
Sürdürülebilirlik



 Sürdürülebilirlik nedir?

 Bileşenleri

 Çelişkiler

 Kurumsal Sürdürülebilirlik

 Raporlama



noun: 1. the ability to be sustained, supported, upheld, 
or confirmed. 

~daimi olma yeteneği

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah 
seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki 
tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak 
gerçekleştirme yöntemidir.

Brundtland Raporu - 1987

Sürdürülebilirlik
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Ekolojik Ayakizi

Region Footprints, measured as global 

hectares per person

Biocapacity, measured as 

global hectares per person

Deficit or 

Surplus

Africa 1.2 hectares/person 1.3 +0.1

Middle East & Central Asia 2.1 1.0 -1.1

Asia-Pacific 1.3 0.7 -0.6

Latin America & Caribbean 3.1 5.5 +2.4

N. America 9.2 5.4 -3.9

Western Europe 5.1 2.1 -3.0

Central & Eastern Europe 3.8 4.2 +0.4





Human Development Index

İnsani Gelişme Göstergesi (Human Development Index), Dünya'daki ülkeler için 
yaşam uzunluğu, okur yazar oranı, eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda 
hazırlanan bir ölçümdür. İnsanların düzgün yaşaması, özellikle çocuk hakları için bir 
ölçün teşkil eder. 



Human Development Index



Human Development Index



Sürdürülebilirliği güçlendirmek için ekonomi nasıl dönüştürülebilir? 

Ekonomi ve sürdürülebilirlik arasındaki antagonizmayı çözmek ve birbirleri 
arasında uyum sağlamak.



Ekonominin büyümesi sürdürülebilirliği 
baltalayabilir:

 Kaynakların tüketilmesi

 Küresel ve bölgesel taşıma kapasitesinin aşılması

 Ekosistemlerin yok edilmesi

 İklim değişimi ve küresel ısınma

 Yerel kültürlere savaş açması

 Gelir ve refah dağılımında büyük eşitsizlikler yaratma. 



Nüfus(2007) Hız

(00 – 07)

Dünya 6.7 Milyar 1.24%

Düşük Gelir 5.4 Milyar 1.44%

Orta ve 

Yüksek Gelir

1.3 Milyar 0.36%

World Population Statistics
UN Population Division

Dünyanın destekleyebileceği 
maksimum nüfus 13.4 milyar.

Ortalama enerji tüketimi 
3 kW/kişi

•ABD 12 kW/kişi
•Endüstriyel 7.5 kW/kişi
•Danimarka 5.1 kW/kişi
•Gelişmekte Olan 1 kW/kişi

Çevre vs. Ekonomi:



Anthroposen?



Antroposen’de Yaşam
• Nüfus Artışı

• Sanayileşme

• Kentleşme

• Teknolojik Yenilikler

• Yaşam Standartlarındaki Artış

Enerji İhtiyacındaki 

Artış

Çevre Sorunları:

-Hava Kirliliği

- Su Kirliliği

- Toprak Kirliliği

- Katı Atıklar

- Gürültü Kirliliği

- KÜRESEL ISINMA



Antroposen’in motoru: Ekonomi



Ekonomi nasıl tanımlanır?

Standart tanım: «Ekonomi . . . sınırlı kaynakların sınırsız ve 
rekabetçi kullanımlar arasında paylaştırılması çalışması»

Ekonomi piyasa tarafından yönlendirilir ve büyümeye odaklıdır. 



Ekoloji ve Ekonomi arasındaki çelişki 
nasıl çözülür?

Ekonomi ve ekoloji aynı Yunanca kelimeden gelir: Oikos



Ekonomi = Oikos + Nomos.

Ekonomi, Yunanca'da «oikonomia», oikos (ev) ve 
nemein (yönetmek) kelimelerinden türemiştir, kısaca ev 
yönetimi denilebilir. 



Ekoloji = Oikos + Logos.

Ekoloji de Yunanca’da oikos ve logos (akıl, bilim) 
kelimelerinden türemiştir. 

Ekoloji, «biyolojinin, organizmaların birbirleri ile 
ve fiziksel çevreleriyle kurdukları ilişkileri 
inceleyen dalı» olarak tanımlanır. 



 Tutsak İkilemi

Ekonominin Temel Çıkmazı

İtiraf İnkar

İtiraf (-5,-5) (0,-10)

İnkar (-10,0) (-1,-1)

 Vergi



 Çevresel sürdürülebilirlik ~ iş yapma maliyetlerinin 
artışı, üretim hızında düşüş, 
pazar kaybı, düşük fayda.

!



 Firmaların temel hedefi nedir?

 Paydaş nedir?

Sürdürülebilirliğin Sosyal Çemberi



 piyasa sisteminin ve onun öne sürdüğü liberal insan modeli
ütopik ve kendisiyle çelişen bir yapıda

 politik (=sosyal) alan kapitalist sistemde ekonomik alanla
ayrisik bir yapidadir

 insan ekonomik hayatinda kendi cikarlari pesinde kosan, bir
homo economicus rolunu oynarken, evine geldiginde, 
arkadaslari arasinda (politik yasamina geri dondugunde) -
insan oldugundan oturu- paylasima acik, bencil yanlarini
kismen gizleyen bir profil cizmeye zorlanir.

 bu catiski aslinda kapitalist sistemin sonunu da 
hazirlamaktadir

 Sakat kalan işçi…

Karl Polanyi – Büyük Dönüşüm



 Entelektüel Sermaye

 Bilgi ekonomisi vs. Ölçek ekonomisi

 #PhD ve Patent

 İnovasyon

 İşletme Müh. (firma kurmak, M.Sertel-Workers’ Enterprises)

 Sosyal sermaye ~ Karl Polanyi, Mark Granovetter, 
Bourdieu,…

 paydaşlarla büyümek

 Son tahlilde >> Bireysel Analiz: Eğer her şey paraysa en 
ideal meslek nedir?

Modern Paydaş Anlayışı



 Risk nedir?

 Neden önemli?

Diğer (Unutulan) Perspektif: Risk



World Economic Forum 2014 -DAVOS



the capacity of a business enterprise to continue to operate successfully

Şirketin operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürebilme 
yeteneği

to generate sufficient and appropriate economic activity to meet stakeholders’ 
requirements on an ongoing basis.

Paydaşlarının beklentilerini sürekli karşılayabilecek gerekli ve 
uygun ekonomik aktiviteleri gerçekleştirebilmek.

KS



 Şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatları
değerlendirmesi için öncelikle paydaşlarını iyi tanıması ve
ekonomik konuların yanı sıra sosyal ve çevresel konuların da 
şirkete ve paydaşlarına olan etkilerini ölçmesi gerekli. 

 Şirketler inovatif, bilgi ve beceri paylaşımına açık, verimli ve 
sürdürülebilirlik raporu verebilen olmalı – bugün insan sağlığına 
verilen önem yarın çevre için daha genel kapsamda verilecek.

KS



 Kurumsal itibarı ve marka bağlılığını artırmak

 Sürdürülebilirlik kapsamında kurumun etki ve
performansını paydaşların anlamalarını sağlamak. 
(Kurumsallaşma nedir?)

 Finansal ve finansal olmayan performans arasındaki
bağlantıyı vurgulamak

 Uzun vadeli yönetim stratejisi, politikası ve iş planlarını
etkilemek

Neden KS?



Neden KS?

 Karşılaşacakları risk ve fırsatlara hazır olmak. 

 Stratejik planlar varsayımlar üzerine kurulur

 Başarı kriterleri tek boyutludur. Senaryo analizleri ile 
varsayımlar ve operasyonlar üzerindeki etkileri? Bunlara karşı 
geliştirilecek strateji (Riski...engelleme, azaltma, paylaşma 
veya kabul etme)

 Fırsatlar?

 Olunca bakarız...

 Değişebilme yeteneği ~ adaptasyon ~ zengin gen havuzu

sonradan kazanılmaz!



 Kılavuzlar bir kuruluşun sürdürülebilirlik raporunu
Kılavuzlarla ‘uyumlu olarak’ hazırlayabilmesi için iki
seçenek sunmaktadır:
 Temel

 Kapsamlı

 Bu seçenekler raporun Kılavuzlarla ‘uyumlu olarak’ 
hazırlanabilmesi için dahil edilecek içeriği tayin
etmektedir. 

 Her iki seçenek de her kuruluş türüne, büyüklüğüne, 
sektörüne veya konumuna uygulanabilmektedir

2. Uyumluluk Seçeneği





ARA BİLGİ – RAPORUN İÇERİĞİ



ARA BİLGİ – RAPORUN İÇERİĞİ



 Strateji ve Analiz

 Kurumsal Profil

 Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler

 Paydaş Katılımı

 Rapor Profili

 Yönetişim

 Etik ve Dürüstlük

3.Genel Standart Bildirimler



3.Genel Standart Bildirimler

58 Kriter!34 Kriter!





 Yönetim Yaklaşımı Hakkında Bildirimler

 Göstergeler

4.Özel Standart Bildirimler



4.Özel Standart Bildirimler









SÜREÇ



 Denge: Rapor, genel performansın makul bir
değerlendirmesinin yapılabilmesi için kuruluş
performansının olumlu ve olumsuz yönlerini yansıtmalıdır. 

 Karşılaştırılabilirlik: Kuruluş bilgileri tutarlı bir şekilde
seçmeli, derlemeli ve raporlamalıdır. Raporlanan bilgiler
paydaşların kuruluş performansının zaman içinde geçirdiği
değişiklikleri analiz edebilmesini sağlayacak ve diğer
kuruluşlara kıyasla analizi destekleyecek bir biçimde
sunulmalıdır. 

RAPOR NİTELİĞİNİN 
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER 



 Doğruluk : Raporlanan bilgiler paydaşların kuruluşun
performansını değerlendirebilmeleri için yeterince
doğru ve ayrıntılı olmalıdır. 

Örnek: HES santralı faaliyetiniz var ve bunun çevre ve sosyal yaşam üzerinde 
etkileri söz konusu. Raporunuzda biyo-çeşitlilik üzerindeki etkiniz, iklim 
değişikliği yönetimi, yöre halkı ile kurduğunuz diyaloğu ve bu konuları nasıl 
yönettiğinizi anlatmanız beklenecek. Raporunuzda bu konular yerine sadece 
kaç ağaç fidanı diktiğinizden bahsederseniz kamuoyunu çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirliği ciddiye aldığınıza inandırmanız zor olacaktır.

 Zamansal Tutarlılık : Kuruluş, paydaşların bilinçli
kararlar verebilmeleri amacıyla bilgilerin ihtiyaç
duyulduğunda erişilebilir olmasını sağlamak için
düzenli bir takvime göre raporlama yapmalıdır. 

RAPOR NİTELİĞİNİN 
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER 



 Netlik : Kuruluş, bilgileri raporu kullanan paydaşların
anlayabileceği ve erişebileceği bir biçimde sunmalıdır. 

 Güvenilirlik : Kuruluş bir raporun hazırlanmasında
kullanılan bilgi ve süreçleri incelemeye tabi
tutulabilecekleri ve bilginin niteliğinin ve
önceliklendirme durumunun belirlenebilmesini
sağlayacak şekilde toplamalı, kaydetmeli, derlemeli, 
analiz etmeli ve bildirmelidir. Dışarıdan denetlenen 
bilgi ayrıca gösteriliyor!

RAPOR NİTELİĞİNİN 
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER 



 KATEGORİ: EKONOMİK 

 Unsur: Ekonomik Performans

 G4-EC1 : ÜRETİLEN VE DAĞITILAN DOĞRUDAN 
EKONOMİK DEĞER 

İçerik?

Kategoriler



 a. Üretilen ve dağıtılan doğrudan ekonomik değeri (EVG&D), kuruluşun küresel
faaliyetlerine ilişkin aşağıda belirtilen temel bileşenler de dahil olmak üzere
tahakkuk temelinde bildiriniz. Veriler nakit temelinde sunuluyorsa bu kararın
gerekçesini bildiriniz ve temel bileşenleri aşağıda belirtildiği şekilde bildiriniz: 

 Üretilen doğrudan ekonomik değer: Gelirler

 Dağıtılan ekonomik değer: İşletme giderleri
 Çalışan ücretleri ve yan haklar
 Sermaye sağlayıcılara ödemeler
 Devletlere yapılan ödemeler (ülke bazında) 
 Toplumsal yatırımlar

 Elde tutulan ekonomik değer (‘Üretilen doğrudan ekonomik değer’ eksi ‘Dağıtılan
ekonomik değer’ şeklinde hesaplanmaktadır) 

 b. Yerel ekonomik etkilerin daha iyi değerlendirilmesi için önemli olduğu durumlarda
EVG&D’yi ülke, bölge veya piyasa seviyelerinde ayrı ayrı bildiriniz. Öneminin
belirlenmesinde kullanılan kriterleri bildiriniz. 

İçerik



Gösterge Temel Kapsamlı

Genel 34 58

Özel 92 x (En az 1) 92 x (Tümü)

TOPLAM 126 ? ~ 330

Kriter & Gösterge Adetleri



 Mevcut Sürdürülebilirlik raporları reklam broşürü izlenimi veriyor.

 Paydaşlar net bilgi talep ediyor.

 Stratejik odaklı raporlar talep ediliyor.

 Tedarik zinciri performansının pekçok kuruluşu zorlaması bekleniyor.

 Risk yönetimi sistemleri rapora giriyor. Henüz uygulama yok.

 GRI A, B, C uygulama seviyelerinin ve bağımsız denetim için rapora 
verilen artı “+” kaldırıldı. Yani önceden başlamanın getirdiği avantaj 
kalktı. Örneğin Coca-Cola Türkiye artık A+ kullanamayacak (2008’de 
başladı) Not: Harf notları da kalktı!

 Ülkemizde sürdürülebilirlik raporu denetimi yapan kuruluşların G4 
denetimi için kapasite geliştirmeleri gerekecek.

Mevcut Durum – G4



KS & Bütünsel Yaklaşım

Ne Nasıl

Chiefs



Teşekkürler…


