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AÇıK DAVET

İş Dünyası 2015 Sonrası Sorumluluk Mimarisi; iş dünyasının küresel ölçekte sürdürülebilir 

kalkınma alanında rol alması adına faaliyet gösteren şirketlere, girişimlere ve ağlara yapılan 

açık bir davettir. Bu davet, UN Global Compact (UNGC), Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş 

Konseyi (WBCSD -World Business Council for Sustainable Development), Küresel Raporlama 

Girişimi (GRI - Global Reporting Initiative) ve benzer anlayışı paylaşan örgütlerle, BM 

hedeflerini ileriye taşıyacak kurumsal taahhütlerin ve eylemlerin teşviki ve desteklenmesi 

konularında güç birliğine gidilmesini öngörmektedir. Bu iş birliğinin dayandığı ortak anlayış 

şöyle özetlenebilir: 1) Kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri, Global Compact kapsamında 

belirlenmiş insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 

ilkeleri dikkate alan bir yaklaşımla oluşturulmalıdır. 2) Şirketler, paydaşlarıyla kuracakları 

iletişimde, Küresel Raporlama Girişimi ve benzer standartları uygulayarak, şeffaf bir süreç 

benimsemelidir. 3) Kurumsal sürdürülebilirlik girişimleri, platformlar ve ağlar, iş dünyasına 

odaklanarak, önemli paydaşların da katılımını sağlamalıdır.



KuRuMsAl sÜRDÜRÜlEBİlİRlİK
Mimarinin merkezindeki yeni kurumsal sürdürülebilirlik felsefesi ve yönelimi 
üç boyutludur: i) evrensel ilkelere bağlılık, ii) geniş kapsamlı BM hedeflerinin 
desteklenmesi, iii) küresel ve ulusal ölçeklerde ortaklıklara ve kolektif çalışmalara 
katılmak. Bu üç alanda, maksimum performansın elde edilmesi, henüz ulaşılmamış 
bir kurumsal liderliği ve kurumsal yönetişim seviyesini gerektirmektedir. Bu yeni 
küresel yönelim, şirketlerin uzun vadede ekonomik, sosyal, çevresel ve etik anlamda 
değer üretmelerini de kapsayan genişletilmiş bir kurumsal sürdürülebilirlik tanımını 
içermektedir. 

İTİCİ GÜÇlER VE TEŞVİK uNsuRlARı
Son on yılda, çeşitli alanlarda yaşanan önemli gelişmeler, 
sürdürülebilirlik alanındaki kurumsal eylemlerin güçlenmesini 
tetiklemiştir. Bu gelişmelere, toplumun farklı kesimleri, 
hükümetler ve işletme eğitimi veren kurumlar aracılığıyla iletilen 
ve sorumlu işletme kriterleri ve beklentilerindeki değişimi 
yansıtan toplum tabanlı itici güçlerin kuvvetlenmesi de dahildir. 
Benzer şekilde, sürdürülebilirlik, bir şirketin müşteri, yatırımcı, 
çalışan ve iş ortağı edinme ve tutma yetkinliğini etkilemeye 
başladıkça piyasa kökenli itici güçler de kuvvetlenmiştir. Yeni 
küresel kalkınma gündemi, iş dünyasında yeni dönem kurumsal 
sürdürülebilirlik stratejilerini geliştiren ve uygulayan açık görüşlü 
liderleri besleyen ve destek sağlayan güçlerin etkileşimini 
güçlendirecektir. 

İş Dünyası 2015 Sonrası Sorumluluk Mimarisi, toplum ve iş dünyası 
için değer üreten ve sürdürülebilir kalkınmaya etkin bir katkı sağlayan 
kurumsal sürdürülebilirliği geliştirmek için gerekli olan temel taşları 
ortaya koymaktadır. Bu temel taşların 2015 sonrası dönemde kurumsal 
sürdürülebilirliğin gelişmesi ve iş dünyasının tam anlamıyla dönüştürücü bir 
güç haline gelmesi sürecine katkıda bulunmaları bekleniyorsa, kapsamlı ve 
kolektif bir çaba ile daha fazla güçlendirilmeli ve birbiriyle ilişkilendirilmelidir. 
Şirketler, kurumsal sürdürülebilirlik üzerine çalışan kurumlar, hükümetler, 
yatırımcılar, işletme fakülteleri, sivil toplum, çalışanlar ve tüketicilerin her biri 
iş dünyasının harekete geçmesinde rol oynamaktadır. Bu aktörlerin, üzerinde 
daha çok çalışılması gereken alanları belirlemesi gerekmektedir.
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İlERlEMENİN GÖZDEN GEÇİRİlMEsİ
Mimari’nin dinamizminin ve geçerliliğinin devam ettirilmesi açısından iş 
dünyasının temel taşları ile ilişkili olarak elde ettiği başarıların periyodik 
olarak gözden geçirilmesi, farkların belirlenip temel ilkelerle ilişkili 
önceliklerin ve stratejilerin yeniden tanımlanması önemlidir.

sÜRDÜRÜlEBİlİR KAlKıNMA HEDEFlERİ İlE ŞİRKETlERİN uZuN VADElİ HEDEFlERİ
Şirketler, katılımcı ekonomik büyüme, sosyal sermaye ve gelişme, çevrenin korunması 
konularında ilerleme sağlayacak kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri uygulayarak 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkılarını ortaya koymaktadır. Aynı strateji 
ve uygulamaların, gelir artışına ve kaynak verimliliğine olduğu kadar operasyonel, 
hukuki ve itibar risklerinin ortadan kaldırılmasına da artan oranda katkıda bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, sürdürülebilirliği strateji ve operasyonlarında 
içselleştiren şirketler, güçlerini uzun dönemli kılmaktadır. Kamu ve özel çıkarların 
örtüştüğü anlayışın geliştirilmesi, artan sayıda şirketin sürece katılımını ve eyleme 
geçmelerini sağlayacaktır.

EYlEM VE İŞ BİRlİğİ PlATFoRMlARı
Mimari’nin özellikle gelecek vaat eden unsurlarından biri Eylem ve İş Birliği Platformlarıdır. Bu 
platformlar, kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarının optimal seviyede gerçekleşmesine ve çoğalmasına 
yardımcı olabilecekleri gibi, BM hedeflerine ulaşılması adına hayata geçirilen daha geniş çaplı çok 
paydaşlı çalışmalara da katkı sağlayacaktır. Bu destekleyici unsurlar, şirketlerin ve diğer paydaşların 
coğrafya, sektör ve/veya konu bazında birleşerek birlikte çalışmalarına imkan tanıyan forum ve 
platformları içermektedir. Bu girişimler, sistemsel sorunların tek çözümü olan iş birliği ve ortak 
eylemlerin kolaylaştırılmasında kilit öneme sahiptir. Ülke bazlı sürdürülebilirlik ağları ve inisiyatifleri 
hızla büyümektedir. (UN Global Compact’in verilerine göre 100 adet ulusal ağ ve 65 adet WBCSD Bölgesel 
ağı bulunmaktadır). Sağlanan bu gelişme son derece güçlü katılım olanaklarının yanı sıra ulusal düzeyde 
sürdürülebilirlikle ilgili birçok problemin ortadan kaldırabileceği ortak eylemlere de imkan sunmaktadır.

ŞEFFAFlıK VE HEsAP VEREBİlİRlİK
İş dünyasının BM’nin önceliklerine entegre edilmesini 
sağlamaya yönelik on yılı aşkın bir tecrübenin üzerine, 
Mimarinin, kurumsal dünyanın taahhütlerinin şeffaflığını ve 
ilerlemenin gerçekliğini sağlayacak güçlü hesap verebilirlik 
ölçütlerini içermesi gerektiği açıktır. İlerlemenin şeffaf ve 
kesin bir şekilde takibi açısından taahhütlerin bir arada 
bulunduğu havuzların, standartların ve sertifikasyonların ve 
uygun raporlama mekanizmalarının varlığı önemli olacaktır. 
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oRTAKlıKlAR VE 
oRTAK YATıRıM 

YoluYlA oRTAYA ÇıKAN 
FıRsATlARDAN 

HERKEs 
FAYDAlANABİlECEKTİR.

Kurumsal Sürdürülebilirlik hareketi, dünyanın her 
bölgesinde gelişmektedir. Her yıl daha fazla sayıda 
şirket sorumlu iş uygulamalarına ve sürdürülebilirlik 
hedeflerine stratejilerinin odak noktasında 
yer vermektedir. Şirketler ana faaliyet alanları 
çerçevesinde dünyanın karşı karşıya kaldığı en 
büyük sorunlara çözüm üretmeye daha fazla destek 
olmakta ve bu yönde attıkları adımların sağladığı 
fayda ve yarattığı olanakların farkına varmaktadır. 
Küreselleşmiş dünyada genel anlamda refahın, ancak 
kamu ve özel sektör arasında gerçekleştirilecek 
iş birliğiyle inşa edilebileceği fikri artarak kabul 
görmektedir. UN Global Compact’in 8,000’e yaklaşan 
imzacısı bu gelişmenin bir yansımasıdır. İmzacıların 
hepsi insan hakları, çalışma standartları, çevre ve 
yolsuzlukla ilgili on ilkeye açık taahhüdünü bildirmiş 
ve BM’nin Binyıl Kalkınma Hedefleri gibi daha 
geniş ölçekli hedeflerini desteklemek adına faaliyet 
göstereceklerini açıklamışlardır. 

TARİHİ BİR FıRsAT
Binyıl Kalkınma Hedeflerinin geçerliliğinin 2015’te 
bitecek olması nedeniyle, önümüzdeki dönemin 
önceliklerini ve yaklaşımlarını tanımlayacak yeni 
bir küresel sürdürülebilir kalkınma çerçevesi 
geliştirilmektedir. BM’ye üye ülkeler, 2015’te yürürlüğe 
girecek yeni hedef seti üzerindeki çalışmalarını 
sürdürmektedir. Eş zamanlı olarak, BM Genel 
Sekreteri, BM hedeflerini desteklemek için iş dünyası, 
yatırımcılar, filantropi, sivil toplum ve akademi 
dünyasından aktörleri bir araya getirecek olan BM 
ortaklık gündemini şekillendirmeye yönelik çalışmalara 
öncülük etmektedir. 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi, 
şirketlerin harekete geçmesi ve küresel öncelikleri 
daha ileriye götürmeleri için uluslararası camiaya 
tarihi bir fırsat sunmaktadır. Bu durum, uluslararası 
iş dünyasına, topluma ve küresel ekonomiye yarar 
sağlayacak ve iş dünyasının başarısını artıracak 
sonuçlar yaratacak olan 2015 sonrası vizyona uygun 
misyon ve stratejiler geliştirmeleri için altın bir fırsat 
sunmaktadır. 

Karşılanamayan ekonomik, çevresel ve sosyal 
ihtiyaçlar bu yeni gündemin ortaya çıkmasına neden 
olmakta, bu gelişme sürdürülebilir ürünler ve yenilikçi 
iş modelleriyle söz konusu talepleri karşılayabilen 
şirketler için yeni fırsatlar yaratmaktadır. UN Global 
Compact tarafından geçen yıl küresel düzeyde yapılan 
istişareler, anketler ve odak grubu görüşmeleri 
sonucunda katılımcılar, ekonomik, sosyal ve çevresel 
eksenlerdeki sürdürülebilir kalkınma alanlarını 
kapsayan, 2015 sonrası dönemin küresel önceliklerini 
tanımlamışlardır. Önerilen bu öncelikli alanların hepsi 
özel sektörün gelişmesi açısından son derece büyük 
bir potansiyele sahiptir. Ancak, bu potansiyelin hayata 
geçirilebilmesi, kurumsal sürdürülebilirliğin ölçek 
ve yoğunluğunun küresel anlamda önemli oranda 
geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu ise, iş birliğini 
ve ortak yatırımı merkeze yerleştiren yeni bir liderlik 
paradigmasını gerektirmektedir.
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İŞ DÜNYASININ TAM POTANSİYELİNE ERİŞİLMESİ

İŞ BİRlİğİNDE YENİ DÜZEY
Günümüz koşulları, ortak bir eylemin başlatılması 
için, daha önce olmadığı kadar uygun bir seviyededir. 
Son on yılda iş dünyası, yatırımcılar, hükümetler, BM 
kuruluşları, sivil toplum ve çalışanlar da dahil olmak 
üzere tüm ana paydaş grupları, sürdürülebilir kalkınma 
için yönelimlerini, stratejilerini ve kapasitelerini en üst 
düzeyde geliştirmişlerdir. İş dünyası için en önemli 
gelişme, küresel düzeydeki farklı sürdürülebilirlik 
inisiyatifleri ve platformlarının yanı sıra ulusal inisiyatif/
girişim ve kapasitelerin de kurulması olmuştur. Bu 
gelişme, çabaları artırmak için gerek duyulan imkan ve 
kaynağın artık var olduğuna işaret etmektedir. 

Elde edilen faydayı ve sonuçları kapsamlı bir şekilde 
anlayabilmek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı 
sağlamak için şirketler, ilk hamle yaklaşımının (first-
mover approach) ötesine geçerek sektörlerindeki 
başka şirketlerin ve diğer paydaşlarının katılımlarını 
sağlayacak işbirliklerini ve ortaklaşa eylemleri 
benimsemelidir. Hali hazırda faaliyette olan küresel 
ve ulusal girişimlerin ve platformların daha da 
güçlendirilmesi için, bu iş birliği kapsamında iş 
dünyasının ve ana paydaş gruplarının geniş çapta bir 
araya gelerek katılım sağlaması ve ortak yatırımlar 
gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Ortaklıkların kurulması, kaynakların birleştirilmesi 
ve paylaşılmasıyla, ortaya çıkan fırsatlardan herkes 
faydalanabilecektir. Başka bir deyişle, yeni dönemde 
kurumsal liderlik diğer paydaşlarla daha geniş çapta 
çalışmak anlamına gelecektir. 

2015 Sonrası Sorumluluk Mimarisini sunan bu belge, 
iş dünyasının eylem, iş birliği ve eş yatırım suretiyle 
sürdürülebilir kalkınmaya katkısını tam olarak 
ortaya koyması için ne şekilde teşvik edilmesi ve 
desteklenmesi gerektiğini önceliklendirmektedir.
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Sürdürülebilirlik stratejilerinin büyüme, verimlilik ve risk yönetimine katkı sağlayarak, şirketleri uzun 
vadeli iş hedeflerine nasıl ulaştıracağını daha iyi anlamak, ölçümlemek ve değerlendirmek için “Value 
Driver Model” (Değer Yaratan Model)’e göz atabilirsiniz. Bu destekleyici belge, Global Compact LEAD 
ve BM destekli Sorumlu Yatırım İlkeleri (Principles for Responsible Investments - PRI) tarafından 
hazırlanmıştır. Değer Yaratan Model’i detaylı olarak ele alan belge, kurumsal sürdürülebilirliği finansal bir 
değer olarak ölçme konusunda ilerleme kaydetmiş şirketlerden örnekler de içermektedir. 
http://www.unglobalcompact.org/Issues/financial_markets/esg_investor_briefings.html  

Küreselleşme ile şirketlerin, piyasaların ve 
ekonomilerin birbirlerine bağımlılıkları artarken; iş 
dünyası, kamu ve özel sektör çıkarlarının giderek 
daha fazla kesiştiğinin farkına varmaktadır. Şirketler 
büyüme ve gelişmelerinin, sürdürülebilir ve refah 
sahibi bir toplumunun varlığına bağlı olduğunu diğer 
taraftan toplumdaki sosyal yoksunluklar ile ekolojik 
bozulmaların tedarik kanalları, sermaye akımları ve 
çalışan verimliliğine olumsuz etkilerinin olabileceğini 
bilmektedirler. Bir diğer ifadeyle, artan sayıda küresel 
konu ve probleme ilişkin olarak, BM ve uluslararası 
iş dünyasının önceliklerinin birbirine yakınsadığı 
görülmektedir. Paylaşılan risklerin sorumluluk 

stratejileri ve ortaklaşa eylem ile yönetimine yardımcı 
olmak, toplum için olduğu kadar iş dünyası için de 
olumlu sonuçlar doğuracaktır.

oluMlu soNuÇlARıN İŞ DÜNYAsı VE ToPluM İÇİN 
sAğlADığı MoTİVAsYoN
Aynı zamanda, sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve 
çevresel eksenlerindeki ihtiyaçların karşılanmasının 
hem “yerinde olduğu” hem de yeni piyasalara girme ve iş 
fırsatı yerinde olduğu anlamına geldiği, çok sayıda şirket 
tarafından görülmektedir. 

Günümüzde, iklim değişikliği, enerji ve suya erişim, 
hijyen, tarım, eğitim ve sağlık konularındaki sorunları 
kârlı bir şekilde ortadan kaldıracak çözümler mevcuttur. 
Lider şirketler, milyonlarca insanı yoksulluktan 
kurtaracak ve yeni pazarlar açacak potansiyele sahip iş 
modelleri geliştirmektedir.

İş dünyası açısından, sürdürülebilir kalkınmayı 
geliştirmenin sunduğu fırsatları algılamak dahi 
sürdürülebilirliği strateji ve faaliyetlere entegre etmek 
konusunda güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Söz 
konusu stratejilerin, şirketlerin gelir artışına, kaynak 
verimliliğine ve risk yönetimine katkıda bulunduğu ve 
uzun vadeli kurumsal hedeflere ulaşılmasında kilit role 
sahip olduğu görüşü de güçlenmektedir. 
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2015 soNRAsı ÖNCElİKlERİ

Küresel ölçekli istişare toplantıları kapsamında, UN Global Compact’in binlerce katılımcısı, 
küresel kalkınma önceliklerinin belirlenmesinde, önem verdikleri konular hakkındaki 
görüşlerini paylaşmıştır. Yukarıdaki grafik, Global Compact LEAD ile gerçekleştirilen 
2015 sonrası odaklı görüşmeler sonucunda ortaya çıkan önceliklendirme tavsiyelerini 
yansıtmaktadır. Öncelikli konular dört kapsayıcı kategori altında sunulmuştur: Katılımcı 
Büyüme, İnsan İhtiyaçları ve Yetkinlikler, Kaynak Üçlemesi ve Destekleyici Ortam.1

Küresel hedeflere ulaşmak için iş dünyasının aktif katılımına işaret eden bir diğer çalışma 
WBCSD tarafından hazırlanan Action2020’dir.2 Bilimsel verilerin ışığında geliştirilen 
Action2020, iş çözümleri için doğal ve sosyal sermaye alanında dokuz öncelikten oluşan 
kavramsal bir çerçeve ortaya koymaktadır: İklim değişikliği, gıda maddeleri, ekosistem, 
zararlı maddeler, su, temel ihtiyaç ve haklar, yetkinlikler ve istihdam, sürdürülebilir yaşam 
ve 4Fler (yiyecek, beslenme, lifler, biyo yakıtlar). Action2020 ile 2015 Sonrası Öncelikleri 
arasındaki benzerlikler iş dünyasının anlamlı değişiklikler yaratma potansiyeline işaret 
etmektedir. 

1  Bu konular, UN Global Compact’in 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi kapsamında, Haziran 2013’te BM Genel Sekreteri’ne sunulmuştur.
2  http://www.wbcsd.org/action2020.aspx
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Son yıllarda pek çok etken, artan sayıda kurumsal 
lideri, sürdürülebilir kalkınmayı geliştirecek 
adımlar atmaya teşvik etmiş, bu durum kurumsal 
sürdürülebilirlik alanında iş fırsatları yaratılmasını 
sürekli olarak güçlendirmiştir. 

Dinamik ve her zaman değişen bu itici güçler, 
toplum ve piyasa kaynaklı olmak üzere iki ana 
grupta incelenebilir. Hükümetlerin hayata geçirdiği 
politikalar ve sivil toplumun beklentileri gibi toplum 
kaynaklı güçler, şirketlerin, toplum ve çevre üzerindeki 
olası olumsuz etkilerini azaltmaları ve sorumlu iş 
uygulamalarını benimsemeleri adına önemli bir 
motivasyon kaynağıdır. 

Kurumsal sürdürülebilirliğin en önemli itici güçlerinden 
bazıları, artan oranda piyasanın içinde yer almaktadır. 
İş ortakları ve yatırımcılar tarafından sürdürülebilirlikle 
ilgili talep edilen gereklilik ve tercihler kadar çalışan 
kesimin ve tüketicilerin de konuya artan oranda 
katılımı, şirketin ana faaliyeti ve ilgili stratejilerini 
doğrudan etkilemektedir. 

Bu itici güçlerin etkisinin, gelecek dönemde artması 
beklenmektedir. Bu güçler, Mimari’nin yapısı içinde, 
çeşitli paydaş gruplarının şirketlerin daha sorumlu 
ve sürdürülebilir olmaları için ortaya koydukları 
çabalarını artırmaları ve geliştirmelerini sağlamaktadır. 
Bu doğrultuda, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve 
gündemin yaratacağı ivme ile, yoksullukla mücadele ve 
sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki küresel çabalar 
üzerinde bir ilerleme sağlanabilecektir. 

Bu durum, örneğin, hükümetlerin şirketlerin daha 
sürdürülebilir olmalarını teşvik edecek politikaları 
yaygınlaştırmalarını sağlayabilir. Ayrıca bu durum, 
dünya üzerinde tüketicilerin daha çok eğitilmesi ve 
güçlendirilmesi ile sürdürülebilir kalkınmanın ileriye 
taşınması açısından da bir fırsat sunuyor olabilir. 

Aşağıda piyasa ve toplum kaynaklı sekiz itici güç 
ve bunların nasıl geliştikleri veya gelişebilecekleri 
özetlenmiştir.

sİVİl ToPluMuN BEKlENTİlERİ
Bu itici güç, bazen beklenmedik şekillerde büyümekte 
ve gelişmektedir. Bu kapsamda üç tespit yapmak 
mümkündür. Birincisi, sivil toplumu oluşturan gruplar 
ve hatta bireyler teknoloji sayesinde yaygın bir ağ 
oluşturmuşlardır ve iletişim içindedirler. İkincisi, 
beklentilerdeki artış sadece büyük ölçekli uluslararası 
sivil toplum kuruluşlarından değil, artan oranda taban 
örgütlenmeleri ve özellikle ulusal topluluklardan da 
gelmektedir. Üçüncüsü ise iş dünyası ile iş birliği yapma 
ve ortak hareket etme isteğindeki gözlenen artıştır. 
Örneğin, çözüm bulmaya geçiş gibi. Bu son unsur, 
paydaş taleplerinin yerine getirilmesinde diyalog ve iş 
birliğinin toplum ve iş dünyası için fayda sağlayacağını 
dikkate alarak; iş dünyasının, paydaş beklentilerine 
yönelik olarak proaktif bir şekilde harekete geçeceğine 
dair beklentiyi yansıtmaktadır. 

DoğAl KAYNAKlARıN KıTlığı
İnsanoğlunun çevre ve doğal kaynaklar üzerinde artan 
baskısı son yıllarda açıkça gözlemlenmektedir. Bu 
durum iklim değişikliğinin etkileri, su sorunu, genel 
olarak ise ekosistem ve biyo çeşitliliğin bozulması 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Eş zamanlı olarak, 
iş dünyası, bu kaynaklara doğrudan veya tedarik 
zincirleri kanalıyla ne oranda bağımlı olduğunu 
anlamaya başlamıştır. Bu gelişme, iş dünyasının, doğal 
sermayeye daha fazla değer vermesini ve çevresel 
kaynaklar ile arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamasını 
sağlamıştır. 

İŞ DÜNYASI İÇİN FIRSATLARI GÜÇLENDİRMEK
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İŞ DÜNYASI İÇİN FIRSATLARI GÜÇLENDİRMEK

KAMu PolİTİKAlARı
Kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili en önemli 
eğilimlerden biri kamunun artan katılımıdır. Bu 
katılım, gerek düzenlemeler gerekse politikalar yoluyla 
daha iyi iş uygulamalarını gerektirmekte veya teşvik 
etmektedir. Bu uygulamalar arasında sürdürülebilirlik 
konusunda kamuoyuna bilgi verilmesini mecbur 
kılan ve kurumsal yönetim alanında uluslararası 
normlara uyum gerektiren kanunlar; tedarik ve yatırım 
politikalarının yenilenmesi; yeni model kamu-özel 
sektör iş birliği girişimleri ve bilinçli iş uygulamalarını 
teşvik etmek ve itibar sağlamak sıralanabilir. Bunun 
yanı sıra, hükümetler, sorumlu kurumsal davranışı 
teşvik etmek amacıyla, özellikle doğal sermaye ile ilgili 
olarak fiyatlandırma ve diğer politikaları daha fazla 
benimsemekte ve uygulamaktadır. 

BİlİNÇlİ İŞ lİDERlERİ
Bu itici güç başlığı altındaki verilebilecek en iyi örnek 
kuşkusuz UN Global Compact’dir. 40 şirketin katılımıyla 
başlayan bu hareket, bugün 8,000 CEO’yu bünyesine 
dahil etmiştir. Bu bilinçli liderler, iş dünyasında 
tarafsız kalanların harekete geçmelerini sağlamak 
için büyük bir yarış içindeyken aynı zamanda kurumsal 
performansta en ileri düzeyde olanları rekabet ruhuyla 
teşvik etmektedirler.

Diğer taraftan, işletme eğitimi veren artan sayıdaki 
üniversiteler, benimsedikleri Sorumlu Yönetim 
Eğitimi İlkeleri (PRME) kapsamında, küresel konuları 
ve paydaş beklentilerini bilen yeni nesil yöneticiler 
yetiştirmektedir.

İŞ oRTAKlARıNDAN KAYNAKlANAN GEREKlİlİKlER
Kurumsal sürdürülebilirliğin yaygın olarak kabul gören 
bir kavrama dönüştüğü bu süreçte, her geçen gün daha 
fazla şirket, tedarikçi ve iş ortaklarını, sürdürülebilirlik 
ilkelerinin iş ekosistemlerinde paylaşılması için 
teşvik etmektedir. Bu yaklaşım, iş ortaklarının zayıf 
performans sergileme ve hatta sosyal ve çevresel 
zarara yol açma riskini ortadan kaldıracak politika ve 
uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamaktadır. 
Bu uyumlaştırma, aynı zamanda, benzer görüşteki 
şirketleri çözüm odaklı ortaklıklarda birleştirerek, yeni 
ortaklaşa eylem imkanları da sunmaktadır. 

MÜŞTERİ TERCİH VE BEKlENTİlERİ
Dünyanın dört bir yanında piyasalarda, her geçen 
gün daha fazla tüketici, satın aldıkları ürünlerle 
ilgili olarak, üreticilerin politikaları ve uygulamaları 
hakkında kaygılarını dile getirmektedir. Büyüyen “Etik 
tüketicilik” anlayışı birçok endüstri kolunda şirketler 
için yeni zorluklar ve imkanlar ortaya koyacaktır. 
Gelecek dönemde, şirketlerin ürün ve hizmetlerini 
nasıl tasarladıkları ve ürettikleri kadar, bu konularda 
müşterileriyle nasıl iletişim kurdukları da kritik konular 
arasında yer alacaktır. Buna ek olarak, hiç şüphesiz 
tüketiciler, şirketlerin “zarar vermeyen politikalara” 
uymakla kalmayıp, örneğin küresel hedeflere ulaşmak 
adına ne yaptıklarını da sorgulayacaklardır. 

ÇAlıŞAN TAlEPlERİ/MoTİVAsYoNu
Tüketiciler ve çalışanlar aynı kişilerdir. Büyüyen etik 
tüketicilik hareketiyle yakından bağlantılı olan bir diğer 
gelişme çalışanların ve işçilerin işverenlerin uygulama 
ve politikaları kapsamındaki beklentilerini ve taleplerini 
ortaya koymalarıdır. Bu beklentiler, kısa vadede daha 
iyi çalışma ve ücret koşullarından, sürdürülebilirlik 
lideri bir şirkette “gururu paylaşma” isteğine kadar 
çeşitlilik göstermektedir. Güçlü beklentilere sahip olan 
çalışanlar, iş ortamında değişimi tetikleyebilir. 

YATıRıMCı TAlEPlERİ
Yeni nesil “sorumlu yatırımcılar” kurumsal dünyayı 
değiştirmeye başlamakta ve gelecek yıllar için ümit vaat 
etmektedirler. BM destekli Sorumlu Yatırım İlkeleri 
ve Karbon Saydamlık Projesi gibi çok sayıda inisiyatif, 
trilyonlarca Amerikan Doları tutarında varlığı temsil 
eden kurumsal yatırımcıyı etkilemiş ve yatırımları 
harekete geçirmiştir. Uzun vadeli bakış açısına sahip 
yatırımcılar, yatırım yapacakları şirketlerden çevresel, 
sosyal ve kurumsal yönetişim konularında daha fazla 
bilgi talep etmektedir.
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Kurumsal sürdürülebilirlik, bir şirketin ekonomik, 
sosyal, çevresel ve etik koşullarda uzun vadeli değer 
üretmesidir. Bu uzun vadeli değere odaklanma, 
beraberinde sorumluluklar getirmekte ve fırsatlar 
sunmaktadır. 

EVRENsEl İlKElERE uYuM 
Temelde, tüm şirketler, UN Global Compact imzacıları 
gibi evrensel ilkelere uygun hareket etmekle 
yükümlüdür. Uygulamada, bu durum, bir şirketin 
evrensel ilkeleri kurumsal stratejileri, politika ve 
yöntemlerinde içselleştirerek, toplum ve çevre üzerinde 
olası herhangi bir negatif etkisini tanımlaması, 
önlemesi ve ortadan kaldırması ile hayat bulur. Şirket, 
aynı zamanda, evrensel ilkeler ile tutarlı bir uyum ve 
dürüstlük kültürü ortaya koymalıdır. 

Risk değerlendirmeleri, şirket özelindeki risklerin 
ötesine geçerek, faaliyetler sonucunda topluma veya 
çevreye zarar verebilecek riskleri dikkate almalıdır. 
Bu risklerin ortadan kaldırılması, çoğunlukla şirketin 
karşılaşacağı itibar, yasal ve finansal risklerin de 
ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. Evrensel 
ilkelerin uygulanması şirket içinde benimsenmeli, 
tedarikçilerin ve diğer iş ortaklarının da benzer 
standartları uygulamaları için çaba sarf edilmelidir. 

BM’İN GENİŞ ANlAMDAKİ HEDEF VE KoNulARıNA 
YÖNElİK EYlEMlER
Şirketler, temel sorumlulukları olarak insan 
haklarına uymanın yanı sıra çalışma standartları, 
çevre ve yolsuzlukla mücadele konularındaki 
evrensel ilkelere de uyarak, küresel sürdürülebilirlik 
hedeflerini destekleme sürecinde artan iş olanaklarını 
değerlendirmekte ve aynı zamanda kârlılık ve finansal 
kapasitelerine katkıda bulunmaktadır. 

Kurumsal sürdürülebilirliğin potansiyelini tam olarak 
anlamak için, sürdürülebilirliğin, strateji, Ar-Ge ve 
iş geliştirme alanlarının odağına yerleştirildiği lider 
şirketlerde gerçekleşen heyecan verici gelişmeler 
izlenebilir. Bunun örnekleri arasında enerji verimliliğine 
odaklananlar olduğu gibi yoksul insanların hayatlarını 
iyileştirecek ürünler sunmayı hedefleyen kurumlar 
da yer almaktadır. İş yapma ve kâr etme anlamında 
bütünsel bir yaklaşım olarak benimsenen kurumsal 
sürdürülebilirlik; yoksulluğun, katastrofik iklim 
değişikliği riskinin ve diğer küresel problemlerin 
çözümünde önemli bir yere sahiptir. 

YENİLENEN SORUMLULUKLAR VE FIRSATLAR

KAMuoYuNuN İlKE VE HEDEFlERE BAğlılığı 

UN Global Compact’i benimsemiş binlerce üst düzey yönetici, küresel ilkelere taahhüdünü, kamuya açık 
olarak her yıl yeniden bildirmektedir. İmzacı şirketlerin bu eylemi, iş ortaklarına ve diğer paydaşlara güçlü 
bir bağlılık ve sorumluluk mesajı iletmektedir. Şirket içinde ise, bu taahhütler sürdürülebilirlik stratejisinin 
tanımlanıp şekillendirilmesine yardım edebileceği gibi liderlik düzeyinde yapılacak değişimlerle bir 
dayanak da sağlayabilir. Hedef belirleme üretim ve satış gibi alanlarda standart olmakla beraber, az sayıda 
gelişmiş kurum sürdürülebilirlik konusunda benzer uygulamaları hayata geçirmekte ve çok azı bu hedefleri 
kamuya açıklamaktadır. Spesifik ve süreli hedeflerin belirlenmesi, performansın artırılmasında etkili bir 
araç olabileceği gibi, sürdürülebilirlik önceliklerinin performans değerlendirmesine ve performans bazlı 
ücret sistemine entegre edilmesine de olanak sağlayacaktır. Şirket dışında ise, ilke temelli tamamlayıcı bir 
yaklaşım olarak, şirketin belirli sürdürülebilirlik hedeflerini ne şekilde desteklediği konusunda paydaşlara 
fikir verecektir.

lİDERlİK

Kurumsal 
sürdürülebilirlik

sAYGı DEsTEK

KATılıM
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YENİ lİDERlİK GÜNDEMİ
Sürdürülebilirliğin şirket stratejisi ve faaliyetlerinde 
derinlemesine içselleştirilmesi için, önceliklendirmenin 
şirketin en üst basamağından başlaması gerekir. 

Sürdürülebilir kurumsal uygulamalarının, uyum ve 
iş etiği ile sınırlı olmayıp finansal açıdan da en doğru 
seçenek olduğuna, şirket üst yönetimi güçlü bir şekilde 
inanmazsa, kurumsal sürdürülebilirlik şirketin asıl 
faaliyetlerinden uzaklaşır ve en iyi ihtimalle iş yapmanın 
zorunlu bir maliyeti olarak kabul edilir. 

Sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünün Genel 
Müdür (CEO) tarafından önemi genellikle iyi anlaşılmış 
olmakla beraber Yönetim Kurulu’nun kritik rolüne 
odaklanılması çok daha yeni bir konudur.

Yönetim kurulları veya benzer kurullar, finansal 
ve operasyonel performans konusunda olduğu 
gibi kurumsal sürdürülebilirliğin uygulanması ve 
raporlanmasında da sorumluluk üstlenmelidir. 
Yönetim kurulları, sürdürülebilirliğin yönetici işe alımı 
ve ücret politikalarında dikkate alınmasını ve bu yolla 
sürdürülebilirlik performansının şirketin tüm liderlik 
kadrosunun işe alınımında ve ücretlendirilmesinde 
bir faktör olarak değerlendirilmesini sağlayacak tek 
yönetim organıdır. 

Liderlik ekip ile üst düzey yönetimin tam anlamıyla 
konuya katılımı ve bunun kurumsal kültürün bir unsuru 
olarak duyurulması, performansın en üst seviyeye 
çıkartılmasını sağladığı gibi, farklı coğrafyalarda 
faaliyet gösteren birim yöneticilerine kurumsal 
sürdürülebilirliğin bir iş önceliği olduğu konusunda da 
güçlü bir sinyal vermektedir. 

ulusAl VE KÜREsEl KATılıM
Şirketler, kendi eylemlerinin ötesinde, belirli 
platformlara, sektörel inisiyatiflere ve ulusal ağlara 
katılarak fayda sağlayabilirler. Bu konu sonraki başlıkta 
ele alınmıştır. 

Paylaşma ve güvenilir bir ortamda rakiplerden 
öğrenme, sürdürülebilirlik risklerinin ve fırsatlarının 
uygun bir şekilde yönetilmesini hızlandırmaya yardımcı 
olacaktır. Diğer şirketler ve paydaşlarla yapılacak 

iş birlikleri, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma 
ihtimalini artırırken, maliyetleri azaltacaktır. 

Ortaklaşa eylem, şirketlere, sistemsel engellerle 
başa çıkmada yardımcı olurken kurumsal liderliği 
ödüllendirmeye imkan tanıyacak bir ortam 
sağlayacaktır. Daha temel olarak, platform ve 
girişimlere yapılacak eş yatırımlar, kurumsal 
sürdürülebilirliğin gelişmesini sağlayacağı gibi iş 
dünyasının büyüyüp başarılı olabileceği sürdürülebilir 
bir refah toplumunun yaratılmasına da yardımcı 
olacaktır.

Şirketlerin evrensel ilkeler kapsamındaki sorumluluğu hakkında daha 
fazla bilgi için uN Global Compact’e bakınız. İnsan hakları, çalışma 
standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularındaki bu ilkeler 
BM Bildirgeleri ve Uluslararası Sözleşmeler’den alınmış ve üzerinde 
evrensel görüş birliği bulunan konulardır. 
http://unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html 

Yukarıda özetlenmiş olan kurumsal sürdürülebilirlik liderliğinin 
dört boyutu hakkında daha fazla bilgi “Blueprint for the Corporate 
sustainability leadership” dokümanında yer almaktadır. The Blueprint, 
UN Global Compact’de olduğu gibi, saygı ve destek kavramları üzerine 
oturtulmakta; söz konusu hedeflerin CEO taahhüdü ve liderliğinde, 
yönetim kurulu seviyesinde kabul ve gözetim, paydaş katılımı, artan 
şeffaflık ve saydamlık ile kurumsal stratejiye entegre edilmesini 
amaçlamaktadır. 
http://www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/Business_
Participation/blueprint_for_corporate_sustainability_leadership.html 

Ayrıca, İş Dünyası ve İnsan Hakları Üzerine Yol Gösterici İlkeler: 
BM uygulamaları, “Koru, saygı Duy ve Düzelt”e de bakabilirsiniz. 
Hükümetin insan hakları ihlallerine karşı rolünü teyit eden bu çalışma 
aynı zamanda şirketlerin insan haklarına saygılı olma sorumluluğunun 
ve mağdurların kanuni yola başvurma hakkının altını çizmektedir. 
http://www.businesshumanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/
Home

YENİLENEN SORUMLULUKLAR VE FIRSATLAR
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Gerekli durumlarda rakiplerle dahi gerçekleştirilecek 
ortak yatırım ve iş birliği, kurumsal sürdürülebilirliğin 
büyümesinde kilit rol oynayacaktır. Şirketler arası 
işbirliklerini teşvik etmek ve desteklemek için tasarlanan 
ağ ve girişimler son 10 yıl içinde yaygınlaşmıştır. Kurumsal 
sürdürülebilirliğin gerçek anlamda dönüştürücü bir 
güce dönüşme olasılığı, bu platformların varlığı ile 
söz konusu olmuştur. Bu platformlar aynı zamanda, 
iş dünyası sorumluluk mimarisinin de temel taşlarını 
oluşturmaktadır. UN Global Compact, GRI, Dünya 
Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi, Dünya Ekonomik 
Forumu ve İş Dünyası için Sosyal Sorumluluk bu 
platformlardan sadece bazılarıdır. Bu girişimlerin 
her birinin kurumsal düşünme ve sürdürülebilirlik 
uygulamaları üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Bu 
ve benzeri organizasyonlar, şirketler ve diğer paydaşlar 
arasındaki iş birliği ve ortak eylemi konu, sektör ve/veya 
coğrafi temelde kolaylaştırmaktadır. Teknoloji-destekli 
ortaklık platformları, daha etkili eşleşme ve bilgi paylaşımı 
sağlayarak bu çabaların yaygınlaşmasını sağlayabilir.

BM ÖNCÜlÜğÜNDE ÇoK PAYDAŞlı oRTAKlıKlAR
BM Genel Sekreteri, BM hedeflerine erişmek için 
iş dünyası ve yatırımcıların, hükümetler, filantropi 
kuruluşları ve sivil toplum ile iş birliğine gitmesini 
sağlayacak girişimi başlatmıştır. Her Kadın Her Çocuk, 
Herkes için Sürdürülebilir Enerji ve Sıfır Açlık Mücadelesi 
(Zero Hunger Challenge) girişimleri gibi; özellikle kadın ve 
çocuk sağlığı, sürdürülebilir enerji, gıda ve besin güvenliği 
konulu platformlar iş birliği alanlarını netleştirmiş, katılımı 
geliştirmiş ve tüm taraftarın yatırımlarını artırmıştır. 

KoNu BAZlı PlATFoRMlAR
Son yıllarda, belirli bir sürdürülebilirlik konusuna 
odaklanan küresel platformların ve girişimlerin büyüdüğü 
gözlenmiştir. BM’nin İklime Özen Göstermek (Caring for 
Climate), Herkes için Sürdürülebilir Enerji (Sustainable 
Energy for All), CEO’lar İçin Su Yönetimi Kuralları (CEO 
Water Mandate), Kadının Güçlenmesi İlkeleri (Women’s 
Empowerment Principles) girişimleri; Dünya Sürdürülebilir 
Kalkınma İş Konseyi’nin Küresel Elektrik Girişimi; Dünya 
Ekonomik Forumu’nun Yolsuzluğa Karşı Ortaklık Girişimi; 

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın Su Yönetimi Programı 
(Water Stewardship Programme); Solidaridad Ağı (The 
Solidaridad Network), Binyıl Kalkınma Hedefleri Sağlık 
Anlaşması (MDG Health Alliance) ile BM Çevre Programı 
Finans Girişimi (UNEP Finance Initiative) ve BM destekli 
Sorumlu Yatırım İlkeleri (Principles for Responsible 
Investment) ve Ekvator Prensipleri gibi platformlar 
bu gruplara örnek oluşturmaktadır. Bu platformlar, 
katılımcı şirketler ve kuruluşlar arasında öğrenmeyi 
ve paylaşmayı kolaylaştırmakta ve en iyi uygulamaları 
tanımlamaya yarayan standart ve kuralların oluşmasına 
imkan sunmaktadır. Bunlara ek olarak, yenilikçiliği teşvik 
eden bu platformlar, ilgili sürdürülebilirlik konusuyla 
mücadele eden şirketlerin kamuoyunda tanınmasını 
sağlamakta, bu suretle sorunla ilk mücadele eden 
olmanın getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır. 
Konu bazlı platformlar, aynı görüşte olan işletmeler ve 
diğer paydaşlar arasında iş birliklerinin oluşmasına imkan 
verir. Sonuç olarak, konu bazlı platformlar, iş dünyasını bir 
tema etrafında bir araya getirmeye ve sistemsel değişiklik 
yapmaya imkan tanıyacak ortamın oluşmasına olanak 
tanır.

Konu platformları, şirketlerin ilgili paydaşları ile iş 
birliğine gidebilecekleri, sistemsel sorunlara yönelik 
çalışmalar yürütebilecekleri ve çabalarını gerçek anlamda 
geliştirebilecekleri temel araçlardan biridir. 

2013 yılı Eylül ayında eğitim ve barış konulu yeni küresel 
iş dünyası sorumluluk girişimlerinin ilanı ile beraber; 
şirketlerin faaliyetlerini, 2015 sonrası konu başlıklarının 
tümüyle ilişkilendirebilecekleri platformlar oluşmuştur. 
2015 Sonrası Kalkınma Gündemi, konu bazlı platformların, 
küresel çözümlere giderek daha fazla oranda katılımına 
imkan vermektedir. Bu durum, yeni girişimlerin 
kurulmasını teşvik ettiği gibi daha geniş bir etki yaratılması 
adına, farklı girişimlerin öğrenmeyi ve faaliyetleri koordine 
etmesini sağlamaktadır.

sEKTÖREl GİRİŞİMlER
Çeşitli sanayi ve sektörlerden şirketler, kendi iş 
kollarına özel sürdürülebilirlik konularıyla ortaklaşa 
mücadele etmek için gün geçtikçe daha fazla beraber 
çalışmaktadırlar. Sektörel girişimlerin bir kısmı, iş 
kolunun tamamının kalitesinin yükselmesini sağlamıştır. 
Kimya sektöründe Sorumluluk Sahibi Özen (Responsible 
Care), madencilik sektötünde Küresel Madencilik 
Girişimi (Global Mining Initiative), elektronik sektöründe 
Elektrik Sanayii Vatandaşlık Girişimi (Electronic 
Industry Citizenship Initiative), tekstil ve konfeksiyon 
sektöründe Adil İşgücü Derneği (Fair Labor Association), 
doğal kaynakları işleme sektöründe Doğal Kaynak 
Çıkarımı Sanayii Şeffaflık Girişimi (Extractive Industries 
Transparency Initiative), turizm sektöründe Küresel 
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Sürdürülebilir Turizm Konseyi (Global Sustainable Tourism 
Council) ve sağlık sektöründe BSR Sağlık Hizmetlerine 
Erişimde Temel İlkeler (BSR Guiding Principles on Access 
to Healthcare) bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 
Sektörel girişimler çeşitli nedenlerden dolayı Mimarinin 
kritik unsurları arasında yer almaktadır. Herhangi bir 
şirket için, kurumsal sürdürülebilirliği geliştirmek 
sürecindeki en pratik örnekler aynı sektördeki benzer 
şirketlerin hayata geçirdiği uygulamalardır. Düşük gelirli 
ülkelerde, tarım, maden, bankacılık ve finansal hizmetler 
gibi bazı sektörler kalkınma ve sürdürülebilirlik ulusal 
ağlar açısından sistematik olarak önem taşır. Kısa vadeli 
finansal hedefler ile kalkınmayı desteklemek için harekete 
geçmek arasında, kalkınmaya yönelik bir tercih yapıldığı 
zaman ilk uygulayıcı açısından yüksek maliyetler doğar. 
Bu gibi durumlarda tüm katılımcılara eşit fırsat sunmak 
ve önemli değişiklikleri uygulamak için rekabet öncesi 
ortaklaşa eylem tek seçenek olabilir. Sektörel girişimler, 
yaygın sürdürülebilirlik çözümlerinin sağlanmasında 
önemli rol oynayabilir. Sektörel girişimler, doğrudan 
faaliyetlerinin yanı sıra, sahip oldukları geniş küresel 
tedarik zincirleri ile de stratejilerini, standart ve hedeflerini 
geniş anlamdaki kalkınma hedefleriyle daha sıkı bir 
şekilde ilişkilendirmeye başlayabilirler. Böylelikle, küresel 
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için yürütülen 
uluslararası çabanın ayrılmaz bir parçası olmayı da 
sağlayabilirler. 

ulusAl GİRİŞİMlER VE AğlAR
İş dünyasının, ulusal konuları ilgilendiren ve ulusal 
paydaşları kapsayan kararlarının ve eylemlerinin büyük 
çoğunluğu ulusal seviyede hayata geçer. Sürdürülebilir 
kalkınma gereksinimleri ve öncelikleri bulunulan bölgeye 
göre değişir. Bu nedenle, Global Compact Ulusal Ağları 
gibi ulusal girişimler ve ağlar İş Dünyası Sorumluluk 
Mimarisinin temel bileşenlerini oluşturur. 

Ulusal girişimler ve ağlar, şirketlere, iş modellerine 
uyarlamalarını gerektirecek ulusal sorunları ve fırsatları 
anlamak ve evrensel ilkeleri ulusal seviyeye uyarlamak 
gibi konularda önemli destek ve fırsatlar sunabilir. Ulusal 
ağlar, toplumsal paydaşlarla olduğu kadar hükümetler 
ve iş dünyası arasında da ulusal ve ulusal sürdürülebilir 
kalkınma öncelikleri ile kurumsal sürdürülebilirliğin bu 
öncelikleri cevaplamadaki rolü konularında diyalog imkanı 
sağlayabilir.
 
Aralarında sivil toplum ve hükümetin de yer aldığı kilit 
paydaşlarla diyalog kurmaya imkan veren bu tür ağlar, 
benzer görüşlere sahip paydaşlar ile ilişki kurma ve ortak 
olma olanağı da sağlar. 

Faal olan çok sayıdaki ulusal girişim ve ağ, ulusal ve 
ulusal iş örgütleri ile bağlantı içinde olup, bunların bir 

kısmı Global Compact’in ulusal teşkilatları gibi küresel 
kurumsal sürdürülebilirlik girişimleri ile iş birliği içindedir. 

Birden fazla ulusal kurumsal sürdürülebilirlik ağının 
mevcut olduğu durumlarda, çeşitli küresel kuruluşlarla iş 
birliğine gidilirken, yakın koordinasyon gözetilmeli ve hatta 
birleşme olasılığı da değerlendirilmelidir.

Küresel ölçekteki problemlerin büyüklüğü karşısında 
ulusal ağlar, kamu ve özel sektör arasında ülke veya 
sektör çapında sistemsel değişiklik yaratabilecek 
ortaklıkları oluşturmalı ve kolaylaştırıcı olma konusundaki 
kapasitelerini artırmalıdırlar.

Birleşmiş Milletler’e üye devletlerin, 2015 sonrası ulusal 
amaç ve hedeflerini geliştirmeleri beklenmektedir. 
Ulusal stratejiler, iş dünyasının sürece aktif katılımıyla 
hazırlanmalı ve aynı zamanda kısa vadede olduğu kadar 
gelecek yıllarda da sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 
gerçekleşmesinde rol oynayabilecek ulusal inisiyatiflerin 
gelişmesini ve etkilerinin artmasını da gözetmelidir. 

TEKNoloJİ DEsTEKlİ oRTAKlıK oluŞuMlARı
Ortaklıklar, çarpan etkilerini geliştirmek için teknolojiyi 
kullanabilirler. Vazgeçilmez bir haberleşme ve bilgi 
paylaşımı kanalı konumundaki internetin dünyanın dört 
bir yanında ulaştığı kullanım seviyesi, ilgili tarafları belirli 
projeler ve çözümler etrafında birleştirebilir ve genellikle 
çevrimiçi (online) inisiyatifler olarak organize olmuş 
teknoloji destekli platformların etkisi hızlı bir şekilde 
arttırılabilir. 

Genel olarak, sektör, konu ve/veya coğrafya bazlı olabilen 
teknoloji platformları işlem maliyetlerini azaltırken 
şirketlere bilgi paylaşımı, ortaklık ve büyüme imkanı 
sağlar. 

Bu durumun güncel bir örneği, Eylül 2013’te hayata 
geçirilen BM Küresel İş Dünyası Ortaklık Oluşumu’dur (UN 
Global Compact Business Partnership Hub). 
Dijital teknolojiyi ve harita tabanlı analitik teknikleri 
kullanan bu oluşum, farklı tarafları, su ve hijyen, iklim 
değişikliği, yolsuzlukla mücadele ve sosyal girişim gibi 
konularda belirli projeler ve çözümler etrafında birleştiren, 
çevrimiçi erişimli bir platformdur. Merkezin amacı, 
ulusal seviyede hızlı yayılacak olumlu sonuçlar elde 
etmektir. Teknoloji destekli platformlara diğer iki örnek 
ise, çevresel ve sosyal konuları dikkate alan ve uygulayan 
yatırımcıları bir araya getiren BM destekli Sorumlu 
Yatırım İlkeleri Katılım Takas Merkezi (Principles for 
Responsible Investment’s Engagement Clearinghouse) ile 
BM kuruluşlarının ihtiyaçlarını iş dünyasının kaynaklarıyla 
eşleştiren business.un.org web sitesidir.
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İş dünyasının faaliyetlerini ve ortaklıklarını destekleyen 
ve kolaylaştıran platformlar, uygun hesap verebilirlik 
kriterleri ile dengelenmelidir. 2015 sonrası dönemde 
şirketlerin gerek güven tesis edebilmeleri gerekse 
itibara sahip bir ortak olarak kabul edilmeleri için 
sosyal ve çevresel etkileri konusunda şeffaf olmalarının 
yanı sıra performanslarını artırmak adına yürüttükleri 
çalışmalar ve faaliyetlerinin değer üretmesi ya da 
tüketmesi konularında da topluma karşı sorumlu 
olmaları gerekecektir. Bu seviyeye ulaşmak için 
sürdürülebilirlik performansı ve şirketlerin vermiş 
olduğu taahhütler konusundaki şeffaflığın geliştirilmesi 
kadar, şirketlerin taahhütlerini yerine getirme 
kapsamındaki çalışmaları hakkında paydaşlarıyla 
güvenilir ve etkili bir iletişim kurmalarını sağlayacak 
standartların oluşturulması da gereklidir.

İlKE VE HEDEFlERE YÖNElİK TAAHHÜTlERİN 
KAMusAl KAYDı 
Daha çok sayıda şirketin şeffaflığını artırması ve 
sürdürülebilirlik alanındaki sorumlulukları ve 
performansları hakkında daha fazla iletişim kurması 
hayati derecede önem taşımaktadır. Önemli bir ilk 
adım olarak, küresel ölçekteki evrensel ilkeleri açık 
bir şekilde kabul eden şirket sayısını artırmak ve bu 
konudaki kayıtlara erişimi ve arama yapılabilirliği 
kolaylaştırmak gerekmektedir. Örnek olarak, 
Global Compact’i oluşturan 10 prensibi benimseyen 
8,000’e yakın şirketin paydaşları, insan hakları, 
çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele 
konularında söz konusu şirketleri sorgulamak adına 
avantajlı bir konumdadır. 

Benzer bir şekilde, bir veya birden daha fazla 
sürdürülebilir kalkınma sorumluluğu ve hedefi ile 
ilişkilendirilmiş, spesifik ve süreli hedefler içeren 
kurumsal taahhütlerin kalıcı kayıtları, paydaşların, 
şirketleri taahhüt ve performansları için sorumlu 
tutmalarına destek verebilir. Bu durumun, 
önümüzde duran zorluklarla karşılaştırılabilir bir 
ölçekte gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, farklı 
organizasyonların şirketlerin taahhütlerini takip ettiği 
ve doğruladığı bir web platformu BM öncülüğünde 
hayata geçirilmiştir. 

GÜVEN İNŞA ETMEK

Raporlama 
standartları

Sertifikasyon 
programları

Şeffaflık ve Hesap 
Verebilirlik

İlke ve hedeflere yönelik 
taahhütlerin kamusal kayıtları 

Ölçümleme 
uygulamaları

http://business.un.org/commitments adresinde yayında olan yeni web platformu, 
şirketlere ölçülebilir ve süreli olmaları şartıyla, sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
ile ilişkilendirilmiş gönüllü taahhütlerini sunmalarına imkan vermektedir. 2015 
öncesinde çok sayıda özelliğin eklenmesi beklenirken, web sitesinde halen çok 
sayıda şirketin Rio+20 öncesinde paylaştıkları taahhütleri de kapsayan taahhütlere 
göz atmak ve bunları incelemek mümkündür.
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Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında 
ilerlemeyi desteklemeye yönelik kurumsal taahhütlerin 
kayıt altına alınmasının hesap verilebilirlik üzerinde 
önemli etkisi vardır. Öte yandan kurumsal taahhütler 
genel olarak iş dünyasının kaydettiği ilerlemenin 
izlenmesi ve aynı zamanda belirli endüstri ve 
sektörlerde kıyas çalışmalarının yapılabilmesine de 
imkan tanıyacaktır.

ÖlÇÜMlEME uYGulAMAlARı
Bir şirketin toplam sera gazı emisyonunu veya 
“yoksulluk ayak izini” ölçmek son derece zorlu ve 
karmaşık bir iştir. Söz konusu ölçüm, güvenilir bir 
şekilde yapıldığı takdirde, şirketler arası kıyaslama 
mümkün olacaktır. Bu, aynı zamanda, şirketin 
sürdürülebilirlik taahhüdünün gerçekliğini ortaya 
koyacak ve önemli sosyal hedeflerin gerçekleşmesi için 
yaptığı katkının paydaşlarca anlaşılmasına da olanak 
sunacaktır. 2015 sonrası gündemin öncelikli alanlarının 
her biri için, farklı sektör ve coğrafyalarda faaliyet 
gösteren şirketlere uygun, performans göstergeleri 
seti ile birlikte veri toplama ve birleştirme kriterleri 
tanımlanmalıdır. 

RAPoRlAMA sTANDARTlARı
Son yirmi yılda gittikçe artarak büyümüş olan finansal 
olmayan raporlama, günümüzde, sürdürülebilirliğe 
kendini adamış şirketler için temel bir şeffaflık ölçüsü 
olarak kabul edilmektedir. Global Compact’i kabul eden 
şirketler, genellikle sürdürülebilirlik ya da entegre 
rapor formatında yıllık yayınlanan İlerleme Bildirimi 
ile ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetişim 
konularındaki faaliyetleri ve performanslarının 
sürekli geliştirilmesini sağlayacak strateji, politika 
ve prosedürler hakkında paydaşlarına hesap 
vermektedirler. 

Benzer bir şekilde, BM platformunda sürdürülebilir 
kalkınma hedefleriyle ilişkilendirilmiş süreli 
taahhütlerini paylaşan şirketlerin, yıllık bazda 
ilerlemeleri hakkında paydaşlarına bilgi sunmaları 
talep edilmektedir.

İş Dünyası 2015 Sonrası Sorumluluk Mimarisi’nin 
şeffaflık ve hesap verebilirlikle ilişkili çok önemli 
bir bölümü, şirketlere, ekonomik, çevresel, sosyal 
ve kurumsal yönetişim performansları ve etkileri 
hakkında, neyi, nasıl raporlayacakları konusunda yol 
gösteren raporlama standartları ve çerçeveleridir. 

GRI’ın yanı sıra, entegre raporlama çerçevesine 
yönelik çalışmaların sürdüğü International Integrated 
Reporting Council (IIRC)’in yer aldığı bu alanda 
yapılacak çok iş olduğu açıktır. 2015 sonrası dönem 
öncelikleri çeşitli standart ve çerçevelerin artan 
oranda uyumlaştırılması, yeni bir set sürdürülebilir 
kalkınma hedefinin belirlenmesi ve dış değerlendirme 
için en iyi yaklaşımın daha iyi anlaşılmasını 
içermektedir. En önemli öncelik ise, sürdürülebilirlik 
ve entegre raporlamaya yönelik standartların, 
muhasebe standartları kadar yaygın bir kullanıma 
kavuşturulmasıdır. 

sERTİFİKAsYoN PRoGRAMlARı
Sertifikasyon programları, aynı raporlama standartları 
gibi, sürdürülebilirlik öncelikleri ve ilerleme 
konularında şirketlerin paydaşlarıyla güvenilir bir 
şekilde iletişim kurmalarını sağlayan önemli bir 
araçtır. Raporlama standartlarından farklı olarak bu 
programlar kurumun tümünden ziyade genellikle belli 
bir ürün veya hizmet konusunda tüketicilerle basit ama 
güvenilir bir iletişim sağlamaktadır. 

2015 sonrası dönemde, sertifikasyon programlarının 
şirketlerin performansını ve hesap verebilirliğini 
desteklemesi için ilgili sosyal, çevresel ve kurumsal 
yönetişim performans standartlarının en ileri kurumsal 
uygulamalar ile eşdeğer tutulması gerekmektedir. 
Aynı zamanda, sertifikasyon süreçlerinin etkinliği ve 
güvenirliliği de geliştirilmeye devam edilmelidir. Ayrıca, 
standartların belli bir seviyede konsolidasyonu ve 
sınıflandırması sağlanarak, tüketicilerin farkındalığını 
sağlayan bir etiketlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu, 
sertifikasyonun bir hesap verme aracı olarak etkinliğini 
artıracaktır. 2015 sonrası kalkınma gündeminde 
yer alacak diğer konular hakkında, şirketlerin ve 
ilgili paydaşların yeni sertifikasyon programları 
üzerinde görüş birliğine varması, ilgili standartların 
oluşturulması ve uygun güvence süreçlerinin 
tasarlanması gerekecektir.



14

İş dünyasının 2015 sonrası gündemine olan katkısını 
artırmak için, ilerlemenin periyodik olarak izlenmesi, 
geçmiş deneyimlerin irdelenmesi ve bu bağlamda 
öncelik ve yaklaşımların güncellenmesi önem 
taşıyacaktır. Bu dönüşümlü devinim Mimarinin her 
kademesinde içselleştirilmelidir.

Konu bazlı platformlar, sektörel girişimler ve ulusal 
ağlar, kurumsal sürdürülebilirlik eylemlerinin 
ve ortaklıkların motive edilerek kolaylaştırılması 
noktasında, deneyimlerin paylaşılması ve yenilikçiliğe 
olduğu kadar en iyi uygulamalara da katkıda 
bulunmaktadır.

Global Compact, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş 
Konseyi ve GRI gibi küresel kurumsal sürdürülebilirlik 
organizasyonlarının, iş dünyasının kalkınmaya katkısını 
ve sürdürülebilirlik alanındaki performansını düzenli 
olarak izlemek ve gelişmenin kaydını tutmak açısından 
özel görevleri bulunmaktadır. Şirketler tarafından 
bildirilen ilerlemenin izlenmesi ve iş dünyası katılım 
platformlarından gelen görüşlerin derlenmesi 
amacıyla İş Dünyası 2015 Sonrası Sorumluluk 
Mimarisi yeni bir yıllık rapora ihtiyaç duyacaktır. Bu 
rapor, Mimarinin sürekli güçlendirilmesine yönelik 
önerilerin oluşturulmasına katkıda bulunacak ve 
hükümetler tarafından kabul edilmesi muhtemel 2015 
sonrası kalkınma gündeminin ilerleme raporuna girdi 
sağlayacaktır.

İLERLEMENİN İZLENMESİ
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Finans sektörü, iş ve yatırımların, 2015 sonrası 
gündeme katkısının ortaya çıkmasında kilit 
bir rol oynamaktadır. Son yıllarda, finansal 
piyasanın bazı alt sektörleri, yatırım kararı 
alma süreçlerine çevresel, sosyal, kurumsal 
yönetişim ve en geniş anlamda kalkınma 
konularını da dahil etmişlerdir. “Sorumlu 
yatırım”, “sürdürülebilir finans” ve “etki 
yatırımı” gibi terimleri benimseyen bu 
yaklaşımlar, küresel ve ulusal sürdürülebilirlik 
alanındaki zorlukların, doğru yönetilmediği 
takdirde, yatırım açısından önemli bir risk 
oluşturabileceği görüşünü paylaşmaktadır. 
Kurumsal ve bireysel portföy yatırımcıları, 
bankacılık ve proje finansmanı hizmet 
sağlayıcıları, sigorta şirketleri, vakıflar ve 
filantropi organizasyonları bir dizi piyasa aracı 
vasıtasıyla desteklenmektedir.

Bu araçlar arasında, şirket verilerinde 
borsaların zorunlu kıldığı (veya önerdiği) 
sürdürülebilirlik standartları ve uygulamalar yer 
alması; yatırım konularına ilişkin platformlar; 
kapasite artırma “odakları”, ve piyasanın alt 
yapısını kurarak etki yatırımını geliştirmek için 
eşleme merkezleri yer almaktadır.

Bunlar, gerek risklerin verimli bir şekilde 
yönetilmesi gerekse özel sürdürülebilirlik 
fonları (örneğin temiz teknoloji), etki tahvilleri, 
iklim ve ürün sigortası, mikro finans ve mikro 
sigorta programları gibi yatırım ürünlerinin 
ve yeniliklerin geliştirilmesi açısından yatırım 
imkanı sunan iş olanaklarıdır. Hızla gelişen 
bu yatırımcı eğilimleri, sürdürülebilirlik 
çözümlerine katkıda bulunduğu gibi, uzun vadeli 
finansal getiri sağlamayı ve güvence altına 
almayı da hedeflemektedir.

Bu alandaki örnekler aşağıdakileri 
kapsamaktadır:
• Bankalar dahil olmak üzere 200’den fazla 

kurum, sigorta ve fon yöneticisini bünyesinde 
barındıran UNEP Finans Girişimi ile toplam 
sermayesi 30 trilyon ABD dolarının üzerinde 
olan varlık yöneticilerini ve varlık sahiplerini 
temsil eden BM destekli Sorumlu Yatırım 
İlkeleri (PRI - Principles for Responsible 
Investment), 

• Gelişmekte olan piyasalardaki uluslararası 
proje finansmanı hacminin %70’ten fazlasını 
kapsayan; çevresel ve sosyal riskleri proje 
finansmanı işlemlerine dahil eden banka 
ve benzeri finansal kurumların oluşturduğu 
Ekvator Prensipleri,

• Toplumun farklı kesimlerinin kalkınma 
ihtiyaçlarının sürdürülebilir bir biçimde 
karşılanmasına yönelik sosyal yatırımlar 
gerçekleştiren vakıf ve diğer kuruluşların 
teşvik edilmesini hedefleyen kılavuz 
niteliğinde Sosyal Yatırım Prensipleri (The 
Principles for Social Investment),

• Yenilikçi risk yönetimi ve sigortacılık 
çözümlerinin geliştirilmesi için oluşturulan 
sürdürülebilirlik çerçevesi niteliğindeki 
Sürdürülebilir Sigortacılık Prensipleri (The 
Principles for Sustainable Insurance). 

 

Bir diğer sermaye ve fon sağlayıcı grup olan 
vakıf ve filantropi kuruluşları cephesinde, her 
yıl on milyarlarca dolar seviyesindeki bağış ve 
hibelerin, sürdürülebilir kalkınma projelerini 
destelemek amacıyla aktarıldığı tahmin 
edilmektedir. 

Son ve önemli bir husus olarak, kurumsal 
şirketlerin doğrudan yabancı yatırımları (DYY) 
2012 yılında 1,6 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu 
seviyenin yakın zamanda 2007’deki rekor 
düzey olan 2 trilyon dolara yükselmesi 
beklenmektedir. Bu kapsamdaki yatırım 
kararlarının evrensel sürdürülebilirlik ilkeleri 
doğrultusunda alınması kaydıyla, doğrudan 
yabancı yatırımlar da özel bir sürdürülebilirlik 
finansman kaynağı olarak değerlendirilebilir. 
“Sürdürülebilir DYY” kavramına ek olarak 
kurumsal şirketler, emeklilik fonları ve 
yönettikleri benzeri varlıkların sorumlu 
yatırım ilkelerini gözetmesini sağlayarak, 
sürdürülebilirlik finansmanına katkı sağlama 
fırsatına sahiptirler. 

Özetle, özel sektörün sağlayacağı 
sürdürülebilirlik finansmanı, 2015 sonrası 
uygulamalarına katkıda bulunmak adına, çok 
güçlü bir potansiyele sahiptir.

sürdürülebilirliğin Finansmanında Özel sektör Boyutu

sürdürülebilirlik Finansmanı

BP ı F C

P = Portföy Yatırımı
B = Bankacılık Proje Finansmanı
ı = Sigortacılık
F = Vakıflar / Filantropi
C = Şirketler (DYY)

= Aracılar: Borsalar, Piyasa Platformları, Odaklar, Merkezler
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TÜM PAYDAŞlAR İÇİN TEMEl ÖNCElİKlER:
• 2015 sonrası için güçlü bir kalkınma gündeminin kabulünü sağlamak amacıyla, desteğin, kamuoyu önünde 

açık bir şekilde dile getirilmesi. Destek söylemi, iş dünyası için spesifik amaçların belirlenmesi kadar ilke ve 
hedeflerin kabulüyle birlikte raporlamayı da içermelidir;

• Ortaklıklara yoğunlaşmak ve yaratılan etkiyi artırmak için yeni iş birlikleri araştırmak; 
• İş dünyasının küresel önceliklere katılımını artırmak için küresel ve ulusal platformlara, girişimlere ve 

kaynaklara ortak yatırımlar gerçekleştirmek. 

ŞİRKETlER:
• Faaliyet gösterilen ülkelerde geçerli olan yasal mevzuatın asgari gereklerine ilave olarak UN Global Compact’in 

evrensel ilkelerine uymak. Bu konudaki taahhüdü kamuoyuyla paylaşmak; 
• Yürütülen faaliyetlerin toplumsal ve çevresel eksenlerde sürdürülebilirliğe etkilerini belirlemek, olumsuz 

etkilerini önlemek, azaltmak ve bu konuda paydaşlar ve uzmanlarla sürekli ve kapsayıcı bir diyalog sürdürerek 
hesap vermek;

• İş stratejilerini, modelleri ve Ar-Ge önceliklerini küresel sürdürülebilirlik sorumlulukları ile ilişkilendirmek ve 
belirli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için amaçlar belirlemek;

• Şirketi daha sürdürülebilir bir hale getirmek için yönetim ve çalışanlar açısından doğru teşvikler yaratmak. 
Sürdürülebilirliği kurumsal yönetişim mekanizmalarına ve kurum kültürüne entegre etmek;

• Kaydedilen ilerlemeyi paydaşlara açık ve şeffaf bir şekilde raporlamak; sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri 
müşteriler ve yatırımcılarla iletişime entegre etmek. Bu süreçte, Küresel Raporlama Girişimi gibi kabul görmüş 
raporlama standartlarını, ölçüm uygulamalarını ve sertifikasyon programlarını uygulamak; 

• Kurumsal sürdürülebilirlik performansı hakkında yatırımcılarla iletişimin yürütüldüğü kanalları güçlendirmek ve 
gerekli durumlarda kurumsal emeklilik fonları için sorumlu bir yatırım politikası benimsemek;

• Tedarik zinciri kapsamındaki iş ortaklarını sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmek ve asgari standartları 
korumak konusunda teşvik etmek için iş birliği sözleşmesi imzalamadan önce, teknik değerlendirme yapmak ve 
beklentileri açıkça dile getirmek. 

• İş dünyasının sürdürülebilirlik konularına taahhüdünü artırmak ve geliştirmek adına konu temelli platformlara 
ve sektörel girişimlere katılımı yoğunlaştırmak, gerekli durumlarda sistemsel zorlukların aşılmasına katkıda 
bulunmak; 

• Ulusal ağlara ve girişimlere katılarak, en iyi uygulamaları ve kazanımları iş dünyasıyla aktif bir şekilde 
paylaşmak ve gerekli durumlarda operasyonel destek ve kaynak sağlamak;

• Dönüştürücü etkileri olabilecek diğer şirketler ve paydaşlarla ortaklıklara giderek geçici ve tek proje odaklı 
yaklaşımın ötesine geçmek. 

• Geçici ve tek proje odaklı yaklaşımın ötesine geçerek, dönüştürücü etkileri olabilecek diğer şirketler ve 
paydaşlarla ortaklıklar kurmak.

YATıRıMCılAR VE FİNANsÖRlER:
• Varlık sahipleri ve yöneticileri için Sorumlu Yatırım Prensipleri (Principles for Responsible Investment -PRI), 

proje finansmanı sağlayıcıları için Ekvator Prensipleri ve Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri (Principles for 
Sustainable Insurance) gibi prensiplere katılmak ve uymak;

• Şirketlerden, sürdürülebilirliği stratejileri ve kurumsal yönetim yapılarına entegre ettiklerine dair somut bilgileri, 
güvenilir raporlama standartları kapsamında ve sertifikasyona tabi olacak şekilde talep etmek;

• Sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerini geliştirme çalışmaları kapsamında, yenilikçi finansman ürünleri ve 
sürdürülebilirlik fonlarının pazarlanması suretiyle etki yatırımlarının büyümesini desteklemek;

• Dar gelirli kesimin finansmana ve finansal hizmetlere erişimini artırmak için fırsatlar yaratmak.

MİMARİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
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HÜKÜMETlER:
• Özel sektörün, geniş anlamda sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz unsuru olan, ekonomik ve sosyal faydayı 

üretebilmesi için gerekli olan barış ve istikrar koşullarını tesis etmek. İnsan hakları ve bireylerin temel 
özgürlüklerini korumak ve şiddetin üstesinden gelmek için gerekli olan tüm önlemleri almak;

• İş dünyasının, piyasa fırsatları ve istihdam yaratan teknoloji ve yenilikleri daha etkin bir şekilde yaymasını 
sağlamak için çok yanlı serbest ticaretin temel normlarına olan taahhüdünü ortaya koymak; 

• Sürdürülebilirliğe ulaştıracak çözümleri desteklemek ve hızlandırmak için etkin politika çerçeveleri ve 
teşvikler oluşturmak. Kurumsal sürdürülebilirlik için destekleyici bir ortam oluşturarak çeşitli politikalar ve 
mekanizmalar aracılığıyla doğru davranışı teşvik etmek;

• Farkındalık yaratma, mekanizmalar ve teşvikler geliştirme ve fon desteği vermek gibi aksiyonlarla, özel sektörün 
UN Global Compact gibi evrensel değerlere dayandırılmış ve kurumsal sürdürülebilirliği teşvik eden gönüllü 
girişim, platform ve ağlara katılımını desteklemek;

• Şirketleri, hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırmaları için teşvik etmek. Bu amaçla, GRI gibi raporlama çerçeveleri 
uygulayarak, sürdürülebilirlik faaliyetlerini kamuya açıklamaları yönünde şirketleri cesaretlendirmek;

• Ulusal sürdürülebilirlik girişimlerinin ve ağların operasyonel açıdan güçlendirilmesini desteklemek ve inovatif 
yeni konu temelli platformlara ve sektör girişimlerine başlangıç sermayesi sağlamak;

• İş dünyasını, ulusal sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi ve elde edilen başarıların tartışılacağı diyaloğa 
aktif olarak katmak;

• Devlete ait işletmelerin (kamu iktisadi teşekküllerinin), kurumsal sürdürülebilirlik ve özellikle kurumsal 
yönetişim, şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında lider konuma yükselmelerini sağlamak;

• Sorumlu yatırım ilkelerinin ve iyi örneklerin, kamuya ait bağımsız varlık fonlarının yanı sıra kalkınma bankaları, 
resmi döviz rezervleri ve kamu emeklilik sistemi gibi diğer kamu fonlarında uygulanması.

sİVİl ToPluM:
• Ekonomik ve ticari faaliyetlerden kaynaklanan sosyal, çevresel ve kurumsal yönetişim risklerinin belirlemesine 

yardımcı olmak, çözümler geliştirilmesi konusunda iş birliğine gitmek ve kamuoyuna açıklanan bilgilerin gözden 
geçirilmesi için şirketlerle sürekli diyalog içinde olmak;

• Şirketlerle ortak öncelikler ve kredilendirme deneyimi konularında iş birliğine gitmek ve kurumsal çabaların 
desteklemek, strateji, etkiler ve sonuçların raporlanması konularında destek vermek; 

• Ulusal ağlara, konu temelli platformlara ve sektörel girişimlere katılmak ve güçlendirmek;
• Kurumsal sürdürülebilirliğin ölçümlenmesi, raporlanması ve sertifikasyonuna yönelik standartların 

geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemek;
• Sivil toplum kuruluşunun sürdürülebilir iş uygulamaları alanındaki faaliyetleri ve kaydettiği ilerlemeler 

konusunda kamuoyu nezdinde paydaşlara raporlama yapmak;

İŞlETME oKullARı:
• Sorumlu İşletme Eğitimi Prensiplerini (Principles for Responsible Management Education - PRME) 

içselleştirmek;
• İş birliği platformları aracılığıyla, şirketler ve işletme okulları ile iş birliğine giderek, iş dünyasının bugünkü 

ve gelecekteki liderlerinin düşünce yapısı, bilgi ve becerileri ile şirketleri daha sürdürülebilir sonuçlara 
yönlendirmelerini sağlayacak ortak müfredat ve araştırma programları geliştirmek.

MİMARİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
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