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Yönetişim kalitesini geliştirmeye 
adanmış bir Vakıf

Daha iyi bir dünya için, iyi örnekler ile 
öğrenme hızı artan bir iş dünyası

G20 Tokyo tarafından 
iyi örnek olarak gösterildi



Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Gelecek için 
Düşünce Lideri

• İyi yönetişimin sürdürülebilir ve kapsayıcı toplumsal 
gelişme için gerekliliği konusunda farkındalık yaratacak 
araştırma ve özendirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi;

• Yeni nesil liderlerin iyi yönetişim anlamında yetkin ve 
vizyon sahibi olmaları ve kurumlarına duyulan güveni 
artırabilmeleri için etkin bir referans modeli oluşturmayı;

• Kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar 
ile paydaşları arasında güvenin artırılmasıyla yaşam 
kalitesini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Daha kaliteli bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek 
oluşturmak.

AMACIMIZ

İyi yönetişim kültürünün gelişimi ve yayılımında 
‘mükemmeliyet ve ilk başvuru’ adresi olmak.

ÜLKÜMÜZ

HEDEFLERİMİZ

Yönetişim kalitesini geliştirerek kurumlara duyulan 
güveni artırmak.

GÖREVİMİZ

7’den 77’ye her yaş grubu; özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları, kamu kurumları ve uluslararası organizasyonların 
liderleri.

HEDEF  KİTLEMİZ



Geliştirdiğimiz Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© 

sürdürülebilirlik faaliyetlerini yönetişim merceğiyle 
değerlendiriyor.

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi Modeli ile 
cevap aradığımız sorular;

q Şirketler sürdürülebilirliğin sürdürülebilirliğini nasıl sağlıyorlar? 

q İyi örneklerden öğrenerek gelişme hızını nasıl artırabiliriz?

q Paydaşlarına nasıl uzun vadeli değer yaratabiliyorlar?

q Sürdürülebilirlik raporlamalarının kalitesini nasıl artırılabilir?

Daha iyi bir dünya için, iyi örnekler ile
öğrenme hızı artan bir iş dünyası
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Türkiye’den incelediğimiz Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri



Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri ile ilgili
temel bulgularımız

Yönetim kurulları sürdürülebilirlik konularında liderlik yapmalıdır.

Hem organizasyon hem de ekosistem için veri odaklı sürdürülebilirlik 
performansı yönetim yaklaşımı geliştirilmelidir.  

Sürdürülebilir değer yaratımı bir yolculuktur.  Şirketler paydaş merkezli 
düşünce sistemini benimsemeli, değer zinciri ve ekosisteme yönelik 
sorumluluk üstlenerek, hedeflere yönelik sürekli gelişimi sağlamalıdır.
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SGS Modeli’nin merkezinde sürdürülebilirlik yönetişimini ölçmek 
ve iyi örnekleri paylaşarak karşılıklı öğrenmeyi hızlandırmak var 
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Türkiye’deki Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin Gruplara Göre Dağılımı



SORUMLU YÖNETİM KURULLARI

Yetkinlik Matrisi Yönlendirme

GözetimYönetici Ücret ve 
Primleri
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Sürdürülebilirliği Yetkinlik Matrisinde 
yer veren şirketler KSL’lerin sadece %8’i
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Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri bile, yönetici ücret ve primlerini
sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkilendirmek konusunda çok gerideler
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KPI’lar Hedefler Sonuçlar
Sonuçların 

Değerlendirilmesi 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
ile ilişkilendirme 

Uygulama Kapsamı 
(Coğrafyalar, Tedarik Zinciri, 

Ekosistem)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI

18



19



20

Türkiye’deki şirketler iklim değişikliği, enerji ve su tüketimi, atık 
konularında hedef koymakta ve paylaşmaktalar
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Türkiye’deki şirketler özellikle çeşitlilik & kapsayıcılık, insan hakları & çalışan 
uygulamaları ve yönetişim alanlarında hedef koyma konusunda gerideler 
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KSL’lerinin yalnızca yarısı
tedarik zinciri için sonuçları paylaşıyor
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Geçtiğimiz yıla kıyasla SKH’lerini benimsemesine gelişme olmakla birlikte,
özellikle sonuçların ilişkilendirilmesi konusunda hala gelişim fırsatları bulunuyor
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q Stratejilerle ilişkilendirin ve önceliklendirin

q Paydaşlar için katkıyı ölçün

q Etkiyi artırmak için az ama öz alana odaklanın

q Spesifik olun

q Hedef belirleyin ve kaydedilen ilerlemeyi ölçün

q Eksikleri gidermek için bir eylem planı oluşturun ve 
bu planı paylaşın 

q Etki alanındaki ekosistemi düşünün

q Hem sektör hem sistem düzeyinde etkiyi artırmak için 
ortaklıklar kurun

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı benimsemek için gelişim önerileri



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞU

Amaç ve Değer 
Yaratma Modeli

Öğrenme ve 
Gelişme

Önemlilik ve 
Paydaş Katılımı

Tedarik Zinciri 
Sürdürülebilirliği
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KSL’lerinin yalnızca yarısı
önemlilik matrisini paylaşıyor
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Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri ile ilgili
temel bulgularımız

Yönetim kurulları sürdürülebilirlik konularında liderlik yapmalıdır.

Hem organizasyon hem de ekosistem için veri odaklı sürdürülebilirlik 
performansı yönetim yaklaşımı geliştirilmelidir.  

Sürdürülebilir değer yaratımı bir yolculuktur.  Şirketler paydaş merkezli 
düşünce sistemini benimsemeli, değer zinciri ve ekosisteme yönelik 
sorumluluk üstlenerek, hedeflere yönelik sürekli gelişimi sağlamalıdır.
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Destekçilerimiz



Sürdürülebilirlik Yönetişimi Karnesi ile ilgili daha fazla bilgi için:
http://sgscorecard.argudenacademy.org/

http://sgscorecard.argudenacademy.org/

