de novo nordisk’in devamlı gelişme gündemi içinde yeni odak alanları tanımlamak amacıyla “eyleme 
Geçen Değerler” adlı dahili bir proje yürüttük. Kurum bünyesindeki 60 kişi şirketin çevresel, biyoetik, sosyal ve 
ekonomik sorumluluklarını ve şirketin değerleri açısından nasıl çalıştığını inceledi. Çevre ve biyoetik, İnsan ve sosyal, 
sosyoekonomik, İş etiği ve finansal etik konularında çalıştılar. yönetim tarafından hemen dikkate alınan öneriler 
biyoetik inceleme, insan haklarının açıklamalı bir değerlendirmesi, bir sosyal sorumluluk raporunun lansmanı ve yönetim 
kurulunun yapısını değiştiren yönetim kuralları değişikliğiydi.

“eyleme Geçen Değerler” projesi çok büyük bir değişiklik yarattı. sonucu, sürdürülebilirlik yolculuğumuzun insan 
haklarına saygı temelindeki sosyal sorumluluğa odaklanacak olan bir sonraki adımının haritasını çizdi.

1993-1997 DeĞerlerle uyuMlu yÖnetİM

eyleMe 
GeÇen 
DeĞerler

noVo norDİsK tarZi yÖnetİMİn 
sunulMasi
1996’da “novo nordisk tarzı yönetim” başlığı altında 
10 “temel” ve 13 küresel ilke belirledik. bu ilkerelere 
uyulduğundan emin olmak amacıyla tüm dünyadaki 
novo nordisk birimlerini incelemek üzere bir grup 
kurduk.

1990’lı yıllarda bu projenin başında yer alan ve bugün 
novo nordisk ve novozymes şirketlerinin sahibi olan 
novo a/s Ceo’su henrik Gürtler “tüm işlerin ortak 
değer ve standartlara uygun olarak yürütüldüğünden 
emin olmamız gerekiyordu. bu ihtiyaç, novo Grubu 
şirketlerinde halen uygulamakta olduğumuz yönetim 
yapısını doğurdu” diyor.



eyleMe GeÇen DeĞerlerİn yansiMalari

“eyleme Geçen Değerler” projesinden 15 yıl sonra, Mads 
Øvlisen bu projeye neden ihtiyaç duyduklarını hala dünmüş 
gibi hatırlıyor.

“açıklık ve dürüstlük şirketin iki değeriydi ve ben bunun aynı 
zamanda yaptığımız hatalar bakımından da açıklık anlamına 
geldiğini vurgulayıp duruyordum, örneğin yasal uygulamalar 
konusunda. fakat sonra 1994’te bazı ciddi kalite sorunlarımız 
olduğunu keşfettik. Ürün kalitesi iyiydi, fakat iyi imalât 
uygulamalarına uyup uymadığımız şüpheliydi. bu ani krizle 
boğuşmanın üstüne, ben bu şirkete neler olacağından da 
endişeliydim. eğer sadece iyi haberlere odaklanırsak, ‘açık ve 
dürüst’ olma prensibimiz ne olacaktı? Politik bir şirket olmaya 
mı başlamıştık?”

bu sıralarda, bir laboratuvar asistanı dönem toplantısında 
Mads’a bir soru sordu. 

‘Gerçek dünyaya en son ne zaman çıktınız?’ her iş günlerinin 
üretimi nasıl artıracaklarını, nasıl daha iyiye gideceklerini 7/24 
konuşmakla geçtiğini ve değerleri konuştukları tek zamanın 
üst yönetimden onay almaları gerektiği zaman olduğunu 
anlattı.

bu Mads’ı tam kalbinden vurmuştu. eğer tamamen kesin bir 
değerler grubu belirlemezse, değerlerin yön verdiği bir şirket 
olduğunu iddia edemeyeceğini anlamıştı. Ve bu değerler kriz 
anında keşfedilen şeyler değil, sabit değerler olmalıydı. Üstelik, 
çalışanlar böyle bir dürüstlüğü ve güvenliği hak ediyorlardı, 
çünkü performans değerlendirmeleri kısmen şirket değerleriyle 
ilgiliydi.

“Değerlerimizi yaşatacak şekilde çalıştığımızdan emin 
olmalıydık. bu yüzden 60 çalışanımızdan bu değerlere göre 
davranmadığımız alanları bulup ortaya çıkaracak gruplara 
katılmalarını istedik. sadece yasalara ve uyuma değil, aynı 
zamanda değerlere ve etik ikilemlere de odaklanmalarını 
istedik ve mükemmel bir iş çıkardılar.”

MaDs ØVlisen
novo nordisk’in eski Ceo’su ve novo nordisk 
yönetim Kurulu başkanı
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PayDaŞlarin Dahİl eDİlMesİnİn 

yansiMalari

lise Kingo diyor ki: “bu olaylar çok önemli 

öğrenme fırsatlarıydı. bence birçok stK 

temsilcisi muhtemelen bir şirketin iç yüzünü 

daha önce hiç görmemişti ve bizim 

açımızdan sadece konuşma yapmak yerine 

insanlarla diyaloğa girmeyi öğrenme zamanı 

gelmişti”

stK ziyareti aynı zamanda bize devamlı 

gelişme gündemini ve yönünü anlamamız ve 

stratejimizi buna göre yönlendirmemiz için 

çok değerli bir bilgi sağladı.

lise Kingo diyor ki: “bu ziyaretler yeni 

konuları belirlemek için benzersiz fırsatlardı. 

Daha önce hiç aklımıza gelmeyen 

konularla ilgili sorular ortaya çıktı, örneğin 

biyolojik çeşitlilik gibi, birkaç yıl sonrasına 

kadar kamuoyu önünde tartışılmaya 

başlanmayacak konular çıktı. bu bizim 

bu konuyu incelememizi ve yanıtını 

hazırlamamızı sağladı.”
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ODAK NOKTASIPayDaŞlarin Dahİl eDİlMesİ - İyİ DİnleyereK ÖĞrenMeK 

İyİ DİnleyereK 
ÖĞrenMeK 
1990’lara adım atarken paydaşlarımızın kimler olduğu ve onlarla nasıl iletişim kurabileceğimiz 
konusundaki algımız değişiyordu. bu, yatırımcılar, müşteriler ve düzenleyicileri kapsayan
dar bir odaktan geniş bir yeni paydaş grubuna doğru ilerleyen bir süreç oldu. 

Zaman zaman bu yönde ilerlemekte zorluklarla 
karşılaştık. Önemli stK’ların temsilcilerini şirketi ziyaret 
etmeye çağırma kararını vermek kolay olmadı. bu 
tamamen yeni bir iletişim türüydü ve biz bu davette 
stK’ların beklentilerini karşılayamazsak adımızın zarar 
görmesinden endişeleniyorduk.

fakat paydaşlarla iletişim kurmak ilk çevre 
stratejimizin temelini oluşturuyordu ve 1991’den 
itibaren şirketimizde çevre, tüketici ve diğer kamuoyu 
gruplarının çok sayıdaki yıllık ziyaretlerine ev sahipliği 
yaptık. buradaki amaç serbest fikir alışverişinde 
bulunmak ve her iki tarafın da muhtemel yanılgılarına 
açıklık getirmekti. Şirketin düşünce tarzı eleştiriye 
açılmıştı ve paydaşların ihtiyaçlarını daha iyi anlama 
ve şirketin ürün ve süreçleriyle ilgili yanılgılar 
olmadığından emin olma fırsatını yakalamıştık.

böyle bir proaktif paydaş iletişiminin amacı güven 
kazanmak ve şirketin çalışmak için sosyal yetkisini 
korumaktı. stK’larla iletişime geçmenin sürdürülebilirlik 
yaklaşımımızı şekillendirmekte büyük yardımı olduğu 
ortaya çıktı.

 

Kısaca STK ziyaretleri
tüm stK ziyaretleri aynı sırayı izliyordu: laboratuvarlar 
ve üretim tesislerinde atılan bir tur, novo nordisk’in 
operasyonlarıyla ilgili tartışmalar ve soru sormaları için 
tamamen stK’lara ayrılmış bir öğleden sonra.

bu ziyaretlerin bir halkla ilişkiler aktivitesi olmadığını 
vurgulamakta çok yol aldık ve basını davet etmedik. 
aynı zamanda katılımcılara verilen herhangi bir 
bilginin novo nordisk dışında kullanılabileceğini de 
açıkça belirttik.

Zaman içinde avrupa ve Kuzey amerika’daki çevre 
topluluğu tarafından sorumlu ve açık bir şirket olarak 
tanınmaya başladık. bu kısmen katılımcıların ziyaretleri 
sırasındaki tartışmaların açıklığını sürekli övmesi 
sayesinde gerçekleşti.

90’ların sonlarına doğru sürdürülebilirlik gündemi o 
kadar karmaşık bir şekilde genişledi ki, her defasında 
insan hakları veya sağlık erişimi gibi tek bir konunun 
tartışıldığı bir yuvarlak masa formatını seçmek 
zorunda kaldık.



1991 

ENDİşE VE ÖğRENME 
İlk paydaş diyaloğu 1991 eylül’ünde Danimarka’nın bagsværd kentinde 
gerçekleşti. bir derece bağımsızlık sağlamak amacıyla, sustainability’den 
bu etkinliği planlamasını ve organize etmesini rica ettik. sustainability, stK 
topluluğu tarafından geniş ölçüde tanınıyordu ve stK’larla iş dünyası arasında 
dürüst ve saygıdeğer bir aracı olarak görülüyordu.

bu, iki tarafın da hissettiği oldukça büyük endişeyi gidermeye yetmedi. bu 
anlayış yeni ve yenilikçiydi. Davet edilen kişilerden bazıları katılım konusunda 
emin değildi ve birkaç kez teklifimizi reddetmişlerdi.

Davet edilen stK’lar başlıca Danimarka, almanya, hollanda ve yeşil hareketin 
başladığı, genetik mühendislikle ilgili endişelerin giderek arttığı birleşik 
Krallık’taki çevre hareketleriydi. sonunda 12 temsilci gelmeyi kabul etti.

Programı uygularken, laboratuvar ve üretim tesisleri turunda da, ikinci gündeki 
açık tartışmada da kesinlikle öğrenmeye başladık. stK temsilcilerine
novo nordisk’in arGe, hayvan sağlığı aktiviteleri, atık su arıtma, sınırlı Genetiği 
Değiştirilmiş organizma (GDo) kullanımı ve diğer birçok uygulamayla ilgili 
slaytlarımızı memnuniyetle gösterdik.

lise Kingo “bize sunum yapmayı bırakmamızı, bunun yerine bizimle konuşmak 
ve soru sormak istediklerini söylediler” diyor. “Şimdi çok açık görünüyor ama 
o zamanlar alıştığımızdan farklı bir yolla iletişim kurmaya ihtiyacımız olacağını 
bilmiyorduk.”

apaçık olan başka bir şey de bazı ziyaretçilerin novo nordisk’e son derece 
kuşkuyla yaklaşmasıydı ve ortam zaman zaman kızışıyor ve tartışma 
zorlaşıyordu. biz bu olayı büyük bir başarı olarak gördük. ekibimizin 
sorgulanmasından çok şey öğrendik ve önümüzdeki yıllarda hangi sorunlarla 
uğraşmayı beklememiz gerektiğini öğrendik.

tabii ki, GDo’ların ve enzimlerin biyogüvenilirlik sorunları, enzimler, alerjiler 
ve şirketin çevresel performansı soru listesinin en başında yer alıyordu. enzim 
işi dünyası için üretilen organizmaları sağlamak için genetik mühendisliğinin 
kullanılması onları endişelendiriyordu ve aynı zamanda insan insülininin 
yapımıyla da ilgileniyorlardı.

aynı zamanda yeni stratejimizin bir öğesi de doğrulanmış oldu. Çünkü grup, 
çevresel performans üzerine gönüllü olarak bilgi verilmesinin gerekliliği 
üzerinde durmuştu. o sırada çok az sayıda şirket bunu yapıyordu ve stK’ların 
tavrı açıkça “sana güvenmemi isteyeceğine, bana kanıt göster” şeklindeydi.



1994  
TÜKETİCİ GRUPLARINDAN 
DAHA AZ ELEşTİRİ 
Mayıs 1994’teki dördüncü 
ziyarete çevreci ve tüketici 
gruplarından 14 harici 
katılımcı geldi. tüketici 
grupları biyoteknoloji 
konusunda daha açık 
fikirliydi ve başlıca endişeleri 
tüketici yararı, ürün bilgisi 
ve seçeneklerdi. Çevreciler 
ise patentler ve fikir hakları, 
biyolojik çeşitlilik ve GDo ile 
üretilen organizmaların çevre 
üzerindeki etkisi konusunda 
daha endişeliydiler.

1993  
GENİşLEYEN GÜNDEM  
Mart 1993’teki üçüncü ziyaret 
sırasında öne çıkan konular GDo’lar, 
gen teknolojisi, çevre yönetimi ve 
performansı, biyolojik çeşitlilik ve 
çevre raporlamasıydı. fakat novo 
nordisk ürünlerinin ve aktivitelerinin 
sosyoekonomik etkileri, hammadde 
temin zinciri, novo nordisk’in üçüncü 
dünyanın gelişimine olan katkısı 
ve teknoloji transferinin yanı sıra 
hayvanlar ve etik konularla ilgili yeni 
sorular da soruldu.

1992  
FARKLI KONULAR
altı ay sonra, Mart 1992’de ikinci 
bir ziyaret düzenlendi ve belçika, 
Danimarka, finlandiya, almanya, 
hollanda ve birleşik Krallık’tan 11 
katılımcı geldi. bu kez ziyaretçilerin 
yönelttiği sorular çevresel sorunların 
yanı sıra tedarikçiler, patent hakları 
ve lobicilikle ilgiliydi. 



1995 
GÜNDEMİ 
GENİşLETME 
ZAMANI GELDİ 
beşinci ziyarette 
konuşmalar daha 
önceki ziyaretlere 
göre daha az 
tartışmalıydı ve 
bizim bu toplantıları 
daha geniş bir 
sürdürülebilirlik 
gündemi 
oluşturmak için 
kullanabileceğimiz 
açıktı – sadece çevre 
açısından değil, 
aynı zamanda şirket 
yaşamının finansal 
ve sosyal yönleri 
açısından da. 

1995 
ABD TESİSLERİMİZE ZİYARET 
1995 başlarında avrupa’da çok çeşitli kamu 
yararı gruplarıyla ve diğer paydaşlarla faydalı bir 
diyaloğa girmemizi sağlayan somut bir çevresel 
iletişim programı oluşturmuştuk. bu deneyime 
dayanarak, franklinton, Kuzey Carolina’daki 
Kuzey amerika üretim tesisimize abD kökenli bir 
stK ziyaretinin düzenlenmesi gerektiğine karar 
verildi.

yerel stK’lar endüstriyel kuruluşlara büyük 
kuşkuyla yaklaşıyordu, fakat avrupa’da 
tartışmaya katılmamız ilgilerini çekmişti. 
sonunda, Kasım 1995’te bir günlük bir ziyaret 
gerçekleşti.

franklinton, Kuzey Carolina’daki başlıca 
endişe konuları tarımsal kirlilik ve atıkların 
uzaklaştırılması, hayvansal ve diğer tarımsal 
atıklar, su kalitesi ve sürdürülebilir tarımdı.

1997 
ÇOK GENİş BİR GÜNDEM
Çevreciler ve tüketicilerin iki 
günlük ziyaretlerin sonuncusu 
ekim 1997’de yapıldı. 
Katılımcıların sorduğu başlıca 
konular yasal kısıtlamaların 
konulması ve kaldırılması 
konusundaki yaklaşımlar, lobi 
faaliyetleri, antibiyotik direnci 
belirteç genleri, GDo’lar ve 
prospektüs sorunları, global 
standartlar, patent alma ve 
halkla ilişkiler, klonlama, 
transgenik hayvanlar, anlaşmalı 
laboratuvarların kontrolü ve 
biyogüvenlilik ve GDo’ların ve 
rekombinant Dna’nın çevreye 
karışmasıydı.
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PAYDAŞLARIN DAHİL EDİLMESİ - İYİ DİNLEYEREK ÖĞRENMEK ODAK NOKTASI

Kazanmaya başladığımız olumlu izlenim, üçüncü ziyaretin 
ilk gününde bir GDo’nun yanlışlıkla açığa çıkmasıyla test 
edildi. Küçük bir yayılma olmasına ve insan sağlığı için 
önemli bir risk taşımamasına rağmen, elbette çok büyük 
bir şanssızlıktı. Ziyaretçilerin durumu doğrudan bizden 
duymak yerine, akşam haberlerinden öğrenmesi de 
olumsuz etki yarattı.

Ziyaretçiler iç iletişimi kuvvetli olan bir gruptu ve ziyaretin 
biçimi uyumlu olarak herhangi biriyle iletişim kurup bu 
hikayeyi anlatabilirlerdi. ancak, böyle yapmadılar. bunun 
yerine, grup olarak bir tepki planladılar ve ertesi gün 
sadece üç soru sormaya karar verdiler: “ne oldu, neden 
oldu ve bunun tekrarlanmaması için ne yapacaksınız?”

“her şey kontrolümüz altında, endişelenecek bir şey yok” 
gibi bazı klasik, savunmacı cevaptan sonra, elimizden 
geldiğince olayın ayrıntılarını anlattık. 

stK ziyaretlerini yöneten ve şirketin bu durumuna 
önerileriyle yarımcı olan John elkington “bu 
durum sayesinde, şirket hakkında sayısız ziyaretin 
sağlayabileceğinden daha fazla bilgi edindiler. İnce bir 

baZen herKesİn 
GÖZÜnÜn ÖnÜnDe 
KÖtÜ Şeyler olur

seramik parçasına vurmak gibiydi, işin kalitesine göre ya 
tok diye bir ses çıkar ya da çınlar. bu ziyaretçiler
novo nordisk’in duvarına vurdular ve uyumlu bir çınlama 
duydular.” diyor.

Katılımcıların hiçbiri bu kazayla ilgili olarak medyayla 
konuşmadı.
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biyoetik konusunda daha derine inme 
ihtiyacı geçtiğimiz 5 yıl içinde giderek 
artmıştı. İlk olarak, 1992’de rio’da yapılan 
bM Dünya Zirvesi’nin bir sonucu olan 
biyolojik Çeşitlilik toplantısı’nın “genetik 
kaynaklara erişmek ve yarar paylaşımı” 
konusunda yeni kurallar getirmesi novo 
nordisk’in sadece geliştirme aktivitelerini 
etkilemekle kalmadı, aynı zamanda 
patent ve fikir hakları ile ilgili sorunlara 
da yol açtı. Dahası, novo nordisk stK 
ziyaretlerinde katılımcıların sorduğu 
sorular, kamuoyunun biyoteknoloji ve 
gelişen biyoetik alanı konusunda giderek 
artan bir endişe duyduğunu gösteriyordu.

bİyoetİĞe DerİnleMesİne 
baKMaK
1990’ların sonlarına doğru bugün ulaştığımız biyoetik şampiyonluğu mevkisi yolunda dev adımlar 
atmıştık. biyoetik bizim etkinliklerimizin merkezindedir: araştırma, geliştirme ve üretimimiz 
biyoteknolojiye, örneğin, gen teknolojisine dayanmaktadır. araştırma ve testler için hayvanları kullanmak 
zorundayız ve yeni farmasötik ürün adayları sağlık yetkilileri tarafından onaylanmadan önce insanlar 
üzerinde denenmek zorunda. 

1998-1999
bİyoetİĞe DerİnleMesİne baKMaK1998-1999



bİyoetİK yÖnetİM GİrİŞİMlerİ

1997’deki “harekete Geçen Değerler” projesini takiben, 
Mart 1998’de dışarıdan novo nordisk’in biyoetik incelenmesi 
başlatılmıştır. biyoetik konular insanlar, hayvanlar ve çevre olarak 
üç alanda toplanmış, ayrıca kilit çalışanların biyoetik konular 
hakkında, araştırma ve geliştirme yönetim sistemlerine entegre 
edilmesi ve paydaşlarla iletişim hakkında derinlemesine bilgi 
sahibi olunması konularına işaret edilmiştir. bu süreci takip eden 
18 ay içerisinde, üst yönetimden doğrudan izin ve yetki alan 
bir biyoetik yönetim bölümü kurulmuştur. Çekirdek gruplar 
kurulmuş, prensiplerde karar kılınmış ve biyoetik, dışarıya sunulan 
raporlara dahil edilmiştir.
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novo nordisk’teki o ilk biyoetik günlerinden beri çok yol 
kat ettik. artık oturmuş harici pozisyonlar sistemimiz, 
rehberlerimiz, küresel standartlarımız, yönetim yapılarımız 
ve takip sistemlerimiz var.

“bizler artık küresel bir etik standartıyla faaliyet 
gösteriyoruz ve etik ikilemlerle başa çıkmamızda bize 
yardımcı olan gelenekselleşmiş bir paydaş diyaloğu 
kurduk” diyor, biyoetik direktörü lise holst. “bu bize 
çabalarımızda çok daha fazla yenilikçi ve proaktif olma 
imkanı tanıyor.” 

ProaKtİf 
olMa 
ZaMani

bİyoetİĞe DerİnleMesİne baKMaK1998-1999

arGe çalışanlarımızın yoğun emekleri, dış dünyada da 
tanınmaktadır. Şirketleri sürdürülebilirlik kriterlerine göre 
sıraya koyan yıllık yayınlanan Dow Jones sürdürülebilirlik 
endeksine göre, novo nordisk 2007 yılından bu yana 
biyoetik ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin 
performansında alınabilecek en yüksek puanları 
almaktadır. novo nordisk’in puanlaması 100/100 
olmuştur. endüstrinin puan ortalaması ise şu anda 40/100 
seviyesindedir.

Güncel bazı faaliyetler arasında elektronik öğrenme 
araçlarının geliştirilmesi için Kopenhag Üniversitesi ile 
ortak çalışma yürütülmesi ve KPGM ile ortak yürütülen 
birleşmiş Milletler Küresel Kompakt İkilemler oyunu yer 
almaktadır. biz bunları dahili eğitimlerimizde kullanırken, 
üniversiteler ise eğitim programlarında kullanmaktadırlar. 
Kopenhag Üniversitesi’nden Peter Sandøe’ya göre, bu 
ortaklıklar teori ve pratik arasındaki mükemmel birleşimi 
yakalamış, değer yaratan ürünler haline gelmişlerdir.



KlİnİK testler: sİZe her Şeyİ anlataCaĞiZ

2000’li yıllarda, ilaç şirketleri klinik testlerin olumsuz sonuçlarını daha önemsiz göstermekle suçlanmışlardı. tıbbi 
dergilerin editörleri, klinik testler başladığında bunların kamuya açık bir veri tabanına kaydedilmesini talep etmeye 
başladılar. eğer kaydedilmezlerse, ileriki aşamalarda testlerin sonuçlarıyla ilgili makaleleri yayınlamayacaklarını 
söylediler. Kısa süre sonra, amerika farmasötik araştırma ve Üreticileri Derneği (PhrMa), üyelerine çalışma  
sonuçlarına dair özetleri internet sitelerinde yayınlama zorunluluğu getirdi.

2005 yılında, novo nordisk tüm yeni faz 2, 3 ve 4 klinik çalışmaların sonuçlarını ve protokollerini halka açık şekilde 
sunmaya başladı. 2007 yılında, kendi klinik çalışma portalımızı, faz i, girişimsel olmayan ve pazarlama sonrası 
çalışmaları da kapsayacak şekilde kurduk.

LISE HoLST 
Biyoetik Direktörü
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1980’ler ve 1990’larda yaşanan şirket satın alma ve 
birleşme çılgınlığı, ekonomik güç ve nüfuz olarak ülkeleri 
geride bırakan şirketler yaratmış, kamuoyu da bu şirketlerin 
çoğu zaman da sorumsuzca kullandıkları ne kadar büyük 
bir güçleri olduğunu fark etmiştir.

birkaç isim vermek gerekirse: Çin, burma ve Cezayir’deki 
insan hakları ihlâllerinin hikayeleri medyada çok büyük yankı 
uyandırmış, novo nordisk de dahil olmak üzere şirketlerin 
bu ülkelerde faaliyet gösterip göstermemeleri tartışılır hale 
gelmişti. aynı zamanda, “harekete Geçen Değerler” projesi 
de insan haklarını novo nordisk’te gri kalmış alanlardan biri 
olarak göstermekteydi.

Bir insan hakları incelemesi
Kendimizi ileri götürmek adına, iki uzman Danimarkalı 
avukatı, sonraları “insan hakları incelemesi” olarak bilinen, 
insan haklarını hem olası olumsuz etkileri hem de olumlu 
etki yaratma potansiyelleri açısından inceleyen bir çalışmayı 
yürütmeleri için işe aldık.

bize bunun olağan dışı olduğunu söylediler - o zamanlar 
şirketler insan haklarını sadece risk yönetimi çerçevesinde 
görüyor ve sadece çalışanlarının haklarına odaklanıyorlardı. 
İnceleme sonucunda bizim herhangi bir büyük insan hakları 
ihlâline dahil olmadığımız belirtiliyor, ancak iki hak
novo nordisk için önceliklendiriliyordu; sağlıklı yaşam hakkı 
(sağlık ve güvenliğe erişim hakkı da dahil) ve ayrımcılığa 
uğramama hakkı (eşit haklar ve çeşitlilik).

GÜnDeMDeKİ İnsan haKlari
bir insan hakları incelemesi bizleri, önümüzdeki yıllara damgasını vuracak iki yeni odağa yöneltti:
sağlıklı yaşam hakkı ve ayrımcılığa uğramama hakkı.

1999-2000
GÜnDeMDeKİ İnsan haKlari1999-2000

Değerlerimize dönüş
bütün bu konulara akıl yormamız oldukça büyük bir 
zorluktu ve bizler konuları daha fazla anladıkça daha fazla 
soru çıkıyordu.

biz, bu karmaşa ile, değerlerimize dönerek başa çıktık. 
İş iletişimlerinde insan hakları anlaşmalarını uygulamak 
fazlasıyla karmaşık gözüküyordu. ancak bizim iş hayatımız, 
başından beri tümüyle diğer insanların saygınlığına temel 
bir saygıyla yaklaşmak ve buna göre hareket etmekle 
ilgiliydi.

Kurumsal programlar geliştirmeye başladık – şeker 
hastalığının tedavisine erişim sağlamak ve eşit fırsatlar 
sunmak konusunda planlar yapıyorduk.

ayrıca “novo nordisk yönetim tarzı” içine “birleşmiş 
Milletler İnsan hakları bildirgesi”ni özel bir referans olarak 
koyduk ve bunu şirket politikamızın da içine yerleştirdik.



sune sKaDeGaarD thorsen 
Ceo ve Küresel Csr Kıdemli ortağı



s 38

13 Kasım 2000’de, novo nordisk’in hissedarları, İcra Kurulu’nun şirketin enzim iş kolunu farklı bir şirket – novozymes 
a/s - olarak ayırma kararını onayladılar. bu bölünme, iki şirketin oluşmasına yol açtı: biri biyoteknoloji temelli lider bir 
enzim odaklı şirket, diğeri ise özellikle şeker hastalığı pazarında rekabet eden, sağlık hizmeti odaklı bir şirket.

yeni novo nordisk’in yeni bir üst yönetim takımı vardı: yeni Ceo Lars Rebien Sørensen ve eski Ceo, yeni yönetim 
Kurulu başkanı Mads Øvlisen tarafından yönetilen bir üst yönetim takımı.

bölünme aynı zamanda sürdürülebilirlik çabalarında bir sonraki adıma geçişe de işaret etmiş oldu. artık zaman, sağlık 
hizmetine uygun bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirme zamanıydı.

Sağlık sektöründe maddesellik
hızlı bir şekilde, novo nordisk için sürdürülebilirliğin kalbinde küresel sağlığın olacağı kararına varıldı. bu konuya 
değinme ihtiyacı son yıllardaki paydaş ilişkilerimizde oldukça net görülebiliyordu ve bizim insan hakları incelememiz de 
bunu teyit ediyordu.

ŞİrKet bÖlÜnMesİ yenİ 
bİr noVo norDisK’e 
yol aÇti

GÜnDeMDe İnsan haKlari1999-2000



noVo GruP tÜZÜĞÜ

bölünmeden sonra her iki şirketin de en büyük hissedarı 
novo a/s oldu. novo Grubu’na dahil her şirketin uyacağı 
kurallar ve bu şirketlerden beklentiler bir tüzük içerisinde 
sunuldu. bu tüzükte değerlere, yeniliklere ve üç açıdan 
yönetime bağlılığa güçlü bir şekilde odaklanılmıştı: 
finansal, çevresel ve sosyal.



lars rebien sØrensen
Ceo

GÜney afrİKa DaVasina 

tePKİler

2 Mart 2001’de, Kopenhag’daki 

novozymes/novo nordisk fabrikası önünde 

göstericiler toplandı ve novo nordisk’in 

Güney afrika hükümetine açılan davaya 

müdahil olmasını protesto ettiler. 10 adet 

Danimarka menşeli sivil toplum Kuruluşu 

(stK) tarafından organize edilen bu gösteri, 

dünya çapında yapılması planlanan dizi 

protestodan biriydi.

Lars Rebien Sørensen bu konuda “Duydum 

ki sürdürülebilirliğe kendini adamış herkesin 

başına, olayın kişisel hale geldiği bir durum 

geliyormuş. benim için bu, protestocularla 

fabrikalarımızdan birinin önünde 

buluşmaktı. bu protestocular radikal sorun 

çıkarıcılar değillerdi. bunlar, bir hareket 

görmek isteyen duyarlı vatandaşlardı. Şirket 

olarak - tıpkı yaptığımız gibi - dünyanın 

en fakir ülkelerinde daha iyi sağlık hizmeti 

sunma yolunu açmak için mücadele 

edebiliriz.” dedi.

KisaCa DaVanin GerÇeKlerİ

açılan dava, Güney afrika’da çıkartılan ve ülkenin uluslararası patent haklarını askıya alınmasına izin 
verecek bir kanunun durdurulmasına yönelikti. rakipler, novo nordisk ve davaya müdahil olan diğer 
şirketleri, hiV/aiDs hastası milyonlarca afrikalıya ucuz, kopya ilaç sağlanmasını engellemek istemekle 
suçluyorlardı.

ancak, Güney afrika güncel hukuki erişimini, hiV/aiDs salgını gibi bir acil durumda indirimli 
ilaç sağlamak için kullanmamıştı. bu yeni kanun, hükümete her türlü ilaç için geçerli olan patent 
haklarını, acil bir durumun varlığından bağımsız olarak yok sayma hakkı verecek ve araştırma-
geliştirme odaklı şirketler için çok büyük bir tehdit oluşturacaktı.

Dava, 19 nisan 2011 yılında bir anlaşmaya varılması ile geri çekildi. bu anlaşmaya göre Güney 
afrika hükümeti, yeni kanunun uluslararası ticaretle alakalı fikri Mülkiyet hakları anlaşması (triPs) 
doğrultusunda uygulanacağını teyit etti.
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ODAK NOKTASIGÜney afrİKa Patent DaVasi

bu haberler, fakir ülkelerde yaşayan ve hastalıklarla 
mücadele eden insanların hayatları yerine kâr etmeye 
odaklanmış gibi anlatılan ilaç sektörünü pek de iyi 
göstermiyordu. Danimarka medyası da aynı hikâyeyi 
Şubat 2001’de yayınladı. ancak bu sefer ilaç sektörünün 
bir adı vardı ve bu novo nordisk idi.

Eleştirileri Anlamak
liderlik konusunda dünkü çocuk olmamasına rağmen, 
Lars Rebien Sørensen Ceo görevini medya patlamasından 
yalnızca üç ay önce devralmıştı. Kendisini bu tartışmaların 
içine attı, konunun esasını, dedikoduları, suçlamaları 
ve olası çözümleri kovaladı, sivil toplum Kuruluşu 
görevlileriyle, uzmanlarla, politikacılarla ve basınla 
toplantılar düzenledi ve durumu tartıştı.

“Öğrendiğime göre iki farklı gündem vardı. Politik olan 
gündem bu davayı küresel zenginlik dağılımına karşı 
kaldıraç olarak kullanıyordu ki bu konu, kuvvetli bir 
küreselleşme karşıtı hareket tarafından destekleniyordu. 
bunun yanı sıra bir de insani gündem vardı ve bu 
gündem de hiV/aiDs krizinin nasıl çözüleceğine 
odaklanıyordu ve bu insani gündem politik gündem 
tarafından kullanılıyordu” diye anlatıyor lars.

Değişimi yaratmak
hiV/aiDs salgınıyla mücadele etmek için son derece 
koordineli bir gayret gösterilmesi gerektiği gerçeğini biz 
de algılıyorduk ve bütçeye uygun ilaçlar da bu gayretin en 

GÜney afrİKa 
Patent DaVasi
ocak 2011’de, uluslararası medyada 40 ilaç şirketinin Güney afrika hükümetini, 1997 İlaçlar yasası’nın 
uluslararası patent haklarını ihlâl ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdiği haberleri çıkmaya başladı.

önemli parçalarından biriydi. ancak sağlık hizmetlerine 
erişimin ana engeli patentler değil, fakirlikti.
birçok ilaç zaten hali hazırda patent dışıydı. hükümetin 
taahhütleri, alt yapı ve eğitim olmadan bu ilaçlar asla 
onlara gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşamayacaktı.

Daha sonra ne oldu
Güney afrika davasıyla ilgili küresel kampanya, sektör için 
oyunun kurallarını değiştirdi. bütün ilgi, dünyadaki fakir 
ülkelerdeki sağlık hizmetlerine erişime ve ilaç üreticilerinin 
bu durumu iyileştirmek için neler yaptıklarına odaklandı.
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biliyorduk ki, sağlığa erişim bizim baş etmemiz gereken sıradaki konulardan biri olacaktı ve biz de çoktan gerekli proje 
ve girişimleri hazırlamaya başlamıştık. ancak Güney afrika davası bizim tepkimizi hızlandırdı ve güçlendirdi; ve biz de ilk 
adım olarak hızlı bir şekilde uyumlu bir yaklaşım, bir hareket zinciri ve küresel bir sağlık stratejisi belirlemeye başladık. 
sayısız hızlı düşünce ve acil paydaş toplantıları sonrası - ki bunlar arasında fikir alışverişi için yapılan ve Danimarka 
geliştirme sivil toplum Kuruluşları’nın temsilcileri ve novo nordisk üst yönetiminin İngiltere’den oXfaM’ın, Dünya sağlık 
Örgütü’nün (Who) ve uluslararası Diyabet Vakfı’nın (iDf) danışmanlık desteği ile toplanmaları da bulunmakta -
novo nordisk küresel sağlık stratejisini “eğitim ve Şeker hastalığı tedavisine erişim için liderlik” başlığı altında sunmaya 
hazırdı.

Zorluklarla gururla mücadele etmek
bizim ilk şeker tedavisine erişim stratejimiz olan leaD, 10 yıl boyunca, diyabet hastalarının sağlığa erişimlerini iyileştirme 
yaklaşımımızın temeli olmaya devam etti ve bizce bunun sonuçları su götürmez.

Küresel sağlık arenasına bir iş girişimi olarak girmek kolay bir şey değildi. Dışarıda güven kazanmak ve ortak olarak 
kabul edilmek oldukça zorlayıcıydı. İçeride ise küresel sağlık stratejilerinin uzun vadeli ufuklarıyla ticari olarak başarılı 
bir işyerinin olmazsa olmazı olan kısa vadeli hedefler ve performans gereksinimleri arasındaki her zaman hissedilen ve 
süregelen gerginlik vardı.

Ülkeleri için bir sağlık hizmeti modeli tasarlamak, eskiden de bugün de esas olarak hükümetlerin sorumluluğunda 
kalmaktadır. ancak biz de, sağlık arenasındaki her oyuncunun, insan sağlığını güvence altına almak için sorumluluk 
alması ve elini taşın altına koyması gerektiği söylenince bu çağrıyı yanıtsız bırakmadık. Zaman açıkça novo nordisk’in ilgi 
ve şefkatini artık kendi sınırları dışına genişletmesi gereken bir zamandı.

uyuMlu bİr KÜresel saĞliK 
hareKetİ
Güney afrika patent davasının yol açtığı tepkiler beklediğimizin çok üzerinde bir güce erişti ve bu da 
bizim sağlığa erişim konusundaki ilk stratejimizi tamamlamamızı hızlandırdı. 

2001-2002
2001-2002 uyuMlu bİr KÜresel saĞliK hareKetİ



leaD’İn İÇerİsİnDe ne VarDi?

leaD’in temelinde, Dünya sağlık Örgütü’nün küresel sağlık için belirlediği 4 öncelik vardı. bu önceliklerin her 
biri için, becerilerimizi en iyi kullanabileceğimiz ve aynı zamanda bu faaliyetlerimizde uzun vadeli sürdürülebilirlik 
yakalayabileceğimiz bazı faaliyetler belirledik. belirlenen beş adet girişim şunlardır:

bu etmenlerin büyük bir kısmı, leaD programının başlatılmasından önce de üzerinde çalışılan konulardı, ancak DDV 
bizlerin bu alanda özel ve kendine has bir katkı yapma ihtiyacı hissetmemizden ötürü eklenen, tamamıyla yeni bir 
etmendi.

•  Ulusal Diyabet Stratejisi projesi – sağlık yetkililileri 
ile ortaklık kurarak diyabetle başa çıkmak için ulusal 
stratejiler belirlemek.

•  DAWNtM çalışması (Diabetes attitudes, Wishes and 
needs / Diyabet Davranışları, Dilekleri ve İhtiyaçları) 
- diyabetin davranışsal, sosyal ve psikolojik yanlarını 
açığa çıkarmak ve hastaları odağa yerleştirmek.

•  Dünya Ortak Programı - gelişmekte olan altı ülkede bir 
anket yaparak diyabet hastası ve çok düşük gelire sahip 
insanların faydalanabileceği “sürdürülebilir diyabet 
modelleri” geliştirmek.

•  En fakir ülkelerdeki kamu sağlık sistemlerine insülin 
sağlarken fiyatların Kuzey amerika, avrupa ve 
Japonya’nın ortalama fiyatlarının yüzde 20’sini 
geçmemesini sağlayan yeni bir fiyatlandırma politikası belirlemek.

•  Dünya Diyabet Vakfı (DDV)’nın kurulması                
novo nordisk’in gelişmekte olan ülkelerdeki diyabet 
tedavisine ek destek sağlamak için kuruldu. DDV’nin 
destek fonları, satışların genel kurul tarafından 
onaylanan belirli bir kısmıyla sağlanmaktadır. DDV, 
diyabet hastalığı uzmanlarının, hasta örgütlerinin, 
sağlıkla ilişkili sivil toplum örgütlerinin ve                 
novo nordisk temsilcilerinin oluşturduğu bir yönetim 
kurulu tarafından yönetilen bağımsız bir vakıftır.
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•  Dünya Diyabet Vakfı, diyabet tedavisine ve diyabet 
hastalarının kapasitesine vakfın kendisinin ve gerek 
yerel gerek uluslararası ortaklarının bağımsızlığına 
gölge düşürmeden katkıda bulunarak gerçek bir fark 
yarattı.

•  DAWN™ programı, tek seferlik bir anket olmaktan 
diyabet hastalığıyla yaşamak konusunda birçok 
tartışmanın referans noktası olmaya doğru yol aldı. bu 
anket, genç insanları da kapsayacak şekilde genişletildi 
ve dünya çapında kullanılan birçok araç geliştirdi. 

2001-2002 uyuMlu bİr KÜresel saĞliK hareKetİ

•  Novo Nordisk, en az 50 ulusal diyabet planının 
yaratılmasında iştirak etti ve Dünya ortaklık Projesi 
sayesinde gelişmekte olan ülkelerde diyabet bakım alt 
yapısı inşa edilmesi için bir model yaratıldı.

•  Novo Nordisk, dünyadaki en az gelişmiş ülkelere 
uyarlanmış fiyatlardan insülin sağlayan ilk firma oldu. bu 
birçok gelir düzeyi düşük ülkede fiyat rekabeti yarattı ve 
ilaçların satın alınabilirliğini artırdı.

leaD’İn 
sonuÇlari



hastaya oDaKlanMaK baŞarinin anahtariDir

neden diyabet hastaları iyi kontrol altına alınamıyor,  
neden tıbbi tedavi mükemmel değil? bu basit soru, 
Diyabet Davranışları, Dilekleri ve İhtiyaçları (Diabetes 
Attitudes, Wishes and Needs - DAWN™) anket 
çalışmasında ele alındı.

bizler bu sonuçları kullanarak insanların psikolojik ve 
sosyal sağlıklarının nasıl tıbbi tedavilerinin sonucuna 
bağlı olduğunu gösterdik. İnsanlarımız bu projede 
gerçek bir tutkuyla çalıştılar. onlar için bu proje, 
ürünlerimizi kullanan insanlar için daha iyi bir hayat 
anlamı taşıyordu. 

İlk DAWN™ anketi 2001 yılında yapıldı ve 13 ülkeden 
toplamda 5000’den fazla diyabet hastası ile neredeyse 
4000 sağlık profesyoneli anketimize katıldılar. türünün 
ilk örneği olan bu proje, novo nordisk ile uluslararası 
Diyabet federasyonu’nun ortaklığı sonucu yapıldı. 
O günden beri DAWN™ Gençlik ve DAWN™ Zihin 
çalışmaları da yapıldı ve takip çalışması olan DaWn2 
2012’de 16000 katılımcı ile gerçekleşti.

sØren eiK sKoVlunD
DAWN™ programı lideri
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sÜrDÜrÜlebİlİr bİr İŞletMe KurMaK

bölüm müdürlerimize döndük ve temel Üçgen Prensibi 
mantığını bütün şirkette uygulamalarını istedik. o 
noktaya kadar toplumun eğilimlerini oldukça başarılı 
bir şekilde girişimlere ve programlara dönüştürmüştük. 
sırada, iş faydalarını ve finansal etkilerini olduğu kadar, 
topluma faydalarını da belirlemek vardı. hedefimiz 
açıktı: aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına da cevap 
veren sorumluluk sahibi işletme yöntemleriyle pazarda 
rekabet avantajı sağlamak.  

Öğrenme eğrisi, konuların işimize nasıl dahil 

2001-2004

sÜrDÜrÜlebİlİr bİr İŞletMe
KurMaK
Daha geniş bir küresel erişim ve büyüyen iş etkisiyle, sürdürülebilirliği yönetim sistemlerimize daha 
sistematik olarak yerleştirmeye başladık.  

2001-2004

edildiğini göstermektedir. Paydaş ilişkileri, konuları bizim 
belirlememize yardımcı oluyor ve performansımızı takip 
etmemizi sağlıyor. olgunlaşmış programlar düzenli 
aralıklarla tekrar gözden geçiriliyor. 2003 sonrası öğrenme 
eğrisi sosyal sorumluluğun gündemde nasıl ilerlediğini 
ve üç yeni temanın önümüzdeki on yılda da gündemde 
kalacağını göstermektedir. Çevre yönetiminin de yeniden 
gözden geçirilmeye ihtiyacı vardı.



JohannesburG’DaKİ rio+10, GÜVen Ve ŞeffafliK

Dünyanın her yanından binlerce insan - ve
novo nordisk’ten bir avuç dolusu insan - Güney 
afrika’da 2002 yılında düzenlenen Dünya sürdürülebilir 
Gelişim Zirvesi’ne katıldı. bu etkinlik, gerçekten değişiklik 
yapmaya adanma hakkında işletmeler için gerçek bir 
test oldu. birçok işletme daha fazla sürdürülebilirlik 
uygulaması edindi ve daha şeffaf hale geldi, ancak 
paydaşlar hâlâ şüpheci yaklaştı ve işletmelere az güven 
gösteriyorlardı. bu konuyu tartışmak için Cambridge 
Üniversitesi ve Deloitte’un işbirliği ile novo nordisk, 
işletmelerin sürdürülebilir gelişimdeki görevleriyle ilgili bir 
atölye çalışmasına ortak ev sahipliği yaptı.

oldukça fazla ilgi gören bu atölye çalışması, kurumsal 
dünyada görülen zorluklar ve ikilemlere değiniyordu 
ve çok açık biçimde ortaya çıkan bir güven oluşturma 
ihtiyacı ve her kesimin yeni yaklaşımlar denemesiydi.

Katılımcılar, işletmelerin sürdürülebilirliğe 
yaklaşımlarında, paydaş iletişimi ve ortaklığın anahtar  
olduğu bir değişime ihtiyaç olduğunda hemfikir 
oldular.

Daha az açık olan ise bunun nasıl yapılabileceğiydi. 
Dönüp baktığımızda tartışmaların genellikle muğlak 
terimlerle ilerletilmesi, örneklerin işletmeyle alakalı 
olması ancak işletme içerisinden olmaması çok 
dikkat çekici. bunlar işletmeler ve sürdürülebilirlik 
gündemleri için erken günlerdi. o zamandan beri 
küreselleşme daha da hızlandı ve on yıllık bir süreç 
içerisinde sürdürülebilirlik yönetim kurulu odalarına 
ve hükümet ofislerine girdi. ancak hâlâ birçok şeyin 
değiştirilmesine gerek var. ortaklarımızla beraber, 
bizler meşaleyi taşıyoruz.

solDan saĞa: Vernon JenninGs, tiMothy o’riorDan, Polly CourtiCe, MiChael 
sPiCer, Preben sØrensen, roDhri MorGan, lise KinGo, MiChael brinCh-PeDersen



2. THE OXFORD VISION 2020
novo nordisk, oxford Üniversitesi ve Dünya sağlık Örgütü (Who) işbirliği 
yaparak kronik hastalıkları kamusal tartışmaların ve kilit karar vericilerin 
gündemlerine etkili bir şekilde getirecek yeni yaklaşımlar bulmak için çalıştı. 
oxford sağlık İttifakı olarak adlandırılan the oxford Vision 2020, diyabet 
hastalığının da dahil olduğu kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrol 
edilmesiyle ilgili yeni ve kapsamlı bir küresel yaklaşımın geliştirilmesi için 
öneriler bulma konusunda fikir birliğine ulaşma süreci olarak tasarlanmıştı.

1. TEDARİK ZİNCİRİ PROGRAMI
2011 yılında, bu tarz bir programı kuracak ilk 
ilaç şirketi olarak, dünyanın her köşesindeki kilit 
tedarikçilerimize, konunun şirket dışarısındaki 
uzmanlarına ve kilit novo nordisk personeline 
danıştık. Çıkan sonuç, bir anket üzerine 
kurulmuş en temel insan haklarını uygulamayı 
esas alan bir değerlendirme sistemi oldu. bir 
sonraki adım ise, tedarikçi değerlendirmesini 
denetim sistemimize yerleştirmek oldu.



3. EşİT FIRSATLAR ARAÇ TAKIMININ 
GELİşTİRİLMESİ 
bütün birimlerimiz için 2002 yılına kadar eşit 
fırsatlar konusunu muhatap alan hareket 
planları geliştirmeleri hedefini koyduk. bu hedefi 
desteklemek adına, iç bilgi ağımıza her bir birimin 
eşit fırsatlar konularını ve stratejik adımlarını 
belirlemek için kullanabileceği bazı araçlar koyduk. 
2001 yılı süresince, Danimarka’daki işletmelerdeki 
ortalama etnik çalışan sayısından daha az etnik 
çalışan oranımız olduğundan yola çıkarak
novo nordisk Danimarka’da eşit fırsatlar konularını 
günlük işleyişimize dahil ettiğimiz bir strateji 
geliştirdik.

4. BÜTÜN ÜRETİM TESİSLERİNDE ISO 
14001 ÇEVRESEL YÖNETİM SİSTEMLERİNİN 
YERLEşTİRİLMESİ
bütün tesislerin 2003 yılında sertifika almaları için bir 
plan yaptık. bu, çevresel yönetimin sahipliğini merkezi 
yönetimden alıp birimlere kaydırmak için atılmış çok 
büyük bir adımdı.
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Novo Nordisk

Bir işletme olarak NovoNordisk toplum 
için refah oluşturmakta ve sürdürülebilir 
işletme yöntemleri, yatırımları, iş 
olanakları (doğrudan ve dolaylı, küresel 
olarak 88,500 iş civarında tahmin 
ediliyor) ve Danimarka GSYİH’sına %2.6 
ve Danimarka’nın ihracatının %2.7’sini 
yaratarak sosyoekonomik gelişime katkı 
yapmaktadır.

Bir farmasötik şirket olarak NovoNordisk 
bilgi, ARGE ve sağlık hizmeti ürünleri 
sunarak ve farkındalığı artırarak, diyabet 
için teşhis veya tedavi sunarak en az 113 
milyon insana ulaşmaktadır.

sağlık sektörüne ürünler, hastalara hayat 
kalitesi, yatırımcılara temettü ve 
yatırımlardan getiriler, tedarikçilere gelir 
ve kâr, çalışanlara maaş ve kamu 
sektörüne de vergi sağlamaktadır.

5. ETİK VE HAYVAN DENEYLERİ
2002 yılında, iki yıllık bir deneme döneminden 
sonra, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle ilgili 
dahili etik inceleme komitesini kalıcı olarak kurduk. 
bir yıl sonra “novo nordisk Deney hayvanlarının 
etik Kullanımı rehberi” hazırlandı. bu rehberin bir 
kısmı, paydaşlara hayvan deneyleriyle ilgili rapor 
verilmesi ve diyalog kurulmasıyla ilgiliydi.

6. EKONOMİK ETKİMİZİN KEşFEDİLMESİ
ekonomik etkimizi anlamaya, faaliyetlerimizin 
pozitif çevresel ve sosyal getirilerinin olduğu ve 
fırsatları iyileştirdiği alanları belirleyerek başladık. 
2003 yılında sosyoekonomik etkimizi tartmak 
amacıyla yenilikçi bir model başlattık.



7. ÇALIşANLARI DAHİL ETMEK
sürdürülebilirliğin ruhunu her bir çalışanın günlük çalışma hayatına yerleştirmenin bir yolunu 
bulma isteğiyle, 2003 yılının ocak ayında takeaction (harekete Geç) programını başlattık. bu 
program, her çalışana sürdürülebilirlik adına bireysel veya takım aktiviteleri başlatma yetkisi 
veriyordu. Program, fikirleri ve her aktivite için desteği, kendi maaşlarından yaptıkları otomatik 
bağışlarla iki diyabet programına sponsor olma fırsatını, tanzanya’da üç hafta boyunca bir diyabet 
kliniğinde çalışabildikleri bir gönüllülük programına katılma şansını ve yılın en iyi girişiminin 
belirlendiği takeaction Ödülü gibi şeyleri içeriyordu. 

8. RAPORLAMADA DEğİşİKLİKLER 
Çevrecilik ve biyoetik raporu ile sosyal sorumluluk raporlarını değiştirerek 
sürdürülebilirlik raporları yayımlamaya başladık. 2004 yılında hem finansal 
hem de sürdürülebilirlik performanslarımızı sunan ilk entegre edilmiş 
raporumuzu yayımladık.
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Çok uluslu şirketler boyut ve ekonomik nüfuz bakımından 
büyüdükçe, insan haklarına saygı konusunu tüm ilişki 
boyunca garanti altına almak daha güçleşiyor. Peki, 
sorumluluklar neler ve sınırlar nerede başlar, nerede biter?

bu on yılın başında, bu sorular şirketlerin çalışmalarına 
insan hakları açısından rehberlik etmeyi hedefleyen bir 
bM girişiminde masaya yatırıldı. novo nordisk ve diğer 
dokuz şirket bu normları “yol testine” tabi tutmaya karar 
verdiler ve 2003 yılında daha önce benzeri görülmemiş 
ortaklaşa bir çabayla İnsan hakları İçin İşletme liderleri 
Girişimi (business leaders initiative in human rights 
- blihr) kuruldu. Üyelik, ilerlememizi raporlama 
zorunluluğu getiriyordu.

“bu girişimin bir parçası olmak bizim için gerçek bir 
onurdu ve bu bize dahili sürecimizi ilerletmede ve 
işletmelerde insan hakları konusunda en ileri noktada 
kalmamızda çok yardımcı oldu” diyor, novo nordisk’in 
blihr temsilcisi olarak görev yapmış soraya ramoul.
blihr’a olan taahhütlerimizin bir parçası olarak, novo 
nordisk’in insan haklarına saygısını standartlar ve şirket 
politikaları doğrultusunda göstermesi ihtiyacına işaret 
eden bir inceleme yaptık. buna tepkimiz, kurumsal 
politikalarda Küresel Kompakt referansları koymak ve 
işyerinde eşit fırsatlarla ilgili tek tip rehberler yaratmak 
oldu.

İnsan haKlarinin
İŞletMeDeKİ anlaMini 
saPtaMaK

Günümüzde insan hakları ve işletme
blihr, bazı üyelerin tekrar bir grup kurarak İnsan hakları 
Konusunda Küresel İşletmeler Girişimi’ni kurdukları 2009 
yılına kadar faal kaldı. bizler ise yeni bir meydan okumaya 
cevap veren 11 şirket olarak kaldık: nihayet haziran 
2011’de yürürlüğe konan birleşmiş Milletler İnsan hakları 
Konusunda yol Gösterici Prensipler’ini yerleştirmeye 
çalışan 11 şirket. 



KÜresel bİr aDanMiŞliK:
bİrleŞMİŞ Mİlletler KÜresel anlaŞMasi

1999 yılında Davos’ta yapılan Dünya ekonomi 
forumu’nda birleşmiş Milletler Genel sekreteri Kofi 
annan yeni bir gündem maddesiyle geldi. birçok işletme 
liderine yaptığı konuşmasında şöyle dedi:

“bu yıl, sizlerden bana, ilişkimizi yine bir üst seviyeye 
çıkarmamızda katılmanızı istiyorum. Şunu teklif 
ediyorum; sizler, Davos’ta toplanmış işletme liderleri ve 
biz, birleşmiş Milletler, paylaşılan değerler ve prensipleri 
içeren bir küresel anlaşmanın öncülüğünü yapalım, 
böylece küresel pazara bir insan sureti kazandırmış 
olalım.” 

bir buçuk yıl sonra, 2000 yılında, birleşmiş Milletler 
Küresel anlaşması duyuruldu ve dünyanın her yanındaki 
işletmelere sürdürülebilir politikalar benimsemeleri 
ve bunların yürürlüğe konmasını raporlamaları 
konusunda cesaret verdi. bugün, bu dünyanın en 
büyük kurumsal kimlik girişimi olmakla beraber iki 
hedefi vardır: anlaşmanın insan hakları, çevre ve 
yolsuzlukla mücadeleyle ilişkili 10 prensibini dünyanın 
her köşesindeki işletme faaliyetlerinde genel geçer 
prensipler haline getirmek ve daha geniş bM hedeflerini 
destekleyen Milenyum Gelişme hedefleri (Millennium 
Development Goals) benzeri hareketleri hızlandırmak.

biz Küresel anlaşma’yı 2002 yılı başlarında imzaladık. 
ocak 2011’de birleşmiş Milletler Küresel anlaşması, 
Küresel anlaşma leaD’ini faaliyete geçirdi ve biz 
de 56 şirketten biri olarak katılmaya davet edildik. 
leaD, üyelerini kurumsal sürdürülebilirlik liderliğinin 
bir sonraki seviyesi için kendilerini zorlamaya itiyor. 
bizler de yönetim kurulu üyesi olarak leaD girişimini 
şekillendirmede yardımcı olabildiğimiz ve geliştirilmesine 
katkıda bulunabildiğimiz için gurur duyuyoruz.

Güncel bir resmi yazısında sosyal sorumluluk açısından 
işletmelerden neler beklediğini duyuran avrupa birliği 
de işletmeler ve insan haklarıyla ilgili bu gündemi 
dikkatle takip etmektedir. Şirketlerin sorumluluklarını 
yerine getirmek için yaptıklarını bilmeleri ve 
göstermelerinin beklendiği bu raporda da planlanan 
sorumluluk, hesap sorulabilme ve şeffaflık seviyeleri 
hiçbir şekilde düşürülmemiştir.



İŞ bİrlİĞİ yaPManin GÜCÜne Daİr yansiMalar

Diyabeti değiştirmek için mücadele platformu kurmak gerçekten 

bir takım çabasıydı. Küresel pazarlama biriminin lideri Jakob riis 

ve onun takımı ile küresel organizasyonun kaynaklarını kullandık. 

o zamanlar Kuzey amerika operasyonlarını yöneten Martin 

soeters gibi insanlarla bizim uluslararası faaliyetler bölümümüzü 

yürüten Jesper Høiland ve Çin operasyonları bölümünün 

başı ronald Christie - ve tabii ki diğer birçok kişiyle - Diyabeti 

Değiştirme’yi daha yüksek seviyelere çıkardık ve binlerce çalışanı 

diyabet hastaları için bir şeyler yapmaları için harekete geçirdik.
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oxford sağlık İttifakı sayesinde dünyanın bir diyabet 
salgınıyla yüz yüze olduğunu ve bu konuda acil bir şeyler 
yapılması gerektiğini çok açık bir şekilde gördük. 2000’li 
yılların başlarında, diyabetli hasta sayısı ve tahminleri 
gerçekten kaygı verici seviyelere ulaştılar. sadece 
birkaç on yıllık dönem sonrasında bu hastalığın küresel 
büyümeyi ve gelişimi kötü yönde etkileyeceği çok açıktı. 
birileri bir şeyler yapmadığı sürece.

novo nordisk’in vizyonu diyabeti yenmektir. bu zor 
göreve başlama ve bu yolda çaba gösterme gereği hiçbir 
zaman bundan daha önemli olmamıştı. bizler, şirketin 
liderlik rolünü, önem verdiğimiz konularda ortak bir ses 
olarak konuşabileceğimiz birleştirici bir platform kurarak 
perçinleyebileceğini hissediyorduk: İnsan sağlığı ve refahı 
ve her insanın hayatını dolu dolu yaşama hakkı.
 
Hikâyemizi anlatmak
biz, diyabeti yenme serüvenimizin tam hikâyesini 
anlatma ve dünya çapında diyabet hastalarının 
durumlarını iyileştirmek için müdafaa etme ihtiyacı 
hissettik. ayrıca sağlık hizmeti bütçelerinin baskı 
altında olduğu bu dönemde ilaç fiyatlarının da mercek 
altında olduğunu fark ettik. bizler, ilaçtan daha 
fazlasını sunduğumuzu ve uygun diyabet bakımına 
ulaşılamamasının günlük insülin dozlarından çok daha 
pahalıya mal olduğunu dünyaya duyurmak istedik.

bu toplum için ve de şirketimiz için değer yaratacaktı. 
ancak bu hikâyeyi ve birleştirici platformu nasıl 
çerçeveleyecektik? bunu keşfetmek için yola çıktık.

“Şirkete, kuvvetli bir marka platformu yaratma görevi 
ve sorumluluğuyla geldim. Şirket içerisindeki yüzlerce 
insanla sohbet ederek işe başladım. Karşıma çıkan 
imaj ve hikâye kuvvetli ve uyumluydu, ancak anlatan 
insanlar bunu yalnızca “bizim iş yapma tarzımız” olarak 
görüyorlardı. bunun ne kadar özel bir şey olduğunu 
bilmiyor gibiydiler” diyor, bugün küresel paydaş etkileşim 
takımının başı olan Charlotte Ersbøll.

bütün girişimlerimizin bir ana teması vardı ve bu tema 
küresel bağlılığımızın ismi oldu: Diyabeti Değiştirmek. 
bu, diyabet hastaları, risk altındaki insanlar ve değişime 
etki edebilecek insanlar adına konuşan aktif bir destek 
platformudur. Ürünler, ilişkiler ve değerler üzerine 
kurulmuştur. Ve bunun merkezinde, organizasyon 
çapında insanları birleştiren bir numaralı amaç 
yatmaktadır: hastalar için değer yaratmak.

2005 yılında, işletmemiz ve derinlere kök salmış değerlerimiz üzerine kurulu, sürdürülebilirliğe olan uzun 
vadeli bağlılığımız arasındaki ilişkiyi göstermek için şirket markamızın yeni yorumunu lanse ettik.

Dİyabetİ DeĞİŞtİrMeK



B

A

Dİyabetİ DeĞİŞtİrMeK hareKetİnİn aMerİKa bİrleŞİK DeVletlerİnDeKİ yansiMalari

Diyabeti Değiştirmek aynı zamanda şirket bünyesinde de önemli bir başarı elde etti. İlk defa 

sürdürülebilirliği novo nordisk’in pazarlama ve satışla uğraşan birimlerine açık ve elle tutulur bir 

biçimde gösterdi. Diyabeti Değiştirmek aktiviteleri doğaları itibariyle sosyal sorumluluk projeleriydi, 

ama işletme için de aynı zamanda uygun ve kârlı birer iştiler.

o zamanlar amerika birleşik Devletleri’nde süregelen bir kampanya olan “Diyabetin akış sürecini 

Değiştirin – Kalıcı olarak” bu kampanyayı da etkilemişti. “Diyabeti Değiştirmek markasının şirket 

içinde başarılı şekilde sunulması ve büyümesinin temelinde, şirketin bünyesinde çok kuvvetli elçiler 

olması yatıyor” diyor Charlotte Ersbøll. o zamanlar Kuzey amerika operasyonlarının başkanı olan 

Martin soeters, Diyabeti Değiştirmek hareketinin en güçlü seslerinden biriydi. bunu yaparken 

diyabetin insani, sosyal ve ekonomik dramına parmak basıyor ve böyle yaparak da temel Üçgen 

Prensibi’ni bir iş mecburiyeti ve çalışanlarla gerçek bir ilişki faktörü haline getiren ilk üst yönetim üyesi 

oluyordu. “bizde motivasyon, gereken yetenek ve güçlü abD organizasyonu vardı ve bunların hepsi 

Diyabeti Değiştirmek markası ve bu markanın vaat ettiklerini daha da ileriye taşıyordu. bu, bizler ve 

organizasyonun geri kalanı için daimi bir ilham kaynağıydı.”

“Diyabeti Değiştirmek kampanyasının, abD’de büyümemize katkı sağladığına dair hiçbir şüphem yok. 

novo nordisk’in büyük hikâyesini anlatmak bizi bir şirket olarak diğerlerinden farklılaştırdı. Çok kısa 

sürede gördük ki biz, doktorlara, müşterilere ve dağıtımcılara bunun hakkında bir şeyler anlatırken 

insanlar tarafında daha farklı olarak görüldük ve müşterilerimiz bizimle ve temsilcilerimizle daha fazla 

zaman geçirmek istediler. anladılar ki biz, diyabet hastalığını iyileştirmek için mücadele ediyoruz” 

diyor, Martin soeters.
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Diyabeti Değiştirmek Liderlik Forumları
2005 yılından beri 78 ülkede yaptığımız 87 liderlik 
forumunda, bir ülke veya bölgedeki diyabetle ilgili 
bütün kilit paydaşları davet ettik ve diyabeti değiştirmek 
konusunda neler yapmamız gerektiği konusunda ortak 
bir paydaya vardık.

Diyabeti Değiştirmek Özet Kitapları
hastalığın güncel durumunu bilmeden diyabet hakkında 
tartışmak çok zor olabiliyor. bu kitaplar sayesinde 
diyabet hastalığının insani ve ekonomik etkilerini daha 
rahat anlatabiliyoruz. afrika, belçika, Çin, Danimarka, 
fransa, İtalya, Macaristan, Japonya, rusya ve abD için 
kitaplar hazırlandı.

Diyabeti Değiştirmek Barometresi
barometre, diyabet hakkında ölçümler yapan, sıralamalar 
yapan ve verileri paylaşan müşterilerin, politika 
koyucuların ve sağlık profesyonellerinin katılımlarının 
sağlanmasını esas alıyor.

Dünya Diyabet Günü 
1991’den beri her yıl, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü 
olarak kutlanıyor. 2007’den bu yana bM tarafından 
da tanınan bir gün oldu. Dünyada milyonlarca insan 
bu günü, diyabet hakkında farkındalılık yaratmak için 
kullanıyor. novo nordisk 50’den fazla ülkede bu tarz 
faaliyetleri destekliyor.

Diyabeti Değiştirmek Dünya Turu
2006 yılında bir tırı, diyabet taraması sunmak ve bilgi 
vermek amacıyla 5 yıl sürecek bir dünya turuna yolladık. 
sonuç olarak 5 kıtada 35 ülkeye ulaştık. bu süreç 
içerisinde milyonlarca insana ulaşıldı ve 135.500’den 
fazla insanda diyabet tarandı.

Diyabeti Değiştirmek ve Çocuklar
bu program, gelişmekte olan ülkelerdeki diyabet hastası 
çocukların bakımlarındaki engelleri kaldırmayı hedefliyor.
 
Diyabeti Değiştirmek ve Hamilelik
Gelişmekte olan ülkelerdeki diyabet hastası hamile 
kadınlar için teşhise, tedaviye ve eğitime erişimi artırmak 
istedik.

bİrDen faZla 
aŞaMali bİr Çaba
Diyabeti Değiştirmek, diyabet hastalarına daha iyi koşullar sağlamak için bizim sözümüz ve aynı 
zamanda platformumuz. bu şemsiye altında bizler çeşitli programlar yürütüyoruz. bazı projelerde 
yalnız çalışıyoruz, ancak çoğunda, etkiyi artırmak ve uzun süreli sürdürülebilirlik sağlamak için 
ortaklıklar kurmayı tercih ediyoruz.



rio de Janeiro’daki birleşmiş Milletler Dünya Zirvesi’nden 
neredeyse 15 sene sonra, sürdürülebilir gelişme 
konusundaki tartışmalar bu sefer de iklim değişikliği ile 
alevlendi. Çözüm isteyen birçok ses çıkmasına karşın çok 
az hareket vardı, iş dünyasında da durum böyleydi.

hepsinin üzerinde, biliyorduk ki iklim değişikliği uzun 
vadede çok ciddi iş riski yaratıyordu ve harekete şimdi 
geçmek bizi karbon kısıntılarına gidilecek bir gelecekte 
daha avantajlı bir pozisyona getirecek ve enerji 
fiyatlarındaki dalgalanmalara daha az hassas olacaktık.

İklim değişikliğine cevap niteliğinde hırslı hedefler
bir yıllık hazırlık, değerlendirme ve araştırmadan sonra, 
ocak 2006’da novo nordisk Dünya Vahşi yaşam 
fonu (WWf) ile bir anlaşma imzaladı ve bu bizi İklim 
Koruyucuları programının 10. üyesi yaptı. bu seçilmiş 
şirketler grubuna girişimiz ve hedeflerimiz oldukça 
iddialıydı: 2014 yılına kadar, şirket Co2 salınımını 2004 
yılındaki seviyesine göre %10 azaltacaktı. bunu başarmak 
için, öngörülen kayda değer üretim büyümesinin 
getireceği enerji ihtiyacı artışı bir şekilde dengelenmeliydi.

yeŞİl Ve teMİZ İŞletMe
2000’li yılların ikinci yarısında ilkim değişikliği ve iş etiği konuları, sürdürülebilirlik yönetimimiz 
gündemindeki en önemli konular oldu.

2005-2006
yeŞİl Ve teMİZ İŞletMe2005-2006

“bu gerçekten çok iddialı bir hedefti” diyor, Per Valstorp, 
novo nordisk Ürün Zinciri’nin başkan yardımcısı. “eğer 
emisyon azaltıcı programları başlatmasaydık,
novo nordisk’in emisyonunun 2004-2014 arasında 
hemen hemen %67 oranında artacağı öngörülüyordu.”

İşin bir parçası haline getirmek
bu hedef dahilinde bizler yeni bir iklim stratejisi belirledik. 
bu bütün üretim tesislerimizde verim iyileştirmeleri, enerji 
tasarrufları ve yenilenebilir kaynaklara geçişler vasıtasıyla 
ciddi Co2 düşüşleri elde etmemizi de içeriyordu.

Puanlama sistemi ile müdürler uyum, kirliliğin 
engellenmesi ve enerjinin etkin kullanımı gibi spesifik 
hedeflerdeki performansları doğrultusunda sorumlu 
tutuluyor ve ödüllendiriliyorlardı.

bu iddialı hedefler ve bu hedeflere varmak için uygulanan 
geniş önlem yelpazesi, üretim tesislerimizde gerçekten 
canlılık yaratan etkenler oldu (İleriki bölümlerde hedeflere 
varış sürecimiz hakkında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz).

s 58



İKlİM hareKet ProGraMiMiZin yansiMalari

novo nordisk’in üretim sorumlusu Per Valstrop, kendisini bu büyüyen enerji ihtiyacına karşı yürütülen savaşta en 
ön cepheye attı. Kendisi çoktan üretim tesislerimizde bir devrim tasarlıyordu bile. yeniden yapılanma ve lean 
prensiplerinin uygulanması ile daha fazla insan almadan üretimi ikiye katlamayı hedefliyordu ve Co2 salınımını azaltıcı 
uygulamaların bu konuda son derece faydalı formüller sunduğu ortaya çıktı.
 
“Üst yönetimi ve yönetim kurulunu, çalışan eğitiminde ciddi bir artışa gitmenin ve lean prensiplerini uygulamanın, 
kâr miktarımız üzerinde pozitif bir etki yaratacağına ikna etmek pek de kolay değildi.”
 
ancak tarihimizde gördüğümüz üzere, Per ve takımı yaptıklarına inanıyorlardı ve bunu gerçekleştirmek için savaştılar. 
Co2 salınımının azaltılması bir hedef olarak eklendiğinde Per ve takımı çoktan kendi verimlilik stratejilerinin işe 
yaradığını kanıtlar hale gelmişlerdi ve kimsenin mümkün görmediği miktarlarda daha fazla su ve enerji tasarrufu – 
büyük miktarlarda Co2 salınımı azaltmaya eşdeğer - sağlamayı başarmışlardı.
 
“bizler bu hedeflerimize, üretim tesislerimizdeki her bir çalışanın ortak çabasıyla varabildik. onların bu çabası beni 
gerçek manada etkiledi” diyor, Per Valstorp.
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yeŞİl Ve teMİZ İŞletMe2005-2006

ekim 2005’te birleşmiş Milletler altındaki bir araştırma komitesince yayımlanan bir rapora göre, novo nordisk, bM 
yiyecek İçin Petrol Programı dahilindeki anlaşmalarla taahhüt edilen sözde satış sonrası hizmet bedeli ödeyen yaklaşık 
2200 şirketten biri olarak bahsediliyordu.

Şubat 2006’da, abD yetkililerinden, novo nordisk’i yiyecek İçin Petrol Programı dahilindeki işlemlerimizin belgelerini 
sunmamız için bir celp aldık. tepki olarak, novo nordisk, bir abD menşeli hukuk firmasının da desteğiyle, konunun 
derinlemesine bir incelemesini yapma kararı aldı. abD yetkilileriyle 2009 yılında bir anlaşmaya varıldı.

“bu çok pişmanlık duyulacak bir durumdu. Çok şey öğrendik ve bu sayede şirketi benzer durumlardan koruyacak çok 
sayıda önlem aldık,” diyor Lars Rebien Sørensen (Ceo).

Güçlü bir iş etiği programı
yiyecek İçin Petrol davası, iş etiği stratejisinin yürürlüğe konması sürecini hızlandırdı. bu konudaki kilit belgeler, rüşvet 
ve yozlaşmanın kabul edilemez olduğu belirten ve gerekli yönleri gösteren İş etiği Politikamızdır. bu politikamız, 
etik iş yürütme, ürün promosyonları, ajanslar ve diğer üçüncü kişilerle sözleşme ve kapsamlı eğitim programları 
prosedürlerimizle desteklenmektedir.

eğitime ek olarak, özel durumlarda çalışanlarımıza kurumsal hukuk fonksiyonu vasıtasıyla tavsiyeler sunabiliyoruz; 
uyumluluk hattı vasıtasıyla endişeler dile getirilebiliyor ve şirket çapındaki risk yönetimi raporlama sistemi ile bunlar 
incelenebiliyor. İş etiğinin yerleştirilmesi ve buna uyum sağlanması, içsel denetimlerle de kesinleştiriliyor. ayrıca, iş 
ortaklarımızın incelenmesi ve kontrollerini de daha sıkı hale getirdik; artık yeni ortaklarımızın geçmişlerini araştırıyor, 
bu kişilerin novo nordisk’in iş prensiplerini benimsemelerini şart koşuyor ve ortaklarımızı novo nordisk’in iş prensipleri 
konusunda eğitiyoruz.

Taviz yok
İş etiği standartlarına bağlılık bizim yönetim yapımızda önemli bir yerdedir. “novo nordisk Way” içine de yerleştirilmiştir 
ve çok net olarak duruşumuzu belirtmektedir: Kalite ve iş etiğinden asla taviz vermeyiz. ayrıca, Dengelenmiş 
Puanlamamızın ve kurumsal risk yönetim sistemlerimizin de bir parçasıdır.

İŞ etİĞİ:
taVİZ yoK



sonuÇlarin yansiMalari

yiyecek İçin Petrol davası, bizim dışarıdan gelen baskılara nasıl ayak uydurabildiğimizin bir örneğidir. 1980’lerin 
sonundaki enzim krizinde ve 2001 yılındaki Güney afrika patent davasında olduğu gibi, krizin ateşleyici etkileri 
olduğunu da tecrübe ettik: bir darbe yiyorsunuz ama öncesinden daha güçlü olarak işin içinden çıkıyorsunuz. 

“İş etiği konusunda gerçekten tavize yer yok. böyle bir taviz, bizim duruşumuza, iş felsefemize ve prensiplerimize ters. 
yiyecek İçin Petrol davasında ertelenen anlaşma bize hem bir fırsat sundu, ama aynı zamanda iş etiği programımızı 
dünyadaki şirketler arasında en iyi hale getirmemiz için de bir gereksinim oldu. anlaşmayı takip eden üç yıl içerisinde 
küresel işletme etiği uyum programımızı ciddi şekilde iyileştirdik, ancak iyi kurumsal iş etiği uygulamaları konusundaki 
beklentiler devamlı yükseldiği için devam eden bir yönetim odaklanması gerekmekte; böylece ‘çalışma iznimizin’ 
şu anda ve gelecekte de güven altında olması sağlanabilir” diyor, novo nordisk’in icra kurulu başkanı (Ceo) Jesper 
brandgaard.

JesPer branDGaarD (solDa), Cfo Ve Kurt anKer nielsen, yÖnetiM 
Kurulu DenetİM Kurulu baŞKani, noVo norDisK’teKİ iŞ etiĞi 

ProGraMi haKKinDa ÇaliŞiyorlar.
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heMofİlİ ÜZerİne bİr etKİ2005-2010

1996 yılından bu yana, hemofili hastalarının hayatlarını iyileştirdik. 2005 yılında düşük gelir seviyeli ülkelerde 
farkındalığın, kapasitenin ve hasta desteğinin artırılmasına yönelik yatırımlar yaptık. Ve 2008 yılında ürün ve bilgi 
aktarımı için bir söz verildi ve bir ortaklık yapıldı.
 
bu hastalıkla ilgili büyüyen bağlılığımız, hemofilinin tedavi seçenekleriyle daha fazla ilgilenmemiz neticesinde gerçekleşti. 
Şu ana kadar pazara sunulmuş ve inhibitörlü hemofili hastaları tarafından kullanılan sadece bir ürünümüz var. ancak, 
tüm hemofili hastaları ve hemofiliyle ilişkili kan bozuklukları olan herkesin kullanabileceği ürünleri geliştirmekteyiz.
 
“hemofiliye, ürün ve pazar perspektifinden daha fazla bakmaya başladıkça, hemofili hastalarını anlamamız ve onlara 
taahhütlerimizin de artması çok doğal” diyor, hemofili tedavilerini pazara sunmakla görevli ekibin başı Paul huggins. 
  
Hemofilide Olanakları Değiştirmek
bu bizim bütün hemofili hastalarına olan bağlılığımızdır.
bu bağlılık, şirketin yeni tedavi yöntemlerinin 
geliştirilmesinden toplum projelerinin desteklenmesine 
kadar olan, hemofili hastalarının hayatlarını iyileştirmeyi 
hedefleyen her hareketine yansımaktadır.

HERO 
biz, uluslararası bir hemofili topluluğu girişimi olan 
hemofili tecrübeleri, sonuçları ve fırsatları (haemophilia 
experiences results opportunities - hero). hero, 
hemofili ile yaşamanın psiko-sosyal kanıtlarını toplamaya 
çalışıyor. 2009 yılında, bizim diyabetlileri anlamak 
üzere başlattığımız DaWn girişimimizden esinlenerek 
gerçekleştirilen bir ankete dayanıyor ve böylece hemofili 
ile yaşayan insanların seslerinin duyulmasına olanak 
tanınıyor.

heMofİlİ ÜZerİne bİr etKİ
hemofili genellikle göz ardı edilen ve diğer dallara göre daha az kişinin uzmanlaştığı, tedavinin pahalı 
ve karmaşık olduğu bir hastalık. ancak hemofili ve ilişkili kanama bozuklukları gerçeğin bir parçası 
olduğu inkâr edilemez.

2005-2010

Hemofili Akademisi
hemofili akademisi, hemofili tedavisi sunan (kariyerinin 
başındaki) kişilere, hemofili odaklı özelleştirilmiş bir eğitim 
ve destek sunan, bağımsız yürütülen yıllık bir eğitim 
programıdır.

Burs ve Ödüller
bir hemostaz burs ve Ödülleri girişimi olan bu erişim 
programı (insight Grants & awards), yetenekli hemostaz 
hekimleri ve araştırmacılarına heyecan verici bazı kaynak 
yaratma fırsatları sunuyor. biz de bu programa kaynak 
yaratıyoruz.



Dünya Diyabet Vakfı’nın başarısından ilham alarak, gelişmekte olan ülkelerdeki hemofili ve ilişkili kanama 
düzensizliklerinin durumunu iyileştirmek için daha fazla çaba göstermeye karar verdik. 2005 yılında, kâr amacı 
gütmeyen ve gelişmekte olan ülkelerdeki hemofili hastalarının kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilmelerine adanmış 
novo nordisk hemofili Vakfı’nı (novo nordisk haemophilia foundation – nnhf) kurduk. hemofili ve ilişkili kanama 
düzensizliklerini küresel gündemde daha yukarılara taşımak ve tedavi erişimi sağlamak novo nordisk’in fark 
yaratabileceği kilit alanlardı. yerel ortaklar ve uluslararası uzmanlarla iş birliği yapan nnhf 3 alana dikkat çekti: 
Kapasite artırımı, eğitim ve farkındalık, teşhis ve kayıt. nnhf’ye yaptığımız bağışlar 2005-2011 arasında 90 milyon 
Danimarka Kronu seviyesine ulaşmıştır ve günümüz itibariyle gelişmekte olan 42 ülkedeki projeleri desteklemektedir.

NOVO NORDISK HEMOFİLİ VAKFI KONSEYİ, SOLDAN SAğA:  
Dr. ulla heDner, lars rebien sØrensen, Charlotte ersbØll, Dr aMy shaPiro,
leif fenGer, anne Prener Ve KÅre sChultZ.
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ODAK NOKTASIDeĞİŞİM İÇİn Kurulan ortaKliKlar 

başarılı ortaklıklar kurmak zaman ve bağlılık ister. ancak 
bir kere kurulduğunda bir ortaklık, fırsatları beraber 
değerlendirmenin, risklere ve sorumluluklara beraber 
göğüs germenin ve ortak bir hedefe beraber yürümenin 
en iyi yoludur. Ve bu yaklaşımın başarısının kanıtı da 
topluma, işin menfaatlerine ve ortaklarımıza sağladığı 
faydalarıdır.

yıllar içerisinde, 1990’lardaki öğrenme süreci 
çerçevesindeki tek taraflı iletişimden, tartışmalı 
konuları daha iyi yönetebildiğimiz iletişime ve bugün 
kullandığımız, karmaşık sosyal zorlukları daha rahat 
paylaşabildiğimiz uzun vadeli etkileşim modeline geçtik.

bu ayrıca faaliyetlerimiz ve önceliklerimiz çevresinde 
dönen içeriden dışarıya bakış açımızdan da 
uzaklaşmamız anlamına geliyor. bunun yerine artık 
ikilemlerle yüzleşmemiz ve farklı talepleri ortak paydada 
buluşturmamız gerektiğini anlıyoruz.

Dönüştürücü ortaklıklar
Giderek büyüyen bir ortak anlayışa göre, dünyanın 
en ciddi konularına çözüm bulabilmek için özel ve 
kamu sektörünün etkili bir şekilde, daha sistematik bir 
biçimde, birçok sektör ve coğrafyada birlikte çalışmaları 
gerekmektedir. ancak asıl gereken yeni bir tür 
dönüştürücü ortaklıktır: birden fazla paydaşa ve kişisel 
liderliğe dayanan, değer zincirinde olumlu etkisi olan, 
sonuçların ve kültürlerin gözlemlendiği ve uzun vadede 
bağlılığı ödüllendiren bir ortaklık.

bu tür ortaklıklar, doğaları itibariyle hayır veya fırsat 
amaçlı da olsalar, genellikle kendiliğinden ve plansız 
gerçekleşir, etkileri de kısa ömürlüdür. Dönüştürücü 
ortaklıklar oyunun kurallarını baştan inşa ederler ve daha 
geniş ölçekte ateşleyici etkilere sahiptirler. bu da novo 
nordisk’in bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğu 
yeni bir girişim olan bM ortaklık tesisi’nin arkasındaki 
felsefedir.

Değer paranın ötesinde bir kavramdır
biz her zaman sadece paradan daha fazla şey de 
önerebildiğimizi hissetmişizdir. bu yüzden, üyelik 
ve ortaklık vasıtasıyla bağlılığı tercih ediyor ve 
nadiren bağışlarla çalışıyoruz. İnanıyoruz ki, bizde 
kullanılabilecek fazlasıyla sezgi ve uzmanlık var, insan 
gücü ve yerel bilgiye sahibiz ve etkinlikle bir şeyleri 
değiştirebileceğimizi görüyoruz. Geçmiş başarılarımızın 
bu söylediklerimizi kanıtladığına inanıyoruz.

DeĞİŞİM İÇİn Kurulan 
ortaKliKlar
ortaklıklar külfetlidir, ancak faydaları da oldukça fazladır. yüzleşmek maliyetlidir, ancak değişim için 
etkili bir ateşleyicidir. Çoğunlukla zor yoldan da olsa, paydaşlarla açık görüşlülükle buluşup onların 
güvenini kazanmanın önemini anladık. Ve paylaşılan çözümlerin değerini gördük.



B

C
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ODAK NOKTASIDeĞİŞİM İÇİn Kurulan ortaKliKlar 

bu yeni ve daha derinlemesine ortaklıkların çalışma 
yöntemlerine iyi bir örnek olarak “Diyabet için birleş” 
kampanyasını verebiliriz. 2003 yılında, 17 yaşındaki 
abD’li diyabet aktivisti Clare rosenfeld, o zamanlar 
seçilmiş uluslararası Diyabet Vakfı (iDf) başkanı Martin 
silink’e bir öneride bulundu ve dedi ki “sizce de diyabet 
konusunda bir bM kararı olması gerekmez mi?”

Ve bu, Diyabet için birleş kampanyasının başlangıcı oldu.

Gündeme gelmek
Çok zaman geçmeden diyabet ile ilgilenen bütün kişi 
ve kurumlar, novo nordisk de dahil olmak üzere, bu 
kampanyaya dahil olmuştu. böyle bir kararı geçirmek 
çok miktarda danışmanlık ve analiz gerektireceği gibi, 
aynı zamanda sunumlar yapılması, profesyonel ve kişisel 
ilişkilerin kullanılmasını da gerektirecekti, ancak en 
sonunda tüm bunlara değecekti.

Diyabet hakkında bir bM kararı ve 14 Kasım’ın bM 
tarafından diyabet günü ilan edilmesini istemek hiç de 
küçük bir şey değildi. eğer kampanya başarılı olursa  
uluslararası topluluk diyabetin ciddiyetini kamusal alanda 
tanımış olacaktı. Diyabete aktif destek verilmesini,  
eksikliği hissedilen bir meşrutiyete dökecekti.

Açık bir ortaklık
tüm çabalar iDf tarafında koordine ediliyordu ve 
bu organizasyon, kampanyayı yönlendirmek veya 
kontrolünü ele geçirmek istememesiyle çok iyi bir liderlik 
örneği sergiledi.

“Kampanyaya dahil olan herkes kampanyaya sahip 
çıkabildiği için, herkes daha çok çalıştı ve insanlar 
kendileri hakkında değil kampanya hakkında konuştular. 
Örneğin, novo nordisk için çalışan Dr. Mapoko ilondo 
stK’ları, bilim insanları, büyükelçiler ve politikacılar ile 
toplantılar yaptı ve onların bu davaya destek vermelerini 
sağladı. tüm bunları kampanya için yaptı - novo nordisk 
için değil” diye açıklıyor, Charlotte Ersbøll.

Ortak faydalar
Diyabeti Değiştirmek marka platformunun
novo nordisk tarafından yürütülmesi ile Diyabet için 
birleş kampanyasının dünya çapında bir hız kazanması 
aynı zamana denk geldi.

“bu, hepimize fayda sağlayan şanslı bir rastlantıydı. 
bizler, kampanyayı taban örgütlenmemizde yer alan 
çalışanlarımızı harekete geçirmek için kullanabildik. 
Çalışanlarımız da üstlerine düşen görevi fazlasıyla 
yerine getirdiler ve Dünya Diyabet Günü çerçevesinde 
faaliyetler düzenlediler ve kendi ülkelerinde bu davanın 
müdafaasını yaptılar. Diyabeti Değiştirmek Dünya turu 
fikri aynı zamanda Diyabet için birleş tarafından da 
desteklendi ve Diyabet tırı Kasım 2006’da, diyabet ve 
kampanya hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 
dünya turuna başladı” diyor, Charlotte.

Ve sonunda başardık
amacımız 2007 yılında bu kararı bM Genel Kurulu’ndan 
geçirmekti. Çok sayıdaki insanın son derece özverili 
çalışmaları sonucu 20 aralık 2006’da bM Genel Kurulu 
kararı oy birliği ile kabul etti. 

Dİyabet İÇİn bİrleŞ 
KaMPanyasi 
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Diyabetin bilinirliğini değiştirmek için bir söz verdik, 
ve 2014’e kadar Co2 salınımımızda çok ciddi düşüşler 
yapacağımızı da taahhüt ettik. Şu kadarının doğru olduğunu 
biliyorduk: sözlerimizi tutmak için bilinmeyen sulara yelken 
açmış ve diğerleriyle güç birliği yapmıştık.

Harekete geçmek zorundayız
2006’nın bitimine sadece 11 gün kala, diyabet hakkında 
bir bM Kararı oy birliğiyle kabul edildi ve diyabet derneği 
tarafından yürütülen Diyabet için birleş ortaklığı misyonunu 
beklenenden bir sene önce gerçekleştirebildi. böylece, kararı 
geçirmek için kampanya yapmak yerine, diyabet hakkında 
farkındalık yaratmak ve diyabeti küresel kamu gündeminde 
üst sıralara taşıyarak teşhis ile tedavi olanaklarını iyileştirmek 
ve böylece bu hareketin gerçek potansiyelinin farkına 
varmasını sağlama fırsatımız oldu. böyle bir şansın elinizden 
kaçmasına izin veremezsiniz.

hali hazırda bazı şeyler oluyordu. Diyabeti Değiştirmek 
Dünya turu ilk bacağına başlamıştı ve Diyabeti Değiştirmek 
barometre de hazırlık aşamasındaydı. ancak Diyabeti 
Değiştirmek için küresel liderlik yolunu açabilecek ve
novo nordisk’i de ortak olarak konumlandırabilecek bir 
başka platform yaratmamız gerekiyordu.

2007-2008
sesİnİ yÜKseltMeK Ve sesİnİ DuyurMaK2007-2008

sesİnİ yÜKseltMeK Ve 
sesİnİ DuyurMaK
2007 yılı yaklaşırken gelecek birkaç yılın çok önemli, heyecan 
verici ve de zorlayıcı olacağını biliyorduk. novo nordisk’in 
tercih edilen bir ortak ve güvenilebilen bir şirket olma şöhretini 
korumak zorundaydı.



Ve bill Clinton eVet DeDİ

Diyabet için Davos tarzı bir toplantı düzenlenmesi fikri masaya yatırılmıştı. İlginç bir düşünceydi. Peki politikacılar, 
hükümetler, bilim insanları, iş dünyası ve toplum arasında gerçekten yüksek düzeyde toplantılar düzenlesek ve sağlık 
- ve diyabet - konusunu sokrat tarzı diyaloglar ve diyabetin etkisine dair yeni gerçekler eşliğinde tartışabilsek nasıl 
olurdu? başarılı olmamız gerektiğini biliyorduk. İlk defa küresel seviyede aktivist bir yaklaşımı benimsiyorduk. her ne 
kadar özel şirketlerin bu tarz yaklaşımlarda bulunmasına çok sık rastlanmasa da bu hareketlerimiz çok iyi karşılandı.

İki buçuk ay sonra bu toplantı gerçeğe dönüştü. abD eski başkanı bill Clinton katılmaya karar verince insanlar daha 
hızlı evet demeye başladı, 18 ülkeden temsilciler new york’a geldi ve Küresel Diyabeti Değiştirmek liderlik forumu’na 
katıldılar. Çok sıkı çalışmalar sonucu, economist intelligence unit ile yapılan iş birliği ile diyabetin küresel maliyeti 
hakkında bir özet kitabı da hazırlandı.

Daha faZla oDaKlanMaK

bu olay bize inanılmaz derecede gurur verse de, aynı zamanda bir şeyler de öğreniyorduk. liderlik forumu biçimini 
tekrar kullanmak istiyorduk ancak öğrendik ki, soyut bir tartışmadan uzaklaşmak için bölgelere, hatta ülkelere 
odaklanmamız gerekiyordu. 

o zamandan beri rusya, Çin, sahra’nın güneyindeki afrika, orta Doğu, batı afrika ve avrupa için bölgesel ve 79 
ülkede de ulusal forumlar düzenlendi.
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2007-2008 sesİnİ yÜKseltMeK Ve sesİnİ DuyurMaK

Mayıs 2007’de kutlama mesajları yağıyordu; çünkü 
biz öncülük yaparak, Danimarka’nın en büyük enerji 
şirketi DonG energy ile rüzgar enerjisi anlaşması için el 
sıkışmıştık.

bir önceki yıl, 2014 yılına kadar Co2 salımı miktarımızı 
2004 yılı miktarına göre %10 azaltacağımızı 
hedeflemiştik. bu hedefimize verim artışları, enerji 
tasarrufları ve artan yenilenebilir enerji kullanımı ile 
varacaktık.

uzun bir arayıştan sonra, DonG energy ile işbirliği 
yaparak yeni bir tür ortaklık geliştirdik. bu, bizim 
hedefimize varmamızı sağlayacaktı. Ve novo nordisk’in 
ötesinde faydalar yaratacaktı.

Enerji ve parasal tasarruflar
Geliştirdiğimiz model basit ancak etkiliydi. Öncelikle 
DonG energy danışmanları novo nordisk çalışanlarıyla 
bir araya gelip Danimarka’daki üretim tesislerinde enerji 
kullanımını düşürecek tedbirleri belirlediler. biz de, bu 
tasarruflar sonucu elde edeceğimiz parasal tasarrufları 
DonG energy’den 2020’ye kadar yeşil enerji satın almak 
için kullanacağımızı taahhüt ettik.

Co2

ÇaliŞMalarina 

baŞlaMaK

satın alınan bu enerji, Co2 salımlarımızın o tarihte 
yaklaşık %90’ının gerçekleştiği Danimarka’daki üretim 
tesislerimizde kullanılacaktı. uzun dönem hedefimiz ise 
Danimarka’daki enerji sarfiyatımızın tamamını 2014 yılına 
kadar rüzgar türbinlerinden sağlamaktı.

talep güvencesi ile DonG energy yeni bir açık deniz 
rüzgar çiftliği inşa etmek için gerekli finansmanı sağladı. 
bizler Co2 salınımımızı ekstra maliyetler yüklenmeden 
azaltırken, Danimarka daha fazla yeşil enerjiye 
kavuşacaktı.

Büyük tablo
Geniş bir bakış açısından bakıldığında bu aslında 
dünyadaki diğer şirketler için de “yeşil” bir yol açmış oldu. 
bugün dünyada, bu ortaklıktan ilham almış 100’den fazla 
ortaklık bulunmakta ve bu da karbon salınımı oyununda 
kuralları değiştirmeye yardımcı olmakta.

bu ortaklık modelinin geliştirilmesinde payı olan novo 
nordisk’ten Jan hoff “Gösterdik ki Co2 salınımlarını 
azaltmakta mantıklı, ek maliyet getirmeyen bir yol da var” 
diyor. “Diğerlerinin de bundan ilham aldığını görmek, 
kendi başımıza yaratabileceğimizden daha fazla etki 
yaratabildiğimiz anlamına geliyor.”



GerÇeKler: 2004-2009

- 20 milyon abD Doları enerji tasarrufu sağlandı.
- 200’den fazla enerji tasarrufu projesi uygulandı.
- enerji harcamaları %10 azaldı, ki bu 24 milyon abD Doları tasarrufa eşdeğerdir.
- yıllık maliyet tasarrufları yaklaşık 8 milyon abD Doları oldu.
- Projelerin yarısı bir yıldan kısa sürede kendini geri ödedi; ortalama geri ödeme süresi 2 seneden az oldu.
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Küreselleşmenin hem dünyada hem de şirketimizde 
hızlanması sonucu, çeşitlilik ihtiyacımız hiçbir zaman 
olmadığı kadar önemli hale geldi.
 
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 5,000 kişiyi işe 
alacağımızı biliyoruz ve bizler nerede ve nasıl yaşadıkları 
ve çalıştıklarından bağımsız olarak, olabilecek en yetenekli 
insanları istiyoruz. bunu yapmak için onların buraya ait 
olabileceklerini hissetmeleri gerekmekte. İnsanlarımızın 
çeşitliliği, içinde faaliyet gösterdiğimiz dünyanın 
çeşitliliğini yansıtmalı.
 
Çeşitlilik konusundan en azından 1990’ların ortalarından 
beri, kadınların yönetimde olmasının işgücü ilişkisi konusu 
olduğu zamanlardan beri çalışıyoruz. yüzyılın başında 
etnik azınlıkların şirkete dahil edilmesi konusunda çaba 
göstermeye başladık. ancak itiraf etmeliyiz ki, o kadar 
da başarılı olamadık. İstatistikler gösteriyor ki, eşit ücret  
konusunda gayet iyiyiz. ancak yönetim kadromuz halen 
ağırlıklı olarak erkek ve Danimarka kökenli.

abD’deki diyabet pazarından sorumlu Camille lee 
çeşitlilik için çok iyi bir elçi oldu ve abD’de 2007’de 
kadınlar ağını kurdu ve avrupa bölgesinde ve 
merkezimizde de benzer girişimlere ilham kaynağı oldu.

ÖZÜ sÖZÜ bİr olMaK
Küresel bir şirketin küresel çapta yetenek ihtiyacı vardır. Kampanya yürüten ve engellemeyi, sağlık 
farkındalığını ve sağlığı iyileştirmeyi savunan bir şirket. ancak söylediklerimizi uygulayabiliyor muyduk?

2007-2008
ÖZÜ sÖZÜ bİr olMaK2007-2008

Çeşitlilik için yeni bir hırs
2008 yılında şirketle aynı çizgide bir çeşitlilik yaratmak için 
yeni bir yaklaşım benimsedik. 
 
bütün kıdemli yönetim takımlarının 2014 yılına kadar 
cinsiyet ve milliyet olarak çeşitlilik göstermesi gerektiği, 
yani erkek, kadın, yerel ve yabancı iş insanlarını kapsaması 
gerektiği inancına odaklandık. o zamanlar, 28 takımdan 
12’si bu inançla paralel yapılanmışlardı. 2011 sonunda bu 
rakam 29 takımdan 18’i şeklinde gerçekleşti.



DeĞİŞİM İÇerİDe baŞlar

Diyabeti Değiştirmek asıl olarak hastalığı önleme fikrine odaklanıyor ve bu da işverenlerin sağlıklı yaşam koşulları 
sağlamak için yapmaları gerekenleri kapsıyor. 2003 yılından beri şirketin çalışanları için sağlıklı yaşamı nasıl 
destekleyebileceğini araştırıyoruz. Şirketin Danimarka ofislerinde, çalışan sağlığıyla ilgili bir proje yürütülüyor ancak 
artık tüm çalışanlarımızın bundan faydalanmasının zamanı geldi.

bu düşünce, küresel bir çalışan sağlığı programı olan ve sağlıklı yaşamı destekleyen novosağlık’ın oluşumunda büyük 
rol oynadı. sağlık konusunda dört küresel standart üzerine kurulan bu yeni oluşum 2008 yılında yürürlüğe kondu. 
bu dört standart; sigarayı bırakmak, diyet ve egzersiz yapmak ve sağlık kontrollerine gitmekti. her bir standart için 
çalışanlarımıza bazı faaliyetler sunuyor veya bu tarz faaliyetleri destekliyoruz.

Etki için güçlerimizi birleştirmek
Kazandığımız tecrübelerle 2011 yılında İşyeri sağlığı İttifakı (Workplace Wellness alliance) adında bir Dünya ekonomik 
forumu programının başlatılmasına yardımcı olduk.
 
başlamadan önce küçük bir anket ile İşyeri sağlığı İttifakı’nın dokuz üyesinin işyerlerinde sundukları sağlık girişimlerini 
analiz ettik. bu gösterdi ki, bu şirketlerde çalışan insanlar oeCD ülkelerinde çalışan ortalama insana göre vücut kütle 
indeksi (body mass index - bMi), sigara ve alkol kullanımı konularında çok daha sağlıklıydılar.
 
o zamandan beri, İşyeri sağlığı İttifakı üye listesi 100’ün üzerinde şirketi kapsayacak şekilde büyümekte ve her bir 
şirket küresel sağlık ve verimi artırmaya öncelikle işyerlerinden başlamakta.
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2008-2009 GeleCeK nesİllere oDaKlanMaK

2000’li yılların ortalarına doğru birleşmiş Milletlerin 
Milenyum Gelişim hedefleri (Millenium Development 
Goals – MDGs), her türlü gelişim politikasının temelini 
oluşturur hale geldi. bizim için bu doğrulukta tek bir 
sorun vardı: bu hastalıklar her ne kadar MDG’leri negatif 
olarak etkileyecek olsalar da, bunlar kronik hastalıklara 
parmak basmıyorlardı.

sonuç olarak, MDG’lerin kronik hastalıkları gelişmiş 
dünyanın gündemine sokmak için en iyi yol olacağına 
karar verdik. 10 MDG’den kronik hastalıklarla en yakın 
ilişkideki ikisi kadınlar ve çocuklarla ilgiliydi ve böylelikle 
gelecek nesillere hitap edebilmemize imkan tanıyorlardı.

Gelecek nesillere odaklanmamız çoktan başladı bile ve 
bu başlangıcın ilham kaynağı da obezite ve diyabetin 
sadece bir kuşakta beklenen korkutucu artışı oldu. 
Çalışmalar gösteriyordu ki; 2000’de doğan üç çocuktan 
bir tanesi hayatlarının bir noktasında şeker hastalığını 
tecrübe edecekti. bu oran abD’deki bazı etnik gruplarda 
ise iki çocuktan birine kadar yükseliyordu. bir grup 
genç insana, geleceğin diyabetin zincirlerinden biraz 
daha kurtulabilmesi için değişimin temsilcileri olmalarını 
teklif ettik. onların sesini duyurmak istedik. böylece 
2005 yılında küresel genç diyabet panelini yarattık, 

dünyanın farklı yerlerinden sekiz genç sesin hikayelerine 
yer verilen bir kitap yayımlattık ve 2007 yılında DaWn 
gençlik çalışmasını, uluslararası Diyabet federasyonu’nun 
“Çocukların yılı” takvimine denk gelecek şekilde 
tamamladık.

Kadın sağlığı: Diyabetle ilişkisi
sırada novo nordisk’in sponsorluğunda bM Milenyum 
Gelişim hedefi 3 için yapılacak bir tartışma toplantısı 
vardı. toplantıda cinsiyet eşitliğine ve kadınların 
güçlendirilmesine odaklanılacaktı. toplantı ilerledikçe, 
sonuç da şekillendi. Kadınların diyabet ile olan 
mücadelesine koordine bir odaklanma, ilk başta 
düşündüğümüzden de daha fazla bir etki yaratabilecekti.

“birçok uzman tip 2 diyabet salgınının temel sebeplerini 
tartışıyorlar. bizce olması muhtemel temel sebeplerden 
biri kadın, hamilelik ve çocuklar arasındaki zincir – bunun 
araştırılması ve incelenmesi gerekiyor. eğer bu doğruysa, 
bu aslında diyabetteki artışı kırabilmemizde bize yardımcı 
olabilir” diye açıklıyor, lise Kingo.

GeleCeK nesİllere 
oDaKlanMaK
Kadınlar ve gençler, gelecekteki diyabet hastası sayısındaki patlamayı kontrol altına almakta en kilit 
gruplar olarak belirlendiler.

2008-2009



… ve eşitsizlik
Kadınlar çoğunlukla evin merkezi oldukları için, bir kadın diyabetli olduğunda 
bunun sosyal ve ekonomik açıdan çok kötü sonuçları doğabiliyor. Ve kadınlar 
genellikle fakir oldukları, erkeklere göre daha az eğitim alabildikleri ve daha 
kötü beslendikleri, bunlara ek olarak da daha fazla sorumlulukları ve sağlık 
hizmeti almak için ayırabildikleri daha az zaman olduğundan dolayı gerekli 
tedaviyi alamıyorlar. ayrıca, diyabetle ilgili damgalanmalar olabiliyor, bazı 
ülkelerde kadın diyabet hastası olursa erkeğe onu boşama hakkı tanınıyor. bu 
sebeple kadınların eğer semptomlardan haberdarsalar bile yardım almak için 
çok az fırsatları oluyor.

Kadınların sağlığı ve diyabet arasındaki ilişkiyi vurgulamak
için 2011 tarihli bu kitapçıkta gerekli verileri ve linkleri sunuyoruz.

İngiltere’de, 6 yaşındayken tip 1 diyabet teşhisi 

konan 9 yaşındaki Phoebe tarafından yazılan şiir.
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2008-2009 GeleCeK nesİllere oDaKlanMaK

Dİyabet 
hastasi anne 
Ve ÇoCuKlara 
yarDiMCi olMaK

Çocuklarda Diyabeti Değiştirmek 
afrika’daki tip 1 diyabet hastası çocuklarda ölüm oranı 
çok yüksektir. bizler, dünyanın en fakir ülkelerindeki 
diyabet hastası çocuklara diyabet tedavisi ulaştırmak 
için bir yol bulmak istiyoruz. bunu yapmak için klinikler 
açıyoruz, bu programa kayıtlı çocuklara insülin sağlıyoruz 
ve sağlık bakım personeline eğitim veriyoruz. hedefimiz 
2015 sonuna kadar 10,000 çocuğa ulaşabilmek.
 
yerel ortaklarla aktif bir çalışma yürüterek, 9 ülkede 
50’den fazla klinik vasıtasıyla, neredeyse 6,000 çocuğa 
sağlık bakımı ulaştırıyoruz. bu kapasiteyi inşa etmek için 
gelişmekte olan ülkelerdeki diyabet hastası çocuklara 
diyabet tedavisi uygulanması için bir eğitim rehberi 
hazırladık. bu programı da Çocuk ve ergenlerde Diyabet 
topluluğu (society for Pediatric and adolescent Diabetes 
- isPaD) ve roche Diagnostics ile ortaklaşa yürütüyoruz.

Hamilelikte Diyabeti Değiştirmek
Gebeliğe bağlı diyabet hastalığı - kadınlarda hamilelik 
sırasında ortaya çıkan diyabet hastalığı - oldukça yaygın 
bir etkiye sahip. Kadınların %70’inde diyabetin hayatın 
ileriki dönemlerinde yeniden ortaya çıkma olasılığı var. 

Gebeliğe bağlı diyabet hastalığına yakalanan kadınların 
çocuklarının ileride diyabet hastası olma olasılıkları 
sekiz kat daha yüksek. yani hamile kadınların diyabet 
istatistiklerinden uzak durmalarını sağlamak birçok 
çocuğu da bu istatistiklerden çıkarabilir.
 
“eğer doğru zamanda yakalanırlarsa, beslenme ve 
egzersiz konusunda birkaç iyi tavsiye yeterli olabilir. Çok 
büyük bir değişiklik yapmak, çok aza mal olabilir” diyor, 
gestasyonel diyabet konusunda gelişmekte olan ülkelerde 
birçok projeyi destekleyen Dünya Diyabet Vakfı’nın 
başkanı, anıl Kapur.
 
bu programda gelişmekte olan ülkelerdeki gebeliğe 
bağlı diyabetin inceleme, teşhis ve yönetimi için çalışıyor, 
böylelikle de bM Milenyum Gelişim hedeflerinden üçünün 
başarılması için katkıda bulunuyoruz. bugüne kadar 
nikaragua, Kolombiya ve hindistan’da 2000’e yakın kadın 
incelemeden geçirildi.



tip 1 diyabet hastası çocukların bazı sahra’nın güneyindeki 
bazı afrika ülkelerindeki beklenen yaşam süreleri bir seneden 
az olmakta çünkü bu çocuklara teşhis konamıyor ve gerekli 
bakım veya ilaçlara erişimleri sağlanamıyor.



takeaction
volunteer to change lives

2005

2006

2011

takeaction ÖDÜl KaZananlar

2003 

Ukrayna: Dikkat Diyabet! – mesajı sokaklara taşımak. Çalışanlar sarı 

ceketler giyip sokaklarda diyabet farkındalığını artırmaya çalıştılar.

2004 

Kanada: Çocuklarla önemli bilgilerin paylaşılması – çalışanlar okula 

giden 500’den fazla çocukla etkileşip, onlara projeler aracılığıyla sağlıklı 

yemek yeme alışkanlıkları kazandırmaya çalıştılar. bu fikir daha sonra 

ulusal bir kampanyaya dönüştü ve “herkes zıplasın – çocuklar diyabeti 

değiştiriyor” adıyla anıldı.

2005 

Filipinler: Diyabet farkındalık hareketi – çalışanlar başka şirketlere ve 

kamu kuruluşlarına giderek orada çalışanlarla diyabet hakkında konuştular.

2006 

Almanya: Camp D – bugüne kadar düzenlenmiş en büyük diyabet 

konulu yaz kampı, novo nordisk almanya çalışanları tarafından düzenlendi. 

2007 

Avustralya: Hanoi’ye kanguru sıçrayışı – avustralya’da yapılan bağış 

ve farkındalık kampanyaları bir klinik kurmak, hemşireler eğitmek ve 170 

Vietnamlı çocuğa tedavi sağlamak için kullanılacak yardımı topladı.

2008 

Çin: Sichuan’a yardım – Çin’deki bütün çalışan ve müdürlerin takım 

çalışması sayesinde deprem kurbanları için çok geniş etkili bir yardım 

programı hazırlandı.

2009 

ABD: Mücadele Kampı – çalışanlar yardım toplayarak ve diyabet ve 

hemofili konulu yaz kamplarında gönüllü olarak çalışarak, çocuklara 

kendine güvenmeyi ve bağımsızlığı öğrettiler.

2010 

Pakistan: Doğal afete hızlı yanıt – insanlarımız yüzlerce sel

mağduruna acil durum malzemeleri ulaştırdılar. 

2011 

Hindistan: Can kurtarmak için dünya rekoru kırmak – 

çalışanlarımız Dünya Diyabet Günü’nde toplu halde 8 saatlik bir

kan şekeri inceleme organizasyonu düzenlediler.
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ÇaliŞanlar hareKete GeÇİyor ODAK NOKTASI

yıllık çalışan memnuniyeti anketimizde,
novo nordisk bünyesinde çalışanlar düzenli olarak 
yüksek seviyede etkileşimde olduklarını raporluyorlar. 
bunun değişmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Lars 
Rebien Sørensen’in çalışan etkileşimi hakkında söylediği 
gibi: “bu en iyi uzun vadeli rekabet avantajı.”

2003 yılından beri “harekete Geç”(takeaction) adı 
altında çalışan etkileşim programını yürütüyoruz. bu 
program sayesinde toplumda fark yaratan faaliyetler 
için fırsatlar tanıyor ve destekler veriyoruz. Programın 
başlaması coşkuyla karşılanmış ve dünya çapında 
faaliyetler yapılmıştı.

harekete Geç faaliyetleri, diyabet farkındalık 
kampanyaları, yardım toplama organizasyonları, diyabet 
temalı gençlik kampları, bağış toplamalar, yürüyüş 
maratonları, yerel toplum faaliyetleri ve çok daha 
fazlasını içeriyor. bu kurumsal bir program olmasına 
karşın faaliyetlerin neredeyse tamamı dünya çevresindeki 
yerel ortaklar ve ofisler tarafından düşünülüp, 
uygulanıyor.

Programın başlangıcından beri, her yıl kıdemli müdür 
toplantısında bir harekete Geç Ödülü verilmektedir. 
bu sayede, ödül alanlar da hak ettikleri ilgi ve takdiri 
görüyorlar.

ÇaliŞanlar 
hareKete 
GeÇİyor
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sÜrDÜrÜlebİlİr İŞletMe yaKlaŞiMiMiZODAK NOKTASI

sÜrDÜrÜlebİlİr 
İŞletMe 
yaKlaŞiMiMiZ

 
teMel ÜÇGen Prensİbİ

temel Üçgen Prensibi novo nordisk’in sürdürülebilir 
ilerlemeye olan bağlılığını anlatmaktadır. bu yaklaşım 
sayesinde işletmemizi finansal, çevresel ve sosyal 
sorumluluk sahibi bir şekilde inşa etmeye çaba 
gösteriyoruz. Kısa dönem getirilerini uzun dönem 
kârlılığıyla, hissedar getirisini diğer paydaş menfaatleriyle 
dengelemeye çalışıyoruz.
 
ayrıca görüyoruz ki, temel Üçgen Prensibi novo nordisk’e 
kurumsal kârlılığı kurumsal sorumlulukla, paydaşların 
düşüncelerine hassasiyet göstermeyi yenilikçi birliktelik 
fırsatlarını kollamakla dengeleme becerisi katıyor. Daha 
da ötesi, paydaşlar arasında bir saygınlık inşa ediyor 
ve onların güvenlerini kazanıyor, yetenekleri çekiyor ve 
insanlarla etkileşiyor, aynı zamanda da müşteri sadakati 
oluşturuyor ve yenilikçiliği sürdürüyor.

yaklaşımımızda iki ana etmen var. birincisi, temel Üçgen Prensibi felsefesine olan derin adanmışlığımız. 
İkincisi ise, bağlılığımızı destekleyen ve performansımızı ilerleten yapı taşları.



1
strateJİK ÖnCelİKler

Üst yönetim ve yönetim kurulu, her türlü sürdürülebilirlik 

stratejisinin temeli olmalıdır. 2004 yılında, novo 

nordisk’in yönetim Kurulu temel Üçgen Prensibi şirketin 

yönetmeliklerinde, Şirket sözleşmesi’nde anlatmaya

çalıştılar: “Şirket faaliyetlerini finansal, çevresel ve sosyal 

sorumluluk prensibiyle yürütmek için gayret gösterir.”

2011 yılında novo nordisk Way güncellenince, bu bizim 

beyan edilmiş işletme felsefemiz olarak güçlendirildi.

3
sİsteMler Ve sÜreÇler

sürdürülebilirlik bizim yönetim mekanizmalarımıza, yönetimin 

gözleminde ve sorumluluk zincirleriyle sıkıca bağlanmıştır.
ayrıca “novo nordisk Way”in pratikte de her iş birimimizde 

uygulandığını takip etmenin sistematik bir metodolojisi vardır. 

Kolaylaştırma adını verdiğimiz değer denetimleri yapıyoruz ve yıllık 

çalışan memnuniyeti anketlerinin de desteğiyle şirketin ne kadar 

iyi yönetildiğini değerlendiriyoruz. ayrıca iş etiğinin yanı sıra kendi 

operasyonlarımız ve tedarikçilerimizin operasyonlarında kalite 

konusunda son derece detaylı denetimler yürütüyoruz.

2
İŞletMe PerforMansiyla İlGİlİDiyabeti Değiştirmek ve hemofilide olanakları 

Değiştirmek, paydaş etkileşimimizden bilgi alan ve 

uzun dönem işletme hedeflerimizin yapısına uygun 

stratejik girişimlerdir. Ürünlerimizi, “çalışan yoksullar” 

olarak bildiğimiz kesime de ulaştırabilmek için yeni 

yollar araştırıyoruz ve bunun için hem sağlığa erişim 

engellerini kaldırmayı hem de yeni pazarlar yaratmayı 

hedef alıyoruz.



4
PerforMans yÖnetİMİ Ve taKİbİnDeKİ ÖlÇÜ bİrİMlerİİşletmedeki eski bir klişe de “ölçülen şey yapılır” inanışıdır. İşin 

doğrusu, bu bir gerçektir. Puanlama sistemini önceliklerimize 
odaklanmayı sağlamak için kullanıyoruz. sistem yıllık hedefler 
sürdürülebilirlik hedeflerini de içeriyor ve her kademe çalışan 
için aynı zamanda kişisel maaş ve prim uygulamalarında da 
kullanılıyor. 

bizler, rakamların bizim yerimize konuşmasını tercih ediyoruz. 
Çevresel ve sosyal performans için de aynı finansal performans 
için veri toplamada ve yönetmede gösterdiğimiz hassasiyeti 
gösteriyoruz ve açıkladığımız verilerin doğruluğunu ispat için 
dış kaynaklardan da yardım ve eleştiri istiyoruz.

5
bÜtÜnsel yÖnetİM Ve raPorlaMa

Şeffaf raporlama çoğu zaman performansı artırır.

1994 yılında çevresel raporumuzu yayımlayarak bu alanda 

rapor yayımlayan ilk şirketlerden biri olduk. 1998 yılında 

dünyanın ilk sosyal raporlarından birini yayımladık. 2001’in 

başında 3 yıldır tam kapsamlı sürdürülebilirlik raporlaması 

yapmaktaydık. Ve sonra, 2004’te, cesur bir hamle yaptık 

ve bütünsel bir raporlama yapmaya başladık: tek rapor 

içerisinde finansal ve sürdürülebilirlik raporları. bugün, 

novo nordisk, bu alanda bir lider olarak kabul ediliyor.



yaPi taŞlari

1
stratejik öncelik olarak 
sürdürülebilirlik

2
İşletme performansına 
bağlı sürdürülebilirlik 
hedefleri

3
sağlıklı sistem ve süreçler

4
Performans yönetimi ve 

takibindeki ölçü birimleri

5
bütünsel yönetim ve 

raporlama

sürdürülebilirliğin takibi tesadüfen veya sadece iyi niyetlerin sonucunda olmaz. Çok gösterişli olmayabilir ama işin 
doğrusu şu ki, çok belirgin yapı taşları olmadan sürdürülebilirliğin sağlanması mümkün değildir. başarılı olamazsınız.

biz, burada gösterilen beş tane yapı taşının gerçek kurumsal sürdürülebilirlik konusunda çok önemli olduklarına 
inanıyoruz. Öncelikle, sürdürülebilirlik bir ek özellik değildir, yönetim tarafından stratejik bir öncelik olarak 
algılanması esastır. İkinci olarak, işletme performansına bağlanması ve tek başına değerlendirilmemesi 
sağlanmalıdır. Üçüncüsü, sürdürülebilirlik konularının yönetimiyle ilgili sistemler ve süreçler çok net biçimde yerlerine 
yerleştirilmelidir, yoksa gündeminizi yürütemez ve karar veremezsiniz. Dahası, eğer sistemleri kurmadıysanız 
herhangi bir kontrol mekanizmanız da olamaz. hedef belirleme sisteminiz olmalıdır, böylece performansınızı 
raporlamanın yanı sıra takip edebilir ve ödüllendirebilirsiniz. son olarak, raporlama işletme ve sürdürülebilirlik 
performansları arasında bir bağ kurmalı ve birbirlerine bağlı olduklarını göstermelidir.
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sürdürülebilirlik listemizdeki hemen hemen her kalem 
için 2010 ve 2011 yıllarında başarılarımızı kutlama 
şansımız oldu.

Kronik hastalıklar
Diyabeti de içeren kronik hastalıklar, nihayet Kasım 
2011’de birleşmiş Milletler yüksek seviye toplantısında 
bulaşıcı olmayan hastalıklar (non-communicable 
diseases - nCDs) olarak görüşüldü. İki günlük toplantının 
sonunda, bM Genel Kurulu’ndaki 192 ülke bulaşıcı 
olmayan hastalıklar hakkındaki bM kararında hemfikir 
oldular. her ne kadar bu karar bizim istediğimizden daha 
az sayıda taahhüt içerse de, bunu doğru yolda atılmış 
büyük bir adım olarak görüyoruz.

İklim değişikliği
Co2 artış eğrimizi 2010 yılında kırabildik – bu 
planlanandan üç yıl daha erkendi. bunu, etkileyici bir 
üretkenlik seviyesiyle, üretim yerlerinde enerji verimliliği 
iyileştirmeleri ve Co2 üretmeyen açık deniz rüzgar 
türbini tesislerinde DonG energy ile olan ortaklığımız 
neticesinde üretilebilen enerjiyi kullanarak sağladık. 2011 
yılında bunlara ek olarak, uzun vadedeki enerji ve su 
tüketim hedeflerimize de ulaştık.

2010-2011

atiliMlar Ve
MÜCaDeleler
yirmi yıl boyunca sürdürülebilirliğin peşinde koşmak bir şeyleri başardığınızı hissettiğiniz anları da 
beraberinde getiriyor. bazen böyle anlar umulmayacak kadar sık gelebiliyor.

atiliMlar Ve MÜCaDeleler

2010-2011

İnsan hakları
bM İnsan hakları ve İşletmeler için rehberlik Prensipleri 
haziran 2011’de yayınlandı ve böylece insan haklarına 
saygıyla ilgili kurumsal sorumluluklar daha net 
açıklanmış oldu. Prensipleri test etme sürecindeki aktif 
katılımcılardan biri, aynı zamanda işimiz dahilinde insan 
haklarının ne demek olduğunu son 10 yıldır bilen ve 
tecrübe eden bir firma olarak, bu başarıda küçük de olsa 
bir katkımız olduğunu hissediyoruz.

Hayvanların deneylerde kullanımı
2011 yılında novo nordisk’te canlı hayvanlar üzerinde 
pazara verdiğimiz ürünlerin kalite kontrollerinin 
yapılmasını tamamen durdurduk. bu hayvanlar, novo 
nordisk’te kullanılan hayvanların %5’ine denk gelse de, 
yine de bunun önemli bir adım ve daha fazlasını yapmak 
için bir teşvik olduğunu düşünüyoruz. 

Dünyanın en sürdürülebilir şirketi
“Corporate Knights” isimli analistlerin yıllık ölçümleri 
sonucunda başarılı ve üst üste bir kaç kez “dünyanın en 
sürdürülebilir şirketi” olma gururunu yaşadık. tabii ki bu 
oldukça tatmin edici olmakla beraber bizim görüşümüz 
halen tam anlamıyla sürdürülebilir bir şirket olmak 
yolunda çok çaba sarf etmemiz yönünde.



2011’DEKİ ULUSLARARASI MÜDÜRLER ToPLANTISI 
SIRASINDA ÜST YÖNETİMİMİZ ŞİRKETİN GELECEĞİ VE 
DEĞER YARATMA HAKKINDA SoRULARA CEVAP VERDİ.

sÜrDÜrÜlebİlİrlİK İÇİn İŞ olGusunu İnŞa etMeK

Değişim İçin tasarılar Programı (blueprint for Change Program) çerçevesinde bizim temel Üçgen Prensibi yaklaşımımızı 
bir iş olgusu olarak sunmayı amaçlıyoruz. Şirketlere ilham vermek ve onlara sürdürülebilirlikle yönetilen işletme kararları 
vermelerine yardımcı olmak ve böylece değer nasıl ölçülmeli ve tanımlanmalı biçimini genişletmek istiyoruz.

Programın başlangıcından itibaren ilkim faaliyetleri stratejimiz, Çin pazarına giriş stratejimiz, abD’de paylaşılan değer 
yaratılması ve bangladeş’te sürdürülebilir ortaklıklar vasıtasıyla diyabetin değiştirilmesi hakkında işletme olguları 
yayımladık.

bu olgu çalışmaları değerin nasıl yaratıldığını ve maliyetlerin nasıl düşürüldüğünü işletme ve sosyal seviyelerde görme 
şansı sunuyor. bu olgu çalışmaları son derece olumlu karşılandı. bu nedenle sürdürülebilirlik konusunda çok ihtiyaç 
duyulan işletme vakalarının sunumu hakkında önemli bir adım attığımızı hissediyoruz.
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bÜtÜnsel raPorlaMaDa baŞi 
ÇeKenler

2010 yılındaki uluslararası bir raporlama konferansında, 
novo nordisk raporlama takımı kendilerini bir günlüğüne 
ünlüler gibi hissettiler. “aman tanrım bu sizsiniz!”, 
diyordu insanlar, “hep sizinle tanışmak istemiştim!”

bu tarz bir ilginin sebebi, 2004 yılına kadar uzanan 
finansal ve sürdürülebilirlik raporlarımızı birleştirme 
ve hepsini tek bir raporda sunma kararımızdı. Kimileri 
novo nordisk’in bütünsel bir rapor sunan üçüncü 
şirket olduğunu söylüyor, ki konferansa katılan değerli 
meslektaşlarımız da bu alanda birçoğundan daha fazla 
tecrübemiz olduğunu biliyorlar.

1992 1994 1995 1998 1999 2001

sürdürülebilirlik raporlaması

yıllık
finans
raporu

Çevresel
rapor

Çevresel
rapor

sosyal
rapor

2002 2004

raPorlaMa yolCuluĞuMuZ

Çevresel ve 
sosyal rapor

Üss 
raporlaması

sürdürülebilirlik  

raporu
yıllık
rapor

bizim için 2004 kararı doğal bir adımdı. aynı yıl temel 
Üçgen Prensibi’ne olan bağlılığımızı Şirket Mukavele 
belgelerine de kaydetmiştik. ama bu risksiz bir hareket 
değildi, zira o zamanlar çok az sayıda şirket bu yolu 
seçmişti. ancak hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza 
işletmemizin 360 derecelik bir görüntüsünü sunmak 
istemiştik – başarılarımızı, stratejimizi ve karşılaştığımız 
zorlukları.

2004 yılındaki hoş geldiniz mektuplarında Lars Rebien 
Sørensen ve Mads Øvlisen, “rekabetin oldukça yüksek 
olduğu bir iş ortamında, uzun vadeli ve bütünsel bir 
bakış açısı benimsemenin kendine has zorlukları vardır” 
diyordu.



susan storMer, KuruMsal sÜrDÜrÜlebİlİrlİK 
yÖnetİCİsİ Ve robert G. eCCles, harVarD business 
sChool yÖnetİM PratİKlerİ ProfesÖrÜ

Yeni binyıl için raporlama
bu yeni alanda yaptığımız keşifler için gördüğümüz ilgi ve takdir için çok teşekkür ediyoruz. ancak yaptıklarımızın 
nedeni, ne olduğu ve nasılı hakkında çok daha geniş bir fikir birliğine varılmadan bütünsel raporlamanın çok az şirket 
için bir öğreti olacağını da görüyoruz. bu yüzden aktif bir şekilde 21. yüzyılın ekonomik ihtiyaçlarına daha iyi yanıt 
verebilecek yeni bir raporlama çerçevesi geliştirmek için çaba gösteriyoruz.

bunu yapmanın bir yolu, tecrübelerimizi raporlama yapan diğer şirketlerdeki meslektaşlarımızla, ilgili yatırımcılarla 
ve akademisyenlerle paylaşmamız. harvard business school ile bütünsel raporlamanın getirileri hakkında bir vaka 
çalışması hazırlamak için iş birliği yaptık. ayrıca sosyal sorumluluk sahibi yatırımcılar ile bütünsel performansımızı 
tartışmak için toplantılar düzenledik. anladığımız kadarıyla onlar da bizim raporlama yaklaşımımızı beğeniyor ve takdir 
ediyorlar. henderson Global investors’daki sri araştırmaları bölümünden My-linhngo’nun dediği gibi:

“novo nordisk’in raporlama sistemlerini bütünsel hale getirmek için attığı adım ile çevresel, sosyal ve yönetimsel 
konuları ele almaya karşı olan taahhütü ve bunları işletmelerinde uygulaması bu yolculuğu tasvir etmektedir.
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evet, hissedarlarımız için uzun vadeli değerler 
yaratıyoruz. evet, sürdürülebilir bir toplum için katkıda 
bulunuyoruz. evet, diyabet bakımını belki de milyonlarca 
diyabet hastası için iyileştiriyoruz. ama hayır, henüz 
son durağımıza daha çok var. Ve daha da önemlisi, bu 
son noktaya varmak istiyorsak yaşamak, çalışmak ve 
toplumları organize etmek - ki buna sağlık hizmetlerinin 
sağlanması da dahil - konusundaki temelden ve radikal 
değişikliklerimizde başarılı olmalıyız.

bu dönüşümde bahsi geçen zorluklar saymakla 
bitmezler. savaşacağımız cepheleri düzgün seçmeli ve bir 
fark yaratabileceğimiz alanlara odaklanmalıyız. Diyabet 
tedavisinde lider ve sürdürülebilir işletme konusunda 
bayrağı taşıyan bir şirket olarak bizi en çok zorlayacak 
kilit konuları ikiye indirdi: “yarımlar Kuralı” dediğimiz 
şeyi değiştirmek ve dayanıklılığı sürdürmek için çalışmak

ZorluKlara 
GÖĞÜs GerMeK

Dayanıklılığı sürdürmek
Değişimle başa çıkabilmek ve gelişmeye devam etmek 
kapasitesini tanımlamak için bir kelime var: Dayanıklılık. 
en anlaşılır şekilde anlatmak gerekirse, insanların ve 
doğanın “silkinip ayağa kalkma becerisi” diyebiliriz. her 
sistem her türlü baskıya maruz kalabilir. bazen baskıyla 
başa çıkacak kadar sağlamdır ama çoğunlukla uyum 
sağlaması gerekir.

novo nordisk için dayanıklılık, uzun zamandır paydaş 
bakış açısına uyum sağlamış stratejimiz doğrultusunda 
değişim dalgalarını aşabilmemiz ile açıkça görülüyor. 
böyle yaparak aynı zamanda dayanıklılığımızı 
kuvvetlendirmiş de olduk – organizasyonumuzu yoğun 
dışsal baskılar zamanında koruyacak ve güvenden doğan 
bir “kalkan” da diyebiliriz buna. bütün paydaşlarımızın 
görüş ve beklentilerini karşılamak için çaba göstereceğiz 
ve bu beklentileri cevaplayabilecek ortaklığa dayanan 
çözümlere de katılacağız ve böylece de şirketin hayatta 
kalmasını sağlayacağız.



Bütün diyabet 
hastalarının

%50’sine 
teşhis konur

Eğer 
bunlardan 
%50’si tedavi 
görürse…

… ve 
bunların da 
%50’si tedavi 
hedeflerine 
ulaşırsa…

… bunların da 
%50’si

istenen 
sonuçlara

ulaşır.

Sadece %6’sı 
başarılı bir 

sonuca ulaşır.

Şüphesiz ki küresel toplum baskı altında. Gezegenin 
dayanıklılığı açısından dünyanın kaynaklarının sınırlarını 
fark etmeye başlıyor ve yeni bir gerçekliğe alışıyor. 20 
yıllık rio Çevre ve Gelişim bildirgesi’nin ilk prensibinde 
belirtildiği gibi zorluk aynen devam ediyor.

“İnsanlar sürdürülebilir ilerleme hakkındaki endişelerin 
merkezinde yer alıyor. İnsanların sağlıklı ve üretken bir 
hayatı doğa ile ahenk içerisinde yaşama hakları var.”

Doğal çevre üzerindeki etkimiz ve diyabetlilerin ve 
diyabet riski taşıyan insanların hayatlarında sahip 
olabileceğimiz etki için iklimsel değişiklik girişimlerinde 
ortaklıklara girerek, ayağa kalkıp hikayemizi anlatarak, 
yeni ve hırslı hedefler koyarak payımıza düşeni yapmaya 
çalışıyoruz.

Yarımlar Kuralı
İlk önceliğimiz, yarımlar kuralını yıkmak. Diyabet 
hastası olduğu tahmin edilen 366 milyon insandan 

sadece yarısına teşhis konabilmiştir. teşhis konabilmiş 
insanlardan sadece yarısının tedaviye erişimi var ve 
tedavi görenlerin ancak yarısının tedavi hedeflerine 
ulaşabileceği tahmin ediliyor. bu hastaların da ancak 
yarısı hedeflenen tedavi yararını elde edebilecekler. 
hastalar istenen tedavi sonucuna ulaşabilirlerse ciddi 
komplikasyonlar oluşması olasılığı kayda değer oranda 
düşmektedir.

biz payımıza düşen rolü etkin, kolaylaştırıcı ve ortak 
olarak görüyoruz. bizim payımız, paydaşlarımızı Diyabeti 
Değiştirmek barometremizi kullanmaya ikna etmek ve 
böylece daha iyi hasta sonuçları alınmasını sağlayan 
faaliyetleri ölçmek ve belgelemek. bu bize, işe yarayan 
yöntemleri paylaşarak diyabetin yükünü hafifletme 
şansı verecektir. DaWn2 programı sayesinde, diyabetik 
hastalara ve onların yakınlarına, diyabeti yönetmenin 
anahtar kaynaklarını göstermek için çalışacağız.



Dünya Diyabet Vakfı odak 

alanları ve fonların harcanması

Dr. Anıl Kapur, 
Hindistan’daki bir ziyareti 

sırasında diyabet hastası bir 
adamı ziyaret ediyor.

DÜnya Dİyabet VaKfi İle 

GeÇen 10 yilin yansiMasi

“her ne kadar zorluk çok büyük olsa 

da, artık uzun bir tünelin sonundaki 

ışığı görüyor gibiyiz. bu da ivmemizi 

kaybetmemek için daha da ısrarla 

çaba sarf etmemiz konusunda bizi 

kamçılıyor. bize bu 10 yıl, gelişmekte 

olan ülkelerdeki diyabet hastalarına 

umut götürebileceğimiz bir yolculuğun 

başlangıcı olarak gözüküyor. her 

ne kadar işi yapmak için kaynaklar 

şart da olsa, daha önemli olan 

şeyler adanmışlık, bağlılık ve güven 

ki bunlar proje ortaklarımızdan bol 

bol alabildiğimiz değerler. yönetim 

kurulu ve sekreterlik adına ben bütün 

sponsorlarımıza, proje ortaklarımıza 

ve iyi niyetleriyle bizi destekleyenlere 

çok teşekkür ediyorum” diyor, Dünya 

Diyabet Vakfı başkanı anıl Kapur.

Etki
5.8 milyon kişiyi saptamak ve tanı 
koyabilmek için 21,000 tarama kampı. 
yürüyen klinikler de dahil 5,200 diyabet 
kliniğini kurmak ve güçlendirmek ve 
bu klinikler vasıtasıyla 1.5 milyon insanı 
tedavi etmek. 42,305 doktoru, 43,105 
hemşireyi ve 68,294 bakım vereni 
diyabetin engellenmesi, bakılması ve ilgili 
komplikasyonlar konusunda eğitmek.
 
Çarpan EtkisiProje portföyü: 264.5 milyon abD Doları, 

ki bunun 88 milyon abD doları DDV 
tarafından bağışlandı. 

Finansman DDV, novo nordisk’in iki vakfı tarafından 
finansa edilmektedir ve 2001-2017 
arasında 1.1 milyar Danimarka Kronu 
(195 milyon amerikan Doları) toplanması 
hedeflenmektedir.
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DÜnya Dİyabet VaKfi İle 10 yil ODAK NOKTASI

DÜnya Dİyabet 
VaKfi İle 10 yil
2011 yılında dünyanın en az gelişmiş ülkelerindeki 
diyabet hastası sayısı 100 milyonu çoktan aştı ve Dünya 
sağlık Örgütü (Who) bu sayının 2025 yılında “salgın” 
seviyelerine yükseleceğini öngörüyor. 
 
“hem kendi insanlarımız hem de gelişmekte olan 
ülkelerde çalışan hekimler, diyabet sorununun 
kontrolden çıkmaması için özel müdahalelerin bir an 
önce yapılması gerektiğini bildiriyorlar. bu bilgi ışığında 
Dünya Diyabet Vakfı’na bakmak gerekiyor” diyor, novo 
nordisk’in parası ile bağımsız bir kurum olan Dünya 
Diyabet Vakfı’nı (WDf) kurmak için hissedarların onayını 
isteme kararını alan Lars Rebien Sørensen. 
 
Meyve vermeye başladı
Kurulmasının üzerinden 10 yıl geçti ve bu vakıf 
uluslararası bir finansman kuruluşuna dönüştü. artık 
diyabeti önlemek ve tedavi etmek için temelden kurulan 
girişimleri destekleyen, aynı zamanda da gelişmekte 
olan ülkelerdeki kronik hastalıklara daha fazla ilgi 
gösterilmesini sağlayan kuvvetli bir ses oldu. 
 
“Misyonumuz daha sonlanmadı ancak çabalarımızın 
meyvelerini toplamaya başladığımız için gurur duyabiliriz; 
hali hazırda milyonlarca insana çare sağlıyoruz ve bu 
müdahalelerin ayak izlerini dünya üzerinde görmek 
mümkün” diyor, vakfın işlerini yöneten Dr. anıl Kapur.
 

Projeler
Kuruluşundan beri Dünya Diyabet Vakfı, temelden 
yapılan girişimlere fon sağlayarak 100 kadar gelişmekte 
olan ülkede yerel kapasitelerin artırılmasına katkıda 
bulunuyor. Daha önce diyabeti engelleme veya tedavi 
etme imkânlarının bulunmadığı ülkelerdeki milyonlarca 
yoksul diyabet hastalarının hayatlarını değiştirmenin yanı 
sıra bu projeler aynı zamanda diyabeti engelleme ve 
tedavi etme konusunda yerel kahramanların da ortaya 
çıkmalarını sağlıyor.
 
ancak bir devlet desteği ve daha kapsamlı bir sağlık 
hizmeti yapısına entegrasyon olmadan bu tarz temel 
girişimlerin uzun vadede sürdürülebilirliği kesin değil. bu 
sebepten dolayı Dünya Diyabet Vakfı aynı zamanda ağ 
kurma ve daha iyi yöntemlerin paylaşılması faaliyetleri 
yaparak her seviyedeki mercilerin kronik hastalıkların 
sağlık politikalarına dahil edilmesi konusunda dikkat 
çekmeyi hedefliyor.
 
Dünya Diyabet Vakfı aynı zamanda Diabetes action 
now, iDf Diabetes atlas, eDf africa Clinical Practice 
and training Guidelines, Global Diabetes Walk ve 
bM’in Diyabet Kararı için tanıtım kampanyasını da 
gerek fonlama gerek teknik yardım ile destekleyerek 
bölgesel ve küresel seviyede bu davanın müdafaasını 
yapmaktadır. bunlara ek olarak WDf hanoi, nairobi, 
Chennai ve salvador de bahia’da birçok bölgesel diyabet 
zirvesi de düzenlemiştir.



bİn MİllİK bİr 
yolCuluK…

1992 yılında rio de Janerio’daki bM Dünya Zirvesi’ne katılmak için bizi Kopenhag’dan 10,000 kilometre taşıyacak uçak 
biletlerini aldığımızda önümüzde uzanan yolu hiç bilmiyorduk. oraya öğrenmeye ve doğanın kaynaklarını daha etkili 
kullanmak için mütevazı örneğimizi paylaşmaya gittik.

Vakit daha erkendi ve çok az insan aslında neyin riskte olduğunu anlıyordu. İşletmeler, sivil toplum Kuruluşları, 
hükümetler ve tüketiciler arasında inanılmaz fark vardı. Para ve doğa arasındaki bağlantıyı kuranlar işlerin her zamanki 
gibi devam etmesi durumunda karşılaşılacak sonuçları anlatmaya çalışırlarken, dinleyen insanların dikkatlerini çekmekte 
güçlük yaşıyorlardı.

Şimdi, 2012 yılında; 20 yıllık bir bilgi birikimiyle, hevesli bir şekilde bir sonraki gündemi şekillendiriyoruz: yeşil ekonomi. 
Masaya daha çok şey getirmemiz gerekecek, ama daha önümüzde çok fazla şey olduğunun son derece farkındayız. 
sorular. Zorluklar. Ve de hepsinden de büyük bir engel: Değişime karşı direnç.

ancak değişmek zorundayız. Gerçekler doğrudan yüzümüze bakıyor: Gezegenimiz üzerindeki baskı artıyor ve bulaşıcı 
olmayan hastalıklardaki yaşam tarzıyla ilişkili küresel artış bizim göz ardı etme lüksümüzün olmadığı riskler. bu ikisi 
birbirine bağlı ve birçok temel sebebi paylaşıyorlar. sürdürülemez bir tüketim çizgisi olan, büyüyen ve yaşlanan bir 
şehirli orta kesim, bizi doğal kaynaklarımızın ve gezegendeki yaşam destek sistemlerinin sınırlarına itiyor. ayrıca gelecek 
nesillerin sağlıklarını da tehdit ediyor, yaşam yıllarında kısalmalara ve hayat kalitesinin düşmesine, sonuç olarak da 
üretkenliğin düşmesine ve sağlık bakımı masraflarının artmasına sebep oluyor.

Politika gelişimi ve hayat tarzına müdahaleler arasındaki bariz bağlar ve sinerji imkanlarına rağmen gezegeni veya 
insanları kurtarmaya yönelik politikalar ve çözümler çoğu zaman birbirinden ayrı bir şekilde şekilleniyor ve karar 
aşamasına geliyor. eğer sadece yaşam tarzlarına bağlı kronik hastalıkların ve sürdürülebilirliğin birbiriyle bağıntılı 
olduklarını kavrayabilsek, sonuç olarak çok daha düşük maliyetli ve sosyal olarak şu anda uyguladıklarımızdan çok daha 
çekici politika seçimleri ve müdahaleler hazırlayabileceğiz.

bizi rio’ya getiren bu. bizim mesajımız bu. yalnız olmadığımızı biliyoruz ve umuyoruz ki beraberken bunu başarabiliriz.



DeĞerlerİn DİrenÇlerİnİn yansiMalari

“novo nordisk’in temelinde temel Üçgen Prensibi yatıyor, çünkü bu operasyonel lisanslarımızı ve yenilik yapma 
lisansımızı koruyor - yani bir işletme olma lisansımızı koruyor. bu prensip, şirkette çalışan herkese sadece finansal 
olarak kâr ettiğimiz için iyi bir işletme olmadığımızı, aynı zamanda sosyal ve çevresel olarak sorumluluk sahibi bir şirket 
olduğumuz için iyi bir işletme olduğumuzu anlatıyor. bu üç boyuttan her biri çok önemli ve şirketteki her çalışan - öyle 
ya da böyle - günlük hayatlarında şirketin bu gidiş yönünü destekleyecek bir şeyler yapabilir.

Şirketimizi dünyanın çok farklı yerlerinde ziyaret etmek ve paydaşlarımızın uyumunu, temel Üçgen Prensibi’nin ve 
şirketin felsefesinin çok farklı kültürlerde uyumlanmasını görmek bence çok etkileyici ve belki de biraz da tevazu 
getiren bir tecrübe. Küresel bir şirket olmanın zor yanlarından biri de farklı kültürel alt yapılara sahip farklı ülkelerde 
aynı değerler üzerinde yükselen bir küresel kültür yaratıp yaratamayacağınız, ki bence son on yılda biz bunu yapmayı 
başarabildik. bu bize, önümüzdeki yirmi senede, insanları değerler, hırslar ve belirli bir yönde birleştirebileceğimiz ve 
onlarla etkileşim sağlamaya devam edebileceğimiz yönünde çok büyük umutlar veriyor.”

Ceo Lars Rebien Sørensen, güncellenmiş novo nordisk Way’i anlatan 2011 yapımı bir filmde.
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Daha faZlasini ÖĞrenMeK İstİyorsaniZ

bu yayında geçen gündemlerin, konuların, projelerin ve programların her bir açıklaması aslında genel birer bakıştan 
ibaret. Daha açıklanacak çok şey ve anlatılacak çok hikaye var. eğer yaptığımız işlere biraz daha derinlemesine bakmak 
istiyorsanız, bizim sürdürülebilirlik hikayemizle alakalı aşağıdaki linkleri takip edebilirsiniz.
 

Novo Nordisk sürdürülebilirlik:
http://www.novonordisk.com/sustainability/default.asp
 
Diyabeti Değiştirmek: 
http://www.novonordisk.com/about_us/changing-diabetes/default.asp
 
Hemofilide olanakları Değiştirmek:  
http://www.novonordisk.com/about_us/improving_haemophilia/improving-haemophilia.asp

Biyoetik: 
http://www.novonordisk.com/science/bioethics/default.asp
 
Değişim Taslakları Programı: 
http://www.novonordisk.com/sustainability/how-we-manage/blueprints.asp

Novo Nordisk TBL
https://twitter.com/#!/novonordisktbl
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Sürdürülebilirlik
Novo Nordisk’te, herkes için daha sağlıklı bir gelecek sağlamak amacıyla devamlı olarak çalışarak diyabeti değiştiriyoruz. Karar verirken 
Temel Üçgen Prensibi iş prensibini uyguluyoruz ve mali performansımızın yanı sıra sosyal ve çevresel performansımızın da sorumluluğunu 
taşıyoruz. Temel Üçgen Prensibi bizi hareketlerimizin insanlar, toplumlar ve çevre üzerindeki etkilerini göz önüne almaya zorlayarak diyabeti 
önlemek, tedavi etmek ve yenilgiye uğratmak için iş dünyasında tüm paydaşlarımıza en yüksek değeri sunacak ve toplumla tamamen 
kucaklaşacak çözümler aramamızı sağlıyor.


