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RAPORLAMA

GRI 2013 Küresel Sürdürülebilirlik ve 
Raporlama Konferansı 

Raporlama Nereye Gidiyor?

22-24 Mayıs 2013 tarihlerinde Amsterdam, sürdürülebilirlik çalışmaları açısından 
son derece önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Sürdürülebilirlik Raporlamasının 
en önemli küresel organizasyonu olan GRI Gobal Reporting Initiative, 2013 Küresel 
Sürdürülebilirlik ve Raporlama Konferansı’nı gerçekleştirdi. Enformasyon - İnovasyon 
- Entegrasyon temalı, sürdürülebilirlik raporlamalarında devrimsel değişiklikleri 
gerçekleştiren konferansı, Sercom Danışmanlık’tan Elif Özkul Gökmen de izledi ve 
izlenimlerini bizlerle paylaştı. 

Elif ÖZKUL GÖKMEN
Sercom Danışmanlık
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İklim kesinlikle değişiyor...
65 ülkeden 1.150 kişi ile birlikte 
eski ABD Başkan Yardımcısı Al 
Gore’un da katıldığı ve GRI’ın G3 
rehberinin lansmanının yapıldığı 
2006 yılı Ekim ayındaki ilk küresel 
GRI konferansına katılamamıştım. 
Al Gore yaptığı konuşmada sürdü-
rülebilirlik raporlamasının ‘niş’ bir 
konu olmaktan çıktığını vurgulamış 
ve ‘değer’in eski yöntemlerle ölçül-
mesinin, anlamamız ve takip etme-
miz gereken geniş kapsamlı anlayış-
la uyumsuz olduğunu belirtmişti.
Yine 1000’in üzerinde katılımcıyla 
gerçekleşen, ‘Bugün Sürdürülebi-
lirlik Raporlaması: Okuyucuların 
Değerlendirmesi’ temalı 2008 GRI 
Konferansı Mayıs ayının ikinci haf-
tasında gerçekleşmişti. Türkiye’den 
en fazla beş katılımcı vardı.
Amsterdam’da o hafta ortalama sı-
caklık 33 derecenin üzerindeydi. 
Ürdün Kraliçesi Rania Al-Abdullah 
GRI’ın G3 rehberine övgüler düz-
müş ve rehberi temel alan rapor-
ların güven verdiğini belirtmişti. 
Konferans sırasında stantlarda 
ciddi sayıda basılı raporlar ve ra-
por özetleri dağıtılmıştı. Bunun 
yanında akıllıca tasarlanmış flash 
disk raporlar da, gelecek yıllarda 
yayımlanacak raporların paylaşım 
formatının ilk örnekleri olmuştu.
BBC’den Nik Gowing’in sunduğu 
How accountable is business? (İş 
dünyası ne kadar hesap verebilir?) 
isimli program konferanstan canlı 
olarak yayımlanmış ve “şeffaflık ve 
kârlılık birlikte gerçekleşebilir mi?” 
tartışması yankı uyandırmıştı.
26-28 Mayıs 2010’da 77 ülkeden 
1200’ün üzerinde katılımcıyla ger-
çekleşen 3. GRI Konferansının 
teması Rethink. Rebuild. Report 
(Yeniden Düşün - Yeniden İnşa Et- 
Raporla: Sürdürülebilir Bir Eko-
nomiye Doğru) idi. Türk katılımcı-
lar yaklaşık 10 kişiydi.
Amsterdam’da o hafta ortalama sı-
caklık 20 derece civarındaydı.
2008’de otel ortamında yapılan ve 

oturumların yapıldığı salonlarda 
yeterli yer kalmadığından insan-
ların (neyse ki halı kaplı) yerlerde 
oturmayı göze aldığı konferans 
sonrasında GRI ekibi, konferansı 
RAI Convention Center’a taşımış-
tı. RAI’ın büyüklüğünden mi, öğle 
yemeğinde sunulan soğuk sandviç-
lerden miydi bilemiyorum ama Kon-
ferans bana 2008’e oranla soğuk ve 
içerik olarak da zayıf gelmişti. Yine 
dağıtılan basılı malzeme ‘sürdürü-
lebilirlik’ temalı bir konferans için 
gereğinden fazlaydı. 

Diğer taraftan konferanstan çıkan 
iki somut stratejik hedef önerisi; 1. 
OECD ülkeleri ve gelişmekte olan 
büyük ekonomilerdeki tüm büyük 
ve orta ölçekli şirketler için, 2015 
yılına kadar ESG (Environmental, 
Social and Governance ) – Çevresel, 
Sosyal, Yönetişim raporlamasının 
zorunlu hale getirilmesi ve eğer 
yapmıyorlarsa neden yapmadıkları-
nı açıklamaları ve 2. Finansal rapor-
lamayı ve ESG raporlamasını etkin 
şekilde entegre edecek ve uluslara-
rası platformda kabul görecek bir 

GRI G4 ve IIRC Entegre Raporlama Rehberi İlişkisi
Şirketlerin gelecekteki değerlerine 
yönelik daha net fikir vermesini 
hedefleyen ve yatırımcıların 
değerlendirmeleri için hazırlanacak 
entegre raporlara giden yolun daha kolay 
aşılmasında, G4 rehberinin önemli rol 
oynayacağı öngörülüyor.
Konferans boyunca üzerinde durulan en 
önemli konulardan biri de doğru ve etkin 
sürdürülebilirlik raporlaması süreçlerine 
sahip olmayan şirketlerin entegre 
raporlama yapmalarının mümkün 
olmayacağı şeklindeydi. 
Prof. Mervyn King de lansman 
konuşmasında entegre raporlama ile 
ilgili yanlış algılamalar olduğunu, finansal 

raporların uluslararası muhasebe 
standartlarına göre ve sürdürülebilirlik 
raporlarının bundan sonra G4’e göre 
yapılması sonucunda, şirketlerin yönetim 
kurulları tarafından hazırlanması gereken 
entegre raporları besleyecek bilgilerin 
yarısının tamamlanmış olacağını belirtti. 
Raporların hiçbirinin birbirinin yerini 
tutamayacağının ve daha işlevsel hale 
getirilmesinin önemini vurguladı.
Bu konuşmanın sonunda GRI Yönetim 
Kurulu Başkanı Herman Mulder, Profesör 
King’e “Birkaç yıl önce size verdiğimiz 
sözü yerine getirdik” diyerek G4 
rehberini sahnede sembolik olarak bir 
posterle kendisine teslim etti.
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standardın 2020 yılına kadar hazır-
lanması yönündeydi. Bu ikinci hedef 
aslında bugün IIRC-International 
Integrated Reporting Council’in pi-
lot çalışmalarını yürüttüğü ‘Entegre 
Raporlama’ rehberinin ilk adımıydı.

Geldik Bugüne: 
2013 GRI Konferansı
22-24 Mayıs 2013’de 80’in üzerinde 
ülkeden 1500’ün üzerinde katılım-
cıyla gerçekleşen 4. GRI Konferan-
sı yeni G4 raporlama rehberinin 
lansmanı sebebiyle de oldukça iyi 
organize edilmiş ve renkli bir bu-
luşma oldu. Türkiye’den katılım 
yaklaşık iki katına çıktı ve 21 kişiyi 
buldu. Türkiye’de şirketlere sürdü-
rülebilirlik ve raporlama konusunda 
destek veren yetkin ve az sayıdaki 
danışman şirketin ve Türk iş dünya-
sında sürdürülebilirlik kapsamında 
en iyi uygulamalara sahip şirketle-
rin temsilcilerinin birbirini hemen 
bulması ve tüm konferans boyunca 
yakın iletişim halinde olması çok 
keyifliydi.
Amsterdam’da o hafta hava sabah 
saatlerinde 4-5 derece olmak üzere 
ortalama 8 dereceydi. İlkbaharın 
son haftasında, sonbahar, hatta kış 
soğuğunu hissettiğimizi söyleyebili-
rim. 
Sürdürülebilir Şehir Amsterdam’da 
iklim kesinlikle değişmişti ama sa-
bah konferansa giderken bisiklet 
trafiği her zamanki yoğunlukta de-
vam ediyordu.

Konferansın Teması ve Amacı
2013 GRI Konferansının ana tema-
sı ise Enformasyon - İnovasyon 
- Entegrasyon olarak belirlenmiş. 
Amacı ise, yaklaşık 2,5 yıldır GRI, 
iş dünyası, akademisyen, STK ve 
kamu temsilcilerinin yoğun çalışma-
sı sonucu hazırlanan G4 Sürdürü-
lebilirlik Raporlama Rehberi’nin 
lansman kutlamasıydı. GRI ekibi, 
çalışma gruplarının ve tüm dünya-
dan geribildirim veren binlerce bire-
yin üzerinde çalıştığı yaklaşık 1000 

adet taslak sonucunda daha basit ve 
işlevsel olması hedeflenen rehberi 
geliştirdi ve kutlanmaya değer bir 
süreç yönetti.
G4 ile ilgili değişiklik ve gelişmeleri 
katılımcılara aktarmak konusunda 
biraz zayıf kalan ilgili oturumlar ge-
nel olarak ‘ne kadar çok çalışıldığı 
ve ne kadar kullanıcı dostu, basit, 
şirketlerin çok daha iyi ve kolay 
raporlama yapmasına imkân vere-
cek bir rehber hazırlandığı’ mesaj-
larını veriyordu. 
Dünyaca tanınmış kurumların çok 
değerli temsilcilerinin de bulundu-
ğu bazı oturumlar içerik olarak bek-
lentileri karşılayamadı. Yine de tüm 
ana oturumlarda öne çıkan konuş-
macıların ve etkileyici mesajlarını 
ilerleyen bölümlerde paylaşacağım.
Konferansın Sürdürülebilir Küre-
sel Ekonomiye Bakış isimli ve Gu-
ardian Sustainable Business’ın baş 
editörü Jo Confino’nun modera-
törlüğünü yaptığı ilk oturumunda, 
UNGC, Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi Başkanı Georg 
Kell “Bugüne kadar dünyada fi-

nansal krizleri aşmak için devlet-
lerin yarattığı bütçelerin maalesef 
hiçbir sosyal krizi aşmak için yara-
tılmadığının” altını çiziyordu.
Uluslararası Sendikalar Konfede-
rasyonu (ITUC) Genel Sekreteri 
Sharan Burrow ise, “Gönüllülük-
ten uyuma geçme zamanı gelmiştir. 
Eğer kurumlar çalışan hakları ve 
çevrenin korunmasına yönelik stan-
dartları ana iş modellerine entegre 
etmiyorlarsa, kanunlar bu uyumu 
sağlayacak nitelikte olmalıdır. 20 
yıldır (tahminimce Rio’dan bu yana) 
bir davranış değişikliği olmadıysa 
bu değişikliğe mecbur kalınacak dü-
zenlemeler getirilmelidir” diyerek 
hükümetleri aksiyon almaya davet 
etti.
GRI’ın CEO’su Ernst Ligteringen 
de sözlerine, “Günümüzde iş dün-
yasının, toplumun ve insanlığın 
yüzleştiği en büyük sorun sürdürü-
lebilirliktir” diyerek başladı. “Sür-
dürülebilirlik strateji gerektirir. Ra-
porlama da stratejik ve hedefi olan 
bir çalışma olmalıdır, kontrol liste-
sinin başındaki kutucuklara işareti 

Konferansın Sürdürülebilir Küresel Ekonomiye Bakış isimli 
ilk oturumunun moderatörlüğünü, Guardian Sustainable 

Business’ın baş editörü Jo Confino yaptı.
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koymakla yapılamaz” diyerek sa-
hiplenilmeden hazırlanan raporlara 
gönderme yaptı.
Ligteringen, “GRI ve rehberi, küre-
sel bir sürdürülebilirlik raporlama-
sı dili yaratmayı hedeflemiştir ama 
bunu tek başına yapamaz. Küresel 
bir işbirliği gerektiren bu iş, sosyal, 
ekonomik ve ekolojik sistemlerle il-
gilidir; lütfen bunu ‘ego’ sistemleri-
ne çevirmeyelim” diyerek konuşma-
sını tamamladı.
Konferans boyunca öne çıkan yak-
laşımlardan biri de tüm dünyada 
hükümetlerin sürdürülebilirlik 
konularında yeterince insiyatif al-
madığı ve konunun yönetiminde 
yetersiz ve hatta tutarsız kaldıkları 
yönündeydi. 

Şirketleri Neler Bekliyor? 
Değişiklikler ve Yenilikler...
Bu bölümde sizlere aktaracakları-
mın ancak yüzde 50’si konferans 
sırasındaki sunumlarda net ola-
rak açıklandı. Ağırlıklı olarak GRI 
OS-Organizational Stakeholder / 
GRI Kurumsal Paydaş Programı 
üyelerine özel yapılan toplantılarda 
edindiğim ve herkesin merakla bek-
lediği pek çok sorunun yanıtlarına, 
araştırma ve incelemelerim sonucu 
ulaştım.
G4 rehberi, birbirini tamamlayan 
toplam 360 sayfalık iki bölümden/
dokümandan oluşuyor. Rehberin 
ilk bölümü raporlama prensiplerini 
ve standart açıklamaları içerirken, 
“neyi raporlamalı” sorusunu yanıt-
lıyor. İkinci bölümü ise raporlama 
süreçlerinin nasıl yönetilmesi gerek-
tiğine yönelik detaylı adımları akta-
rıyor ve “nasıl raporlamalı” sorusu-
na yanıt arıyor.
Mevcut GRI uygulama seviyeleri-
nin (A, B ve C) yerini Core-Temel 
ve Comprehensive-Kapsamlı olarak 
iki yeni raporlama seviyesi alıyor. 
Mevcut seviyelerle karşılaştıracak 
olursak Core; C ve B arası bir sevi-
ye, Comprehensive ise B ile A arası 
bir seviye diyebiliriz. C seviye rapor 

hazırlamak zorlaşırken, A seviye 
rapor hazırlamak kolaylaştırılmış 
ya da yeniden düzenlenmiş demek 
mümkün. 
Core-Temel için tespit edilen her 
stratejik konuda en az bir perfor-
mans göstergesi yanıtlanması gere-
kirken, Comprehensive-Kapsamlı 
raporlamada tespit edilen her stra-
tejik konuyla ilgili tüm göstergele-
rin yanıtlanması gerekiyor. Standart 
açıklamalar ve performans göster-
geleriyle ilgili “tam” ve “kısmen” 
raporlamanın yerini “G4’e göre” 
açıklaması alıyor. Eğer kurumun 
mevcut verileri yeterli değilse G4 
rehberindeki ‘eksiklerin nedeni’ 
açıklamalarına uygun olarak beyan-
da bulunması gerekiyor.

Raporlama Süreçleri 
Yeniden Tarif Ediliyor
Paydaş katılımı ve materiality (stra-
tejik önem ve önceliğe sahip sürdü-
rülebilirlik konularının ve bunların 
sınırlarının belirlenmesi) ile ilgili sü-
reçler yeni G4 rehberi kapsamında 
her iki seviyede de olmazsa olmaz 
hale geldi. Yani artık şirketler ra-
porlarının içeriğini akıllarına gelen 
ve/veya zaten takip ettikleri tüm 
konular kapsamında değil, gerçek-
ten kurum ve paydaşları için önem 
ve öncelik sahibi olan konuları be-
lirleyip, bu kapsamda oluşturmak 
durumundalar. 

GRI aslında, G4 ile daha önceden 
de var olan 4 raporlama prensibinin 
tüm raporlarda uygulanmasını ga-
ranti altına almış. 1. sürdürülebilir-
lik çerçevesi (sustainability context), 
2. önceliklendirme (materiality), 3. 
bütünlük (completeness) ve paydaş 
katılımı (stakeholder inclusiveness). 
Bunu da bu prensipleri süreçlerle 
ilişkilendirerek yapmış; 
1. Identification (Şirketin etki ala-
nındaki tüm potansiyel konuların 
tanımlanması) 
2. Prioritization (Bu konuların şir-
ketin önceliklerine ve paydaşların 

Konferans’taki Yenilikler
Konferansa kayıttan itibaren her adım 
katılıcılar için kolaylaştırılmıştı. GRI ekibi 
teknolojiyi en verimli şekilde kullanıp bir 
yandan ciddi bir kâğıt tüketiminin önüne 
geçerken diğer yandan kullanıcılara 
zaman kazandırdılar. G4’ün online 
versiyonu da akıllı PDF olarak tasarlanmış 
ve aranan konulara hızlı ulaşım 
kolaylaştırılmış. 
GRI 2013 Konferansı Akıllı Telefon 
Uygulaması ile tüm oturumlarla ilgili 
detaylı bilgi edinmekten kendi özel 
programınızı oluşturmaktan tutun, canlı-
eşzamanlı oylamalara (live - polls) ve 
anketlere katılmak mümkündü.
RAI Convention Center’da tüm oturumlar 
salonlar açısından çok iyi organize 
edilmişti. Etkin bir networking ortamı 
yaratılmıştı. Stantlarda dağıtılan basılı 
malzemeler oldukça sınırlıydı ve bir 
çeşit de olsa öğlenleri katılımcılara sıcak 
yemek sunuldu!
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şirketle ilgili karar almalarındaki 
etki potansiyeline göre öncelik sıra-
sına koyulması)
3. Validation (Konuların kapsam, 
sınır ve zaman boyutlarında değer-
lendirilmesi, üst yönetim onayı ve 
rapor içeriğinin oluşturulması)
Paydaş katılımı yukarıdaki üç süre-
cin herbirinde uygulanması gereken 
bir prensip.
4. Review (Rapor yayımlandıktan 
sonraki değerlendirmeleri ve bir 
sonraki raporlama dönemi için yapı-
lacak hazırlıklar)
Materiality konusunun G4’ün odak 
noktası haline gelmesiyle yeni reh-
ber, daha az yeşil aklama (green-
wash) içeren, daha iyi, daha derin, 
daha kısa, daha anlaşılır ve daha 
karşılaştırılabilir raporlar üretilme-
sine fırsat tanıyor. 
Örneğin bir akaryakıt şirketinin 
emisyon kontrolü yerine genel mer-
kezindeki geridönüşüm uygulaması-
na öncelik vermesi anlamlı olmaya-
cak. G4 öncesi de değildi ama buna 
benzer pek çok örnek raporlarda 
vardı. Diğer taraftan sadece hizmet 
sektöründe faaliyet gösteren bir şir-
ketin tedarik zinciriyle ilgili göster-
geleri yanıtlaması gerekmiyor.
Burada kurum raporlamak isteme-
diği konular için “Bu konu benim 
için stratejik değil” diye beyan edip 
ilgili göstergeleri raporlamayabilir. 
GRI’ın bunun için net bir önlem 
aldığı söylenemez ama aslında GRI 
bir kontrol mekanizması da değil. 
Diğer taraftan GRI sektör ekleri ile 
en az 10 sektörün mutlaka dikkate 
alması gereken stratejik konuları da 
tespit etmiş durumda. Şirketlerin 
gerçekten önemli olmayan konulara 
raporlarında sayfalarca yer vermesi-
nin, raporların ve dolayısıyla da şir-
ketin samimiyet algısını da olumsuz 
etkilediği herkes tarafından kabul 
ediliyor zaten.
Öncelikli olarak da Finansal Hiz-
metler ve Metaller/Madencilik 
sektör eklerinin G4’e uygun olarak 
revize edilmesi planlanıyor.

Next Generation Competition
GRI, Enformasyon - İnovasyon - 
Entegrasyon olan 2013 Konferansı 
temasını temel alan, sürdürülebilir 
küresel ekonomiye geçişte kişileri 
ve kurumları motive edecek, basit, 
net ve akılda kalıcı mesajlar veren 
ve farklı bir poster hazırlanması için, 
30 yaşın altındaki tüm öğrenci ve 
profesyonellerin katılımına açık bir 
poster yarışması düzenledi. 
Finale kalan üç çalışma konferans 
sırasında, konferans akıllı telefon 
uygulaması ile katılımcıların 

değerlendirmesine sunuldu.
Deniz kıyısında toplanmış çöplerin 
içinde dolaşan iki keçinin yer aldığı 
görsel üzerine yazdığı mesajla doğrudan 
ve herkese hitap eden Avusturalyalı 
Philip Paczynski’nin birincilik ödülü, 
konferansın kapanış oturumunda beş 
dakikalık ilham veren bir konuşma 
yapmaktı ve bunu gerçekleştirdi. 
Paczynski’nin ödül alan mesajı “Bu 
konuda neden birileri birşey yapmadı 
diye hep merak ettim... Sonra fark ettim 
ki o kişi benim” oldu.
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Genel standart açıklamalarda ‘etik 
ve doğruluk’ gibi yeni başlıklar ve 
sorular eklenirken, çevre, işgücü 
uygulamaları ve insan hakları baş-
lıkları altında özellikle tedarik zin-
cirindeki etkilerin yönetimi ile ilgili 
yeni performans göstergeleri eklen-
miş. G4’teki tüm performans gös-
tergeleri OECD ve UNGC (BMKİS) 
gibi BM insiyatifleriyle bağlantıları 
kurulmuş ve uyumlu hale getirilmiş.
Yönetim Yaklaşımı Açıklamala-
rı (Disclosures on Management 
Approach-DMAs) bölümünde ise şir-
ketlerin, rehberdeki ekonomik, çev-
resel ve sosyal göstergelerin altında 
yer alan başlıklardan ‘material’ ola-
rak tespit ettiklerinin herbiri için, 
o başlığı şirket için stratejik hale 
getiren etkilerin neler olduğunu 
tarif etmesi, bu etkilerini nasıl yö-
nettiğini ve yönetim yaklaşımını de-
ğerlendirirken hangi mekanizmaları 
kullandığını aktarması bekleniyor. 
Daha önce A, B veya C seviye ra-
porlara (+) olarak yansıyan dış 
denetim konusunda GRI yine bir 
gereklilik öngörmüyor. Bu konu 
yine şirketlerin insiyatifine kal-
mış bir konu olarak belirtiliyor. 
G3 ve G3.1’den G4’e geçiş için iki 
yıllık bir süre öngörülüyor. 31 Ara-
lık 2015 tarihinden sonra yayımla-
nacak raporların G4’e uygun ha-
zırlanması bekleniyor. 2013 Eylül 
ayında yapılacak GRI Yönetim Ku-
rulu toplantısında mevcut uygula-
ma seviyelerinin kontrolüne yönelik 
verilecek hizmetin ne kadar devam 
edeceğine dair bir karar verilecek. 
‘Temel’ ve ‘Kapsamlı’ raporlama 
için bir uygulama seviyesi kontrolü 
hizmeti verilip verilmeyeceği de he-
nüz belirsiz.

Sürdürülebilir Ekonomi İçin 
Değişimin Tetikleyicileri
Üç gün boyunca onlarca oturum ya-
pıldı ve maalesef hepsinin detayla-
rını burada vermek mümkün değil. 
Fakat tüm konferansın en etkileyici, 
en gerçekçi ve en somut paneli ka-

panıştan hemen önce yer alan ana 
oturumdu. Bloomberg Businesswe-
ek editörü Eric Roston tartışmayı 
kıvrak zekâsı ve can alıcı sorula-
rıyla müthiş keyifli hale getirdi. 
Konuşmacıların esprili yaklaşımları 
da dinleyicilerin tartışmaya odaklan-
malarında çok etkili oldu. Panel ko-
nuşmacıları WBSCD Başkanı Peter 
Bakker, Singapore Exchange Limi-
ted Direktörü Jane Diplock, NAS-
DAQ OMX Group Başkan Yardım-

cısı Meyer S. Frucher ve Deloitte 
Küresel Sürdürülebilirlik Lideri 
David Pearson’dı.
WBSCD Başkanı Peter Bakker, 
tüm dünya olarak sistematik bir 
krizin içinde bulunduğumuzu, 
hem ekonomik, hem sosyal hem de 
çevresel sorunlarımızın olduğunu 
fakat hükümetlerin bu sorunların 
çözümünde yetersiz kaldıklarını ve 
dolayısıyla da değişimin liderlerinin 
iş dünyası olması gerektiğini savun-

Türkiye Bölgesel Sunumu
Konferansın kapanış oturumundan sonra da bazı bölgesel 
ve eğitim içerikli oturumlara devam edildi. Bunlardan 
biri de, Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal ve Coca-
Cola İçecek’ten Atilla Demir Yerlikaya’nın sunumlarını 
paylaştığı Türk İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Raporlaması 
isimli paneldi. Yöneticiler raporlarında yer verdikleri 
sürdürülebilirlik çerçevesindeki iyi uygulamalarını aktardılar. 
Konferansın kapanışının yapılmış olması ve katılımcıların geri 
dönüş seyahat programları sebebiyle panele katılım oldukça 
azdı ama Türkiye’den gelen tüm ekip tabii ki oradaydı.
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du. Bunu yaparken de iş dünyasının 
kısa vadeli bakış açısını terk edip, 
daha uzun vadeli düşünmesinin 
önemini belirtti. Muhasebe oyunu-
nun kurallarının değiştiğini ve artık 
sermayenin de finansal, sosyal ve 
doğal olarak üç başlık altında de-
ğerlendirilmesi gerektiğini, gerçek 
maliyet ve gerçek değerin ancak bu 
şekilde belirlenebileceğini söyledi. 
Mayıs ayı başında Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası’nın (EBRD) İs-
tanbul Kongre Merkezi’nde düzen-
lediği “Uluslararası Finans Merkezi 
Olarak İstanbul” başlıklı panelde 
de konuşmacı olan, NASDAQ OMX 
Group Başkan Yardımcısı Meyer 
Sandy Frucher, “İkna olmuş kişi-
lerle konuşmak eğlencelidir ama 
inandıklarımızı anlatırken üç tip 
davranış şekli ile karşı karşıya ka-

labiliriz: İkna olmuş, şüpheci ve mu-
halif kişiler. Belki hiçbir suretle ikna 
edemeyeceğimiz kişilerle karşılaşa-
cağız ama kendi etki alanımızdaki 
kişilere ulaşmak için ne gerekiyorsa 
yapmalıyız’ diyerek iş dünyasının 
politik görüşleri dahi etkileme gücü 
olduğunu vurguladı. ‘Yapacaktık ve 
yapabilirdik’ söylemlerini bırakmalı 
ve artık bir şeyler yapmalıyız” diye-
rek sözlerini tamamladı.
Oturum sonuna doğru tamamlanan 
ankette “Sürdürülebilir küresel 
ekonomiye geçişin lideri kim ola-
cak?” sorusuna gelen yanıtlarda ilk 
sırada açık ara “İş Dünyası”, ikinci 
sırada ise “Hükümetler” yer aldı. 
Bu da bir anlamda salonda katı-
lımcıların büyük çoğunluğunun bu 
konuda iş dünyasına büyük görev 
düştüğünü düşündüğünü gösterdi.

Kapanış Konuşmaları; 
Tencere ve Kepçe
Kapanış oturumunun ve hatta tüm 
konferansın şüphesiz ki en etkileyi-
ci konuşmasını, merkezi Chicago’da 
bulunan Northern Trust’ın KSS’den 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Connie 
Lindsey yaptı. Müthiş özgeçmişi-
ne ek olarak, kurumsal sorumlu-
luk, liderlik, kişisel ve profesyonel 
güçlenme üzerine profesyonel bir 
konuşmacı olan Lindsey’in ilham 
verici konuşmasını salondaki diğer 
katılımcılar gibi nefesimi tutup din-
ledim. 
Kapanış konuşmalarından sonun-
cusunu GRI’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı Herman Mulder yaptı. 
“İstediğimiz Gelecek’ (Rio +20 UN 
Sürdürülebilir Kalkınma Konferan-
sı teması) yeterli değil, ‘İhtiyacımız 
Olan Gelecek’ için herkes üzerinde 
düşen görevi yerine getirmek üzere 
çalışmalıdır” dedi.
Herman Mulder’in, kapanış gongu-
nu çalmak için eline aldığı tencere 
ve kepçe, bir hafta sonra güzel ülke-
mizde yaşayacaklarımızın habercisi 
gibiydi. 
Taksim-Gezi dönüşünde topladığım 
enerji ile yazmaya başladığım bu 
yazı boyunca bir yandan sosyal med-
yayı takip ettim, bir yandan haber-
leri... Konsantre olmakta oldukça 
zorlandım ama umarım konferansın 
tadını biraz olsun verebilmişimdir. 
Sürdürülebilir ve özgür yaşam tarz-
larıyla renklenmiş yaşanabilir bir 
dünya için mücadele eden kişi ve 
kurumların artması dileğiyle...  m

“GRI’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı Herman 

Mulder’in, kapanış 
gongunu çalmak için 
eline aldığı tencere 
ve kepçe, bir hafta 

sonra güzel ülkemizde 
yaşayacaklarımızın 
habercisi gibiydi”




