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Sürdürülebilirlik raporlaması, özellikle uzun soluklu kârlılık hedefleyen 
şirketler için, faaliyetlerini finansal olmayan kriterleri de içerecek 
şekilde değerlendirmek ve yarattıkları değeri bütüncül bir bakış 
açısıyla sunabilmek için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Bu raporlar 
şeffaflığı artırmanın yanı sıra,  kurumların yönetişim yapılarını 
geliştirmeleri ve siloların yıkılarak daha entegre bir yönetişim anlayışı 
geliştirmeleri açısından da önemli fırsatlar sunuyor. 

Uluslararası fonları ve yatırımları çekebilmek için artık salt finansal 
tablolar yeterli olmuyor. Sürdürülebilirlik raporları ve entegre raporlar 
şirketlerin geçmişini, bugününü ve gelecek projeksiyonlarını iklim 
başta olmak üzere birçok dış etkenin ışığında değerlendirerek, 
şirketin stratejisini ve hareket yönünü bu dış faktörlere dirençli, 
hatta bunlardan iş fırsatları yaratabilecek  şekilde çizerek 
aktarmasını sağlıyor. 

SKD Türkiye olarak, tüm bu gerekçelerin ışığında çatı örgütümüz 
WBCSD ve Radley Yeldar tarafından geliştirilen Reporting Matters 
sistematiğini 2017 yılında Türkiye’ye getirdik. Yola çıkarken hedefimizi, 
şirketlerin sürdürülebilirlik raporlaması konusundaki kapasitelerinin 
geliştirilmesi ve küresel ölçekte rekabet güçlerinin artırılması 
olarak belirledik. 

Bu yıl da, Derneğimizin yıllar içinde edindiği tecrübesinden ve 
uzmanlığından da güç alarak, Sürdürülebilirlik Raporlaması yapan veya 
Entegre Rapor yayınlayan üyelerimizin raporlarını Reporting Matters 
metodolojisi kapsamında inceledik. Her incelenen rapor sonrası, 
rapor sahibi şirkete detaylı bir geri bildirim raporu verdik, ayrıca 
değerlendirmeye alınan her şirketle ayrı ayrı geri bildirim toplantıları 
yapıp raporlarındaki güçlü ve gelişime açık yönleri değerlendirdik. 

SKD Türkiye olarak bu yıl ikincisini yayınladığımız Reporting Matters 
2018 ise, bu tecrübeleri çok daha geniş kitlelere ulaştırmamızı 
sağlıyor. Bu rapor ile, finansal olmayan raporlamadaki trendlerin ortaya 
çıkarılmasını, raporların kalite ve etkinliğinin nasıl artırılabileceğine 
ışık tutmayı ve iyi uygulama örneklerini paylaşarak yaygınlaşmalarına 
vesile olmayı hedefliyoruz.

Rapordaki sonuçlar bizlere, SKD Türkiye üyesi şirketlerin, projenin 
henüz ikinci yılında bile önemli kazanımlar elde etmeye başladığının 
sinyallerini veriyor.

2017 ile 2018 sonuçları karşılaştırıldığında, değerlendirilen raporların 
%76’sının genel puanını, %24’ünün ise önemlilik kriterindeki puanını 
iyileştirdiği görülüyor.

Bu yılki Reporting Matters raporumuzda, değerlendirme kriterlerinin 
detayları, iyi uygulama örnekleri, konusunda uzman şirketlerden alınan 
görüş ve yorumların yanı sıra iklim değişikliği konusunda da özel bir 
bölüm bulunuyor. 

Yapılan araştırmalar yalnızca 2030 yılına kadar 4 trilyon dolar 
değerindeki varlığın, iklim değişikliği nedeniyle risk altında olduğunu 
gösteriyor. Öte yandan WBCSD’ye üye 115 şirket özelinde yapılan 
analizde şirketlerin %41’inin iklim değişikliği risklerini açıkça 
raporlarında tartıştığı, ancak yalnızca %9’unun iklim değişikliğinin 
yarattığı fırsatlara değindiği belirtiliyor. Bu iki önemli veriden hareketle 
ÇSY (Çevre, Sosyal ve Yönetişim) konularında Türkiye iş dünyasının, 
risklere erkenden hazırlanmasına, hatta bunları avantaja çevirecek 
çalışmalar yapabilmelerine ön ayak olmasını umduğumuz İklim 
Değişikliği Özel Dosyasını da Reporting Matters 2018 kapsamında 
incelemelerinize sunuyoruz. 

SKD Türkiye olarak Reporting Matters 2018 yayınının Türkiye’nin 
raporlama ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyor, 
sürece destek veren tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza iş dünyası 
adına teşekkür ediyoruz.

Ebru Dildar Edin
SKD Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı

Sürdürülebilirlik raporları 
uluslararası fonların ve 
yatırımcıların bir şirketi 
değerlendirirken göz önüne 
aldığı en önemli değerlendirme 
kriteri haline geldi.

Ebru 
Dildar Edin

Önsöz



Giriş
Reporting Matters | Sayfa 4 

Yönetici özeti

Büyük ve hızlı bir değişim içinde olan bir dünyada yaşıyoruz. 
Nüfus giderek artıyor. Artan nüfusun, giderek azalmakta olan sınırlı 
kaynaklara sahip gezegenimizde daha iyi yaşam standartlarına 
kavuşmak konusunda beklentileri var. Bu değişiklikler, kurumsal 
kararları ve raporlamaları etkilemeye çoktan başladı. CEO’ların %93’ü 
hem finansal hem de finansal olmayan performans ölçümlemesinin 
riskleri belirleme ve yönetmede yardımcı olduğunu savunuyor. 
İlgili etkilerin raporlanması, şirketlerin paydaşlarına stratejik ve veri 
öncülüğünde bir yaklaşımlarının olduğunu göstermelerini sağlıyor. 

Yatırımcıların sürdürülebilirlik konularını göz önünde bulundurmasının 
başlıca nedeni risklerini ortadan kaldırmak istemeleri. 
Yatırımcılar aynı zamanda etik dışı davranış sergileyen şirketlerden de 
uzak durmak istiyorlar. 

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ve PwC ortak 
çalışması Enhancing the credibility of non-financial information: The 
investor perspective’de  yatırımcıların karar alırken ne tür bilgilere 
ihtiyaç duydukları araştırıldı. Farklı ülkelerde yapılan yuvarlak masa 
toplantıları ve birebir görüşmelerden çıkan sonuçlar, yatırımcıların 
yatırım kararları alabilmesi için ihtiyaç duydukları veya istedikleri 
sürdürülebilirlik performansı bilgilerini alamadıklarını ortaya koyuyor. 
Bunun başlıca nedenleri, birbiriyle çelişen standartlar ve ilkelerde 
çok fazla bilginin bulunması ve bu bilgilerin ne ölçüde güvenilir 
olduğunu değerlendirmede yatırımcıların güçlük çekmeleri. 
Görüşmelerde yatırımcılar yüksek kaliteli, tutarlı ve karşılaştırılabilir 
bilgi eksikliğinin altını çiziyor. PwC tarafından yapılan ESG Pulse 2016: 
Investors, corporates and ESG: Bridging the gap raporundaki tespite 
göre, yatırımcıların yalnızca %29’u şirketler tarafından sağlanan 
çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) bilgilerinin güvenilirliğinden emin.
Vaka analizleri, ilerleme ve başarıyı göstermenin oldukça etkili bir 
aracı olabilir, ancak dikkat edilmesi gereken bazı gizli tehlikeler var: 
Sadece “iyi haberler” (dengelenmemiş) içeren raporlama yapmanın 

riskli olması ve özel sermaye şirketlerinin portföy şirketlerinde ESG 
iyileştirmeleri sağlamadaki rolüne ilişkin şeffaflığa duyulan ihtiyaç. 

2014’te yayımlanan raporda* yatırımcılara şirketlerle ilgili neleri bilmek 
istedikleri sorulduğunda, yatırımcıların %73’ü “Şirketin daha geniş 
bir değer zincirinde nerede konumlandığını” paylaşmasını önemli 
bulduğu görüldü. 

Yatırımcılar, çevresel konuları uzun dönemli stratejilerine dahil 
etmeleri için şirketleri teşvik ediyor. Bunun yanında yatırımcılar, 
şirketlerin finansal olmayan bilgilerini stratejik karar alma süreçlerine 
nasıl entegre ettiklerini de göstermesini istiyor. Finansal sistemi 
daha sürdürülebilir şirketleri ödüllendirecek biçimde değiştirmek 
ve dönüştürmek, sürdürülebilir bir geleceğe geçiş için büyük önem 
taşıyor. Bu geçişi bir yapboz gibi düşünecek olursak, yatırımcılar bu 
oyunun en önemli parçası diyebiliriz. 

Sonuç olarak, kurumsal raporlama sistemi içinde birçok oyuncu 
bulunuyor. Yatırımcıların talep ettikleri bilgilerle donanmış 
sürdürülebilirlik raporlamalarının güvenilirliğini artırmak için şirketler, 
bağımsız denetim firmaları, standart belirleyiciler, kamu kurumları gibi 
farklı aktörlerin atabileceği çeşitli adımlar var. 

Yatırımcı şirketlerin ESG alanlarında ilgisini açıkça görebilmemize 
karşın, sürdürülebilirlik konusunun yatırım kararlarını nasıl ve ne ölçüde 
etkilediği konusunda bir fikir birliği bulunmuyor. Bu da yatırımcılar 
ve şirketler arasındaki bilgi akışının ortak bir noktada buluşması 
gerektiğini gösteriyor. Bugün dünyada entegre ve tek rapora doğru 
yönelmenin arkasındaki en önemli neden, bu raporlama düzeninin 
yatırımcıların beklentilerini karşılayacak nitelikli, öz bilgiyi içeriyor 
olması ve kurumların entegre raporlamanın yatırımcı güvenini 
artırdığını fark etmiş olmaları.

Bizler de SKD Türkiye olarak, Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlamasının 
kalitesinin iyileştirilmesine ve bu yolla yabancı yatırımcıların 
Türkiye’deki şirketlere yönelimlerinin artırılmasına, aynı zamanda yerli 

Yatırımcıların talep ettikleri 
bilgilerle donanmış sürdürülebilirlik 
raporlamalarının güvenilirliğini 
artırmak için şirketler, bağımsız 
denetim firmaları, standart 
belirleyiciler, kamu kurumları gibi 
farklı aktörlerin atabileceği çeşitli 
adımlar var. 

Ediz  
Günsel

* Corporate performance: What do inversters know?

https://docs.wbcsd.org/2018/10/WBCSD_Enhancing_Credibility_Report.pdf
https://docs.wbcsd.org/2018/10/WBCSD_Enhancing_Credibility_Report.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/corporate-reporting/publications/investor-view/assets/pwc-investors-survey-powerful-stories-through-integrated-reporting.pdf
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Yönetici özeti devamı

yatırımcıların da yatırım kararlarına ESG konularını dahil etmesine, 
şirketlerden buna yönelik bilgi talep etmesine destek olmak amacıyla 
2017’de Reporting Matters projesini SKD Türkiye ve PwC Tükiye iş 
ortaklığıyla başlattık.

Projenin ikinci yılında sürdürülebilirlik ve entegre rapor yayımlayan 25 
üyemizin ilgili raporlarını 3 ana ve 18 alt kritere göre değerlendirdiğimiz 
bu çalışmada, her şirkete özel geri bildirim dokümanları hazırlayarak 
tüm bu kriterlerdeki puanlarını ve gelişime açık yönlerini ayrıntılı olarak 
kendileriyle paylaştık.

2017’de olduğu gibi 2018’de de şirketler nezdinde raporlama 
süreçlerinin ve pratiklerinin gelişmeye devam ettiğini görüyoruz. 
Sürekli güncellenen ve gelişen raporlama dünyasında Reporting 
Matters metodolojisi de Proje’nin yaratıcıları olan WBCSD ve Radley 
Yeldar tarafından her yıl güncelleniyor. Bu kapsamda bu yıl da 
metodolojideki bazı kriterlerin adı, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) 
ilkeleriyle benzerlik gösterdiği ve sıklıkla karıştırıldığı için değiştirildi. 
Raporun “Metodoloji ve Bulgular” bölümünde bu değişiklikleri, 
nedenleri ve raporlama ekiplerine yol göstereceğine inandığımız bazı 
ipuçlarıyla birlikte göreceksiniz. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da raporda öncelikle WBCSD’nin küresel 
raporunu referans alarak raporlama hakkında dünyadaki gelişmelere 
ve trendlere yer verdik. Ardından, değerlendirdiğimiz 25 üyemizin 
raporlarından elde ettiğimiz bulguları toplu şekilde ve geçen yılın 
bulgularıyla karşılaştırarak paylaştık. Bu bulgulardan birkaçını 
özetleyecek olursak;

• Reporting Matters projesinin WBCSD ile SKD Türkiye üyelerine 
yönelik uygulanma sürecindeki dikkat çekici noktalardan biri, 
proje kapsamında değerlendirilen rapor sayısının SKD Türkiye 
üye sayısına oranı %42 iken, bu oranın WBCSD’de %79 olması. 
Her ne kadar 2017 yılına kıyasla Türkiye’deki veride iki puanlık bir 
artış yaşansa da, arada halen ciddi bir fark bulunuyor. Şirketler, SKD 

Türkiye’ye üye olma aşamasında, üyeliği takip eden üç yıl içinde 
sürdürülebilirlik raporu yayımlayacaklarına dair taahhütte bulunsalar 
da, SKD Türkiye olarak bu konunun üzerine daha fazla eğilmemizin 
faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu yolla, Türkiye’de faaliyet 
gösteren şirketlerin ESG bilgilerini kamuoyuyla paylaşmalarını 
ve sürdürülebilirlik raporlaması pratiğinin yaygınlaşmasını teşvik 
etmemiz gerektiğine inanıyoruz. 

• Şirketlerin raporlama kaliteleri giderek artıyor. Şirketlerin genel ve 
“İçerik” puanlarında artış mevcut.

• Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlamasına geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da holdingler ve finans sektörü liderlik ediyor.

• “İçerik” kapsamında “Hedefler ve Taahhütler” kriteri ise şirketler için 
zorlayıcı bir unsur olmaya devam ediyor. 2017 ve 2018 sonuçları 
karşılaştırıldığında bu kriterden 3 ve 4 puan alan üyelerin sayısı eşit, 
herhangi bir artış görünmüyor. Bu durum, öncelikli konulara ilişkin 
SMART (belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman sınırlı) hedefler 
belirlenmesinin şirketler için kısa vadede pek mümkün olmadığını 
gösteriyor. Önümüzdeki Reporting Matters değerlendirmelerinde 
bu kriterde kademeli bir iyileşme göreceğimizi tahmin ediyoruz. 

• Raporların büyük çoğunluğunda öncelikli sürdürülebilirlik konuları 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle (SKH’lerle) eşleştiriliyor ve 
büyük oranda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 
(UNGC) yer veriliyor.

• GRI G4 kılavuzundan, GRI standartlarının kullanımına geçerek 
yapılan raporlamalarda yükselme eğilimi var.

• “İlkeler” kapsamındaki “Bütünlük” kriterinden 3 ve 4 puan alan 
üyelerimizin sayısı 2017’ye göre tam iki kat artmış durumda. Bu da 
bize şirketlerin değer zincirleri kapsamında, tüm paydaşlarına 
yönelik doğrudan ve dolaylı etkilerini giderek daha çok 
önemsediğini ve bunlara yönelik aksiyon aldığını gösteriyor. PwC’nin 

“Hedefler ve Taahhütler” kriteri 
şirketler için zorlayıcı bir unsur 

olmaya devam ediyor.

Raporların büyük çoğunluğunda 
öncelikli sürdürülebilirlik konuları 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle 
(SKH) eşleştiriliyor ve büyük oranda 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ne (UNGC) yer veriliyor.
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anket sonuçlarına göre de yatırımcıların yaklaşık dörtte üçünün 
“Şirketin daha geniş bir değer zincirinde nerede konumlandığını” 
paylaşmasını önemli bulduğunu hatırlayacak olursak, üyelerimiz 
yatırımcı beklentilerini karşılama yolunda ilerliyor diyebiliriz.

• Dünya genelinde raporların sayfa sayısı ortalama 90-100 civarında 
iken, Türkiye’de bu rakam 107 (2017: 78). Geçen yıla göre sayfa 
sayısındaki bu artışın sebebi, entegre rapor hazırlayan üye sayısının 
artmış olması.

• Yukarıda yatırımcıların güvenilir bilgilere yani bağımsız dış denetim 
almış raporlara ihtiyaç duyduklarını belirtmiştik. Raporlarının en az 
bir bölümü için bağımsız güvence alan üyelerimizin oranı geçen yıla 
göre 9 puan yükseldi ve %44’e ulaştı.

• İncelediğimiz 25 raporun yalnızca 4’ünde İklimle Bağlantılı Finansal 
Bildirimler Görev Gücü (TCFD) süreci ve tavsiyeleri ele alınarak, 
iklimle bağlantılı risk ve fırsatları yönetme konusunda çalışmalara 
başlandığı belirtiliyor.

• Raporların yalnızca %12’sinde sera gazı salımlarını düşürmeye 
yönelik oluşturulan Bilim Temelli Hedeflerden (SBT) bahsediliyor 
ve süreç takip edilerek gelecek dönemde daha kapsamlı 
hedefler belirleneceği açıklanıyor. Paris İklim Anlaşması’nda 
belirlenen hedeflere ulaşma konusunda yön gösterici ve etkili 
bir araç olan SBT konusunda şirketlerin ilerleme kaydetmesi 
gerektiğini söyleyebiliriz.

• “Deneyim” bölümünde 2017’ye göre en fazla puan artışı %150 
oranıyla “Hikayeleştirme ve Mesajlar” kriterinde görülüyor. Bu da 
bize şirketlerin sürdürülebilirlik konuları kapsamındaki çalışmalarını 
giderek daha okuyucu dostu bir biçimde sunduklarını, bu içeriklerin 
tamamını ana bir mesaj etrafında kurgulayarak okuyucu için daha ilgi 
çekici hale getirdiklerini gösteriyor.

Bu yıl, geri bildirim alan üyelerimizden hem Reporting Matters sürecini 
hem de geri bildirimleri değerlendirmelerini istedik. Projenin bu 
yılki yayınında, raporlarını incelediğimiz ve geri bildirim görüşmeleri 
yaptığımız SKD Türkiye üyelerine, tüm süreçle ilgili yorumlarını ve 
iyileştirme önerilerini almak amacıyla ilettiğimiz anketin sonuçlarını 
ve üyelerimizin geri bildirimlerini “Üyelerden Reporting Matters 
değerlendirmesi” bölümünde bulabilirsiniz. Ankete verilen yanıtların ve 
yapılan yorumların, önümüzdeki dönemde üyelerimize daha yüksek 
fayda sağlayabilmek için bize yol gösterdiğini belirtmek isteriz.

İki yıldır üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde en sık rastladığımız 
sorulardan biri sürdürülebilirlik raporlarının yatırımcılar için olan 
önemiydi. Biz de bu raporun giriş bölümünde sürdürülebilirlik 
raporlarında yatırımcıların hangi bilgileri bulmak istediklerini ve yatırım 
kararlarını etkileyen unsurların neler olduğunu derledik. TCFD’nin 
şirketler için ama özellikle yatırımcılar için ne anlama geldiğine yer 
verdik. Çünkü TCFD önerileri; şirketlerin yatırımcılara, kreditörlere, 
sigorta kuruluşlarına ve diğer paydaşlarına iklim değişikliğinin şirket 
üzerinde yarattığı veya yaratabileceği finansal etkileri şeffaf bir şekilde 
açıklayabilmesi için önemli bir araç. İlerleyen bölümlerde yatırımcı 
beklentilerine dair uzmanlardan derlediğimiz görüşlerin ve bu yıl öne 
çıkardığımız iyi uygulamaların, üyelerimizin beklentilerini karşılayacağını 
umuyor ve keyifli okumalar diliyoruz. Bize görüşleri ve uzmanlıklarıyla 
katkı sağlayan üyelerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. 

Ediz Günsel
SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi 
Odak Alanı Eş Başkanı

Yönetici özeti devamı
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Yatırımcı güvenini sağlayan unsurlar

3

2

4
Bağımsız 
Denetim

1
Üst Yönetimin
Algısı

Güven

• Raporlamada şeffaflık
• Sunumlarda gösterilen  
   yeterlilik
• Yönetişim yapısı

• Bağımsız dış denetim

İnandırıcılık
• Şirket ve sektör          
   deneyimi
• Benzer firmalarla            
   karşılaştırma
• Tutarlılık

Denge
• Olumlu ve olumsuz  
   unsurların birlikte  
   açıklanması
• Finansal bilgiyi   
   destekleyici anlatım

Bu şema, WBCSD ve PwC’nin ortak yayını Enhancing the credibility of non-financial 
information: The investor perspective’den alınmıştır.
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Yatırımcılar ve değer yaratan bilgi

BM tarafından 2015 yılında açıklanan 17 SKH, kurumların faaliyetlerini 
sürdürürken toplum, çevre ve dünya için sorumlu davranmalarını, 
kararlarını alırken geleceği, gelecek nesilleri de düşünmelerini 
öngörüyor. Nedeni çok açık aslında; bu dünya sadece şu an üzerinde 
yaşayan ve kaynakları kullanan bizlere değil, aynı zamanda gelecek 
kuşaklara da ait. İnsanca yaşamanın kuralı, diğer insanlara ve tüm 
canlılara olduğu kadar çevreye de saygılı olmak. Geleceğe saygı 
gösterirseniz ödüllendirilirsiniz.

Dünyayı tehdit eden en önemli riskler

2019 Küresel Riskler Raporu’na göre, artan jeopolitik ve jeo-ekonomik 
gerilimler 2019 yılının en acil riski olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki on 
yılda dünyayı tehdit eden ilk üç riskin, iklim değişikliğinin getirdiği 
çevresel riskler olacağı öngörülüyor. İlk 10’un dağılımına baktığımızda 
ise beş çevresel, iki toplumsal, iki teknolojik ve bir ekonomik risk 
faktörü yer alıyor. Bu küresel risklerle başa çıkabilmek için yeni 
yöntemlere, yeni iş modellerine ve yeni iş stratejilerine ihtiyaç 
olduğu ortada.

Yeni ekonomik çağda en değerli varlık: ‘Değer yaratan bilgi’ 

Tüm bu gelişmeler, kurumları sorumlu ve doğru iş yapmaya, 
yaptıkları işlerle ilgili hesap verebilir olmaya yönlendiriyor. 
Kurumların kaynaklarını nasıl kullandıkları, kendileri, paydaşları ve tüm 
toplum için nasıl değer yarattıkları ve bu bilgilerin paylaşımı giderek 
daha önemli hale geliyor. Yeni ekonomi çağında artık en kıymetli varlık 
değer yaratan bilgi. Bilginin niteliği kadar nasıl paylaşılacağı, kurumların 
paydaşları ile sağlıklı iletişim kurmasında büyük önem taşıyor. 
Kurumlar kendilerine ilişkin bilgileri kurumsal raporlar yoluyla ve diğer 
kanallarla, önemli ölçüde yasal zorunluluk nedeniyle, ya da güven 
kazanmak ve ilgi çekmek amacıyla açıklıyor.

Kurumsal raporlardan beklenen

Değişen küresel koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda kuşkusuz 
kurumların piyasa değeri bileşenleri de güncelleniyor. Piyasa değeri 
bileşenlerinin son 40 yıl içerisindeki değişimine baktığımızda, maddi 
olmayan varlıkların payının %17’den %87’ye yükseldiğini görüyoruz. 

Piyasa değeri bileşenlerinin önemli bir kısmı strateji, kurumsal 
yönetişim, güven, itibar, risk yönetimi, insan sermayesi, faaliyetlerin 
meşruiyeti ve tedarik zinciri gibi maddi olmayan varlıklardan oluşuyor. 
Bu önemli değişim, aslında bize finansal tabloların tek başına 
şirketlerin değerini yansıtmakta artık yeterli olmadığını gösteriyor. 

Başlangıçta raporlamanın geliştirilmesine ve yaygınlaşmasına yol açan 
bu dönüşüm, özellikle son yirmi yılda bu tarz raporlamayı ana akım 
haline getirdi. Günümüzde, dünyanın en büyük şirketlerinin yaklaşık 
%95’i sürdürülebilirlik raporu yayımlıyor. Sürdürülebilirlik raporlaması, 
aynı zamanda birçok ülkede politika aracı olarak kullanılıyor. 
Finansal tablolar gibi diğer raporların yanı sıra, sürdürülebilirlik 
raporları da hala büyük ölçüde bir siloda üretilmeye devam ediliyor. 
Bu raporların da paydaşlara önemli bilgiler sunarken, bir kurumun 
performansı hakkında bilgi sağlama noktasında tek başına yeterli 
olamadığı görülüyor. 

PwC tarafından yapılan 2017 Küresel Yatırımcı Araştırması sonuçları, 
kurumsal raporların sağladıkları bilginin kapsamının ve niteliğinin 
iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Zira yatırımcıların yatırım 
kararlarını doğrudan etkileyen bilgi setleri değişiyor. Aynı araştırmada 
yatırımcıların %66’sı, strateji, riskler ve fırsatlar ile değer bileşenlerine 
ilişkin yapılan açıklamaların yatırım kararlarına doğrudan etkisi 
olduğunu, yatırımcıların %88’i ise bir şirketin raporlama niteliğinin, 
yönetim kalitesi konusundaki algılarını etkilediğini belirtiyor. 
Kurumlar yatırımcıların beklentileri çerçevesinde ESG performanslarını 
da yatırımcıları ve paydaşlarının dikkatine sunuyor.  

Yatırımcının güvenilir bilgi ihtiyacı

Finansal ve finansal olmayan bilginin ayrı ayrı raporlanmasının 
beklenen ihtiyacı tek başına karşılayamaması, bu bilgilerin ilişkili 
olarak ve kurumların değer yaratma sürecini de kapsayan bir 
şekilde raporlanmasını önemli hale getiriyor. Bu çerçevede, finansal 
ve finansal olmayan bilginin bir arada içerildiği nitelikli bilginin 
üretilmesi ve paydaşlarla buluşturulması noktasında, önerilen 
entegre düşünceye dayalı bir iş modelinin sonucu olan yeni düzen, 
“entegre raporlama” karşımıza çıkıyor. “Entegre düşünce”ye dayanan 

Prof. Dr. 
Güler Aras

Entegre Raporlama Türkiye Ağı 
(ERTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Güler Aras, önümüzdeki on yılda 
dünyayı tehdit eden ilk üç riskin, 
iklim değişikliğinin getirdiği çevresel 
riskler olduğuna dikkat çekiyor.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/corporate-reporting/assets/cr-survey-global-final.pdf
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Yatırımcılar ve değer yaratan bilgi devamı

raporlama, şirketlere kendi değer yaratma hikayelerini, stratejilerini 
anlatma ve çok daha önemlisi paydaşlar arasında yaratılan değerin 
nasıl dağıtıldığını paylaşma olanağı sağlıyor. 

Bugün dünyada entegre ve tek rapora doğru yönelmenin arkasındaki 
en önemli neden, bu raporlama düzeninin yatırımcıların beklentilerini 
karşılayacak nitelikli, öz bilgiyi içeriyor olması ve kurumların entegre 
raporlamanın yatırımcı güvenini arttırdığını fark etmiş olmalarıdır. 
Yapılan araştırmalar, şirketler ve yatırımcılar arasındaki güvenilir ilişki 
ve etkili bilgi paylaşımının gelişmiş ekonomilerde yatırımcı-şirket 
arasında daha uzun vadeli, kalıcı ilişkilerin kurulmasına imkan verdiğini 
gösteriyor. Bunun önemli faydası ise yatırımcı güvenini tesis ederek, 
kurumların kaynak sağlama etkinliğini arttırması, daha derin ve 
sürdürülebilir piyasalara erişimi kolaylaştırmasıdır. 

Kurumsal raporlamada tek uygulamaya doğru: “Kurumsal 
Raporlama Diyaloğu”

Yatırımcıların nitelikli bilgi ihtiyacına yönelik kurumların etkili ve tutarlı 
açıklamalar yapmasını kolaylaştırmak için kurumsal raporlama 
sürecinin daha iyi bir düzeye taşınması amacıyla uluslararası 
kurumsal raporlama standartları belirleyicileri ve raporlama çerçevesi 
sağlayıcıları, iki yıllık yeni bir proje (Kurumsal Raporlama Diyaloğu) 
başlattılar. Londra ve Sydney’de eş zamanlı olarak gerçekleşen 
Bloomberg Sürdürülebilir İş Zirvesi-Dünya Muhasebeciler Kongresi 
2018 sırasında Kurumsal Raporlama Diyaloğu katılımcıları*, finansal 
ve finansal olmayan raporlama arasındaki entegrasyonu teşvik eden 
çerçevelerin ve sürdürülebilirlik raporlama çerçevelerinin birbiriyle 
daha uyumlu hale getirilmesi üzerine taahhütte bulundular.

Entegre raporlamanın gelişimi sadece sayılarla ilgili değil!

Son dönemde, entegre raporlamayı benimseyen şirket sayısında 
önemli artış olmakla birlikte kurumsal raporlamanın gelişimi sadece 
sayılarla ilgili değildir. Yeni düzen raporlamanın benimsenmesi için 
piyasadaki öncü kurumların piyasaya verdikleri mesajlar da son 

derece önem taşıyor. Bu çerçevede hükümetler, düzenleyici otoriteler 
ve borsalar, dünya genelinde kurumsal raporlamanın gelişiminde 
anahtar rol oynuyorlar.

Prof. Dr. Güler Aras
Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA)  
Yürütme Kurulu Başkanı

Etkili raporlama ve nitelikli bilgi 
paylaşımı, yatırımcı güvenini 
arttırarak, kurumların sermayeye 
erişimini kolaylaştırıyor. 

“Geleceğe saygı 
gösterirseniz ödüllendirilirsiniz”  

 
Sustainable Markets for 

Sustainable Business, 2015

*  [CDP, Climate Disclosure Standards Board, Global Reporting Initiative (GRI), IFRS Foundation, International Integrated Reporting Council, International Organization for Standardization (ISO), Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), Financial Accounting Standards Board (FASB)]
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Önceliklendirme analizinin yatırım kararları üzerindeki etkisi 

Dünya genelinde ESG kriterlerini dikkate alan yatırımcılar tarafından 
yönetilen toplam varlıkların 20 trilyon USD’ye ulaştığı tahmin ediliyor. 
Bu oran, dünya genelinde profesyonel olarak yönetilen bütün 
varlıkların dörtte birine denk geliyor*.

Halka açık şirketler, hissedarlar ve yatırımcılar başta olmak üzere 
paydaşlarının bu konudaki artan beklentisini karşılamak üzere 
faaliyetlerinde sürdürülebilirliği giderek daha fazla dikkate almaya 
başladı. Araştırmalara göre, sadece Kuzey Amerika’da faaliyetleriyle 
SKH’lere katkı sağlamayı taahhüt eden şirketlerin sayısı 2017’ye göre 
%124 oranında artış gösteriyor.

Yatırımcı şirketlerin ESG alanlarında artan ilgisini gösteren net bir 
eğilim olsa da, sürdürülebilirlik konusunun yatırım kararlarını nasıl ve ne 
ölçüde etkilediği konusunda bir fikir birliği bulunmuyor.

Bu durum, şirketlerin faaliyetlerinde SKH’leri dikkate almasının 
hissedar ve yatırımcıların ilgisi bakımından ne derece fayda 
sağladığının somut verilerle ortaya konmasını engelliyor. 
Aynı zamanda üst yönetim ve yönetim kurullarının bu konuya 
kaynak ayırma konusundaki taahhüdünün devamlılığını sağlamada 
zorluk yaşanıyor.

Önceliklendirme analizinde Garanti Bankası, öncelikle paydaşlarını 
Garanti üzerinde doğrudan ve dolaylı ekonomik etkisi bulunan, 
yeni fırsatlar, bilgi ve anlayış getirenler olmak üzere üç kritere göre 
grupluyor. Müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, yatırımcılar, analistler, 
tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve dernekler, medya, 
üniversiteler, finans kuruluşları, kamu kurumları, uluslararası 
organizasyonlar olarak gruplanan paydaşlar bağlılık, etki, yakınlık 
derecesi, temsil, politika ve strateji ile sorumluluk kriterlerine 
göre önceliklendiriliyor.

Önceliklendirilen paydaşlara çevrimiçi sürdürülebilirlik algı anketleri ve 
yüz yüze görüşmeler gibi çeşitli yöntemlerle ulaşılıyor.Hissedarlarla 

yüz yüze veya telefonla yapılan görüşmelere ek olarak bir algı analizi 
çalışması gerçekleştiriliyor.

Bu çalışma kapsamında, kurumsal hissedarlarımızın %17’sini temsil 
eden 16 yatırımcı şirketi ve bir emeklilik fonuyla toplamda 17 görüşme 
gerçekleştirildi. Görüşmelere katılan hissedarlarımızın %47’si Birleşik 
Krallık’ta, %18’i ABD’de ve %35’i Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde faaliyet 
gösteriyor. Hissedarlarımız içinde görüştüğümüz çalışanların %18’inin 
görevi yatırım analisti, %12’sinin görevi sürdürülebilirlik analisti, 
%70’inin görevi ise bu iki rolü birden kapsıyor. Görüşmeler sırasında 
ilgili hissedarın SKH’leri yatırım kararlarına ne derece dahil ettiği çeşitli 
sorularda irdeleniyor. Aynı zamanda raporlama konusunda beklentileri 
ile Garanti Bankası’nın sürdürülebilirlik performansı konusundaki 
algısı sorgulanıyor.

Çalışma sonucunda, raporlama konusunda önemli geri bildirimler 
alındı ve bu doğrultuda iyileştirmeler yapıldı. Entegre raporlama, 
sürdürülebilirlik raporlaması ve çevrimiçi mecra kullanımında 
hissedarların yönelimleri tespit edildi. Yatırımcıların kararlarına ESG 
konularını nasıl dahil ettiği ve bu konuda veriyi hangi yöntemlerle 
sağladığı konusunda iç görü elde edildi. Bununla beraber, gelecek 
dönem eğilimleri ve beklentileri de netleştirildi. Bu geri bildirimlere 
göre Garanti, hissedar kitlesine gerçekleştirdiği iletişim ve iş birliği 
faaliyetlerini şekillendirdi.

Hissedarlar ile gerçekleştirilen bu çalışmaya ek olarak, Garanti 
Bankası’nın halka açık hisselerinde ESG konularını dikkate aldığını 
beyan eden hissedarlar özelliklerine göre gruplandı ve toplamdaki 
payının yıllar içindeki değişimi takip edilmeye başlandı. Bu çalışmaların 
sonucu, Garanti Bankası’nın önceliklendirme analizine girdi sağladı. 
Bu yolla Garanti, gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarının 
yatırımcı tabanını nasıl değiştirdiğine ilişkin bir öngörü sahibi 
olmayı hedefliyor.

Garanti Bankası Entegre 
Raporlama Yöneticisi Sinem 
Özonur, yatırımcıların kararlarına 
ESG konularını nasıl dahil ettiği 
ve bu konuda veriyi hangi 
yöntemlerle sağladığı konusunda 
bilgi almak için, paydaşlar ve 
hissedarlarla görüşerek, gelecek 
dönem eğilimleri ve beklentileri 
netleştirdiklerini vurguluyor. 

*  Forbes, The Remarkable Rise of ESG, Temmuz, 2018. https://www.forbes.com/sites/georgkell/2018/07/11/the-remarkable-rise-of-esg/#3e44064e1695 

https://www.forbes.com/sites/georgkell/2018/07/11/the-remarkable-rise-of-esg/#3e44064e1695


Giriş
Reporting Matters | Sayfa 11 

Çatı örgütümüz WBCSD, sürdürülebilirlik 
bağlamında raporlar yayımlamaya başladığı 
2011 yılından bugüne uzun bir yol kat etti. 
Bu süre zarfında tüm dünyada şirketlerin, 
okuyucu kitleleriyle daha iyi bağ kurmak için, 
geleneksel raporlama tekniklerinin ötesinde, çok 
daha dengeli bir yaklaşım ve raporlama formatı 
geliştirdiği gözlemlendi.

WBCSD’nin Reporting Matters 2018 ana raporu geçmiş yıllardaki 
gibi değerlendirme metodolojisine, iyi uygulamalara ve üyelerden 
görüşlere odaklanıyor. Ancak bu yıl, WBCSD bir adım daha ileri giderek 
üç temel soruna; iklim değişikliği, su ve insan haklarına derinlemesine 
eğilen ek raporlar da yayımladı. Okuyacağınız bu özel dosya iklim 
değişikliğiyle ilgili yeni düzenlemelere ve raporlama konularına 
odaklanarak, şirketlere yeni bir vizyon sunmayı amaçlıyor. 

Dosyanın sonunda EY Türkiye İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik 
Hizmetleri biriminden aldığımız görüşe yer verdik. EY, küresel olarak 

raporlanan bilgiler üzerinden gerçekleştirdiği İklim Riskleri Beyanları 
analizlerine göre dünya genelinde şirketlerin TCFD önerilerinin 
uygulanması konusunda henüz başlangıç seviyesinde olduğunu 
belirtiyor ve bu önerilerin şirketler için ne anlama geldiğini açıklıyor.

2011

Çok uluslu şirketler için gözden 
geçirilmiş OECD İlkeleri 

2013

Hindistan 
Şirketler Sözleşmesi

2014

AB Direktifi Finansal 
olmayan Raporlama

2015

COP21 Paris İklim Anlaşması

Finansal İstikrar Kurulu (FSB) 
tarafından İklim Değişikliği 
Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev 
Gücünün kurulması

2016

AB Finansal olmayan 
Raporlama Aktarımı için 
son tarih

2017

Fransız Enerji Dönüşümü 
Kanunu 70. ve 173. maddeleri

İklim Değişikliği Bağlantılı 
Finansal Beyanlar Görev 
Gücü tavsiyeleri

Özel dosya: 
İklim değişikliği 

İklim riskleri ve raporlama
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Raporlama kapsamı

İklim değişikliği etrafında raporlama gelişmeleri
Paris İklim Anlaşması, iklim değişikliğiyle ilgili düzenlemeler ve 
raporlamalar için önemli bir kilometre taşı oldu. 2020’ye hazırlanan 
pek çok hükümet, bir dizi eylem planı ve taahhütlerle harekete 
geçmeye başladı. Örneğin; Çin hükümeti çevresel hedeflerini beş yıllık 
planına eklerken, Fransa 2022’ye kadar enerji üretimi için kömürden 
vazgeçeceğini bildirdi.

Anlaşma, iş dünyasının eylemlere ve bilgi paylaşımına öncülük 
etmesine yönelik beklentileri de artırdı. Paydaşlar, iklim değişikliğiyle 
ilgili ulusal hedeflere ulaşmada şirketlerin katkılarını anlamak istiyor. 
2025’e kadar dizel ve benzinli araçların aşamalı olarak azaltılacağı 
Norveç ve 2030’a kadar emisyonsuz araçların zorunlu olacağı 
Hollanda örneklerinde olduğu gibi. Şirketler, faaliyet gösterdikleri 
ülkelere özgü, değişen pazar fırsatlarını hızlıca tespit etmeli ve 
riskleri değerlendirmeli. 

TCFD’nin 2015 yılında iş dünyasının öncülüğünde kurulması, 
raporlama konusunda çok önemli bir gelişme oldu. 

TCFD’nin iklim değişikliğiyle ilgili konularda nasıl raporlama yapılması 
gerektiğine dair önerileri, risk yönetimi, yönetişim, strateji, hedefler ve 
ölçütleri içeriyor. Aynı zamanda bu öneriler, şirketlerin iklim değişikliği 
risklerini ve fırsatlarını süreçlerine ve stratejilerine dahil etmesine ön 
ayak oluyor.

TCFD’nin önerileri, bu alandaki kilit oyunculardan büyük destek aldı. 
Bunlardan biri AB Sürdürülebilir Finans Üst Düzey Uzman Grubu’nun 
finansal olmayan bilgilerle ilgili ilkelerini TCFD ile uyumlaştırmak için 
gözden geçirmeyi önermesiydi. Bir diğeri ise, İngiltere’nin kurumsal 
yönetişimi ile her açıdan bütünleştirmeyi hedefleyen İngiltere Yeşil 
Finans Görev Gücü oldu.

TCFD önerilerinin daha detaylı iklim raporları hazırlanması yönündeki 
eğilimleri artırması bekleniyor. Yakın zamanda Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yapılan bir çalışma, iklim değişikliği ile ilgili risklerini 10-K 
dosyalarında* açıklayan Amerikalı şirketlerin 2014’e oranla %9 artarak 
%51’e ulaştığını gösteriyor. 

Uluslararası raporlama uygulamalarını etkileyen bir diğer önemli yasal 
şart, Ekolojik Büyüme için Fransız Enerji Dönüşümü Kanunu’nun TCFD 
önerileriyle uyumlu 173. maddesi oldu. Bu maddeyi devrimsel kılan 
şey, listelenen şirketlere iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili finansal 
risklerini ve bu riskleri azaltmak adına atacakları adımlara ilişkin 
raporlama yükümlülüğü getirmesidir. 173. madde aynı zamanda, 
kurumsal yatırımcıların yatırım kararları alırken kullandıkları ESG 
kriterlerinin ve yatırım politikalarının, ulusal çevre politikaları ve 
enerji dönüşümü hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu belirtmesini 
zorunlu kılıyor.

Yakın tarihli bir başka gelişme de Kanada Menkul Kıymetler İdaresi’nin 
(CSA) yatırımcıların ve tahvil ihracı yapanların iklim değişikliğine bağlı 
risklerin, fırsatların ve finansal etkilerin beyanı konusunda eğitecek 
ilkeler ve girişimler oluşturmak üzere harekete geçme niyetidir. 

Özetle, WBCSD diğer Avrupa ve G20 ülkelerindeki yeni yasal 
düzenlemelerin bu örnekleri izleyeceği görüşünde. Bu atılan adımlar 
sayesinde dünya çapında raporlama konusunda ve kurumların iklim 
eylemlerinde önemli gelişmeler kaydetmesi bekleniyor. 

İklim değişikliği üzerine raporlama eğilimleri
İklim raporlamasındaki eğilimleri ve gelişmeleri anlamak için Reporting 
Exchange verileri ve araştırmasından yararlanıldı. Bu veri tabanında 
yer alan 60 ülke, dünyanın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sının (GDP) %93’ünü 
üreten en büyük ekonomilerdir. 

Raporlara yakından baktığımızda adet bazında 1990-2017 yılları 
arasında raporlama ile ilgili gerekliliklerin en çok Avrupa ve ardından 
da Kuzey Amerika’da olduğunu görüyoruz. Raporlama yapanlarda 

Dünyanın dört bir yanında hükümetler, yatırımcılar, 
topluluklar ve tüketiciler, iklim değişikliğinin 
yarattığı zorluklara çözüm bulmak için özel 
sektörden giderek daha fazla destek bekliyor. 
2030 yılına kadar 4 trilyon dolar değerindeki 
varlık, iklim değişikliği nedeniyle risk altında. 
Şirketler iklim kaynaklı önemli risklerini ve 
fırsatlarını anlamalı ve açıklamalı. Beklenti 
doğrultusunda yapılan güçlü ve şeffaf bir açıklama, 
sermayeye erişimden, karar almaya ve güçlü değer 
zincirine kadar her şeyi etkileyebilir ve rekabetçi 
başarının ve hatta hayatta kalmanın belirleyicisi 
olabilir. 

*  10-K Formu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından istenen ve bir şirketin finansal performansının kapsamlı bir özetinin sunulduğu yıllık rapordur.

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-how-have-investors-met-their-esg-and-climate-reporting-requirements-under-article-173-vi/$FILE/ey-how-have-investors-met-their-esg-and-climate-reporting-requirements-under-article-173-vi.pdf
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karmaşık bulunan ve bunun sonucunda da raporların verimliliğini 
azaltan halihazırdaki bazı hükümler birbiriyle çakışabiliyor. Örneğin, 
Hong Kong’da iklim değişikliği ve enerji için sekiz farklı sertifikasyon ve 
ödül programı bulunuyor.

İklim değişikliğiyle ilgili raporlama zorunluluğu
Yapılan analiz, raporlama gereksinimlerinin çoğunluğunun (%67) 
zorunlu olduğunu ortaya koyuyor. Coğrafi bir karşılaştırma 
yapmamız gerekirse, Avrupa, Güney Amerika ve Asya-Pasifik, 
raporlama gerekliliğinin en fazla olduğu bölgeler. Zorunlu raporlama 
gereklilikleri, şirketlere rekabetçi bir oyun alanı oluşturulmasında 
yardımcı oluyor, çünkü hiçbir şirket bilgilerini ifşa ederek dezavantajlı 
konuma düşmüyor.

Gönüllü gerekliliklerin oranı %31 ve “Uy ya da Açıkla” gibi raporlama 
gereklilikleri de %2,5. Gönüllü gereklilikler, Kuzey Amerika’daki 
gerekliliklerin çoğunu temsil ediyor ve GRI, Karbon Saydamlık Projesi 
(CDP), İklim Değişikliği Raporlama Çerçevesi gibi yapılar içeriyor.

Açıklama kanalı
İklimle ilgili raporlama gerekliliklerinin çoğu (%66), uzman sistemler 
aracılığıyla bilgi sunuyor. Bazı yatırımcılar ve paydaşlar erişim ve 
saydamlığı artırmak için genel raporlarda iklim bilgisinin kullanılmasını 
istiyor. Genel kabul görmüş raporlama yoluyla, mevcut raporlama 
gereklilikleri, toplamın yalnızca %26’sını temsil etse de, AB Direktifi 
Finansal Olmayan Bilgilendirme (NFR) ve TCFD gibi çabaların genel 
kabul görmüş raporlamadaki açıklamayı artıracağı düşünülmektedir.

Sonuç
WBCSD’nin yaptığı analiz, riskleri yönetmenin stratejik önemi ile 
iklim değişikliğiyle ilgili fırsatların arasındaki farkı açıkça gösteriyor. 
Ayrıca, paydaşlara karar vermeyi kolaylaştıracak şeffaf bilgi sağlıyor. 
Şirketlerin %41’i iklim değişikliği risklerini açıkça raporlarında 
tartışırken, yalnızca %9’u iklim değişikliğinin yarattığı fırsatlara 
değiniyor (Bu rakam 115 üye şirkete* istinaden belirlenmiştir).

Şirketlerin büyük çoğunluğu iklim değişikliğini öncelikli olarak açıkça 
değerlendiriyor. Her ne kadar önceliklendirme ve iklim değişikliği 
stratejisi arasında bir korelasyon olsa da, iklim değişikliğine özgü 
yönetişimi benimsemek ve 2020’nin ötesinde hedefler belirlemek için 
kurumların önünde hala uzun bir yol var.

Reporting Exchange’de yer alan ülkelerSürdürülebilirlik raporlaması için küresel bir kaynak: 
Reporting Exchange   
 
WBCSD, çoğu zaman karmaşık bulunan raporlama dünyasında 
kurumlara yardımcı olmak için 2017 yılında İklim Beyanı 
Standartları Kurulu (CDSB) ve Ecodesk ile ortak bir çalışma 
yaparak Reporting Exchange'i başlattı. Bu, tek bir ortamda, 
60 ülke ve 70 sektörden kurumsal sürdürülebilirlik raporlama 
gereksinimlerini ve kaynaklarını bir araya getiren küresel, ücretsiz 
ve çevrimiçi bir platformdur. Bu araştırma dosyasında kullanılan 
platform verileri Haziran 2018'de alınmış ve Türkiye’nin de 
dahil olduğu 60 ülkede 1.790'dan fazla raporlama hükümlerini 
temsil etmektedir.

ABD 
Almanya
Arjantin 
Avustralya 
Avusturya
Birleşik Krallık
Bolivya
Brezilya
Çek Cumhuriyeti
Çin 
Danimarka
Ekvator
El Salvador 
Endonezya
Filipinler
Finlandiya 
Fransa 
Guatemala 
Güney Afrika 

Güney Kore 
Hırvatistan
Hindistan
Hollanda
Honduras 
Hong Kong 
İrlanda
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
Japonya
Kanada
Kazakistan
Kolombiya
Kosta Rika 
Lüksemburg
Macaristan

Malezya 
Meksika 
Norveç
Panama
Peru
Polonya
Portekiz
Romanya 
Singapur 
Slovakya
Şili
Tayvan
Türkiye
Uruguay 
Vietnam 

Raporlama kapsamı devamı

*  18 Eylül 2018 tarihinde erişilen Bloomberg terminallerinde verisi olan üyelerdir.
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EY Türkiye İklim Değişikliği ve 
Sürdürülebilirlik Hizmetleri Müdürü 
Eren Özden, iklim değişikliğinin 
etkilerini raporlama konusunda 
öncü Türk şirketlerinin de TCFD 
önerilerini dikkate almaya 
başladıklarını ifade ediyor.

TCFD önerileri şirketler için ne anlama geliyor?

G-20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu (FSB) tarafından 
oluşturulan TCFD önerileri, iklim değişikliğinin ekonomiye, şirketler 
tarafından yeterince iyi değerlendirilmeyen, sistematik bir finansal risk 
getirdiği görüşünden yola çıkarak oluşturuldu. Bu kapsamda, G-20 
ülkelerinde TCFD önerilerini dikkate alacak şirketlerin, zorunlu finansal 
raporlamalarına iklimle bağlantılı beyanlarını da ilave etmeleri isteniyor.

TCFD önerileri; şirketlerin yatırımcılara, kreditörlere, sigorta 
kuruluşlarına ve diğer paydaşlarına iklim değişikliğinin şirket üzerinde 
yarattığı veya yaratabileceği finansal etkilerin şeffaf bir şekilde 
açıklaması için kullanılıyor. Önerilerin odağında, şirket yönetim kurulu 
ve üst yönetimlerinin iklim değişikliği etkilerini yönetişim sürecine 
entegre etmesi ve bu yönetişimi şirket stratejisi, faaliyetleri, finansal 
planlama ve risk yönetim süreçlerinde takip etmesi bulunuyor. 
Aynı zamanda sera gazı salımları gibi performans göstergeleri ve 
hedeflerin de raporlanması isteniyor.

Düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde risk ve fırsatlara 
odaklanan bu öneriler kapsamında, şirketlerin farklı iklim senaryoları 
(IPCC 2⁰C senaryosu da dahil olmak üzere) ve bu senaryolar 
üzerinden iklim değişikliğinin kısa, orta ve uzun vadede finansal 
etkilerini rakamsal olarak açıklamaları bekleniyor.

İklim riskleri açısından bu öneriler; şirketler için ilk kez tutarlı, 
karşılaştırılabilir, güvenilir, şeffaf ve verimli bir raporlama çerçevesi 
sunuyor. Aynı zamanda öneriler, finansal piyasalarda faydalı, ileriye 
yönelik ve bilgilendirici kararlar alınması için de teşvik edici rol oynuyor.

Önerileri uygulayacak şirketlerin finansal risk yönetimi ve finansal 
beyan süreçlerinde değişiklik yapmaları ve CFO’ların şirketlerinin 
maruz kaldığı iklim riskleri ve bu risklerin etki süreleriyle ilgili derin 
bilgiye sahip olmaları bekleniyor. Özellikle iklim senaryoları ve 
riskleri için yapılacak analizler geleceğe yönelik olduğu için risk 
değerlendirmelerinin teknolojik, düzenleyici, piyasa odaklı ve 
fiziksel değişiklikler doğrultusunda sürekli güncellenmesi gerekiyor. 
Risk değerlendirmesi ve finansal beyan süreçlerinde iklim riskleri gelir 
ve gider beklentileri odağında düşünülmeli, ilgili yükümlülük ve varlık 
amortismanları için gerekli karşılıklar ayrılmalıdır.

Konu Türk şirketleri tarafından nasıl ele alınıyor? İyi 
uygulamalar nasıl?

EY’nin küresel olarak raporlanan bilgiler üzerinden gerçekleştirdiği 
İklim Riskleri Beyanları analizlerine göre dünya genelinde şirketler 
önerilerin uygulanması konusunda henüz başlangıç seviyesindeler. 
Bununla birlikte iklim değişikliğinin etkilerini raporlama konusunda 
öncü Türk şirketleri de TCFD önerilerini dikkate almaya başladılar. 
Özellikle CDP İklim Değişikliği Programı’na başarıyla yanıt veren 
Türk şirketleri, CDP’nin 2018 yılı itibarıyla sorularında yaptığı köklü 
değişikliklerle TCFD önerilerini uygulamaya daha da yaklaşmış 
durumdalar. Ayrıca şirket üst yönetimlerinin de önerileri destekleyici 
rol üstlendiğini görüyoruz. Örnek olarak; Türkiye’nin önde gelen 
bankalarından biri, piyasa değeri yaklaşık 3,5 trilyon dolara 
varan farklı sektörlerden 100’ü aşkın şirketle beraber önerileri 
desteklediğini genel müdür seviyesinde imzaladığı bir mektupla 
açıkladığını belirtebiliriz.

Önümüzdeki dönemde finansal olmayan raporlamanın nasıl bir 
gelişim göstereceğini düşünüyorsunuz?

TCFD önerileri, şirketlerin beyanlarını finansal raporlamalarında 
yapmasını istiyor. Bu durum EY’in her yıl yaptığı Küresel İklim Değişikliği 
ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Yatırımcı Anketi’nde ortaya çıkan 
sonuçlarla da destekleniyor. Dünya çapındaki kurumsal yatırımcılardan 
260 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirilen çalışmada yatırımcıların 
tamamına yakını finansal olmayan raporlamaları incelediklerini 
belirtiyor ve %90’a yakını yatırım kararı almak için finansal olmayan 
raporlamanın en kullanışlı kaynağının entegre rapor olduğunu 
belirtiyor. Bu oran, geçen yıl gerçekleşen çalışmada ortaya çıkan %57 
rakamına göre çok yüksek bir artışı ifade ediyor.

Ankete göre, yatırım kararını etkileyen öncelikli konu başlıkları 
yönetişim, tedarik zinciri, insan hakları ve iklim değişikliği olarak 
sıralanıyor. Önümüzdeki dönemde strateji ve faaliyetlerine finansal 
olmayan riskleri entegre edecek ve raporlamalarını ileriye dönük 
yapacak olan şirketler, bu risklerin yönetimi konusunda öncü olma 
fırsatı yakalayacaklar.

https://www.ey.com/en_gl/assurance/does-nonfinancial-reporting-tell-value-creation-story
https://www.ey.com/en_gl/assurance/does-nonfinancial-reporting-tell-value-creation-story
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Allianz Türkiye Kurumsal İletişim 
ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü 
Burçun İmir, müşterilerine uzun 
vadeli taahhütler sunan sigorta 
şirketi olarak, iklim değişikliği 
etkisindeki yeni risklere ve 
sürdürülebilir kalkınma çabalarının 
getirdiği fırsatlara karşı tetikte 
olmak ve risk değerlendirme 
yaklaşımlarını sürekli geliştirmek 
zorunda olduklarını söylüyor.

Allianz olarak ESG skorlama yaklaşımını geliştirmeye neden 
ihtiyaç duydunuz? Bu yaklaşımın size nasıl faydaları oldu? 

Yaptığımız işlerin doğası gereği, içerdikleri uzun vadeli taahhütler 
ve yaratacakları potansiyel etkiler bakımından Allianz’da yönetim 
yaklaşımımızın temelini ESG unsurları oluşturuyor. Allianz Türkiye 
olarak Allianz Grubu ile bu konuda ortak bir anlayış ve prosedürler 
çerçevesinde çalışıyoruz.

Allianz, yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar ve genel olarak toplumu 
etkileyebilecek, yüksek ESG riski olasılığı taşıyan 13 hassas iş alanı 
(tarım, hayvan testi, hayvan refahı, bahis ve kumar, klinik araştırmalar, 
savunma sanayi, insan hakları, hidroelektrik enerji, altyapı, madencilik, 
nükleer enerji, petrol ve gaz, seks ticareti) belirlemiştir. ESG yaklaşımı 
gereği, hassas iş kollarına giren işlemlerde kimin yer aldığını, ne 
yapılacağını ve etkilerini daha iyi anlamak için her bir işleme ayrıntılı bir 
şekilde bakılır. Bu, bir altyapı yatırımında çevresel etkiler ve bunların 
yönetimi olabileceği gibi, başka bir projede insan hakları, işçi sağlığı ve 
güvenliği olabilir. Risklerin düzgün bir şekilde ele alınmadıklarını veya 
yönetilmediklerini tespit edersek, işlemi reddeder veya ESG risklerinin 
azaltılmasını sağlamak üzere karşı tarafın önlem almasını talep ederiz.

Eylül 2017’de güncellenen “Allianz ESG Entegrasyon Çerçevesi”, 
Allianz Türkiye’de ESG yaklaşımımızı şekillendiren bir rehber ve bu 
riskleri değerlendirirken ana yol göstericimiz konumundadır.

Çerçeve, ESG ile ilgili rol ve sorumluluk tanımlarının, bu konuya bakış 
açımızın, ESG açısından riskli sektörlere dair yönergelerin, skorlama 
yaklaşımımızın, hariç bırakma politikalarımızın ve Allianz Grup tüzel 
kişilikleri yanında, dış ortaklarımıza ilişkin ilkelerimizin detaylı şekilde 
yer aldığı kapsamlı bir rehberdir.

Müşterilerimize uzun vadeli taahhütler sunan sigorta sektörü olarak, 
iklim değişikliği etkisindeki yeni risklere ve sürdürülebilir kalkınma 
çabalarının getirdiği fırsatlara karşı tetikte olmak ve risk değerlendirme 
yaklaşımımızı sürekli geliştirmek zorundayız. Bu nedenle, bizim için 
ESG konuları günlük karar alma süreci ve davranış kurallarımızın 
bir parçasıdır.

Bu süreci nasıl yönettiğinizi biraz daha detaylandırabilir misiniz? 

ESG konularının sigortacılık faaliyetlerine entegrasyonu küresel bir 
ESG tarama süreci ile gerçekleşir. Poliçeyle ilgili karar sürecinde, 
belirlenen hassas iş kolları için önceden belirlenmiş karar 
mekanizması süreci başlatılır. ESG taramaları, her bir hassas iş kolu 
için dikkate alınması gereken önemli konuları içeren, uluslararası 
standartlara ve iyi uygulamalara dayanan kılavuzlar baz alınarak yapılır. 
Bu yöntemler, Allianz Grubu’nun tüm şirketleri için geçerlidir.

Sigortacı veya kurumsal satış ekibi tarafından hassas bir iş koluyla 
ilgili teklif talebi alınması durumunda, her bir hassas iş kolu için özel 
olarak hazırlanmış olan ESG formları doldurularak konu Kurumsal 
İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi ve Risk Departmanı’na iletilir. 
Formun incelenmesi ve riskin değerlendirilmesi neticesinde, konunun 
Allianz Grubu karar mekanizmalarına iletilmesi gerekiyorsa, Grup ESG 
Ofisi’ne yönlendirilir. Grup ESG Ofisi tarafından konu değerlendirilir ve 
karar olumsuz olursa, teklif verme sürecine devam edilmez. Eğer Grup 
ESG Ofisi’nin verdiği karar olumluysa teklif verme süreci devam ettirilir.
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1 Raporlama kalitesi giderek artıyor
2017’ye göre, değerlendirmeye dahil olan 
üyelerimizin* %76’sı genel puanını, %24’ü ise 
“Önemlilik” kriterindeki puanını iyileştirdi. 

Bilim Temelli Hedefler (SBT)
Raporların yalnızca %12’sinde sera gazı 
salımlarını düşürmeye yönelik oluşturulan SBT 
girişiminden bahsediliyor ve süreç takip edilerek 
gelecek dönemde daha kapsamlı hedefler 
belirleneceği açıklanıyor. 

SKH’lerin raporlara entegrasyonu 
Raporların %84’ünde öncelikli sürdürülebilirlik 
konuları SKH’lerle eşleştiriliyor ve şirket 
hedefleri ile aksiyon planları SKH’ler 
çerçevesinde gruplanıyor.

Gelecek daha dijital 
Raporlarda yeni teknolojileri (nesnelerin interneti, 
yapay zeka, robotlar vb.) tartışma oranı %40 ve 
PDF formatındaki rapor haricinde sürdürülebilirlik 
stratejisi, hedefleri ve önceliklerine ilişkin 
çevrimiçi ilgi çekici içerik bulundurma oranı ise 
%44. 

Entegre raporlamanın durumu 
Raporların %12’si finansal ve finansal olmayan 
bilgileri içerecek şekilde entegre rapor 
formatında hazırlanıyor, raporların %4’ünde 
ise gelecek dönem için entegre raporlamaya 
geçileceği açıklanıyor.

TCFD 
25 raporun 4’ünde TCFD süreci ve tavsiyeleri ele 
alınarak, iklimle bağlantılı risk ve fırsatları yönetme 
konusunda çalışmalara başlandığı belirtiliyor.

4

2 5

3 6

*  Hem 2017’de, hem de 2018’de rapor çıkararak projeye dahil olan toplam 21 şirket üzerinden hesaplandı.

http://www.skdturkiye.org/files/yayin/skd_turkiye_reportingmatters_2.pdf
http://www.skdturkiye.org/files/yayin/skd_turkiye_reportingmatters_2.pdf
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Raporlama ortamını anlayın
Kurumu çevreleyen fırsatları ve riskleri anlamak için dış faktörleri inceleyin, araştırın. 
Reporting Exchange gibi araçları kullanarak, içinde bulunduğunuz sektörün ve coğrafyanın 
raporlama gereklilikleri ve kaynakları hakkında bilgi edinin.

Kendi düzeninizi kurun
Açık ve anlaşılır raporlama yöntemleri geliştirin. ESG konularını yöneten iç stratejiler ve sistemler 
tasarlayın. Doğru ve gerçek verilere ulaşmak için iç kontroller oluşturun ve güvenilirliğinizi 
artırmak amacıyla dış güvence alternatiflerini araştırın.

Hedef kitlenizi anlayın
Hedef kitlenizi belirleyin. Onlara içeriği daha uygun, daha ilgi çekici bir anlatım ve tasarımla farklı 
biçimlerde, farklı kanallar üzerinden nasıl sunacağınızı düşünün.

Neyin önemli olduğunu belirleyin
İç ve dış paydaşlarınızın yanı sıra işinizin sürdürülebilirlik sorunlarına nasıl katkıda bulunduğunu 
(olumlu ya da olumsuz) dikkate alan net bir önceliklendirme analizi yapın ve açıklayın. 
Raporlama içeriğini ve stratejisini çıktılarla uyumlu hale getirin.

Geleceğe bakın
Kurumunuzun daha geniş ölçekte sürdürülebilirlik gündemine sunduğu katkının iletişimini 
yapmak için kapsama dayalı hedefler oluşturun ve senaryo analizi yapın.

Dengenizi bulun
Kamuoyunda merak uyandıran alanlara, düşük performansa ve bu konuları kurumun nasıl ele 
aldığına değinmekten kaçınmayın. Performans sonuçlarınıza dış paydaşlardan dengeli geri 
bildirimler ekleyin.

1

2

3

4

5

6

https://www.reportingexchange.com/
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Dünyadan Reporting Matters bulgular
WBCSD’nin yayımladığı Reporting Matters 2018 raporu şirketlerin, paydaşlarına verdikleri değeri 

göstermek için raporlamayı benimsediğini ortaya koyuyor. 

Geçen yıl yayımlanan Reporting Matters 2017, ESG 
kriterleri raporlama gerekliliklerinin 1992’deki Rio Zirvesi’nden 
(Earth Summit) bugüne kadar 10 kat arttığının altını çizmişti. 
Zorunlu raporlama gereklilikleriyle gönüllü raporlama çerçevesinin 
uyumlaştırılmasını savunan bu artış; bazı yatırımcılar ve işletmeler 
tarafından karmaşık bulundu.

Öncelikli olan nedir?

WBCSD üyelerinin büyük çoğunluğu (%89), önceliklendirme 
sürecinden bahsediyor ve sıklıkla önceliklendirme analizi sonuçlarını 
bir matrisle raporlarında yayımlıyor. Bu konudaki yükselen eğilim 
devam ediyor (2014’te %72 idi).

• Bu yıl yine yükselen bir trend olarak, WBCSD üyelerinin %38’i 
raporlarının içeriklerini önceliklendirme analizinin çıktısı olarak 
belirlenen öncelikli konularla tam olarak uyumlu hale getirdi (2014’te 
%12).

• Birleşik ve entegre raporlar, tekil sürdürülebilirlik raporlarına 
göre paylaştıkları bilgileri öncelikli konularıyla bağlantılı ele alma 
konusunda az da olsa daha başarılı olmaya devam etti. Bu durum, 
birleşik ve entegre raporlardaki kısıtlı yer nedeniyle içerikler 
arasında bir önceliklendirme yapmak zorunda kalmalarından 
kaynaklanıyor olabilir. 

GRI’ye göre raporlamanın durumu nedir?

• Raporların büyük çoğunluğu (%83’ü), birleşik ve entegre raporların 
da %77’si dahil olmak üzere, GRI standartlarını referans almaya 
devam ediyor. 

Entegre raporlamanın durumu nedir?

• WBCSD üyelerinin neredeyse üçte biri, sürdürülebilirlik bilgilerini 
birleşik ve entegre raporlarda yayımlıyor. Bu rakam 2014’te %22 idi. 

• Birleşik ve entegre raporlar Avrupa’da (%45) ve Latin Amerika’da 
(yedi raporun altısı) daha yaygınken, Kuzey Amerika’da (%6) ve 
Asya’da (%18) daha ender görülüyor. 

• İlk 10 raporun 8’i finans ve sürdürülebilirlik bilgilerini birleştirirken, bu 
oran en iyi üst çeyrekteki raporların yarısını oluşturuyor.  

• Ortalamada entegre raporlar, “içerik” (%67’ye %62) ve “ilkeler” 
(%64’e % 55) kategorilerinde diğer raporlama türlerine göre daha iyi 
puan alıyor. 

Raporlar ne kadar hızlı yayımlanıyor ve üyeler raporlarını 
nasıl adlandırıyor?

• Raporlama dönemi sonuyla, raporun yayımlanması arasındaki 
ortalama süre hala yaklaşık dört ay. 2014’te bu süre 4,5 aydı.

• En sık rastlanan rapor başlıkları %41 ile içinde “sürdürülebilirlik” 
kelimesi geçenler. Bu durum geçen yıl ile aynı (%54) ama 2014’e 
göre düşüşte. Diğer sık görülen başlıklar ise “Faaliyet Raporu” (%17), 
“Entegre Rapor” (%11), “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu” 
(%10).

Raporların uzunluğu ne kadar olursa yeterlidir?

• Örneklemdeki ortalama tekil sürdürülebilirlik raporlarının sayfa sayısı 
97 (2014’te 93 sayfaydı). İncelenen tekil raporların en kısası 8, en 
uzunu 336 sayfaydı.

• Finansal ve finansal olmayan bilgileri birleştiren raporların ortalama 
uzunluğu 231 sayfa. İncelenen en kısa birleşik rapor minimum 29, 
maksimum 545 sayfa uzunluğundaydı.

• Genellikle raporlar 90-100 sayfa civarında olmasına rağmen, 
okuyucuyu dış kaynaklara yönlendiren bağlantıların kullanımı 
artıyor. Yani belgeler kısalıyor ama beyan edilen bilgi azalmıyor. 
Örneğin, şirketlerin çoğu (%53) ya esas raporlarını ya da 
sürdürülebilirlik üzerine tamamlayıcı bilgilerini çevrimiçi yayınlamıyor. 
Raporlama ortamı çevrimiçine yöneldikçe, doğaları gereği daha 
parçalı hazırlanıyor ve bu nedenle de içeriğin hacmini takip 
etmek güçleşiyor. 

Performansı kim doğruluyor?

• İncelenen raporların %86’sında sürdürülebilirlik açıklamalarının 
iç veya dış denetim güvencesi içerdiği gözlemleniyor (2014’te 
%81 idi). 

• ESG bilgisi için iç denetim uygulamalarını ön plana çıkaran şirket 
sayısı %8 ile 2014 yılıyla aynı kaldı, öte yandan 2018’de şirketlerin 
%5 daha fazlası dış denetim konusunu de vurguladı.

• Raporların yalnızca %13’ünde herhangi bir denetim verisine 
değinilmemiş olması olumlu bir gelişme çünkü bu oran 
%19’dan geriledi. 

• Dış denetim güvencesi alan şirketlerin %77’sinde genel yaklaşım, 
raporlama sürecine ve az miktarda göstergeye sınırlı güvence 
almak olarak görünüyor. Sınırlı ve makul güvenceyi birleştiren (%15) 
ve raporun tamamına makul güvence (%7) alanların sayısı ise hala 
orta seviyede.

• Avrupa, karma ve makul güvence bakımından %24 ile lider.

Raporların yalnızca %13’ünde 
herhangi bir denetim verisine 
değinilmemiş olması olumlu 
bir gelişme çünkü bu oran 

%19’dan geriledi. 

https://docs.wbcsd.org/2018/10/Reporting_Matters_2018.pdf
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SKH’lerin raporlara entegrasyonunda ciddi bir yükselme görmekle 
birlikte, önümüzdeki dönemde bağımsız güvence alan rapor sayısının 
daha da artmasını bekliyoruz.

2018

2017

* Bu oran WBCSD’de %53’tür.

Reporting Matters Türkiye genel bulgular
Raporların genel özellikleri

SKH’lerin raporlara 
entegrasyonu %84

Raporun en az bir bölümü 
için bağımsız güvence alanlar 
%44

Ortalama raporlama yapılan yıl 
sayısı: 5

Ortalama toplam puan %59Ortalama sayfa sayısı: 107 Değerlendirilen raporların 
SKD Türkiye üye sayısına 
oranı %42

Entegre rapor oranı %12 PDF’in yanı sıra önemli derecede 
ve ilgi çekici çevrimiçi içerik 
hazırlayanlar %44*
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Reporting Matters Türkiye genel bulgular devam
2017-2018 karşılaştırmalı eğilimler

Genel puanını iyileştiren üyelerin* 
oranı %76

İçerik puanını iyileştiren üyelerin 
oranı %71

Önemlilik puanını iyileştiren 
üyelerin oranı %24

Deneyim puanını iyileştiren 
üyelerin oranı %76 

İlkeler puanını iyileştiren üyelerin 
oranı %67

Hedefler ve Taahhütler puanını 
iyileştiren üyelerin oranı %19

%76

%71

%24

%76

%67

%19

Raporlarda genel puanlar, bazı kriter bazlı puanlarda daha az olmakla birlikte, yükseliş trendi hakim

*   Hem 2017’de, hem de 2018’de rapor çıkararak projeye dahil olan toplam 21 şirket üzerinden hesaplandı.
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Reporting Matters Türkiye genel bulgular devam
Hangi sektörden şirketler kaç yıldır raporlama yapıyor?

2017’de 23 SKD Türkiye üyesinin raporunu değerlendirmişken bu 
rakam 2018’de sürdürülebilirlik raporu yayımlamama kararı alan iki 
üyenin projeye dahil edilememesi ve yıl içinde sürdürülebilirlik raporu 
yayımlayan dört yeni şirketin SKD Türkiye’ye üye olmasıyla birlikte 
25’e çıktı. 

Bu raporların değerlendirme sonuçlarını derlediğimizde, 2017-2018 
proje dönemleri arasındaki en büyük ilerlemenin SKH’lerin raporlara 
entegrasyonu alanında olduğu gözlemlendi. 2017’de değerlendirilen 
23 raporun yalnızca %17’si içeriğini SKH’lerle uyumlandırmışken 
bu oran 2018’de 25 rapor içinde %84’e çıkmış durumda. Bu önemli 
artış, BM tarafından 2015’te açıklanan hedeflerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren şirketlerin stratejilerine ve iş yapış şekillerine entegre 
edildiğini kanıtlar nitelikte. 

Projenin ikinci yılında üyelerin daha büyük bir bölümünün 
sürdürülebilirlik raporlarını dış güvenceye tabi tuttuğu görülüyor. 
Bu da raporda açıklanan bilgilerin ve verilerin okuyucu ve yatırımcılar 
nezdinde güvenilirliğini artırıyor.

Raporların aldığı puanların genel ortalamasına bakıldığında 2017’de 
%53 iken 2018’de %59’a çıkmış olması, raporlama pratiğinin 
Türkiye’de giderek geliştiğini kanıtlıyor. Ancak, projenin iki yılına 
da katılan şirketlerin %76’sı genel puanını artırmışken bu oranın 
WBCSD’de %82 olması, alt kriterler bakımından hala alınacak yol 
olduğunu gösteriyor.

İncelenen raporların sektörel dağılımlarına baktığımızda, geçen yıl da 
olduğu gibi holdinglerin ve finans sektörünün başı çektiği, projeye 
yeni üyelerin katılmasıyla yiyecek ve içecek sektörünün de finans 
sektörünü yakaladığı görülüyor. 

2018

2017

Sektörel Dağılım Kaç yıldır sürdürülebilirlik raporlaması yapıyorlar?

Holding

0 1 2 3 4 5 6 7

Hızlı Tüketim Ürünleri

Finans

Telekomünikasyon

Yiyecek ve İçecek

Paketleme

Çimento
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Reporting Matters Türkiye genel bulgular devam
Önceliklendirme analizine verilen değer artıyor

Şirketlerin İlkeler Puanları
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Bütünlük Öncelik Paydaş Etkileşimi Trendler/Dış Faktörler Güvenilirlik Denge Özet Anlatım
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Gelişime Açık Alanlar
• “Bütünlük” puanlarında 2017’ye göre %17’lik bir artış olmasına rağmen, üyelerin büyük çoğunluğu 

öncelikli konulara ilişkin değer zincirinin farklı aşamalarında yaratılan doğrudan etkilerin ötesine geçmekte, 
faaliyetlerinden doğan dolaylı etkileri ölçmekte ve yönetmekte zorlanıyor.   

• Raporlar büyük oranda önceliklendirme analizinin sonuçları etrafında kurgulanıyor. Ancak bu analiz sonucunda 
belirlenen her bir odak alanına ilişkin kilit performans göstergeleri (KPI), hedefler, aksiyon planları, iş sonuçlarına 
etkiler, kontrol mekanizmaları vb. unsurların geliştirilmesi noktasında ilerlemeye ihtiyaç var. 

• Raporların hemen hepsinde paydaş grupları önceliklendiriliyor ve etkileşim yolları detaylandırılıyor. Buna rağmen 
“Paydaş etkileşimi” kriteri puanlarında diğer kriterlere göre daha az artış yaşanmasının nedeni iç ve dış 
paydaşların şirketten beklentilerinin, somut taleplerinin ve paydaş gruplara şirket tarafından verilen yanıtların 
raporlarda görülmemesinden kaynaklandığı söylenebilir.

• Dış güvence alan rapor sayısı 2018’de de değerlendirilen rapor sayısının yarısından az. 
Öncelikli konular hakkında sunulan bilgilerin kısmi ve/veya kapsamlı dış denetime tabi tutulması pratiğinin 
yaygınlaşması gerekiyor.

• Üyeler, 2017’de olduğu gibi 2018’de de raporlarında gelişime açık yönleri, ulaşılamayan hedefleri, raporlama 
döneminde şirket içi veya dışındaki gelişmelerden ötürü yaşanan zorlukları tartışma konusunda çekimser 
kaldılar. Her kitleden okuyucu nezdinde şirketlerin daha şeffaf olmasına ihtiyaç var. 

• “Özet anlatım” şirketlerin başarılı olduğu bir kriter olmasına rağmen, 2017’ye göre puan artışının az olduğu 
kriterlerden biri. Raporlarda yalnızca öncelikli konular hakkında hedefler, performans, KPI’lar ve sonuçlara 
odaklanılabilir ya da bunlar yönetici özeti veya çevrimiçi özet içerik ile okuyucuya daha hızlı ulaştırılabilir.

“İlkeler” kısmındaki puanlar 2017 ile 
karşılaştırıldığında üyelerin %67’sinin 
bu kategorideki toplam puanını artırdığı 
gözlemleniyor. Alt kriterlere bakıldığında ise, 
2017’de olduğu gibi üyelerin yine “Bütünlük”, 
“Özet anlatım” ve “Önemlilik” kriterlerinde 
daha iyi performans sergiledikleri göze 
çarpıyor. Buna karşılık, “Önemlilik” puanını 
iyileştiren üyelerin oranı %24’te kalırken, bu 
oranın WBCSD’de %37 olması dikkat çekiyor. 
Yine de, önceliklendirmenin raporlamanın 
temeli olmasından yola çıkarak, ESG risklerini 
ve fırsatlarını belirleme, önceliklendirme 
ve sürdürülebilirlik raporlarını bu konular 
etrafında kurgulama konusunda ilerleme 
kaydedildiği söylenebilir. Küresel eğilimle 
paralel olarak Türkiye’de de entegre raporlar, 
sürdürülebilirlik hakkındaki beyanlarını öncelikli 
konularla sınırlı tutma konusunda az bir farkla 
da olsa sürdürülebilirlik raporlarının önüne 
geçiyor. Bu durumun, entegre raporlarda 
sürdürülebilirliğe ilişkin içeriğe ayrılan alanın 
sınırlı olmasından, dolayısıyla önceliklendirme 

zorunluluğu bulunmasından kaynaklandığı 
tahmin ediliyor.   

2017’de “Dış güvence” kriterinde üyelerin 
çoğunluğunun gerekli koşulları sağlamada 
zorlandığı görülmüştü. 2018’de ise, raporların en 
az bir bölümüne bağımsız güvence alan üyelerin 
oranı %35’ten %44’e çıkarak 9 puanlık bir artış 
gösterdi. Kısmi veya tam bağımsız güvence alan 
raporların toplam incelenen raporların yarısına 
yaklaşması, şirketlerin paydaşlar ve yatırımcılar 
nezdinde güvenilirliğini ve kurumsal itibarını 
artırmak için dış güvenceyi içselleştirmeye 
başladıklarını gösteriyor.  

Yine “Trendler/dış faktörler” kriterinde de 
üyelerin %52’sinin puanını artırmış olması, 
şirketlerin kendi faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve 
uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiklerini, 
sürdürülebilirlik stratejilerini oluştururken ve 
öncelikli konularını belirlerken bu gelişmeleri göz 
önüne aldıklarını gösteriyor.
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Reporting Matters Türkiye genel bulgular devam
Sürdürülebilirlik stratejileri kurumsal stratejilere ne kadar yansıyor? 

Şirketlerin İçerik Puanları
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Sürdürülebilirlik
Yönetişimi

Strateji Yönetim Yaklaşımı Hedefler ve Taahhütler Performans Stratejik İş Birlikleri Somut Faaliyetler
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Gelişime Açık Alanlar
• “Sürdürülebilirlik yönetişimi” kriterinde 3 veya 4 alan üyelerin sayısı 2017’ye göre 

azalmış durumda. Belirlenen sürdürülebilirlik stratejisini, hedefleri ve aksiyon planlarını 
uygulama noktasında kurum içinde bağımsız bir sürdürülebilirlik ekibi oluşturma 
konusunda ilerlemeye ihtiyaç var. Daha da önemlisi, finansal olmayan kriterlerin 
ücretlendirme politikalarına entegre olması, konunun iş yapış şekli haline gelmesine 
önayak olacaktır. 

• Önceliklendirme süreci çıktılarını kapsayan stratejiler, kısa-orta-uzun vadeli SMART 
hedefler ve KPI’lar ile beslenmiyor. Raporların %84’ünde sürdürülebilirlik stratejisi 
SKH’ler ile ilişkilendirilmiş olsa da, şirketler bu genel hedefleri hangi somut aksiyon 
planıyla desteklediğini, hangi SKH’ye hangi ölçekte katkı sunduğunu belirtmekte 
yetersiz kalıyor. 

• Entegre raporlama pratiğinin de gelişmesiyle birlikte, sürdürülebilirlik performansı ile 
finansal performans arasında daha somut bağlantılar kurulduğu görülüyor. Yine de 
raporlarda sürdürülebilir ürünler, hizmetler, çözümlerin maliyet tasarrufu, kaynak 
verimliliği vb. yollarla şirkete sağladığı finansal avantajlar daha detaylı anlatılabilir.

• Öncelikli alanlarda yapılan projeler ve uygulamalar raporlarda giderek daha çok yer 
buluyor. Fakat bu örneklemlerin vaka analizi şeklinde sunulması, projelerin çıktılarından 
çok sonuçlarına, devam eden etkilerine yer verilmesi daha uzun soluklu ve bütüncül 
bir bakış açısı olduğunu gösterecektir.  

“İçerik” bölümündeki performans “İlkeler” kısmına göre daha 
iyi olduğu, üyelerin %71’inin toplam puanını 2017’ye göre 
artırdığı görülüyor. Alt kriterler arasından “Stratejik iş birlikleri” 
kriterinde puanların belirgin şekilde yükselmesinin sebebinin, 
üyelerin sürdürülebilirlik öncelikleri kapsamında halihazırda 
yaptıkları iş birliklerini daha stratejik ve bütüncül bir bakış 
açısıyla raporlarında sunmaları olduğu gözlemleniyor. 
2017’de yalnızca ilgili konu kapsamında birlikte çalışılan 
paydaşlara değinilirken, 2018 raporlarında çoğunlukla her iş 
birliğinde şirketin rolünün, sorumluluklarının ve iş sonuçlarına 
yansımalarının görülmeye başlandığı söylenebilir.  

2018’de önemli seviyede ilerleme kaydedilen bir diğer alt 
kriter ise “Performans”. Üyelerin öncelikli konular kapsamında 
geçmişe dayanan verileri, belirlenen hedeflere yönelik 
raporlama dönemindeki gelişmeleri, hedeflerin neresinde 
olduklarını okuyucu ile daha net paylaştığı görülüyor. 

“Performans” kriterini doğrudan etkileyen “Strateji” kriteri 
kapsamında ise, 2017’de raporların yalnızca %35’inde 
açıklanmış orta-uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisi 
bulunurken 2018’de bu oran %60’a çıkmış durumda. 

Buradan yola çıkılarak, üyelerin bir çatı sürdürülebilirlik 
stratejisi belirleyerek öncelikli konularını yönetmeyi tercih 
ettiği, bu konularda gösterdikleri performansı da daha açıkça 
raporlamaya başladıkları söylenebilir. Ancak bu stratejileri 
uygulamaya yönelik her öncelikli alanda SMART hedeflerin 
belirlenmesi konusunda iyileşme yaşanmadığı, 2017’de %26 
olan oranın 2018’de de sabit kaldığı görülüyor. Bu durumu, 
sürdürülebilirlik konularını takip ederken ve geleceğe yönelik 
planlama yaparken kısa vadede atılan tohumların orta 
vadede etkilerinin görüleceği şeklinde yorumlamak mümkün.
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Reporting Matters Türkiye genel bulgular devam
Sürdürülebilirlik içeriklerine ulaşmak giderek kolaylaşıyor

Şirketlerin İlkeler Puanları
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Erişebilirlik Hikayeleştirme ve Mesaj Rapor İçi Dolaşım 
ve Akış

Etkileyici Tasarım
2018 2018 2018 2018

Gelişime Açık Alanlar
• Raporların çoğunda sürdürülebilirlik içeriği 

stratejiyle de uyumlu güçlü bir ana mesaj 
etrafında kurgulanmasına rağmen, bu hikaye 
genelde vaka analizleriyle, iç ve dış paydaş 
yorumlarıyla, alıntılarıyla desteklenmiyor. 

• Raporlarda yer alan ana hikayenin ve tasarım 
dilinin, sürdürülebilirlik hakkında içeriklerin 
sunulduğu rapor harici mecralarda (websitesi, 
mikro site, broşür, video vb.) da yansıması 
bütünlüğü sağlar. 

• Önceliklendirme analizinin çıktıları olarak 
raporda ele alınacak öncelikli konular anlamlı 
şekilde sınıflandırılmayabiliyor veya raporun 
devamında mantıklı bir akışta ilerlemeyebiliyor, 
bu da takibi zorlaştırıyor. PDF raporlarında 
olduğu kadar çevrimiçi içeriklerde de bölümler 
arası bağlantılara, çapraz referanslara 
ihtiyaç var. 

Son olarak “Deneyim” bölümü, üyelerin %76’sının toplam puanını 
2017’ye göre artırmasıyla en fazla iyileşmenin sağlandığı kategori 
olarak öne çıkıyor. En fazla puan alınan alt kriterin “Erişilebilirlik” 
olduğu, fakat 2017’ye göre en fazla puan artışı sağlanan kriterin ise 
“Hikayeleştirme ve mesajlar” olduğu göze çarpıyor. Buna göre, üyelerin 
%52’sinin bu kriterdeki puanını geçen değerlendirme dönemine göre 
iyileştirdiği söylenebilir. 

“Erişilebilirlik” kriterini takiben “Etkileyici tasarım” kıstasında alınan 
puanlardaki yükseliş, şirketlerin sundukları bilgiye tüm paydaşları 
tarafından hızlıca ve kolayca erişilmesini sağlarken, bir yandan da 
mükemmel bir kullanıcı deneyimi yaşatmayı hedefleyen yenilikçi 
tasarım ve teknolojilere yöneldiğinin bir kanıtı olarak yorumlanabilir. 

Ancak, geleneksel PDF raporunun yanı sıra ilgi çekici ve zengin 
çevrimiçi içerik hazırlayan üyelerin oranının Türkiye’de %44, küreselde 
ise %53 olması, bu konunun hala gelişime açık olduğunu gösteriyor.
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Üyelerden Reporting Matters değerlendirmesi

Reporting Matters kapsamında raporlarını değerlendirdiğimiz ve geri 
bildirim verdiğimiz 25 SKD Türkiye üyesi şirketin projeye ve sürece 
yönelik görüşlerini bizimle paylaşabilecekleri bir değerlendirme 
anketi hazırladık. 25 şirketten toplam 37 kişiyle paylaştığımız bu anket 
aracılığıyla, Reporting Matters sürecinin üyelerin de geri bildirimleriyle 
iyileşmesini ve projenin önümüzdeki yıllarda gelişerek devam 
etmesini hedefledik. 

Anketi yanıtlayan 20 kişinin tamamı, şirkete özel hazırlanan geri bildirim 
belgesini ve birebir görüşmeleri yararlı bulduğunu ifade etti. 20 kişinin 
yarısından fazlası projenin ilk yılına da katılmış olup, bu kişilerin %83’ü 
2017’de aldıkları geri bildirimin 2018 raporlarına katkı sağladığını ifade 
ederken, %17’si ise “kararsız” olduklarını belirtti. Geri bildirimi 2018’de 
ilk kez alanların tamamı ise 2018’de aldıkları geri bildirimin 2019 
raporlarına katkı sağlayacağını düşünüyor. 

Anketi yanıtlayan üyelerimiz en fazla “Hedefler ve Taahhütler” 
kriterinde gelişime açık yönleri olduğunu ve bu alandaki yeni trendleri 
anlama/uygulama ihtiyaçları olduğunu düşünüyor. Bu kriterin 
ardından ise “Denge”, “Paydaş Etkileşimi” ve “Rapor İçi Dolaşım ve 
Akış” kriterleri iyileştirmeye açık alanlar arasında öne çıkıyor. İlk kez 
raporlama yapan üyelerimiz ise, “Hikayeleştirme ve Mesajlar” ile 
“Özet anlatım” kriterlerinde gelişime açık olduklarını ifade ediyor. 
Buna karşılık, üyelerin neredeyse tamamı “Uygulama ve Kontroller” ile 
“Erişilebilirlik” kriterlerinde iyi seviyede olduklarını belirtiyorlar. 

Proje metodolojisinin ve genel anlamda raporlamanın en önemli 
kriterlerinden biri hiç şüphesiz “Denge”. Biz de kendi raporumuz 
Reporting Matters Türkiye 2018’de, iki yıldır devam ettiğimiz 
projemizle ilgili üyelerimizin geri bildirimlerini şeffaf bir biçimde 
okuyucuyla paylaşmak istedik. Ankette yer alan “Geri bildirimin 
raporlama süreçleriniz üzerindeki olumlu/olumsuz etkilerini açıklayabilir 
misiniz?” sorusuna üyelerimizden gelen olumlu yanıtların bazılarını 
sizlerle paylaşmak istedik: 

• “Dışarıdan bir uzman gözüyle raporun incelenmesi çok önemli. 
Raporu hazırlarken içine çok fazla girdiğinizden bazı noktalar 
gözden kaçabiliyor. Bunların fark edilebilmesi açısından olumlu 
idi. Buna ek olarak yapılan tavsiyeler de oldukça değerliydi”.

• “Bir önceki yıl alınan geri bildirimlere istinaden bazı süreçleri 
iyileştirmeye çalıştık. Yeni bir şey denediğimiz için geri bildirim 
raporundaki bazı puanlarımız bir önceki yıla göre daha 
düşük gözükmekle beraber uzun vadede olumlu katkıları 
olacağını düşünüyorum”.

• “Kriterlere göre aldığımız puanların somut gerekçelerle 
desteklenmesi ve 18 kriter üzerinden gidilmesi, raporu 
geliştirmek için oluşturduğumuz yol haritasını daha kolay 
şekillendirmemize yardımcı oldu.”

• “Puanlamadan ziyade, listeli önerileri olumlu buluyoruz”.

• “Rapor içerisinde belirtilen strateji, hedefler, uygulamalar 
ve çıktıların bir bütünlük arz etmesi gerektiği konusunda 
farkındalığımızı artırdı. Buna ek olarak, özellikle “Denge” 
bölümünde vurgulanan olumlu sonuçların yanı sıra, olumsuz 
durum ve sonuçların da paylaşılmasının teşvik edilmesini 
olumlu buluyorum.”

Son olarak, anketi yanıtlayan kişilerin büyük çoğunluğunun 
Reporting Matters sürecine ilişkin bizlere olumlu geri bildirimlerde 
bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu olumlu geri bildirimlerin yanı sıra 
üyelerimizin iyileştirmeye açık gördükleri yönleri de raporumuza dahil 
etmek istedik: 

• “Bu sürecin ardından raporlama sürecinde çalışılabilecek iş 
ortakları konusunda adres gösterilse, hatta bir iş ortakları 
akreditasyon süreci başlatılsa çok iyi olur”.

• “Sektörel uzmanlık olmadığı için bazen raporda verilen bilgilerin 
mahiyeti anlaşılmadan geri bildirim verildi”.

• “Ortalamada en yüksek puan alan ilk üç ya da beş şirket 
açıklanabilir. Böylece, hem açıklanan şirketler için motivasyon, 
hem de diğer şirketlerin ulaşmak isteyecekleri bir hedef/teşvik 
sağlanmış olur”. 

• “Bir önceki geri bildirime göre daha faydalı bir görüşme oldu. 
Tecrübe arttıkça yaratılan fayda da artacaktır”.

• “Bir sonraki adım olarak geri bildirimler sonrasında raporlama 
yapan ekipler için raporlama süreçlerini geliştirici interaktif 
workshoplar planlanıp uygulamaya alınabilir. Geri bildirimlerin 
iş süreçlerine nasıl aktarılacağı uygulamalı olarak 
workshoplarda deneyimlenebilir”.

Önümüzdeki yıllarda uygulamaya devam edeceğimiz Reporting 
Matters projemiz kapsamında sürdürülebilirlik raporu çıkaran 
üyelerimizin raporlarını değerlendirmeye, geri bildirimlerimizi vermeye 
ve projenin ana çıktısı olarak elinizdeki bu raporu zenginleştirerek 
yayımlamaya devam edeceğiz. Projenin her yıl tekrarlayan bu 
adımlarının yanı sıra süreç değerlendirme anketini de yine her yıl proje 
katılımcılarına iletecek ve aldığımız yanıtlar doğrultusunda projenin bir 
sonraki yılını kurgulayacağız. 

Yukarıda sizlerle büyük bölümünü paylaştığımız 2018 anketinde 
üyelerimizden kapasite artışına ihtiyaç duydukları kriterleri de 
belirtmelerini istedik. Anketi yanıtlayan kişilerin %30’u “Paydaş 
Etkileşimi” kriteri kapsamında kapasitesini artırmaya ihtiyaç 
duyduğunu belirtti. Bu kriteri her biri %15 oy alan “Denge”, “Hedefler 
ve Taahhütler”, “Önceliklendirme” ve “Özet Anlatım” alt kriterleri izledi. 

Üyelerimizden aldığımız bu geri bildirimleri SKD Türkiye ekibi olarak 
oluşturduğumuz 2019 yıllık planımız ile birlikte değerlendirdiğimizde, 
yıl içinde Reporting Matters projesinin kapsamını genişleterek 
üyelerimize raporlama sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken 
kriterlere yönelik eğitim/etkinlik serisi kurgulamayı hedefliyoruz. 
Bu çerçevede gerek içerik planlama gerekse yaygınlaştırma ve 
iletişim alanlarında GRI, CDP, ERTA gibi raporlama konusundaki diğer 
paydaşlar ile de işbirliklerimizi geliştireceğiz.
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Metodoloji ve Proje Süreci

1 2 3 4 5
Kriter güncellemeleri Araştırma Şirket bazlı analiz Raporun lansmanı Etkileşim

• Paydaşlardan alınan geri 
bildirimler doğrultusunda 
WBCSD tarafından iki kriterin 
adı güncellendi.

• Güvenilirlik terimi, GRI 
raporlama ilkelerinden 
biri olan güvenilirlik ile 
karışmaması için Dış 
Güvence olarak değiştirildi.

• Yönetim yaklaşımı ise 
yine GRI raporlama 
ilkesiyle karışmaması için 
Uygulama ve Kontroller 
olarak değiştirildi.

• WBCSD tarafından puanlama 
belgesine SKH’ler kriteri 
eklendi. Bu kriterin, toplam 
puan üzerinde bir etkisi 
olmayıp yalnızca raporlardan 
genel bir analiz çıkarmak 
amacıyla kullanıldı. 

• Üyelerle iletişime geçilerek 
sürdürülebilirlik ve entegre 
raporları istendi.

• Toplamda 25 sürdürülebilirlik 
raporu ve entegre rapor 
puanlama belgesi temel 
alınarak sistematik 
biçimde incelendi.

• Her inceleme, eksiksizliği, 
nesnelliği, adilliği ve tutarlılığı 
garanti etmek için proje ekibi 
içinde kalite güvence sürecine 
tabi tutuldu.

• Rapor değerlendirmeleri 
Ağustos-Aralık 2018 tarihleri 
arasında tamamlandı. 
Daha sonrasında titiz bir analize 
girişilerek raporlardaki ortak 
trendler, ön plana çıkarılacak 
ana noktalar belirlendi.

• Bu sırada, her bir kriter için iyi 
örnek olacak şirketler belirlendi. 

• İyi uygulamalar dikkate 
alınırken, bir önceki raporda 
belirtilen özellikleri tekrar 
etmekten, tek bir sektör üzerine 
yoğunlaşmaktan kaçınıldı. 
İyi uygulaması bulunan üyelere 
dengeli şekilde yer vermeye 
özen gösterildi.

• SKD Türkiye tarafından 
yayımlanan Reporting 
Matters Türkiye 2018’in 
ikinci baskısında, geçen yıl 
olduğu gibi yine üye şirketlerin 
raporlama eğilimlerine genel bir 
bakışla yaklaşıldı, ilerleme ve 
iyileşme alanlarına odaklanıldı. 

• Önerilerin amacı, iyi 
uygulamaları ve trendleri 
göstererek, şirketlere 
raporlama süreçlerini 
daha da iyileştirmeleri için 
ilham olmaktır.

• Ağustos 2018-Ocak 2019 
tarihleri arasında telekonferans 
veya yüz yüze görüşmeler 
yoluyla üyelere birebir geri 
bildirim seansları düzenlendi.

• Son olarak, 25 rapor 
incelemesinden elde edilen 
bilgiler, toplu analizler 
ve bulgular Reporting 
Matters Türkiye 2018 
Raporu’nda derlendi.
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Bütünsel raporlar kapsamı, 
sınırları, raporun doğrudan ve 
dolaylı etkilerini tanımlar. Bütünlük, 
kurumun ve doğrudan faaliyetlerin 
ötesine geçen öncelikli konuların 
da dahil edildiği değer zincirinin 
anlaşılmasını gerektirir. 

Öneriler
• Raporlama kapsamını ve öncelikli konuların 

sınırlarını tanımlayın.
• Değer zincirinin çeşitli evrelerini ve her evrede 

öncelikli konuların doğrudan ve dolaylı etkilerini 
tanımlayın.

• Raporda belirtilen iş kolu ve alt operasyonlar gibi 
organizasyonel sınırları belirtin.

• Doğrudan operasyonların ötesine geçerek, 
üretime ve satışa dönük öncelikli konulara ilişkin 
etkileri tartışın.

Metodoloji Notları
Öncelikli konular için değer zinciri sınırlarının 
açıklanmasına özel önem verildi.

Kordsa
Lastik güçlendirme ve kompozit malzemeler olmak 
üzere Kordsa bünyesindeki iki iş alanı kapsamındaki 
değer zinciri gösteriliyor. Hammadde tedarikinden 
başlanarak lojistik ve müşteriye kadar değer 
zincirinin her aşamasında şirketin öncelikli 
konularının sınırları ve yarattığı etki veriliyor.

Coca-Cola İçecek
Değer zincirinin görsel olarak ilgi çekici şekilde 
sunulması, şirketin çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler 
ve paydaşlarla gerçekleştirdiği faaliyetlerin 
kapsamlı ve okuyucu açısından ilgi çekici bir şekilde 
anlaşılmasını sağlıyor.

İlkeler: Bütünlük

İyi uygulamalar
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Önemlilik süreci, kurumun ve 
paydaşların bakış açısından 
en belirgin çevresel, sosyal ve 
ekonomik riskleri ve fırsatları belirler 
ve önceliklendirir. Önemlilik bir 
şirketin etkili karar alması, stratejiler 
geliştirmesi, KPI’lar ve hedefler 
belirlemesi için bir dayanak oluşturur. 

Öneriler
• İç ve dış paydaşların değerlendirmeleri temel 

alınarak öncelikli konuların belirlendiği ve 
önceliklendirildiği süreci açıklayın, değerlendirin 
ve doğrulayın.

• Raporun içeriğini, öncelikli konuların uygulanması 
ve somut çıktıların kontrolüne ilişkin strateji, 
hedefler, KPI ile uyumlaştırın.

• Trendler, etkilerin büyüklüğü ve olasılığı, öncelikli 
konularda değişimler ve bunların kurumsal risk 
değerlendirmesiyle (ERM) uyumluluğu gibi 
konuları belirleyip önceliklendirirken koşulları da 
dahil edin.

• Çıktıların önceliklendirilmiş listesini önemli 
konuların bir tablosu veya kısa listesiyle birlikte 
paylaşın.

• Gerektiğinde bölgesel farklılıkları ifade edin.
• Önceliklendirme analizinin sonuçlarının iç ve dış 

doğrulamasını gösterin.

Metodoloji Notları
Coğrafi farklılıklara ve sonuçların yönetim kurulu 
düzeyinde geçerliliğinin belirtilmesine önem verildi.

Garanti Bankası
Önceliklendirme analizi şirket ve paydaşların yanı 
sıra dış trendler de göz önünde bulundurularak 
yapılıyor ve süreç ile çıktılar adım adım anlatılıyor. 
“Dört Faktörlü Etki Analizi”nde öncelikli konular 
finansal etkileri ve risklerine göre değerlendiriliyor 
ve risk yönetimi kapsamında bu konular için riskli 
alanların neler olduğu açıklanıyor. Böylece risk 
süreçleriyle önceliklendirme sürecinin birlikte 
ilerlediği anlaşılıyor.

Vodafone
Öncelikli konular matrise oturtularak matrisin 
nasıl okunması gerektiği detaylı şekilde anlatılıyor. 
Önceliklendirme ve paydaşlarla etkileşim 
süreçlerinin iç içe geçmesi ve kilit paydaşlar ile 
Vodafone arasındaki çift yönlü etkilerin incelenmesi, 
en öncelikli sürdürülebilirlik konularının seçiminin 
güncel olmasını sağlıyor. 

Koç Holding
Önceliklendirme sürecinin detaylandırılarak en 
öncelikli beş konuya adım adım nasıl ulaşıldığı 
anlatılıyor. Koç Grubu Sürdürülebilirlik Rehberi 
ile grup şirketlerinde sürdürülebilirlik yönetişimi 
bir standarta oturtuluyor. Çeşitli buluşmalarda, 
atölyelerde tüm grup şirketlerinin sürdürülebilirlik 
öncelikleri tartışılarak Koç Holding’in öncelikli 
konularına entegre ediliyor.

İlkeler: Önemlilik

İyi uygulamalar
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Paydaş etkileşimi, bir kurumun 
faaliyetlerinden şimdi veya 
gelecekte etkilenen ve kurumla 
etkin bir biçimde diyalog halinde 
olan kişi ve grupları ifade 
eder. Etkileşim mekanizmaları 
(geleneksel veya resmi kanallar 
olmak üzere) şirketten şirkete 
değişiklik gösterebilir.

Öneriler
• Kurumunuzun etkileşimde olduğu yatırımcılar, 

müşteriler, çalışanlar ve yerel toplulukların yer 
aldığı ana paydaş gruplarını belirleyin. 

• Bu paydaş grupları ile etkileşimi sağlayan resmi 
iletişim kanallarını belirtin.

• Belirli paydaş gruplarının ihtiyaçlarının ana 
hatlarını çizin, temel ihtiyaçlarının ve çıkarlarının 
dikkate alınıp, ona uygun hareket edildiğine dair 
bulgular sunun.

Metodoloji Notları
Raporlarda tartışılması beklenen minimum paydaş 
listesi tanımlandı ve her bir paydaş grubu tarafından 
ortaya atılan belli başlı konuların belirlenmesine özel 
önem verildi.

Kordsa
Öncelikli paydaşların listelenmesi, hepsiyle 
etkileşim sıklığı ve iletişim platformlarının 
belirtilmesinin yanı sıra, bu paydaşlarla iletişim 
kurma sebepleri de gösteriliyor. Böylece Kordsa’nın 
öncelikli konularda yürüttüğü faaliyetler kapsamında 
hangi paydaşıyla iş birliği yaptığı anlaşılıyor.

Coca-Cola İçecek
Şirketin iç ve dış paydaşları oldukça detaylı şekilde 
listeleniyor. Tüm paydaşlar için etkileşim yolları 
ve sıklığının yanı sıra, bu paydaşların dile getirdiği 
konular da açıklıkla belirtiliyor. Coca-Cola İçecek’in 
bu somut ihtiyaçlara verdiği yanıtlar raporun 
genelinde yer alıyor. 

OYAK Maden Metalurji Grubu
Erdemir ve İsdemir kapsamında iç ve dış paydaş 
grupları belirtilerek hangi iletişim kanallarıyla paydaş 
katılımı sağlandığı gösteriliyor. Ek olarak, bu kanallar 
yoluyla paydaşlarla hangi belirli konular kapsamında 
çalışmalar yürütüldüğü aktarılıyor. 

İlkeler: Paydaş etkileşimi

İyi uygulamalar
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Trendler ve dış faktörler, bir şirketin 
faaliyet alanında meydana gelen ve 
stratejisini, performansını etkileyen 
halihazırdaki ve potansiyel 
değişiklikleri ifade eder. Bunlar 
mega trendlerin sonucu olarak 
ortaya çıkan ESG risklerini ya da 
fırsatlarını içerebileceği gibi sektöre 
özel trendleri ve yasal ortamdaki 
değişiklikleri de kapsayabilir. 

Öneriler
• Kurumunuzu etkileyebilecek mega trendleri, 

sektörü ilgilendiren akımları ve temel yasal 
düzenlemeleri belirleyin.

• Dış faktörlerin strateji ve performansınızı nasıl 
etkileyebileceğine dair ileriye dönük bilgileri göz 
önünde bulundurun.

Metodoloji Notları
Bu kriteri analistlerin tutarlı bir biçimde 
değerlendirmelerini kolaylaştırmak için şirketlerin 
mevzuat ve düzenleme eğilimlerini tartışabilecekleri 
yollardan bazıları netleştirildi.

Garanti Bankası
Raporun “Faaliyet gösterdiğimiz ortam” ve 
“Riskler ve fırsatlar” bölümlerinde SKH’ler, küresel 
makroekonomik durum, bankacılık sektöründe 
dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler ayrıntılı 
olarak ve her öncelikli konunun da altında kısaca 
tartışılıyor. Bankanın faaliyetlerini etkileyebilecek 
mevzuat değişikliklerine de yer verilerek, tüm bu dış 
eğilimler ve gelecek küresel risklerin Garanti’nin iş 
modeline, eylemlerine etkisine değiniliyor.

Koç Holding
Öncelikli konularla ilgili SKH’ler gibi mega trendler, 
gelişen yeni teknolojilerin şirketin iş yapış biçimine 
etkisi ve fırsatlar ilgili yerlerde tartışılıyor ve Koç 
Topluluğu olarak bunlara yönelik geliştirilen 
çözümler ve yaklaşımlardan bahsediliyor.

Şekerbank
SKH’ler Şekerbank’ın sürdürülebilirlik stratejisine 
dahil edilmiş olması, her odak alanı altında etki 
edilen SKH’ler, Türkiye’deki mevcut durum ile ulusal 
plan ve stratejilerin listelenmesi ana çerçeveyi 
görmeyi sağlıyor. “Türkiye’ye değer katma misyonu” 
anlayışıyla faaliyetler, ilgili ulusal ve uluslararası 
trendler ilişkilendiriliyor.

İlkeler: Trendler/dış faktörler

İyi uygulamalar
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Sürdürülebilirlik bilgilerinin dış 
güvenceye tabi tutulması, raporun 
okuyucular nezdinde güvenilirliğini 
ve itibarını artırır. 

Öneriler
• Öncelikli konular için sınırlı veya makul güvence 

alabileceğiniz bağımsız bir denetim firmasıyla 
çalışın.

• Güvence beyanının raporda kolayca erişilebilir 
olduğuna veya çevrimiçi erişimini sağlayacak 
linklerin verildiğine emin olun. Beyanda; kapsamı, 
sınırları, uygulanan standartları ile bağımsız bir 
denetim alındığını belirtin.

Metodoloji Notları
2016’da bu gösterge, WBCSD’nin güvence çalışma 
grubunun önerileriyle uyumlu olması için yenilendi 
ve GRI “Güvenilirlik” ilkesiyle karışmasını önlemek 
için yeniden adlandırıldı.

TSKB
Raporlama dönemindeki 
finansal, sosyal ve doğal 
sermaye göstergeleri sınırlı 
güvenceye tabi tutuluyor.

Brisa
Öncelikli konular 
kapsamındaki göstergelerin 
yarısından fazlası için sınırlı 
güvence alınması verilerin ve 
raporun güvenilirliğini artırıyor. 

Garanti Bankası
Öncelikli konulara ilişkin 
göstergelerin bazıları ve 
önceliklendirme analizi sınırlı 
güvenceye, finansal veriler 
ise kapsamlı güvenceye 
tabi tutuluyor.

Eczacıbaşı Holding
Sosyal ve çevresel 
göstergelerin neredeyse 
tamamı sınırlı güvenceye tabi 
tutuluyor. Bu göstergelerin 
hangileri için güvence 
alındığının performans 
tablosunda açıkça belirtilmesi 
okuyucu için kolaylık sağlıyor.

Coca-Cola İçecek
Öncelikli konulara ilişkin 
göstergelerin büyük 
bölümü sınırlı güvenceye 
tabi tutuluyor.

İlkeler: Dış güvence

İyi uygulamalar
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Dengeli raporlar, şirketin riskleri, 
başarıları, başarısızlıkları, zorlukları 
ve fırsatları hakkında şeffaftır. 
Raporlar, olumlu ve olumsuz 
performansı yansıtmalı ve de dış 
seslere yer vererek, okuyucunun 
kurumla ilgili bütünlüklü bir anlayış 
kazanmasını sağlamalıdır.

 

Öneriler
• Raporunuzda raporlama döneminde 

kamuoyunda endişe yaratan konulara ve 
karşılaşılan temel zorluklara yer verin.

• Zayıf performans ve tutturulamayan hedefler gibi 
konulara anlatımda yer verin.

• Farklı bir bakış açısı getirmek ve potansiyel 
iyileşme alanlarını vurgulamak için dengeli dış 
paydaşlar kullanın.

Metodoloji Notları
Kamuoyunda kaygı uyandıran konuları tespit 
etmek ve bu göstergeyi analistlerin tutarlı 
değerlendirmelerini kolaylaştırmak için RepRisk 
araştırmaları sürece dahil edildi.

Coca-Cola İçecek
Raporda Coca-Cola İçecek’in sürdürülebilirlik 
öncelikleri kapsamında raporlama dönemine 
ve öncesine dair performans sonuçları dengeli 
şekilde sunuluyor. Özellikle kadının güçlenmesi 
odak alanında ulaşılamayan hedeflere, yaşanan 
zorluklara ve bunlara yönelik geçilen eylemlere yer 
verilmesi şeffaflığı ve güvenilirliği artırıyor, dengeli 
bir anlatım sağlıyor.

Brisa
Rapor genelinde paydaş görüşlerine yer veriliyor ve 
öncelikli konular kapsamında belirlenen hedeflerin 
altında kalan performans sonuçları, “devam 
ediyor” ibaresiyle tablolar halinde paylaşılıyor. 
Benzer şekilde, performansta düşüş olan alanlar 
da grafikler aracılığıyla gösteriliyor böylece raporda 
şeffaflık sağlanıyor.

İyi uygulamalar

İlkeler: Denge

https://www.google.com/url?q=https://www.reprisk.com&sa=D&ust=1557262953552000&usg=AFQjCNGLaMdZAj6eN9kLuM6kJjK3BkXOXQ


Denge - Coca Cola İçecek

Coca-Cola İçecek Grup Kurumsal 
İlişkiler Müdürü Burcu Coşkun, 
raporlama sürecini yalnızca dış 
paydaşlara yönelik bir raporlama 
olarak değil, aynı zamanda kendileri 
için bir ölçüm ve gelişim aracı olarak 
gördüklerini söylüyor.

Raporunuzda odak alanlarınız kapsamında raporlama 
dönemindeki başarılarınıza olduğu kadar ulaşamadığınız 
hedeflere, yaşadığınız zorluklara ve risklere de yer veriyorsunuz. 
Bu çift yönlü bakış açısının raporunuzun -özellikle okuyucu 
açısından- güvenilirliğini ve etkinliğini artırdığını düşünüyor 
musunuz? Aynı şekilde, bu yöntem şimdi ve gelecekteki risk 
ve fırsatlarınızı daha net görmenize, önlem almanıza katkı 
sağlıyor mu?

Coca-Cola İçecek; Türkiye, Orta Asya, Ortadoğu ve Pakistan’ı 
kapsayan coğrafyada toplam 10 ülkede 9 bine yakın çalışanıyla 
faaliyet gösteren bir şirket. Vizyonumuz, faaliyet gösterdiğimiz tüm 
ülkelerde hızlı tüketim sektörünün en iyi şirketi olmak ve vizyonumuza 
yön gösteren değerlerimizin temelinde, “doğruluk”, “şeffaflık” ve 
“hesap verebilirlik” yatıyor.

İşimizi büyütürken, sürdürülebilirliğin her alanına entegre olduğu değer 
zincirimiz boyunca dokunduğumuz tüm paydaşlarımıza, yine bu ilkeler 
ışığında değer katmak için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik raporumuz, paydaşlarımız için yarattığımız değeri 
yine paydaşlarımıza aktarmak için kullandığımız ve kolektif bir çabayla 
hazırladığımız iletişim araçlarından biri. Geçmiş yıl için önceliklendirilen 
hedef ve eylem planlarının yıl sonu itibarıyla statüsünü şeffaf bir 
biçimde raporlarken, bir sonraki yılın öncelikli hedef ve planlarına 
dair bilgi de paylaşıyoruz. Böylece tüm faaliyetlerimize daha geniş 
bir açıdan bakıp resmin bütününü görerek gözden geçirebiliyoruz 
ve düzenli olarak etki alanımızı değerlendirebiliyoruz. Bu, kimi 
zaman güçlü yönlerimizi daha iyi görüp, geleceğe yönelik fırsatları 
belirlememizi, kimi zaman ise gelişime açık yönlerimizi görüp, riskleri 
daha etkin yönetebilmemizi sağlıyor. Ulaşamadığımız hedefler varsa, 
onlarla ilgili atacağımız adımları netleştirebiliyoruz. 

Bu yaklaşım, paydaşlarımızın yıllar içinde performansımızı daha kolay 
takip edebilmesine olanak sağlıyor, onların nezdinde güvenilirliğimizi 
artırıyor ve itibarımıza da olumlu etkisi oluyor.

Raporlama döneminde yaşadığınız olumsuzluklara ve gelişime 
açık yönlere ilişkin iç ve dış paydaşlardan eleştirel görüşler, 

geri bildirimler alırken ve rapora entegre ederken ne gibi 
zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bu zorlukları aşma yöntemlerinizi 
örneklendirebilir misiniz?

Bu süreci yalnızca dış paydaşlarımıza yönelik bir raporlama olarak 
değil, aynı zamanda kendimiz için bir ölçüm ve gelişim aracı olarak 
görüyoruz. Dolayısıyla, içeride bu konuda bir direnç ile karşılaşmıyoruz.

Şirketlerin yarattığı değerin sürdürülebilir olması için düzenli işlemesi 
gereken bir süreç var. Rapor da aslında bir seferlik çıktıdan ziyade, 
şirketi geleceğe daha güçlü hazırlayan bu sürecin bir yansıması olarak 
görülmeli. Riskleri önlemeye yönelik doğru düzenlemeler tamamlanır 
ve kat edilen yol gösterilirse, direnç hem içeride hem dışarıda 
kendiliğinden çözülecektir. Hatta, bu sayede dış paydaşların gözünde 
şirketin inandırıcılığı ve itibarı da artacaktır.

Metodoloji ve bulgular
Reporting Matters | Sayfa 36 



Metodoloji ve bulgular
Reporting Matters | Sayfa 37 

Özet raporlar, öncelikli konulara 
odaklanır ve kaliteyi yani niteliği, 
nicelikten üstün tutar. Özet anlatım 
bu nedenle gerçekleşmesi en 
zor ilkelerden biridir. Kısa ve öz 
bir anlatım anlayışıyla hazırlanan 
raporlar, aşırı bilgi yükünden 
kurtulur, kurum ve paydaşlar için en 
önemli konulara ışık tutar. 

Öneriler
• Rapor içeriğini öncelik değerlendirmesi 

sonuçlarıyla uyumlaştırarak gerekenden fazla 
bilgilendirmeden kaçının.

• Reporting Matters çerçevesindeki çeşitli 
göstergeleri kapsayarak gerekenden az 
bilgilendirmeden kaçının.

• Strateji, performans ve ana faaliyetlere genel 
bakış sağlayan bir yönetici özeti hazırlayın.

• Aşırı teknik bir dil kullanmaktan kaçının. Eğer 
kullanılmışsa, açıklamalarına yer verin.

• Kısa cümlelere, madde madde anlatıma, kısa ve 
öz paragraflara ve grafik kullanımına önem verin.

Metodoloji Notları
İyi bir yönetici özetinin veya çevrimiçi özet içeriğin, 
PDF özeti belgelerinin yerine geçebileceği 
açıklığa kavuşturuldu.

TSKB
Entegre rapor olmasına rağmen sayfa sayısı fazla 
tutulmadan tüm içerikler okuyucuya ulaştırılıyor. 
Rapor başından itibaren temelde öncelikli olarak 
belirtilen konulara odaklanılıyor ve bu alanlardaki 
faaliyetlere yalın bir dil kullanılarak yer veriliyor. 

Sütaş
Raporda Sütaş için öncelikli sürdürülebilirlik konuları 
hakkındaki çalışmalar ilgili bölümlerde, kısa ve net 
ifadelerle anlatılıyor. İçeriğin gazete formatında 
ve oldukça az sayfada sunulması, raporun 
okunurluğunu artırıyor. 

Allianz Sigorta
Rapor genelinde öncelikli olarak belirlenen konulara 
odaklanılıyor. Bu konular kapsamındaki hedefler, 
faaliyetler, performans göstergeleri, ilgili bölümlerin 
altında sade ve anlaşılır bir dille anlatılıyor.

İlkeler: Özet anlatım

İyi uygulamalar
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Bu ilkenin odağı, bir şirketin 
yönetim sorumluluklarını nasıl 
tanımladığı, sürdürülebilirlik 
etkinliklerini ve performansını nasıl 
yönettiğidir. Kurumsal yönetişim 
yapısının bütünleyici bir parçasıdır.

Öneriler
• Sürdürülebilirlik konusunda en üst karar alma 

organını ve bunun kurumsal yönetişim yapısına 
ve net raporlamaya nasıl uyduğunu tanımlayın.

• Sürdürülebilirliğin grup ve bölge düzeyinde nasıl 
yönetildiğini açıklayın.

• Standart, kalıplaşmış raporlamadan kaçının. 
Yönetim kurulu (YK) üyelerinin sürdürülebilirlik 
rollerine, toplantı sıklığına, YK tarafından tartışılan 
konulara ve alınan önemli kararlara derinlemesine 
yer verin.

• Sürdürülebilirlik bilgileri üst yönetimin 
performans ücretlendirmesiyle ilişkilendirilmişse 
bunun nasıl olduğunu raporlayın.

Metodoloji Notları
Toplantıların sıklığına, tartışılan temel 
sürdürülebilirlik konularına ve bu yıl alınan önemli 
sürdürülebilirlik kararlarına ilişkin açıklamalara 
önem verildi. 

TSKB
Sürdürülebilirlik yönetim sistemi, TSKB’nin tüm 
iş süreçlerini kapsayacak şekilde yapılandırılıyor. 
Yönetim sistemi şema ve metin yardımıyla 
detaylıca aktarılıyor, ekiplerin toplanma sıklığı, 
raporlamalar ve sorumluluklar belirtiliyor. 
Sürdürülebilirliğin performans karnelerine 
yansıdığı bilgisi aktarılarak konunun şirket içinde 
sahiplenildiği gösteriliyor.

Sütaş
Sürdürebilirlik komitesi ile yönetim kurulu arasındaki 
bağlantı net olarak gösteriliyor, Sürdürülebilirlik 
komitesinin sorumlulukları, yapısı, toplanma sıklığı 
ve toplantıların çıktıları aktarılıyor.

İçerik: Sürdürülebilirlik yönetişimi

İyi uygulamalar
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Sürdürülebilirliğe stratejik yaklaşım, 
bir kurumun tüm önemli ESG 
risklerini ve fırsatlarını nasıl ele 
aldığını açık bir biçimde ifade 
eder. Strateji, şirketin vizyonu ve 
misyonuyla uyuşmalı ve net eylem 
planları içermelidir.

Öneriler
• Sürdürülebilirliğe ilişkin vizyonunuzu ve stratejik 

yaklaşımınızı ve bunun kurumsal stratejinizle 
birlikte bütün önemli konularınızla nasıl 
örtüştüğünü açıklayın.

• Sürdürülebilirlik ve finansal performans 
arasındaki ilişkiyi tartışın.

• Bu stratejinin aksiyon planları, hedefler ve 
örtüşen iş fonksiyonlarıyla nasıl gerçekleşeceğini 
anlatın.

Metodoloji Notları
Bu kriterde geçen yıla göre önemli bir 
değişiklik olmadı.

Garanti Bankası
“Değer Yaratma Yöntemi”, “Stratejik Öncelikler” 
ve beş sermaye öğesi çerçevesinde 
kurgulanan iş modeli ile sürdürülebilirliğin iş 
süreçlerinin merkezinde olduğu anlaşılıyor. 
Hedefler ve faaliyetler ise rapor genelinde bu model 
çerçevesinde yapılandırılıyor.

Koç Holding
Sürdürülebilirlik stratejisi “Lead. Together” 
sloganıyla paylaşılıyor ve iş dünyası, insanlar, 
gezegen ve topluluklar etrafında kurgulanıyor. 
Bu çatı strateji altında odaklanılan beş öncelikli alan, 
Koç Holding’in çalışmalarını gruplamasına ve tüm 
etki alanının gücünü pozitif değişim yaratmak için 
kullanmasına ön ayak oluyor.

Anadolu Efes
“Pozitif Etki Planı” sürdürülebilirlik stratejisinin 
çerçevesini çiziyor ve çevre, toplum, çalışanlar 
ve değer zinciri olarak belirlenen dört ana alanda 
pozitif etki yaratmak hedefleniyor. Bu stratejinin 
odak alanları her yıl paydaşlarla gerçekleştirilen 
önceliklendirme analizinin çıktılarına göre 
belirleniyor. Hedefler de bu strateji kapsamında 
oluşturularak bütünlük sağlanıyor.

İyi uygulamalar

İçerik: Strateji



Strateji - Koç Holding
Metodoloji ve bulgular

Reporting Matters | Sayfa 40 

Koç Holding Kurumsal İletişim ve 
Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, 
“Geleceğe. Birlikte” yaklaşımının, 
sürdürülebilirlik meselelerinin 
çözümünde tüm ekosistemi 
harekete geçirme beklentisiyle 
çalışma arkadaşları, bayiler, 
tedarikçiler ve tüm paydaşlarla 
birlikte çıktıkları uzun bir yolculuğu 
simgelediğini ifade ediyor.  

Topluluk ölçeğinde detaylı bir strateji çalışması yapmaya nasıl 
karar verdiniz?

SKH’lerin kabul edilmesi, dünya üzerindeki sürdürülebilirlik 
meselelerinin çözümü için potansiyel bir dönüm noktası ve kapsamlı 
bir çerçeve oldu. “Geleceğe. Birlikte” yaklaşımını da iş dünyasının 
sürdürülebilirlik gündemindeki değişen rolü ve topluluğumuzun 
küresel vizyonu ışığında geliştirdik.

İş dünyasının, karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler üretebilme 
kapasitesiyle sürdürülebilir kalkınma gündeminde lokomotif bir rol 
üstlendiğine inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz paydaş araştırmasının en 
temel çıktılarından biri de, Koç Holding’in sorumluluk aldığı her alanda 
lider ve rol model olarak konumlandırılması ve buradan hareketle 
sürdürülebilirlik meselelerinin çözümünde tüm ekosistemi harekete 
geçirme beklentisiydi. Bu noktadan hareketle, paydaş beklentilerini 
karşılamak ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimizi 
ortak hedefte buluşturmak için bir çerçeve yaklaşım geliştirme 
ihtiyacı duyduk. Geleceğe. Birlikte yaklaşımı, çalışma arkadaşlarımız, 
bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte çıktığımız 
uzun bir yolculuğu simgeliyor.  

Böyle bir çalışma yapmak isteyen kurumları nasıl bir süreç 
bekliyor? Süreçte dikkat edilmesi gerekenler/öğrendikleriniz?

“Geleceğe. Birlikte” yaklaşımı ile en büyük amacımız küresel 
vizyonumuza hizmet edecek şekilde iş, çevre ve toplumsal 
sürdürülebilirliği birlikte ele alan öncelikleri ortaya koymak ve 
işbirlikleri aracılığıyla Koç Topluluğu’nun etki gücünü en üst seviyeye 
taşımaktı. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu kapsamdaki çerçeve 
yaklaşımı oluşturmak karmaşık ve matris yapıda ilerleyen bir süreçti. 
Şirketlerimiz, faaliyet alanları ve sürdürülebilirlikteki olgunlukları 
açısından farklılık gösteriyor. Sürdürülebilirlik raporumuzda da 
detaylıca aktardığımız bu yolculuğun en zorlu adımlarından birinin bu 
farklılıkları kapsayan, ama aynı zamanda iyi uygulamaları ve ilerlemeyi 
de teşvik eden bir yaklaşım geliştirmek olduğunu düşünüyoruz. 

Koç Topluluğu için değişen sektörel ihtiyaçları, küresel trendlerle ve 
paydaş beklentileri ile harmanlamak ise sürecin en önemli aşamasıydı. 
Bu anlamda, en temel çıkarımımız, bu sürecin değişimi benimseyen, 
gelişim odaklı ve katılımcı bir şekilde ele alınmasının önemidir.

Bu kapsamlı çalışmanın Koç Holding’in önümüzdeki dönem 
çalışmalarına nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz?

“Geleceğe. Birlikte” yaklaşımı bugün geldiğimiz noktada topluluğumuz 
için kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Sürdürülebilirlik yolculuğunda 
varmak istediğimiz nokta ve büyük resimde neye hizmet ettiğimiz 
hem bizler, hem de paydaşlarımız için çok daha net. Bu aşamadan 
sonra ise, Koç Holding olarak odak alanlarımız olan dijital dönüşüm, 
inovasyon, geleceğin yetenekleri, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile 
iklim değişikliği konularında ilerleme sağlamak için çalışacağız. 
Odak alanlarımızdaki iyi uygulamaları yaygınlaştırmanın ise bu 
yaklaşımı somutlaştırma imkanı tanıyacağına inanıyorum.
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Sistemler, kontroller ve süreçler 
öncelikli konuları yönetmek 
ve izlemek için bir kurumun 
tamamında yer almalıdır. Bunlar, 
çerçeveler, kılavuz ilkeler, 
araçlar, yönetim sistemleri ve 
belgelemenin yanı sıra çalışanlar, 
tedarikçiler ve müşteriler için 
değer zinciri boyunca programların 
uygulanmasına odaklanan 
faaliyetleri içerebilir.

Öneriler
• Öncelikli konuları yönetmek için kullanılan 

sistemleri ve süreçleri tanımlayın. Bu sistem ve 
süreçlerle ilgili bulgularınızı paylaşın.

• Veri toplama süreçlerini iç denetimleri de dahil 
ederek tartışın.

• Değer zinciri boyunca doğrudan ve dolaylı önemli 
etkileri ele almak için çalışanlar, tedarikçiler ve 
müşterilerle kurumunuzun nasıl etkileşimde 
bulunduğunu açıklayın.

Metodoloji Notları
GRI’nın “Yönetim yaklaşımı” ilkesiyle karışmaması 
için bu kriter yeniden adlandırıldı. İç kontrollerin 
ve denetimin göz önünde bulundurulmasının 
gerekliliğine açıklık getirildi.

Borusan Holding
Öncelikli konuların yarısından fazlası için dış 
sistemler kullanılıyor ve iç kontrol mekanizmaları 
geliştiriliyor. Kullanılan sistemler holding 
bünyesindeki şirketler ve lokasyonlar bazında tek 
tek toplu bir tabloda listeleniyor.

Eczacıbaşı Holding
Öncelikli olarak belirlenen konuların çoğu için 
hem dış sertifikasyonlar (ISO, FEM, EU Ecolabels) 
hem de iç sistemler (Sustainable Marketing 
Guide, internal sustainability portal) geliştiriliyor. 
Bu konular kapsamında veri toplama süreci raporun 
en arkasında ayrıntılı aktarılıyor. Hem üretime hem 
satışa (müşterilere) yönelik kurgulanan eğitimler, 
danışmanlıklar, portfolyolar rapor içinde anlatılıyor.

Limak Holding
Limak Çimento Grubu ve Turizm Grubu kapsamında 
öncelikli konulara ilişkin hedefler, faaliyetler ve 
süreçlerin takibi amacıyla yönetim sistemleri 
oluşturuluyor. Kullanılan uluslararası standartlar ve 
sertifikalar tablo aracılığıyla konum bazlı gösteriliyor. 
Aynı zamanda “Çimento Grubu Entegre Yönetim 
Sistemi”ne geçilerek süreç yönetimi en uygun 
duruma getiriliyor.

İyi uygulamalar

İçerik: Uygulama ve kontroller



Metodoloji ve bulgular
Reporting Matters | Sayfa 42 

Hedefler ve taahhütler, belirgin ve 
ölçülebilir performans hedefleri 
veya bir kurumun belirli bir zaman 
diliminde başarması gereken 
yönetim etkinliklerini ifade eder. 
Bunlar, kurumun stratejisini ortaya 
koymak için kritik rol oynarlar, 
zaman içinde ilerlemeyi gösterirler. 

Öneriler
• Bütün öncelikli konular için baz verileri net olan 

kısa, orta ve uzun vadeli hedefler geliştirin.
• Hedeflerin SMART olduğundan emin olun.
• Üretime ve satışa dönük faaliyetleri de göz 

önünde bulundurarak, doğrudan operasyonların 
ötesine geçen hedefleri de dahil edin.

• Hedeflere yönelik ilerlemeyi ve hedeflere 
ulaşmanızı sağlayacak gelecek planlarınızı 
açıklayın.

Metodoloji Notları
Bazı hedefler için baz veri ihtiyacı vurgulandı. 
Zorunluluk olmasa da, SBT iyi uygulama olarak 
değerlendirildi ve gelecekte bunların WBCSD’nin 
değerlendirme çerçevesine resmi olarak 
dahil edilip edilmeyeceği, edilecekse nasıl 
olacağı değerlendiriliyor. 

Ülker
Öncelikli konuların neredeyse tamamı için 2024’e 
kadar SMART hedefler mevcut. Toplu bir tabloda 
bu hedefler kapsamında 2014 yılından itibaren 
ilerleme durumu ve hedeflerin ilişkili olduğu SKH’ler 
gösteriliyor. Böylece okuyucu tarafından güncel 
durum oldukça net ve bütüncül şekilde görülüyor.

Akçansa
SKH’ler kapsamında Akçansa 2020 sürdürülebilirlik 
hedefleri belirleniyor. Tablo yardımıyla her bir 
öncelikli konu kapsamında ve ürün bazlı olacak 
şekilde SMART hedefler, anahtar performans 
göstergeleri, 2016’daki ve 2017’deki gerçekleşme 
oranları aktarılıyor. 

Sütaş
Raporun en arka sayfasında 2020 sürdürülebilirlik 
hedefleri toplum, ekonomi, çevre ve kurum olmak 
üzere dört ana alanda görselleştirilerek veriliyor. 
Her alan kapsamındaki somut hedefler ve 2015, 
2016, 2017 olmak üzere üç yıllık ilerleme durumu 
infografikler yardımıyla gösteriliyor. 

İçerik: Hedefler ve taahhütler

İyi uygulamalar
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Öncelikli konu üstüne bütün 
ölçülebilir KPI göstergelerini 
raporlamak, kurumun güvenilirliği 
ve itibarı için çok önemlidir. Nicel 
ölçümleri anlatımlarla desteklemek 
performansı izlemeye ve 
gerektiğinde de harekete geçmeye 
yardımcı olur. 

Öneriler
• Tüm öncelikli konular için KPI’ları; girdiler, çıktılar, 

süreç, sonuçlar ve bağlamı bakımından geniş bir 
gösterge aralığında ele alın.

• Bütün verileri ve ölçümleri grafiklerle anlatın.
• Raporda yer alan verileri, performans eğilimlerini 

alanlarıyla birlikte açıklayın.
• Gerekirse, verilerin bölgesel kırılımlarını da 

ekleyin.
• Kilit göstergeler ve verileri birbirinden ayırın. 

Eğilimleri açıklamak için uygun bir zaman 
diliminde (genellikle üç yıl) veriler sunun.

Metodoloji Notları
Üyelere çeşitli gösterge tipleri kullanma yönündeki 
baskılar sürdürüldü. Gelecek yıllarda en yüksek 
puanlar için kapsama dayalı göstergelere (özellikle 
iklim değişikliğinin önemli olduğu yerlerde) ihtiyaç 
duyulduğu düşünülüyor.

Akçansa
Öncelikli konular kapsamında belirlenen hedefler 
için en az dört yıllık geçmişe dönük veriler yer alıyor. 
Böylece bu konuların uzun vadeli sürdürülebilirlik 
stratejisi kapsamında ele alındığı ve ilerleme 
durumunun etkin biçimde şirket tarafından takip 
edildiği anlaşılıyor. 

Unilever
Unilever “Sürdürülebilir Yaşam Planı” çerçevesinde, 
üç ana konu çerçevesinde net olarak belirlenen 
KPI’lar kapsamında geçmiş performans hem 
metin içinde hem de toplu bir şema halinde, yüzde 
üzerinden verilerle açıklanıyor.

Kordsa
Öncelikli konulara dair belirlenen anahtar 
performans göstergelerine ilişkin güncel 
durum hem metinler yardımıyla hem de çeşitli 
şemalarla aktarılıyor.

İyi uygulamalar

İçerik: Performans
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Stratejik ortaklıklar ve iş birlikleri, 
ortak bir hedefi paylaşan paydaşlar 
arasında uzmanlığı, kaynakları 
ve iletişim ağlarını birleştirerek 
eylemlerin hızlandırılmasına ve 
çözümlerin ölçeklendirilmesine 
yardımcı olabilir. İş birlikleri, bir 
şirketin öncelikli sorunlarını ele 
almaya ve stratejiyi uygulamasına 
destek olmaya odaklanır.

Öneriler
• Öncelikli konulardaki değerlendirmeleriniz, 

strateji ve hedefleriniz çerçevesinde belirlenen 
sürdürülebilirlik gündeminizi açıkça ileriye 
taşımak için, STK, yerel topluluklar, kamu 
kurumları ve sanayi grupları ile kilit ortaklıklar ve iş 
birlikleri kurun.

• Bu iş birlikleri ve ortaklıkların, öncelikli 
konularınızla veya şirketin ana faaliyetiyle nasıl 
örtüştüğünü açıklayın.

• Önemli iş birlikleri için hedeflerin ve çıktıların yanı 
sıra kurumunuzun rolünü de anlatın.

• Eğer bazı iş birliklerine daha fazla önem verildiyse, 
bunun nedenlerini açıklayın.

Metodoloji Notları
Tüm ortaklıkların, iş birliklerinin aksine 
bir takım önemli faaliyetler için ek bilgi 
(kuruluşun rolü, amaçları, sonuçları) beklendiği 
açıklığa kavuşturuldu.

Çimsa
Öncelikli konuların hayata geçmesi için ihtiyaç 
duyulan stratejik iş birlikleri, öncelikli konular altında 
belirleniyor ve ilgili proje/uygulama kapsamında 
Çimsa tarafından yapılan sunum ve katkılar 
detaylandırılarak tablo halinde rapora dahil ediliyor.

Vodafone
Her bir öncelikli konunun anlatıldığı bölümde, o 
konu kapsamında yürütülen projenin ismi ve hedefi, 
proje ortakları ve gerçekleştirilenler madde madde 
anlatılıyor. Böylece Vodafone’un ilgili odak alanında 
hangi kurum(lar) ile iş birliği yaptığı, nedeni ve bu iş 
birliklerinde Vodafone’un rolleri ve sorumlulukları 
okuyucu tarafından net olarak anlaşılıyor.

İçerik: Stratejik iş birlikleri

İyi uygulamalar
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Somut faaliyetler, raporlama 
döneminde gerçekleşen 
sürdürülebilirlik aktivitelerini 
raporlamayı ve devam eden 
girişimlerin ilerleyişi hakkında 
güncellemeleri içerir. Sıklıkla çıktı 
odaklı vaka analizleri olarak da 
adlandırılırlar. 

Öneriler
• Stratejiyi geliştiren ve öncelikli konulara bağlı, 

sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetler hakkında 
örnekler sunun ve uygun yerlerde bu faaliyetler 
ve programlar için tarihsel bağlama yer verin.

• Öncelikli konular için tonu dengelenmiş stratejik, 
sonuca dayalı vaka analizleri geliştirin.

Metodoloji Notları
2018’deki kritere göre önemli bir değişiklik olmadı.

Koç Holding
Öncelikli olarak belirlenen konuların tamamı 
kapsamında yapılan özel sektör, kamu, sivil toplum 
iş birlikleri detaylıca aktarılıyor. Her odak alan 
kapsamında belirlenen hedefler ve aksiyon planları, 
ilgili bölümlerin altında verilen topluluk şirketlerinden 
örnekler ve iyi uygulamalar ile somutlaştırılıyor.

Eczacıbaşı Holding
Öncelikli alanların hepsine yönelik somut 
uygulamalar, programlar ve girişimler, gerekli 
yerlerde tarihsel açıklaması da eklenerek anlatılıyor. 
Özellikle “İnovasyon” odak alanı altındaki programlar 
daha geniş bir stratejik bakışla bağlantılı olarak, 
yalnızca çıktı değil değişim/sonuç (outcome) odaklı 
şekilde açıklanıyor. 

İyi uygulamalar

İçerik: Somut faaliyetler
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Erişilebilirlik, farklı hedef kitlelerin 
raporda sürdürülebilirlik içeriğine 
kolayca erişimiyle ilgili bir kriterdir. 

Öneriler
• Sürdürülebilirlik içeriğine şirketinizin web sitesinin 

ana sayfasından kolaylıkla erişilebileceğine emin 
olun.

• Farklı paydaşlara farklı iletişim kanalları ve değişik 
formatlarda raporunuzu sunun.

• GRI Indeksi’ne kolayca erişildiğinden, aktif 
bağlantılarla kolayca bulunabildiğinden emin 
olun.

Metodoloji Notları
Bu kriter için göz önünde bulundurulması gereken 
format aralığı netleştirildi. 2017’den itibaren bazı 
üyeler için puan düzenlemesiyle sonuçlanan, GRI 
indekslerinin uygulanmış olmasına daha fazla 
önem verildi.

ENKA İnşaat ve Sanayi
Sürdürülebilirlik raporuna ve rapordaki 
tüm içeriklere web sitesinde anasayfadaki 
“Sürdürülebilirlik” sekmesi sayesinde kolayca 
erişilebiliyor. Raporun iki dilde hazırlanması, web 
sitesinde GRI İçerik İndeksi’nin de görünür olması 
ve rapor içeriklerinin ayrı ayrı indirilebilmesi farklı 
hedef kitlelerin bilgiye erişimini kolaylaştırıyor.

Garanti Bankası
Yalnızca sürdürülebilirlik stratejisi, hedefleri ve 
gelişmelere yer verilen mikrositenin hazırlanması, 
sürdürülebilirliğin bankanın ana odaklarından biri 
olduğunu ve şirket içinde sahiplenildiğini gösteriyor. 
Bu siteden hem sürdürülebilirlik raporuna, hem 
de genel anlamda içeriğe rahatça erişilebiliyor. 
Raporu çift dilli hazırlayarak, basılı versiyonda ise 
finansal verilere yalnızca özet olarak yer vererek 
farklı hedef kitleler göz önünde bulunduruluyor.

Ülker
Rapor, hedef kitleye uygun şekilde hem İngilizce 
hem Türkçe hazırlanmış. Alternatif olarak rapor 
içerikleri, 2024 hedeflerini anlatan kısa film ile 
desteklenerek, erişim artırılıyor ve raporun etki 
alanı genişletiliyor. Ayrıca, şirketin sürdürülebilirlik 
çalışmalarına yer vermek amacıyla, tasarımı raporla 
uyumlu ayrı bir mikrosite bulunuyor.

Deneyim: Erişilebilirlik

İyi uygulamalar

https://www.enka.com/sustainability/tr/
https://surdurulebilirlik.garanti.com.tr/
http://www.surdurulebilirlik.ulker.com.tr/
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ENKA Kurumsal Sürdürülebilirlik 
Şefi İnci Bozokluoğlu, web sitelerinin 
sürdürülebilirlik bölümünü, 
sürdürülebilirlik stratejisi, politikaları 
ve toplumsal yatırımlar dahil olmak 
üzere sürdürülebilirlikle ilgili tüm 
bilgilere kolayca erişilmesine özen 
göstererek tasarladıklarını belirtiyor.

ENKA’nın sürdürülebilirlik stratejisi ve faaliyetlerini farklı hedef 
kitlelerle hangi yöntemlerle buluşturuyorsunuz?

ENKA olarak iç ve dış paydaşlarımıza yönelik ekonomik, çevresel ve 
sosyal sorumluluklarımızın bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik 
anlayışı benimsemekte ve stratejimizi de bu temeller doğrultusunda 
paydaşlarımızın katılımıyla oluşturmaktayız. Kurumsal yapımızın 
gereklilikleri, faaliyet gösterdiğimiz farklı sektörler ve coğrafyalar 
nedeniyle birçok farklı kitleye hitap ediyoruz. Bu nedenle, 
sürdürülebilirlik stratejimizi, hedeflerimizi ve faaliyetlerimizi ENKA 
çatısı altında bulunan, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve faaliyetlerimiz 
gereği sorumluluk sahibi olduğumuz paydaşlarımızla, en doğru, 
kolay ve güvenli şekilde paylaşmayı önceliklerimiz arasında 
görüyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik stratejimiz de dahil olmak 
üzere sürdürülebilirlik alanında gösterdiğimiz tüm faaliyetlerimize 
ilişkin bilgileri paydaşlarımızla buluştururken, birçok kriteri göz 
önünde bulunduruyoruz. Paylaştığımız bilgilerin rahat erişilebilirliğini 
sağlamak, farklı okuyucu kitlelerine hitap etmek ve içeriğin herkes 
tarafından kolaylıkla anlaşılabilirliğini sağlamak yaklaşımımızın 
temelini oluşturuyor.

ENKA’nın etki alanları ve SKH’ler doğrultusunda oluşturduğumuz 
sürdürülebilirlik stratejimizin web sitemizde (www.enka.com/
sustainability), Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığımız 2017 
Sürdürülebilirlik Raporu’muzda ve şirket içi duyurular aracılığıyla, 
tüm paydaşların erişimine açık olmasına dikkat ediyoruz. Bunun yanı 
sıra, yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalıştayları 
ve eğitimleriyle sürdürülebilirlik stratejimizin tüm çalışanlarımız, 
iştiraklerimiz ve iş ilişkisinde olduğumuz paydaşlarımız tarafından 
benimsenmesine destek oluyoruz.

Web sitemizi, tüm paydaşlarımızla bilgi paylaşmak için en güvenli ve 
hızlı yollardan biri olarak görüyoruz. Web sitemizi tüm gelişmelerimizle 
sürekli olarak besleyerek, güncel tutuyoruz. Türkçe, İngilizce ve 
Rusça olmak üzere üç dil seçeneği olan web sitemizde, ENKA ve 
iştiraklerinin sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin gelişmelerin yanında, 
sürdürülebilirlik raporumuza da konu olan iş süreçlerimize ilişkin detaylı 
içeriklere yer vermeye özen gösteriyoruz.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimize ilişkin gelişmeleri daha geniş 
kitlelere ulaştırabilmek için sosyal medyanın da oldukça güçlü bir 
araç olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle kurumsal sosyal medya 
hesaplarımızda, web sitemizde paylaştığımız güncel haberleri tüm ilgili 
tarafların erişimine sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik raporunuzdaki bilgileri çevrimiçine taşırken 
nelere dikkat ediyorsunuz? Gelişen teknolojilerle birlikte bu 
yöntemin geleneksel raporların yerini tamamen alacağını veya 
alması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Sürdürülebilirlik raporumuzda yer alan bilgileri mümkün olabilecek 
en geniş kitleye, en hızlı ve en kolay şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. 
2017 yılında hazırladığımız sürdürülebilirlik raporumuzu, ENKA’nın 
çevresel hedeflerine uyum gösterecek şekilde ve kağıt kullanımını en 
az seviyeye indirme ilkesini gözeterek, basılı olarak dağıtmak yerine, 
çevrimiçi belge olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaştık. Raporu aynı 
zamanda web sitemizde çevrimiçi olarak erişilebilir hale getirdik. 
Böylece hem herkes tarafından ulaşılabilirliğini, hem de çevre dostu 
bir uygulama olarak ENKA kültürüyle bütünlüğünü sağladık.

Web sitemizin “Sürdürülebilirlik” bölümünde “Yayınlar” sekmesinin 
altında, sürdürülebilirlik raporumuz çevrimiçi görüntülenebilmekte 
veya PDF olarak indirilebilmektedir. Web sitemizin sürdürülebilirlik 
bölümünü, sürdürülebilirlik stratejimiz, politikalarımız, rapor 
dışındaki sürdürülebilirlik alanında yaptığımız çalışmalarla 
besliyoruz. Ayrıca haberler, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, 
etik ve uyum çalışmalarımız, toplumsal yatırımlarımız dahil 
olmak üzere sürdürülebilirlik ile ilgili tüm bilgilerimize, kısa 
sürede erişimin sağlanmasına özen göstererek tasarladık. 
Sürdürülebilirlik raporumuzun içeriğinde de pek çok başlığın altına, 
konuyla ilgili web sitemizden bağlantılar ekleyerek, okuyucuların daha 
detaylı bilgiye kolay erişmelerini sağlamayı hedefledik.

Zaman içerisinde, gelişen teknolojilerle birlikte çevrimiçi içeriklerin, 
geleneksel raporların yerini alacağını, raporlarda yer alan 
bilgilerin okuyuculara daha pratik ve daha yaratıcı yöntemlerle 
ulaştırılabileceğini düşünüyoruz.

Erişilebilirlik - ENKA

https://www.enka.com/sustainability/
http://www.enka.com/sustainability
http://www.enka.com/sustainability
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Sürdürülebilirlik iletişiminde ilgi 
çekici ve güvenilir bir hikaye 
anlatmak, içeriğin hayata 
geçirilmesine yardımcı olur. İyi bir 
hikaye sürdürülebilirlik bilgilerinin 
kuruluşun benzersiz kişiliğiyle ilgili 
olduğunu ve onu yansıttığını da 
gösterir.

Öneriler
• Raporun anlatımını yönlendirmek için açık, ilham 

veren ve şirkete özgü bir mesaj geliştirin.
• Rapor boyunca bu kapsamlı mesajı destekleyici 

bir içerik tasarlayın.
• Mesajı ve anlatımı desteklemek için konuyla ilgili, 

çekici ve anlamlı vaka analizlerine yer verin. 
• Etkileyici, ilginç, okuyucuyla bütünleşen bir ton 

kullanın.

Metodoloji Notları
Bu kriterdeki bazı tanımlar ve kavramlar yeniden 
değerlendirildi ve açıklandı.

Koç Holding
“Birlikte” yaklaşımı raporun başından itibaren 
kurguya yön veriyor. Tüm topluluk şirketlerinin 
gittikçe artan etki alanına da dikkat çeken 
manifesto, sürdürülebilirlik stratejisinin de 
bel kemiğini oluşturuyor. Böylece raporun 
okuyucu açısından ilgi çekici olması sağlanıyor, 
okunurluğu artırıyor.

Şekerbank
“Kökleri geleceğe ulaşan banka” ana mesajı 
etrafındaki kurgu, kapaktan itibaren tüm rapora yön 
veriyor. Mesaj, raporun başında birkaç paragraf 
ile okuyucuya açıklanıyor ve Şekerbank’ın varoluş 
amacının sürdürülebilir kalkınma olduğu, dolayısıyla 
sürdürülebilirlik stratejisinin, önceliklerinin 
köklerinden geldiği vurgusu yapılıyor. 

Deneyim: Hikayeleştirme ve mesajlar

İyi uygulamalar
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Bir raporun içinde dolaşım ve akış, 
kullanıcı deneyimi üzerinde büyük 
bir etki yaratabilir. Metnin mantıklı 
bir sırada akması ve kullanıcının 
ilgili bilgileri bulabilmesi önemlidir. 
Yönlendirme, çapraz referanslama 
ve gezinme araçları kullanmak, 
okuyucunun hızlı bir şekilde bilgiyi 
bulabilmesine yardımcı olur.

Öneriler
• İçeriği gruplayarak, rapor boyunca bilgileri tutarlı 

bir biçimde sunun. 
• Raporun mantıklı ve sezgisel bir şekilde akması 

için içeriği doğru biçimde sınıflandırın.
• Ek bilgilerin kolayca bulunabilmesi için rapor içi 

dolaşım araçları kullanın, dahili ve harici 
bağlantılar ekleyin.

Metodoloji Notları
Bu kriterdeki bazı tanımlar ve kavramlar yeniden 
değerlendirildi ve açıklandı.

Ülker
“İçindekiler” kısmından itibaren raporun tamamında 
bölümler arası çapraz referanslar ve gezinme 
araçlarının eklenmesi rapor içi dolaşımı artırıyor. 
Dış kaynaklara referans verilmesi gerektiğinde 
ilgili yerlere bağlantıların eklenmesi, okuyucunun 
rapor haricinde de farklı mecralardan bilgiye 
erişmesini kolaylaştırıyor.

Vodafone
Raporun tasarımında üst kısma eklenen sabit 
çubuk yardımıyla farklı bölümler arası dolaşım 
kolaylaştırılıyor. Rapor içi bölümlerin odak alanları 
ile aynı başlıklara sahip olması okuyucunun içerik 
akışına hakim olmasını sağlıyor. 

TSKB
Raporun “içindekiler” kısmında her bir bölüm için 
ayrı bir ikon bulunuyor ve raporun devamında sağ 
üstte bulunan bu ikonlar yardımıyla ilgili bölüme 
erişim sağlanabiliyor. 

Deneyim: Rapor içi dolaşım ve akış

İyi uygulamalar
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Mükemmel tasarım iki temel işlevi 
yerine getirir. Birincisi, içeriğin 
ilgi çekici bir şekilde hayata 
geçirilmesi, ikincisi bilgilerin hızlı 
ve kolayca anlaşılmasını sağlayan 
mükemmel bir kullanıcı deneyimi 
yaratması.

Öneriler
• Raporunuzun içeriğini geliştirmek için renk, 

tipografi, grafik, illüstrasyon, şema ve boşluk gibi 
tasarım öğelerinden yararlanın.

• Tasarım öğelerinin içerik, mesajlar ve kurumsal 
kimlikle uyumlu olmasına özen gösterin.

• Görsellerin içeriğe uygun olduğundan, şirketinizi 
ve raporda değinilen kavramları yansıttığından 
emin olun.

Metodoloji Notları
Bu kriterdeki bazı tanımlar ve kavramlar yeniden 
değerlendirildi ve açıklandı.

Garanti Bankası
Renkler, tipografi, grafik, diyagramlar ve “Dünyayı 
hayal gücü döndürür” ana mesajı ile kapsamlı 
şekilde kurgulanan raporda, hedef kitleyle 
uyumlu bir tasarım sunuluyor. Bölüm metninde 
kullanılan kelime sayısı, okuma süresi ve en çok 
kullanılan kelimeler için belirlenen ikonlar ile 
tasarım farklılaştırılıyor ve her bölümün başında 
okuyucu bilgilendiriliyor.

Vodafone
Rapor boyunca ilgili yerlere eklenen QR kodları ve 
çeşitli uygulamalarla, projelere ve dış kaynaklara 
yönlendirme yapılıyor. “Enerji inovasyonu” odak 
alanı altında yer alan “Vodafone Akıllı Köy”ün QR 
kodu yardımıyla havadan izlenebilmesi sağlanarak 
geleneksel PDF rapor formatının dışına çıkılıyor.

Deneyim: Etkileyici tasarım

İyi uygulamalar
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World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD)
Sürdürülebilir bir dünya için iş dünyasının katkısını artırmak amacıyla 
küresel çapta faaliyet gösteren WBCSD, 200’den fazla şirketin üye 
olduğu İsviçre merkezli bir düşünce kuruluşudur. Uluslararası faaliyet 
gösteren ve birçok farklı sektörde operasyonları olan üyeleriyle 
WBCSD, küresel iş dünyasının sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarına 
birçok proje ve çalışma grubuyla destek veriyor. Yalnızca şirketlerin 
değil, sürdürülebilirlik alanında çalışma yapan diğer düşünce 
kuruluşlarının da katkısını sağlamak için Küresel Ağ (Global Network) 
Platformu’nu oluşturan WBCSD’nin Türkiye iş ortağı 2004 yılından bu 
yana SKD Türkiye’dir. 

www.wbcsd.org

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 
(SKD Türkiye)
SKD Türkiye, iş dünyasında sürdürülebilir kalkınmanın daha iyi 
anlaşılması, benimsenmesi, yaşama geçirilmesi amacı ile 2004 yılında 
kuruldu. WBCSD’nin bir üyesi ve iş ortağı olarak Türkiye’yi uluslararası 
düzeyde temsil ediyor. 19 farklı sektörün temsil edildiği derneğin 60 
üyesi bulunuyor. SKD Türkiye üyeleri, Türkiye GSMH’sinin üçte birini 
oluşturuyor ve yaklaşık 350 bin kişilik istihdam yaratıyor. 

www.skdturkiye.org

PwC Türkiye
Uluslararası alanda saygın bir denetim, danışmanlık ve vergi 
hizmetleri şirketi olan PwC, 158 ülkede faaliyet göstermektedir. 
Bu organizasyonun bir parçası olan PwC Türkiye, toplumda güven 
oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmek amacıyla 1981’den 
bu yana Türkiye’de iş dünyasına hizmet sunmaktadır. 

www.pwc.com.tr

Radley Yeldar
Şirketler, kamu kurumları ve girişimler başta olmak üzere farklı tür 
ve büyüklükteki kurum ve kuruluşlara sürdürülebilirlikten marka ve 
itibar yönetimine, dijital dönüşümden paydaş iletişimine birçok farklı 
konuda danışmanlık sunan Radley Yeldar, İngiltere merkezli bir “yaratıcı 
danışmanlık” şirketidir. Bünyesindeki 200 uzman ile 30 yıldan fazla 
süredir kurumların hikayelerinin oluşturulması, bunların doğru ve 
basit iletişiminin yapılması, davranış değişikliği yaratılması ve çıktıların 
alınması konularında kurumlara yol göstermektedir. 

www.ry.com

http://www.wbcsd.org
http://www.skdturkiye.org
http://www.pwc.com.tr
http://www.ry.com
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Proje ekibi

Konca Çalkıvik 
Genel Sekreter

Münevver Bayhan  
Yönetici

Simla Akbulut  
Uzman

Mert Güller 
Dış İlişkiler Sorumlusu

SKD Türkiye Proje Ekibi

Evren Sezer 
Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri 
Ortak

Deniz Baran 
Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri  
Müdür

Sena Kazar  
Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri 
Kıdemli Danışman

Cansu Coşkun Görgülü 
Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri  
Danışman

Tutku Alpsar 
Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri  
Danışman

6

Proje Ekibi

PwC Proje Ekibi

Işıl Uysun
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AkçanSA / Sürdürülebilirlik Raporu 2016-2017

Allianz Sigorta A.Ş. / Sürdürülebilirlik Raporu 2017

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. / Sürdürülebilirlik Raporu 2017

Borusan Holding A.Ş. / 2017 Sürdürülebilirlik Raporu 

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. / Sustainability Report 2017

Coca-Cola Meşrubat Paz. Danış. San. ve Tic. A.Ş. / Sustainability Report 2017

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. / 2017 Entegre Faaliyet Raporu

Eczacıbaşı Holding A.Ş. / Sustainability Report 2017

Elif Holding A.Ş. / Sustainability Report 2017-2018

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. / 2017 Sürdürülebilirlik Raporu

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. / Sürdürülebilirlik Raporu 2017

IC İçtaş İnşaat - Astaldi / Sustainability Report 2017

İSS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. / Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2017

Koç Holding A.Ş. / Sustainability Report 2016-2017

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. / Sustainability Report 2017

Limak Holding A.Ş. / Sürdürülebilirlik Raporu 2016-2017

OYAK Maden Metalürji Grubu / 2017 Sürdürülebilirlik Raporu

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. / 2017 Sürdürülebilirlik Raporu

Şekerbank T.A.Ş. / Sürdürülebilirlik Raporu 2017

T. Garanti Bankası A.Ş. / 2017 Entegre Faaliyet Raporu

TAV Havalimanları Holding A.Ş. / Sürdürülebilirlik Raporu 2016-2017

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. / Entegre Rapor 2017

Unilever Sanayi Ve Ticaret Türk A.Ş. / Sürdürülebilir Yaşam Planı Türkiye İlerleme Raporu 2017

Ülker Bisküvi A.Ş. / 2017 Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. / Sürdürülebilirlik Raporu 2016/17
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Reporting Matters
Taslak Geri Bildirim Raporu:

İşbirliği ile:

Genel Görünüm

İlkeler (P)

Analiz

Güçlü Unsurlar Gelişime Açık Unsurlar:

İçerik (C) Deneyim (E)

Gizli Belge

0  Kriterlerin hiçbir şartı karşılanmamış
1  Kriterlerin birkaç şartı karşılanmış 
2  Kriterlerin bazı şartları karşılanmış

3  Kriterlerin birçok şartı karşılanmış
4  Kriterlerin tüm şartları karşılanmış
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P1. Bütünlük

P2. Önemlilik 

P3. Paydaş Etkileşimi 

P4. Trendler / Dış Faktörler

P5.  Dış Güvence

P6. Denge 

P7. Özet Anlatım 
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E2. Hikayeleştirme ve Mesajlar 

E3. Rapor İçi Dolaşım ve Akış 
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Terimler

Beyan 
Beklentiyi aşan bilgi paylaşımı Over-disclosure
Şirketin, belirlediği öncelikli konular hakkında gerekenden fazla açıklama yaptığı ve/
veya öncelikli konular haricinde bilginin sunulduğu durumdur.
Beklentinin altında kalan bilgi paylaşımı Under-disclosure
Şirketin, belirlediği öncelikli konuları hakkında temelde gerekli olan bilgiyi 
paylaşmadığı durumdur.

Birleşik rapor 
Sürdürülebilirlik raporu içerikleri (örn. sosyal ve çevresel açıklamalar) ile 
geleneksel faaliyet raporundaki (örn. finansal veriler) içerikleri birleştiren rapordur. 
Sürdürülebilirlikle ilgili bilgiler, birleşik raporun genellikle ilgili bölümünde bulunur

Değer zinciri
Bir ürünün üretime dönük ve satışa dönük yaşam döngüsünü; malzeme tedariki, 
üretim, tüketim ve bertaraf, geri dönüşüm süreçlerini de kapsayan, işlem ve 
servisleri tarif etmekte kullanılan terimdir. 

Doğal sermaye 
İnsan yaşamını olanaklı kılan dünya üzerindeki yenilenebilir ve yenilenemez doğal 
kaynakların (örn. bitkiler, hayvanlar, hava, su, toprak, mineral) bütünüdür.

Ekstra finansal bilgi 
Yatırım kararı alma süreçlerinin bir parçası olarak kabul edilen ve geleneksel 
değişkenlerin ötesinde var olan çok çeşitli konuları içeren bilgidir. Ekstra finansal 
bilgi (extra financial information) ESG faktörleri, niceliksel veya niteliksel olabilir. 
Bu bilgiler, şirketin karbon ayak izini yönetmek ve hesap verebilirliği sağlamak gibi 
sürdürülebilirlik, etik ve kurumsal yönetişim konularını içerebilir.

Entegre rapor 
Bir kurumun stratejisi, yönetişimi, performansı, geleceğe yönelik beklentileri 
ve hedeflerinin kısa, orta ve uzun vadede dış çevre bağlamında nasıl değer 
yaratacağına ilişkin öz ve kısa bir rapordur. Entegre rapor, Uluslararası Entegre 
Raporlama Konseyi’nin <IR> Çerçevesi’ne uygun olarak hazırlanır. Bu rapor tipinde, 
finansal sermaye sahiplerine şirketin zaman içinde nasıl değer yarattığı açıklanır. 
Entegre rapor, şirket tarafından kullanılan ve üzerinde etki yaratılan kaynaklar ve 
ilişkiler (sermayeler olarak da adlandırılır) hakkında bilgi vermeyi amaçlar.
Etkiler 
Doğrudan etkiler 
Bir şirket tarafından yürütülen iş faaliyetlerinin sonuçlarının çevre ve toplum 
üzerindeki etkileridir.
Dolaylı etkiler 
Bir şirketin proje veya faaliyetinin doğrudan bir sonucu olmayan ve bazen “ikinci 
seviye” veya “üçüncü seviye” etkiler olarak anılan, üretime dönük ve satışa dönük 
faaliyetlerin çevre ve toplum üzerindeki etkileridir.

Finansal sermaye 
Ürün üretiminde ve hizmet sunumunda kullanılmak üzere hazır bulunan ve 
özkaynak, borçlanma veya hibe yoluyla elde edilen ya da, yatırımlar veya 
operasyonlar ile oluşturulan fon havuzudur. 

GRI Standartları 
Ekim 2016’da oluşturuldu ve G4 Kılavuzu’nun yerini alarak, modüler ve birbiriyle 
ilişkili bir yapıdan oluşan sürdürülebilirlik raporlaması için ilk küresel standartları 
getirdi. G4 Kılavuzu’nda yer alan “temel” ve “kapsamlı” uyumluluk seçenekleri 
kullanılmaya devam ediyor. GRI Standartları, Temmuz 2018’den bu yana GRI 
raporları için kabul edilen tek biçim oldu. 
Uyumluluk seçenekleri 
Temel: Organizasyon, belirlenen her öncelikli konu için yönetim yaklaşımı ve en az 
bir gösterge hakkında genel bir bilgilendirme yapar.
Kapsamlı: Organizasyon, belirlenen her öncelikli konu için, genel yönetim yaklaşımı 
ve öncelikli konu ile ilgili tüm göstergeleri açıklar.
Güvence 
Bağımsız bir denetim firması tarafından, bir kurumun belirli kriterlere ve standartlara 
dayalı faaliyetlerinin temelindeki sistemler, veriler, işlemler ve performansı hakkında, 
kamuoyuna açık bilgilendirmelerinin değerlendirilmesi için kullanılan yöntem ve 
süreçlerdir. Güvence, kurumun güvenilirliğini artırmak için, denetim firmasının 
değerlendirme sürecinin sonuçlarının da yer aldığı bir beyan içerir. 
Makul güvence 
Denetim firmasının, denetime özne olan konuyla ilgili bir bütün olarak ele aldığı 
bilgiyi sonuçlandırmak için gerekli bulguları toplamasına ilişkin konsepttir. 
Makul güvence denetiminde, istenen pozitif sonuca varabilmek için, denetim 
firmasının tekrar eden ve sistematik bir katılım sürecinin parçası olarak yeterli ve 
uygun bulgu elde etmesi gerekir. 
Sınırlı güvence 
Sınırlı güvence denetiminde, yeterli ve uygun bulguyu toplamak için gereken 
işlemlerin niteliği, zamanlaması ve kapsamı makul güvence denetimine göre 
özellikle sınırlı tutulur. 

İç denetim 
Kurumun faaliyetlerine değer katmak ve işleyişini geliştirmek için tasarlanan 
bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık etkinliğidir. İç denetim; risk 
yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek 
için sistematik, disiplinli bir yaklaşım getirir ve böylece kurumun hedeflerine 
ulaşmasına yardımcı olur.

İnsan sermayesi 
İnsanların becerileri, yeterlikleri, deneyimleri ve yenilik yaratma motivasyonlarını 
ifade eder.

Kanal
Yayımlanan bilgilerin açıklanma ve paydaşlara iletim yoludur.
Genel kabul görmüş raporlama
Şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkedeki şirketler hukuku, uyum veya menkul 
kıymetler kanunları dahilinde hazırlanan yıllık faaliyet raporlarıdır. Bu raporda mevcut 
ve potansiyel yatırımcılar için şirketin performansı ve finansal durumu yer alır.
Entegre rapor 
Bir kurumun stratejisi, yönetişimi, performansı, geleceğe yönelik beklentileri 
ve hedeflerinin kısa, orta ve uzun vadede dış çevre bağlamında nasıl değer 
yaratacağına ilişkin öz ve kısa bir rapordur. Entegre rapor, Uluslararası Entegre 
Raporlama Konseyi’nin <IR> Çerçevesi’ne uygun olarak hazırlanır. Bu rapor tipinde, 
finansal sermaye sahiplerine şirketin zaman içinde nasıl değer yarattığı açıklanır. 
Entegre rapor, şirket tarafından kullanılan ve üzerinde etki yaratılan kaynaklar ve 
ilişkiler (sermayeler olarak da adlandırılır) hakkında bilgi vermeyi amaçlar.
Sürdürülebilirlik raporu 
Kurum veya şirket tarafından yayımlanan ve günlük faaliyetlerinin neden olduğu 
sosyal ve çevresel etkilerin, sürdürülebilirlik performansının ve onun etkilerinin 
anlatıldığı rapordur.
Uzman sistemler 
Şirketlerin çevrimiçi yanıt sistemleri, anketler ve formlar yoluyla doğrudan bir kurum 
veya yetkili makamlara bilgi iletmesine olanak tanır.

Kapsam 
Raporlama döneminde ve raporda değinilen sürdürülebilirlik konularının çeşitliliği.

Kapsam seviyeleri  
Kapsam 1  
Bütün süreçleri kapsayan doğrudan seragazı salımları.
Kapsam 2 
Elektrik, buhar veya ısı tüketiminden kaynaklanan dolaylı seragazı salımları.
Kapsam 3 
Petrol ve benzeri ürünlerin çıkarılması ve üretimi, raporlama yapan tüzel kişiliğe 
ait olmayan araçların ulaşım faaliyetleri, dışarıdan alınan hizmetler, atıkların yok 
edilmesi gibi “seviye 2’ye” dahil olmayan elektrikle ilgili faaliyetleri (örn. iletim ve 
dağıtım kayıpları) kapsayan diğer dolaylı salımlar. 

Kurumsal risk yönetimi (ERM) 
Kapsamlı bir organizasyonel bakış açısıyla yapılan risk değerlendirmesidir. 
ERM aracılığıyla her tür bilinmezlik organizasyonun bütün birimlerince dikkate alınır. 
Risklerle ilgili tüm bilgilerin derlenmesindeki amaç, tüm risk kategorileri kapsamında 
karar verme mekanizmalarında tutarlılığı sağlamaktır. Düzenleyici ve denetleyici 
merciler giderek artan oranda organizasyonların yönetişim, risk ve uyum için 
bütüncül bir yaklaşım benimsemesini beklemektedir.

http://entegreraporlamatr.org/tr/
http://entegreraporlamatr.org/tr/
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Küresel raporlama girişimi (GRI)  
GRI G4 Raporlama Kılavuzu (GRI G4 Guidelines)
Nisan 2013’te oluşturuldu. Harf-bazlı eski G3 Kılavuzu seviyeleri, iki “uyumluluk” 
seviyesiyle (“temel” ve “kapsamlı”) değiştirilerek birçok yeni standart bildirim 
eklendi. Önceliklendirme süreci ve tedarik zincirindeki etkilere daha fazla odaklanan 
GRI G4, yönetişim üzerine yeni ve çeşitli standart bildirimler oluşturdu. Ayrıca, her 
bir öncelikli konunun etkisinin sınırlarını belirlemek için kullanılan süreci tanımlama 
zorunluluğu getirildi. Bunlar daha sonra GRI Standartları olarak değiştirildi.

Öncelikli konuların kilit performans göstergeleri (KPI) 
Bir şirketin, belirlediği hedeflere ulaşmasında önceliklendirdiği konularda 
performansını ölçmek ve karşılaştırmak için kullandığı ölçülebilir göstergelerdir. 
Öncelikli konulara ilişkin kilit performans göstergeleri örnekleri: 
Girdi göstergeleri: Örn. kaynakların veya insanların özellikleri
Çıktı göstergeleri: Örn. adetler ve verimlilik
Süreç göstergeleri: Örn. hatalar, denetimler, uyumsuzluklar
Sonuç göstergeleri: Örn. davranış değişimi ve program sonuçları
Bağlam göstergeleri: Örn. ekolojik sınırlarla ilgili göstergeler

Raporlama gereklilikleri
Şirketlerin raporlama koşullarına ne ölçüde uymaları gerektiğini ifade eder.
Zorunlu 
Zorunlu hüküm, kurumlara kapsamına giren konular hakkında raporlama veya yanıt 
verme yükümlülüğü getirir. 
Gönüllü 
Gönüllü hükümlerin tanımlanmış zorunlulukları yoktur ancak, yenilikçi olmak için 
fırsatlar sağlayan ve genellikle daha detaylı raporlamalardır. 

Raporlama hükümleri
Raporlama yükümlülükleri, raporlama kaynakları ve yönetim kaynakları için 
ortak terimdir.

Satışa dönük faaliyetler 
Malzemelerin işlenerek, bitmiş bir ürün elde edilmesi ve son kullanıcıya 
dağıtılmasıyla ilgili faaliyetlerdir (örn. imalat, dağıtım ve tüketim).

Sınır 
Raporda performansı değerlendirilen tüzel kişilerin çeşitliliği (örn. iştirakler, ortak 
girişimler, alt yüklenici faaliyetleri). Raporda sınırları belirlemek için, iki noktayı göz 
önüne almak gerekir. Biri, bir şirketin yönettiği işletmelerin alanı ki genellikle buna 
“örgütsel sınırlar” denir ve finansal raporlamada kullanılan tanımlarla bağlantılıdır. 
Diğeri de etkilendiği işletmelerin alanıdır. Buna da “operasyonel sınırlar” denir.

SMART Hedefler
Sürdürülebilirlikle ilgili öncelikli konularda, amaçların belirlenmesine rehberlik eden 
hedefler için kullanılan bir kısaltmadır. Harfler sırasıyla belirli (spesific), ölçülebilir 
(measurable), ulaşılabilir (achievable), gerçekçi (realistic) ve zaman sınırlı (time-
bound) hedefleri ifade eder. 

Sosyal sermaye 
Topluluklar, paydaşlar ve diğer ağların içinde ve arasında var olan kurumlar 
ve ilişkiler ile toplumların bireysel ve kolektif refahının artmasını sağlayan 
bilgi paylaşımı.

Sürdürülebilir değer zinciri yaklaşımı 
Kurumun, değer zincirinin sürdürülebilirlik performansı üzerindeki etkisini 
nasıl belirlediği, değerlendirdiği ve belgelediğini açıklayan bir metodolojidir. 
Hem toplumun hem de kurumun, ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsüyle ilişkili 
çevresel ve sosyal zorlukları daha iyi anlamasına olanak tanır. 

Üretilen sermaye 
Malların üretiminde ve hizmetlerin sunumunda (örn. binalar, ekipman, altyapı) 
kullanılmak üzere hazır bulunan üretilmiş (doğal fiziksel nesnelerden farklı) 
fiziksel nesnelerdir.

Üretime dönük faaliyetler 
Bir ürün veya hizmetin üretiminin ilk aşamalarıyla ilgili faaliyetlerdir (örn. 
malzeme tedariki ve işleme süreci, tedarik aktiviteleri).

Vaka analizi 
Okuyucunun uygulamadaki sürdürülebilirlik stratejisinin etkilerini ve sonuçlarını 
daha net anlayabilmesi için sürdürülebilirlik raporuna dahil edilen, nicel verilerle 
desteklenen detaylı anlatımdır. Örnek olay incelemeleri dengeli olmalı ve 
okuyucunun iş stratejisi anlayışına değer katmalıdır.

Yönetişim 
İç yönetişim 
Açık bir organizasyon yapısı, iyi tanımlanmış sorumluluk alanları, etkin risk yönetimi 
süreçleri, kontrol mekanizmaları ve ücret politikalarını içeren güçlü yönetişim 
düzenlemelerinin var olmasıdır.
Dış yönetişim 
Dış paydaşlar, bir işletmenin düzgün bir kurumsal yönetişim sürecinin 
sağlanmasında önemli rol oynar. Temel dış kurumsal yönetişim kontrolleri 
mevzuatsal düzenlemeler, medya görünümü, piyasa rekabeti, finansal verilerin 
değerlendirilmesi, halka açılma ve devralma işlemleri gibi aktivitelerden oluşur.

Terimler
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AB Avrupa Birliği
CDP Karbon Saydamlık Projesi
CDSB İklim Beyanı Standartları Kurulu
CSA Kanada Menkul Kıymetler İdaresi
ERM Kurumsal Risk Yönetimi
ERTA Entegre Raporlama Türkiye Ağı
ESG Çevresel, Sosyal ve Yönetişim kriterleri
FSB Finansal İstikrar Kurulu
GDP Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
GRI Küresel Raporlama Girişimi
IPCC Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli
KPI Kilit Performans Göstergeleri
NFR Finansal Olmayan Raporlama
SBT Bilim Temelli Hedefler
SKH Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi
SMART Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zaman Sınırlı Hedefler
STK Sivil Toplum Kuruluşu
TCFD İklimle Bağlantılı Finansal Bildirimler Görev Gücü
UNGC Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
WBCSD Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi
YK Yönetim Kurulu

Kısaltmalar
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