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Başkanın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,
Günümüzde sadece ekonomik ve finansal sonuçlara odaklanmanın, kurumların varlıklarını 
sürdürebilmeleri için yeterli olmadığını artık çok daha iyi biliyoruz. Firmaların içinde bulunduğu 
ekosistemdeki pek çok gelişme, finansal tablolarında yer almayan risklerin şirketler için finansal 
sonuçlara yol açabildiğini bizlere göstermiştir. Şirketlerin karşı karşıya kaldığı çevresel, sosyal ve 
yönetsel riskler ile belirsizliklerin, şirket sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediğini gören yatırımcılar, 
şirketlerden finansal olmayan performanslarına ilişkin de bilgi talep etmeye başlamışlardır. Değişen 
risk ortamı ile yatırımcıların ve fon sağlayıcıların dönüşen bilgi gereksinimlerine yanıt verebilecek 
bir kurumsal raporlama sisteminin geliştirilmesine yönelik küresel raporlama ekosisteminde atılan 
adımların ivmesi ise her geçen zaman artarak devam etmektedir. 

Öte yandan iş dünyası, dışsal etkenlerdeki hızlı gelişmelerin baskısını her geçen gün daha fazla 
hissederek; bir yandan bilgi ve teknolojideki değişimin hızına uyum sağlama, öte yandan küresel 
boyutta yaşanan finansal krizlerle baş edebilme çabası içerisindedir. Yoğun rekabet, global 
gelişmelerin getirdiği baskılar ve istikrarsızlıklar iş yapma şekillerini değiştirdiği gibi, yeni kaynaklara 
erişimi, farklı yönetim modellerinin ve daha uzun vadeli politikaların uygulanmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu gelişim süreci iş dünyasının zorluklarını giderek daha da arttırmaktadır. Bu dönemde; değer 
yaratabilen, risklerini yönetebilen, fırsatları değerlendirebilen, uzun vadeli stratejik düşünebilen ve 
paydaşları ile ilişkilerini iyi yönetebilen işletmeler sürdürülebilir ve kalıcı olacaktır. 

Karşılaşılan sorunların ve çözümlerinin çok boyutlu olması, sürdürülebilir performansa ulaşmak 
ve kalıcı değer yaratmak için entegre düşünmeyi de zorunlu hale getirmiştir. Finansal ve finansal 
olmayan sürecin entegre bir şekilde yönetiminin sonucunu ifade etmek üzere `Entegre Raporlama` 
düzeni ortaya çıkmıştır. “Bir kuruluşun stratejisi, yönetimi, performansı ve gelecek beklentilerinin kısa, 
orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığının kısa ve öz bir sunumu” olarak tanımlanan entegre rapor; 
başta yatırımcılar olmak üzere, bir kuruluşun tüm paydaşlarına bütüncül bir bakış açısı sunarak daha 
iyi karar almalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Entegre düşünceye dayalı olarak çerçevesi 
oluşturulan bu raporlama düzeni kurumların değer yaratmasına odaklı bir yaklaşımın sonucudur. 

Son dönemlerde kurumsal raporlama dünyasında önemli gelişmelere şahitlik ettik. Gerek düzenleyici 
kurumlar, gerekse kurumsal raporlama ile ilgili standart, ilke ve çerçeve belirleyen organizasyonlar 
artık kurumların finansal bilgilerle birlikte finansal olmayan –çevresel, sosyal ve yönetsel- bilgilerini 
de raporlamalarının gerekliliği ve bunun bir çerçeveye oturtulması konusunda fikir birliğine varmış 
durumdalar. Dünya genelinde büyük bir hızla benimsenen Entegre Raporlama, temel aldığı “Değer 
Yaratma” odaklı yaklaşımı ile sürdürülebilirlik bilgilerini finansal raporlama ile aynı temele oturtarak 
yatırımcılar ve tüm paydaşları için karşılaştırılabilir ve nitelikli bilgi sunma misyonu doğrultusunda, 
kurumların sürdürülebilir performansı, sermaye piyasalarının sağlıklı gelişimi ve sürdürülebilir 
kalkınmanın temeli olan sağlıklı bir ekosistem için geleceğin global raporlama çerçevesi olarak büyük 
önem taşımakta ve kurumsal raporlama ekosistemi içerisindeki varlığını daha da güçlendirdirmektedir. 

Türkiye’de ve Dünyada kurumlar nezdinde entegre düşünce yaklaşımının ivme kazandığı bu dönemde, 
Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) olarak ̀ Entegre Düşünce’ ve ̀ Entegre Raporlama’ yaklaşımını 
Türkiye’deki tüm kuruluşlara yaygınlaştırmak, farkındalık yaratmak ve uygulamalarına destek olmayı 
amaçlamaktayız. Bu yolda bütün üye ve paydaşlarımızla birlikte çalışarak birlikte değer yaratmayı 
arzu ediyoruz. 

Prof. Dr. Güler ARAS

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA)
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Amacımız

ERTA’nın	amacı,	entegre	raporlama	ve	entegre	düşünceye	ilişkin	ulusal	düzeyde	farkındalığı	

artırmak,	kurumların	kapasitesini	geliştirmek	ve	iyi	uygulamaların	paylaşılmasını	sağlamaktır.	

ERTA	bu	doğrultuda	farkındalığı	arttırmak,	sermaye	piyasalarını	ve	yatırım	ortamını	geliştirmek	

için	ulusal	ve	uluslararası	düzeyde	kamu,	özel	sektör,	sivil	toplum	ve	akademik	kuruluşlar	ile	

işbirliği	yaparak	entegre	düşüncenin	ve	entegre	 raporlamanın	 tüm	kurum	ve	kuruluşlarda	

yaygınlaşmasına	 katkı	 sağlamayı	 amaçlamaktadır.	 Stratejik	 ortaklıklar	 ve	 hedef	 odaklı	

işbirliklerin	sağladığı	domino	etkisi	 ile	sağlam	ve	dayanıklı	şirket,	kurum	ve	sistemlere	katkı	

sağlamak	 için	değer	katmak	üzere	yolculuğuna	devam	etmekte	olan	ERTA,	aynı	zamanda	

kurum	stratejisinin	temel	taşı	olan	kapsayıcı	bir	ortaklık	yaklaşımını	benimseyerek,	hedeflenen	

uzun	 ve	 kısa	 vadeli	 amaçların	 gerçekleştirilmesi	 doğrultusunda	 mevcut	 kaynaklarını	

arttırmaktadır.



Entegre Raporlama’nın Gelişimi 

Entegre	 raporlamanın	 geçmişi	 1994	 yılında	 Nelson	 Mandela’nın,	 Güney	 Afrika’daki	 kurumlara	
duyulan	 güvensizliği	 azaltabilmek	 amacıyla	 şeffaflık	 ve	 bilgi	 paylaşımını	 teşvik	 etmek	 üzere	
Mervyn	King’in	King	Komitesi’ni	kurması	için	görevlendirmesine	dayanmaktadır.	Bu	süreçte	1994’de	
yayımlanan	 King	 I,	 2002’de	 yayımlanan	 King	 II	 ve	 2009	 yılında	 yayımlanan	 King	 III	 Raporları	 ile	
firmaların	sosyal	çevresel	ve	finansal	sorumluluklarının	sonuçlarının	rapor	edilmesi,	finansal	bilgiler	
ile	birlikte	finansal	olmayan	bilgilerin	de	raporlanmasını	sağlamıştır.	King	Raporları’nın	ardından	
2010	 yılında	 Johannesburg	 Borsası,	 borsaya	 kote	 tüm	 şirketlerin	 entegre	 rapor	 yayımlanmasını,	
yayımlamayanların	ise	nedenini	açıklamasını	(report	or	explain)	zorunlu	kılmış	ve	böylece	Güney	
Afrika,	entegre	raporlamayı	borsaya	kote	şirketlere	zorunlu	hale	getiren	ilk	ülke	olmuştur.	

2010	yılında	Mervyn	King	önderliğinde,	IIRC’nin	kurulması	ile	birlikte	yaygınlaşan	entegre	düşünce	
ve	raporlama	düzeni,	dünyada	olduğu	gibi	Türkiye’de	de	yakından	takip	edilmeye	başlanmıştır.	
2011	yılında	Türkiye	Kurumsal	Yönetim	Derneği	(TKYD)	ve	Sürdürülebilir	Kalkınma	Derneği	(SKD)	
tarafından	bir	çalışma	grubu	kurulmuş	ve	Türkiye’de	entegre	raporlama	hakkında	farkındalık	
yaratılması	 amacıyla	 çalışma	 başlatılmıştır.	 TKYD,	 bu	 süreçte	 IIRC’nin	 Türkiye’deki	 iletişim	
noktası	olarak	görev	almıştır.	2013	yılında	Yatırım	ortamını	 İyileştirme	Koordinasyon	Kurulu’na	
(YOİKK)	 Prof.	 Dr.	 Güler	 Aras	 tarafından	 TÜSİAD	 çalışma	 komitesi	 üzerinden	 sunulan	 projenin	
kabulü	ile	Entegre	Raporlama	konusunda	Türkiye’de	ilk	somut	adım	atılmıştır.	YOİKK	2014-2015	
eylem	 planı	 kapsamında	 hazırlanan,	 Türkiye’deki	 şirketlere,	 entegre	 raporlama	 konusunda	
yol	gösterecek	“Kurumsal	Raporlamada	Yeni	Dönem:	Entegre	Raporlama”	başlıklı	yayın,	konu	
hakkında	ilk	rehber	kitap	olarak	TÜSİAD	tarafından	yayımlanmıştır.	

Dünya’da ve Türkiye’de Entegre Raporlama

13 Kasım 2017’de Borsa İstanbul’da gong, entegre raporu hazırlayan şirketler için çaldı.
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ERTA Hakkında

ERTA’nın Kuruluşu 
21	 Ekim	 2015’te	 TÜSİAD	 tarafından	 yayınlanan	 rehberin	 ve	 Entegre	 Raporlama’nın	 tanıtımı	
amacıyla	düzenlenen	açılış	konferansının	ardından	“Entegre	Raporlama	Türkiye	Ağı	(ERTA)”	
kurulmuştur.	 Prof.	 Dr.	 Güler	 Aras	 (Bağımsız	 Kurucu	 Üye),	 TÜSİAD,	 TKYD,	 Borsa	 İstanbul,	 IIRC	
Türkiye	Büyükelçisi,	Argüden	Yönetişim	Akademisi,	Global	Compact	Network	Türkiye,	Garanti	
Bankası,	SKD	Türkiye	ve	Çimsa’nın	kurucu	üyeleri	olduğu	Platform,	şirketlerin	finansal	olmayan	
bilgilerini	 finansal	 bilgiler	 ile	 entegre	 bir	 şekilde	 raporlamalarını	 sağlamayı	 ve	 entegre	
düşüncenin	yaygınlaşmasını	amaçlamaktadır.

ERTA Strateji Hedefleri

Fizibilite
Güçlü ağ 
yapısının 
oluşturulması

Farkındalık
Farkındalığın 
artırılması ve <ER>nın
yaygınlaşması için 
kurumların 
cesaretlendirilmesi

Etki & Nitelik
Kurumların 
raporlama 
uygulamalarının 
geliştirilmesi

İş birlikleri & Kamu 
ve Düzenleyici 
Kurum Odağı
Güçlü iş 
birliklerimizle 
etkinliğimizin ve 
etkimizin artırılması

İvme Kazanma
* Stratejik 
ortaklıklar / iş 
birlikleri
* Güçlü iletişim
* Güçlü üye ağı
* Kamu ve 
düzenleyici 
kurumlarla etkili 
iletişim ve iş 
birlikleri

Dernekleşme: 
Odağımız; kurumsal 
raporlama 
ekosistemi 
içerisinde entegre 
düşüncenin 
yerleştirilmesi ve 
ekosistemin 
gelişimini 
desteklemek
Tüm 
paydaşlarımızla 
sürdürülebilir iş 
birlikleri ve iletişim

2011-2015

2015-2017

2017-2019

2019-2020

2020-2021
2021 - …
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ERTA’nın kuruluşu, 15 Şubat 2017 tarihinde Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle duyuruldu.

2015’ten	 itibaren	 tüm	 üye	 ve	 paydaşlarının	 desteği	 ve	 iş	 birliğiyle	 faaliyetlerini	 sürdüren	
Entegre	Raporlama	Türkiye	Ağı,	2021	yılında	gerçekleştirdiği	ERTA	Olağanüstü	Genel	Kurulunda	
strateji	hedefleri	doğrultusunda	alınan	dernekleşme	kararı	ve	30	güçlü	kurumun	“kurucu	üye”	
olarak	 desteğiyle	 resmi	 olarak	 bir	 dernek	 haline	 gelmiştir	 ve	 Eylül	 2021’den	 itibaren	 değer	
yaratma	yolculuğuna	“Entegre	Raporlama	Derneği	Türkiye”	çatısı	altında	etkinliğini	artırarak	
devam	etmektedir.



ERTA Çatı Kuruluşları
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Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi 
(International Integrated Reporting Council - IIRC)
Entegre	 raporlamaya	 ilişkin	 küresel	 boyutta	 çalışmalar	 2010	 yılında	
Uluslararası	 Entegre	 Raporlama	 Konseyi	 (IIRC)	 ’nin	 kurulması	
ile	 kurumsal	 bir	 yapı	 kazanmıştır.	 IIRC,	 şirketlere	 entegre	 rapor	
hazırlamalarında	 yön	 gösterecek,	 uluslararası	 kabul	 görmüş	 bir	
entegre	 raporlama	 çerçevesinin	 hazırlanmasını	 misyonu	 olarak	
belirlemiş	ve	2011	yılında	ilk	tartışma	dokümanını	ve	2013	yılının	Aralık	
ayında	 entegre	 raporlamaya	 başlayan	 kurumların	 esas	 alması	
üzerine	Entegre	Raporlama	Uluslararası	Çerçevesi’ni	(International	IR	
Framework)	yayımlamıştır.

Değer Raporlama Vakfı (Value Reporting 
Foundation) 
Uluslararası	Entegre	Raporlama	Konseyi,	Sürdürülebilirlik	Muhasebesi	
Standartları	 Kurulu	 (Sustainability	 Accounting	 Standards	 Board	 -	
SASB)	ile	resmi	olarak	Haziran	2021	tarihinde	Değer	Raporlama	Vakfı	
adı	altında	birleşmiş,	bu	 tarih	 itibariyle	ERTA’nın	çatı	kuruluşu	Değer	
Raporlama	 Vakfı	 olmuştur.	 Vakfın	 temel	 amacı	 “Entegre	 Düşünce	
İlkeleri”,	 “Entegre	 Raporlama	 Çerçevesi”	 ve	 “SASB	 Standartları”	
entegrasyonu	ile	işletmelerin	ve	yatırımcıların	ortak	bir	kurumsal	değer	
anlayışı	geliştirmelerine	katkı	sağlamak	ve	değer	yaratma	süreçlerini	
geliştirmektir.	 Entegre	Raporlama	Çerçevesi	ve	SASB	standartlarının	
birlikte	uygulanması,	yatırımcıların	karşılaştırılabilir,	tutarlı	ve	güvenilir	
bilgi	 ihtiyacını	 karşılarken,	 uzun	 vadeli	 kurumsal	 değer	 yaratmanın	
eksiksiz	bir	resmini	sunmaktadır.	

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu 
(International Sustainability Standards Board - 
ISSB)
Değer	 Raporlama	 Vakfı’nın	 kurulmasını	 ve	 ilgili	 gelişmeleri	 takiben;	
Uluslararası	 Finansal	Raporlama	Standartları	Vakfı	 (IFRS	Vakfı),	 2021	
yılında	 BM	 İklim	 Zirvesi’nde	 (COP26)	 paylaştığı	 resmi	 duyuru	 ile;	
yatırımcıların	bilgi	ihtiyaçlarını	karşılamak	ve	ülkeye	özgü	veya	daha	
geniş	 bir	 paydaş	 grubunu	 hedefleyen	 gereksinimlerle	 uyumluluğu	
kolaylaştırmak	 üzere	 finansal	 raporlama	 ve	 sürdürülebilirlik	
raporlamasını	 aynı	 çatı	 altında	 birleştirme	 gayesi	 ile	 Değer	
Raporlama	Vakfı	(VRF),	İklim	Saydamlık	Standartları	Kurulu	(CDSB)	ve	
IFRS	Vakfı’nın,	teknik	uzmanlıklarını	ve	kaynaklarını	yeni	oluşturulacak	
“Uluslararası	Sürdürülebilirlik	Standartları	Kurulu	(ISSB)”	çatısı	altında	
birleştireceklerini	 beyan	 etmişlerdir.	 Bu	 kapsamda,	 Mart	 2022’de	
Uluslararası	 Sürdürülebilirlik	 Standartları	 Kurulu	 (ISSB),	 biri	 iklim	 ve	
diğeri	 sürdürülebilirlikle	 ilgili	genel	açıklamalar	olmak	üzere	 iki	adet	
taslak	 standart	 paylaşmıştır.	 Taslak	 olarak	 yayımlanan	 ve	 Entegre	
Raporlama	 Çerçevesini	 temel	 alan	 IFRS	 S1	 Sürdürülebilirlikle	 İlgili	
Finansal	 Bilgilerin	 Açıklanmasına	 İlişkin	 Genel	 Gereklilikler	 ve	 IFRS	
S2	 İklimle	 İlgili	 Açıklama	 standartlarının	 nihai	 hallerinin	 2023	 yılında	
paylaşılması	beklenmektedir.	
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Entegre Raporlama Hakkında

Entegre Raporlama 

Operasyon kapsamı,
risk ve fırsatlar

Stratejik
hedefler

Performans

Geleceğe
bakış

Kurumsal Yapı ve
iş Modeli

Yönetişim ve
yönetişimin

getirileri

“Entegre	rapor,	bir	kuruluşun	içinde	yer	aldığı	dış	çevre	bağlamında	stratejisi,	yönetimi,	performansı	
ve	 gelecekten	 beklentilerinin	 kısa,	 orta	 ve	 uzun	 vadede	 nasıl	 değer	 yarattığının	 kısa	 ve	 öz	 bir	
iletişimidir.”	(IIRC).

“Şirket	 faaliyetinin	 önemli	 finans	 ve	 sürdürülebilirlik	 meseleleri	 arasındaki	 bağlantıyı	 ve	
sürdürülebilirlik	meselelerinin	değer	yaratımını	devam	ettirmek	üzere	uzun	vadeli	stratejiyle	nasıl	
bütünleştirildiğini	net	olarak	ifade	ettiği	bir	rapordur.”	(Mervyn	King).

‘Entegre	raporlama	kuruluşun	mevcut	raporlarında	yer	alan	en	önemli	bilgileri	bir	araya	getirirken	
bunların	birbirleriyle	bağlantısını	kurar,	bunların	kuruluşun	bugün	ve	gelecekte	değer	yaratmasına	
nasıl	etki	ettiğini	anlatır.’	(Aras&Sarıoğlu	TÜSİAD	2015)

Entegre Raporlama:
• Finansal	rapor	kullanıcılarına	sunulan	bilginin	kalitesini	artırmayı,

• Kurumsal	raporlamaya	daha	bütüncül	ve	verimli	bir	yaklaşım	getirmeyi,

• Sermayenin	geniş	bir	tabanı	(finans,	üretilmiş,	fikri,	insan	kaynağı,	sosyal,	ilişkisel	ve	doğal)	için	
hesap	verebilirlik	ve	yönetilebilirlik	öğelerini	güçlendirmeyi,

• Kısa,	orta	ve	uzun	vadeli	değer	yaratılmasını	teşvik	etmeyi	amaçlamaktadır.
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Neden Entegre Raporlama?

 Şirketler Açısından

• Finansal	 verilerin	 sosyal,	 yönetimsel	 ve	 çevresel	 verilerle	 birleştirilmesi	 kurumsal	 stratejilerin	
daha	bütüncül	bir	yaklaşımla	belirlenmesini	sağlar.

• Kuruluşun	farklı	faaliyet	alanlarındaki	performansının	birbiriyle	bağlantılı	şekilde	raporlanması	
yönetim	kurulunun	kuruluş	faaliyetlerini	daha	kolay	takip	edebilmesini	sağlar,	üst	yönetim	ile	
yönetim	kurulunun	iş	birliğini	artırır,	karar	alma	mekanizmalarını	geliştirir.

• Kuruluşun	yarattığı	değere	ilişkin	daha	geniş	bir	perspektife	sahip	olmak	kuruluşun	stratejilerini,	
kaynakların	dağılımını	ve	yönetimini	bu	değere	göre	adapte	etmesini	sağlar.

• Kısa	vadeli	planlar	yerine	daha	ileriye	dönük,	uzun	vadeli	bir	bakış	açısı	sağlar.

• Entegre	 raporlama	 sayesinde	 kuruluşlar	 sadece	 ekonomik	 değil,	 sürdürülebilirlik	 risklerini	 de	
görerek	daha	iyi	risk	analizi	yapma	imkanı	elde	ederler.

• Kuruluşta	sürdürülebilirlik	konularının	karar	alma	mekanizmalarına	entegre	edilmesini	sağlar.

• Kuruluşta	inovasyon	kültürünün	gelişmesini	teşvik	eder.

• Paydaş	katılımını	artırarak,	kuruluşun	paydaşlarının	beklentilerini	daha	iyi	anlamasını	sağlar.

• Kuruluşun	 dış	 paydaşlarla	 olduğu	 kadar	 çalışanlarıyla	 iletişimini	 de	 güçlendirir.	 Yaratılan	
değerin	çalışanlara	daha	iyi	aktarılması,	ortak	hedeflerinin	daha	iyi	anlaşılmasını	ve	çalışanların	
süreçlere	daha	çok	dahil	olmasını	teşvik	eder,	motivasyon	ve	bağlılığı	artırır.

• Kuruluş	performansının	hem	iyi	hem	de	kötü	yanlarıyla	açıklıkla	paylaşılması	paydaşların	şirkete	
karşı	güvenini,	marka	değerini	ve	saygınlığını	artırır.

• Maliyet	azaltımı,	operasyonel	verimlilik,	marka	değerindeki	artış	ve	inovasyon	sayesinde	şirketler	
rekabet	avantajı	elde	eder.

Yatırımcı Açısından

Günümüzde	yatırımcılar	yatırım	kararları	alırken,	şirketlerin	finansal	riskleri	kadar	finansal	olmayan	
risklerini	de	görmek	ve	şirketlerin	 tüm	bu	 risklerini	nasıl	 yönettiğini	 ve	kısa,	orta	ve	uzun	vadede	
nasıl	 bir	 değer	 yarattığını	 da	 bilmek	 istemektedirler.	 Entegre	 raporlama	 yatırımcıların	 şirketin	
gerçek	değerini	belirlemede	ihtiyaç	duyacağı	tüm	önemli	bilgilerin	bir	çerçevesini	sunarak	şirket	
performansının	 daha	 bütüncül	 bir	 şekilde	 yansıtılmasını	 sağlar.	 Şirketlerin	 fiziksel	 ve	 finansal	
varlıklarının	 şirket	 değeri	 içindeki	 yüzdesi	 her	 geçen	 gün	 azalırken;	 şirket	 stratejisini,	 iş	 modelini	
ve	ESG	(Environmental,	Social	and	Governance	–	Çevresel,	sosyal	ve	yönetsel)	performansını	da	
içeren	daha	bütüncül	ve	şeffaf	bir	bilgilendirme	yatırımcılar	açısından	belirsizliği	azaltır.

• Raporlamada	 kullanılan	 verilerin	 kalitesinin	 artmasını	 ve	 bu	 veriler	 arasında	 bağlantıların	
kurulmasını	sağlar;	yatırımcıların	beklentilerine	uygun	ve	önemli	konuların	raporda	yer	almasını	
sağlar.

• Yatırımcılar	için	güvenilir,	bütüncül,	standart	ve	karşılaştırılabilir	veri	sağlar.

• Yatırımcılar,	 önemli	 risklerine	 ve	 fırsatlarına	 ilişkin	 derin	 bilgisi	 olan	 şirketleri	 ayırt	 ederek,	
kaynaklarını	daha	iyi	risk	ve	fırsat	yönetimine	sahip	şirketlere	yönlendirebilirler.
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Diğer Paydaşlar Açısından

• Kuruluşun	tüm	paydaşlarını	daha	iyi	tanımasını	ve	her	bir	paydaşıyla	farklı	bir	iletişim	yöntemi	
belirlemesini	sağlar,	böylelikle	paydaşlarla	iletişimi	kuvvetlendirir.

• Kuruluşun	 tedarik	 zinciri	 ile	 olan	 ilişkisini	 ve	 bu	 zincir	 boyunca	 nasıl	 bir	 değer	 yarattığını	
anlatabilmesini	sağlar.

• Tedarikçilerin	 kuruluşla	 daha	 yakın	 ilişkiler	 kurmasını	 sağlar.	 Tedarikçilerin	 sürdürülebilirlik	
konusunda	farkındalığını	artırır.	Tedarik	zinciriyle	işbirliğini	geliştirir.

• Kuruluşun	kendini	ve	yarattığı	değeri	paydaşlarına	iyi	anlatması,	genç	yeteneklerin	kuruluşları	
daha	yakından	tanıyarak	çalışmak	istedikleri	kuruluşu	belirlemelerini	kolaylaştırır.	Tüketicilerin	
sürdürülebilirlik	konularında	bilinçlendirilmesine	ve	daha	sorumlu	seçimler	yapmalarına	katkı	
sağlar.

• Sosyal	ve	çevresel	sorumluluk	hissini	artırarak	hem	çalışanlara	hem	de	topluma	ilham	verir.

Kaynak: Güler Aras, Gaye Uğur Sarıoğlu, `Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama’ TÜSİAD 2015

Yalnızca rekabete odaklanan şirketler sonunda yok olacak; değer 
yaratmaya odaklananlar ise günden güne büyüyecektir.

”
“

Edward de Bono

Neden Entegre Raporlama?
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ERTA Yönetim Yapısı

ERTA Yönetim Kurulu

ERTA 2021 – 2024 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler
• Prof.	Dr.	Güler	Aras	(Kurucu	Yönetim	Kurulu	Başkanı	/	Bağımsız	Üye)

• Allianz	Sigorta	A.Ş.	(Ersin	Pak)

• Borusan	Holding	(Barış	Kökoğlu)

• Çimsa	Çimento	San.	ve	Tic.	A.Ş.	(Mustafa	Aydın)

• Ereğli	Demir	ve	Çelik	Fabrikaları	T.A.Ş.	(M.	Serdar	Başoğlu)

• Garanti	BBVA	(Işıl	Akdemir	Evlioğlu)

• İş	Dünyası	ve	Sürdürülebilir	Kalkınma	Derneği	(SKD	Türkiye)	(R.	Ediz	Günsel)

• Türkiye	Kalkınma	ve	Yatırım	Bankası	A.Ş.	(İbrahim	Halil	Öztop	-	Seçil	Yıldız)

• Türkiye	Sınai	Kalkınma	Bankası	A.Ş.	(Murat	Bilgiç)

Yedek Üyeler
• Coca-Cola	İçecek	A.Ş.	(Servet	Yıldırım)

• KORDSA	Teknik	Tekstil	A.Ş.	(Volkan	Özkan)

• Logo	Yazılım	San.	ve	Tic.	A.Ş.	(Gülnur	Anlaş)

• Şekerbank	T.A.Ş.	(Aybala	Şimşek)

• Yapı	ve	Kredi	Bankası	A.Ş.	(Arda	Öztaşkın)

Denetim Kurulu

ERTA 2021 – 2024 Dönemi Denetim Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler
• Deloitte	Türkiye	(Cüneyt	Kırlar)

• KPMG	Türkiye	(Şirin	Soysal)

• Mazars	Denge	(Dr.İzel	Levi	Coşkun)

Yedek Üyeler
• Centrum	Türkiye	(Burçin	Gözlüklü)

• EY	Türkiye	(Zeynep	Okuyan	Özdemir)

• PwC	Türkiye	(Evren	Sezer)
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ERTA Üyeleri

• Prof.	Dr.	Güler	ARAS	(Bağımsız	Üye)

• Allianz	Sigorta	A.Ş.

• Argüden	Yönetişim	Akademisi

• Aykar	Danışmanlık

• Borusan	Holding

• Centrum	Türkiye

• Coca-Cola	İçecek	A.Ş.

• Çimsa	Çimento	San.	ve	Tic.	A.Ş.,

• Deloitte	Türkiye

• Ereğli	Demir	ve	Çelik	Fabrikaları	T.A.Ş.

• Escarus	Sürdürülebilirlik	Danışmanlık	A.Ş.

• E&Y	Türkiye

• Fibertex	Nonwoven

• Garanti	BBVA

• GÜN+Partners

• İş	 Dünyası	 ve	 Sürdürülebilir	 Kalkınma	
Derneği		

• SKD	Türkiye

• KORDSA	Teknik	Tekstil	A.Ş.

• KPMG	Türkiye

• Logo	Yazılım	San.	ve	Tic.	A.Ş.

• LuckyEye

• Mazars	Denge

• Prof.	Dr.	Vedat	Akgiray

• PwC	Türkiye

• S360	Sürdürülebilirlik	Hizmetleri	A.Ş.

• Şekerbank	T.A.Ş.

• Türkiye	Kalkınma	ve	Yatırım
							Bankası	A.Ş.

• Türkiye	Kurumsal	Yönetim	
							Derneği	(TKYD)

• Türkiye	Sınai	Kalkınma	
							Bankası	A.Ş.

• Uluslararası	Tayburn	Group

• Yapı	ve	Kredi	Bankası	A.Ş.

• Gerçek	Kişi	Üye,	Prof.	Dr.	Güler	Aras,	Yıldız	Teknik	Üniversitesi

• Argüden	Yönetişim	Akademisi

• Borsa	İstanbul	A.Ş.

• Çimsa	Çimento	Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş.

• Garanti	Bankası	A.Ş.

• Global	Compact	Türkiye

• İş	Dünyası	ve	Sürdürülebilir	Kalkınma	Derneği	
						(SKD	Türkiye)

• Prof.	Dr.	Vedat	Akgiray,	Boğaziçi	Üniversitesi

• Türk	Sanayicileri	ve	İş	İnsanları	Derneği	(TÜSİAD)

• Türkiye	Kurumsal	Yönetim	Derneği	(TKYD)

Akademik ve Onursal Üyeler

ERTA Kurucu Üyeleri
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• ACCA

• Akademi	 Çevre	 Entegre	 Atık	 Yönetimi	
Endüstri	A.Ş.

• Akçansa	 Çimento	 Sanayi	 ve	 Ticaret	
A.Ş.

• Akenerji

• Allianz	Sigorta	A.Ş.

• Argüden	Yönetişim	Akademisi	Vakfı

• Aydem	Holding	A.Ş.

• Aykar	Danışmanlık

• Boğaziçi	Üniversitesi,	Kurumsal	Yönetim	
ve	 Finansal	 Düzenleme	 ve	 Uygulama	
Merkezi

• Borusan	Holding

• Centrum	Turkey

• Coca	Cola	İçecek	A.Ş.

• Çimsa	Çimento	San.	ve	Tic.	A.Ş.

• Deloitte	Türkiye

• DenizBank	A.Ş.

• E&Y	Türkiye

• Ereğli	Demir	ve	Çelik	Fabrikaları	T.A.Ş.

• Escarus	-	TSKB	Sürdürülebilirlik	
Danışmanlık	A.Ş.

• Fibertex	Nonwoven

• Garanti	BBVA

• GÜN+Partners

• İş	 Dünyası	 ve	 Sürdürülebilir	 Kalkınma	
Derneği	(SKD	Türkiye)

• KPMG	Türkiye

• Kordsa

• Logo	Yazılım	San.	ve	Tic.	A.Ş.

• LuckyEye

• Mazars	Denge

• Narter&Partners	Hukuk	Firması

• PwC	Türkiye

• SEMTRIO	 Eğitim	 ve	 Danışmanlık	
Hizmetleri	A.Ş.

• SERCOM	 Sürdürülebilirlik	 Yönetim	 ve	
Danışmanlık	Ltd.	Şti.

• Smarte	Enerji

• S360	Sürdürülebilirlik	Hizmetleri	A.Ş.

• Şekerbank	T.	A.Ş.

• TKYD	-	Türkiye	Kurumsal	Yönetim	
Derneği

• Türkiye	Petrol	Rafinerileri	A.Ş.	–	TÜPRAŞ

• Türkiye	İş	Bankası	A.Ş.

• Türkiye	 Kalkınma	 ve	 Yatırım	 Bankası	

A.Ş.

• Türkiye	Sınai	Kalkınma	Bankası	A.Ş.

• Uluslararası	Tayburn	Group

• Yapı	ve	Kredi	Bankası	A.Ş.

• Yıldız	 Teknik	 Üniversitesi	 Finans	 Ku-
rumsal	 Yönetim	 ve	 Sürdürülebilirlik	
Merkezi	(CFGS)

• Zorlu	Enerji	Elektrik	Üretim	A.Ş.

ERTA Üyeleri

ERTA Üyeleri
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ERTA Çalışma Komiteleri

ERTA	 İklim	 Değişikliği,	 Çevre	 ve	 Sürdürülebilirlik	 Çalışma	 Komitesi;	 iklim	 değişikliği,	 çevre	 ve	
sürdürülebilirlik	 konuları	 üzerine	 etkinlik	 ve	 projeler	 gerçekleştirmek,	 ERTA	 üye	 ve	 paydaşlarının	
hem	 bireysel	 hem	 de	 kurumsal	 açıdan	 gelecek	 nesiller	 için	 Dünya’yı	 daha	 yaşanılabilir	 bir	 hale	
getirmesine	 destek	 olmak,	 çevre,	 sosyal	 sorumluluk	 ve	 kurumsal	 yönetim	 (ÇYS)	 konusunda	
farkındalık	 çalışmaları	 yürütmek	 amacı	 ile	 oluşturulmuştur.	 Çalışma	 Komitesi	 çevresel,	 sosyal	 ve	
yönetişim	konularını	odağına	alarak;	 iklim	değişikliği	 ile	mücadele,	 iklim	krizinin	önceliklendirmesi,	
düşük	karbonlu	kalkınma	için	sektörlere	özel	sürdürülebilir	yol	haritaları,	net	sıfır	emisyon	hedefleri	
ve	 sera	 gazı	 emisyon	 azaltım	 stratejilerine	 yönelik	 ulusal	 ve	 uluslararası	 projeler	 ve	 ERTA	 üye	 ve	
paydaşlarının	farkındalıklarını	arttıracak	 içerikler	üzerine	etkinlikler	düzenleyerek,	edindiği	bulgular	
ile	değer	yaratmayı	hedefler.
Çalışma Komitesi Eş Başkanları: Allianz Sigorta A.Ş. (Ersin Pak) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
(Meral Murathan)

ERTA	 Sürdürülebilirlik	 Finans	 Çalışma	 Komitesi,	 “Sürdürülebilir	 Finans”	 anlayışının	 ve	 uygulamalarının	
geliştirilmesi	 amacı	 ile	 finans	 sektörü	 başta	 olmak	 üzere	 tüm	 sektörler	 için	 düşük	 karbonlu	 yeşil	
finansman	araç	ve	ürünlerin	geliştirilmesi	ve	sürdürülebilir	kalkınma	odaklı	 iş	birliklerinin	artırılması	ve	
kural	koyuculara	öncülük	etmek	amacı	ile	kurulmuştur.	Çalışma	grubu,	ulusal	ve	uluslararası	gündem,	
mevzuat	 ve	 uygulamaları	 yakından	 takip	 ederek	 bu	 konudaki	 teşvik	 yeterliliklerini	 güncel	 olarak	
analiz	 eder,	 yeşil	 finansman	 ürünlerini	 artırmak,	 sermayeyi	 geniş	 bir	 yatırımcı	 yelpazesinde	 harekete	
geçirmek	üzere	üye	ve	paydaşlarının	farkındalığının	artırılması	için	faaliyetler	gerçekleştirir,	iyi	uygulama	
örneklerinin	paylaşılması	amacı	ile	ulusal	ve	uluslararası	toplantılar	organize	eder	ve	eğitimler	düzenler.	
Entegre	 düşünce	 yaklaşımını	 benimseyerek,	 geleneksel	 finans	 modelleri	 ile	 Çevresel,	 Sosyal,	 ve	
Yönetişim	(Environmental,	Social,	and	Governance	-	ESG)	ilkelerine	uygun	ihraç	edilen	yatırım	araçları	
arasında	köprü	kurmak	üzere	çalışmalar	gerçekleştirir,	organize	ettiği	entegre	raporlama	eğitimleri	ile	
sürdürülebilir	finansmana	erişim	konusunda	şirketlere	öncülük	eder.

Çalışma Komitesi Eş Başkanları: Borusan Holding (Barış Kökoğlu) - Garanti BBVA (Işıl Akdemir Evlioğlu) -	
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Seçil Yıldız)

ERTA Çalışma 
Komiteleri

İklim Değişikliği, 
Çevre ve 

Sürdürülebilirlik 
Çalışma Komitesi

Sürdürülebilir 
Finans Çalışma 

Komitesi

Yatırım Ortamını 
İyileştirme Çalışma 

Komitesi

Global İlişkiler ve 
Mevzuat Çalışma 

Komitesi

Kurumsal Yönetim 
Çalışma Komitesi
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ERTA Çalışma Komiteleri

Yatırım Ortamını İyileştirme Çalışma Komitesi
ERTA	 Yatırım	 Ortamını	 İyileştirme	 Çalışma	 Komitesi,	 ülkemizin	 kalkınmasına	 daha	 etkin	 katkı	
sağlamak,	dünyada	değişen	yatırım	ve	ticaret	trendleri	ve	dengeler	çerçevesinde,	yatırım	ortamının	
iyileştirilmesine	yönelik	proje	ve	çalışmalar	gerçekleştirmek,	üye	ve	paydaşlarının	yatırımcı	ilişkilerini	
desteklemek	ve	yerli	ve	yabancı	yatırımcılar	nezdinde	değer	yaratan	bir	platform	olmak	hedefini	taşır.	
Üye	şirketlerinden	konunun	uzmanı	şirket	temsilcileri	ve	yatırımcı	 ilişkileri	profesyonellerinin	katılımı	
ile	 daha	 iyi	 bir	 yatırım	 ortamının	 oluşturulması	 yönünde	 şirketlerin	 ve	 yatırımcıların	 beklentilerini	
analiz	ederek	sorunlarının	gündeme	taşınması	ve	çözümü	yönünde	çalışmalar	gerçekleştirir.	Ulusal	
ve	 uluslararası	 kurumlarla	 ve	 sivil	 toplum	 kuruluşlarıyla	 iş	 birlikleri	 kurulması	 yönünde	 faaliyetler	
gerçekleştirir,	 mevzuatlara	 ilişkin	 dernek	 görüşü	 oluşturmak	 üzere	 düzenleyici	 kuruluşlarla	 iş	
birliği	 içinde	 çalışmalar	 yürütür.	 Geliştirilen	 stratejiler	 doğrultusunda,	 şirketlerin	 ulusal	 ve	 global	
yatırımlardan	 faydalanabilmesine	 destek	 olacak	 yol	 haritaları	 sunar.	 Finansal	 olmayan	 hedefleri-
riskleri	henüz	yeterince	faaliyetleriyle	bütünleştirmeyen	şirketlerde,	yatırımcıların	şirket	 faaliyetlerini	
değerlendirmelerinde	kritik	öneme	sahip	entegre	düşünce	yaklaşımı	ve	entegre	raporlama	konularına	
yönelik	farkındalık	oluşturmayı	hedefler.
Çalışma Komitesi Başkanı: ÇİMSA Çimento San. ve Tic. A.Ş. (Mustafa Aydın)

ERTA	Global	İlişkiler	Çalışma	Komitesi,	başta	çatı	örgütümüz	olan	Değer	Raporlama	Vakfı	(VRF)	olmak	
üzere	uluslararası	platformda	önde	gelen	kuruluşlar	 ile	geliştireceği	 iş	birlikleri	 ile	 ERTA’nın	global	
ilişkilerini	 güçlendirmeyi,	 kurumsal	 raporlama	 ekosistemindeki	 gelişmeleri	 yakından	 takip	 ederek	
üye	ve	paydaşlarını	bilgilendirmeyi	amaçlar.	Türkiye’de	“Entegre	Düşünce”	ve	“Entegre	Raporlama”	
konularına	 yönelik	 farkındalığı	 arttırmak	 ve	 üye	 şirketlerin	 global	 düzeyde	 daha	 etkin	 faaliyet	
göstermelerini	desteklemek	amacı	ile	çalışmalar	yürütür.	Dernek	faaliyet	alanlarını	doğrudan	veya	
dolaylı	olarak	ilgilendiren	konulara	ilişkin	düzenlemeleri	takip	ederek,	ulusal	mevzuat	ve	raporlama	
çerçevesinin	uyumlu	hale	getirilmesi	sürecine	etkin	olarak	destek	sağlar,	öneriler	sunar	ve	ulusal	ve	
uluslararası	kuruluşlarla	konuya	ilişkin	ortak	projeler	geliştirir.	Bu	süreçte	başta	düzenleyici	kuruluşlar	
olmak	üzere,	kamu	kurumları,	meslek	örgütleri	ve	diğer	ilgili	kurumlar	ile	iş	birliği	içinde	çalışır	ve	fikir	
liderliği	yapar.	

Kurumsal Yönetim Çalışma Komitesi
ERTA	Kurumsal	Yönetim	Çalışma	Komitesi,	 Türkiye’de	kurumsal	yönetim	uygulamalarını	 iyileştirici	
tavsiyelerde	bulunmak	ve	Türk	iş	hayatının	yapısına	ve	gereksinimlerine	uygun	kurumsal	yönetim	
politikaları	geliştirilmesine	yönelik	faaliyetlere	destek	olmayı	hedefler.	Üye	şirketlerin	ilgili	temsilcileri	
ile	kurumsal	yönetim	konusunda	gelişmeleri	takip	ederek,	şirketlerde	çevresel	ve	sosyal	sorumluluk	
stratejilerinin	geliştirilmesi	ve	bunların	kurumsal	süreçlere	entegrasyonu	konusunda	öncülük	eder.	
BM’nin	 ortaya	 koyduğu	 Sürdürülebilir	 Kalkınma	 Amaçları	 doğrultusunda	 gerçekleştireceği	 etkinlik	
ve	çalışmalar	 ile	sürdürülebilir	 iş	modellerinin	geliştirilmesine	ve	Sürdürülebilirlik	ve	Entegre	Rapor	
kavramlarının	Türkiye’deki	her	şirket	 tarafından	 içselleştirmesi	ve	önceliklendirmesine	destek	olur.	
ERTA	kurumsal	kimlik	çalışması	ve	kurumsal	ilişkiler	faaliyetlerinin	planlanması,	ERTA	faaliyetlerinin	
etkin	bir	şekilde	duyurulması	ve	basın	ile	ilişkilerin	takibini	yürütür.	Kamuoyu	ile	ilişkiler	alanında	ajans	
çalışmalarını	Dernek	amaç	ve	ihtiyaçları	doğrultusunda	koordine	eder.

Çalışma Komitesi Eş Başkanları: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Serdar Başoğlu) - LOGO Yazılım 
(Gülnur	Anlaş)

Çalışma Komitesi Eş Başkanları: Prof. Dr. Güler Aras - SKD Türkiye (Ediz Günsel)

Global İlişkiler ve Mevzuat Çalışma Komitesi 
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ACCA’in	 Değer	 Raporlama	 Vakfı	 –	 Value	 Reporting	
Foundation	tarafından	akredite	edilmiş	olan	“ACCA	Entegre	
Raporlama	Sertifika	Programı	(ACCA	Certificate	in	Integrated	
Reporting	 Programme)”,	 entegre	 raporlama	 çerçevesini	
daha	 iyi	 anlamak,	 entegre	 raporlamanın	 sunduğu	
faydalardan	daha	fazla	yararlanmak	ve	entegre	raporlama	
uygulamasını	 hayata	 geçirmek	 isteyen	 kurumlar	 ve	 ilgili	
profesyonellere	yöneliktir.	ACCA	Entegre	Raporlama	Sertifika	
Programı	katılımcılarının	Entegre	Raporlama’ya	ilişkin	genel	
farkındalıktan	Entegre	Raporlama	hazırlanışına	dek	geniş	bir	
yelpazede	uzanan	becerileri	kazanmalarını	sağlamaktadır.	
Tamamı	online	olan	programın	dili	 İngilizce’dir.	Katılımcılar	
sertifika	programına	kayıt	olduktan	itibaren	modüllere	365	
gün	boyunca	erişim	sağlayabilmektedir.	

Entegre	 Raporlama	 Derneği	 Türkiye	 (ERTA)	 ve	 KPMG	
Türkiye	 arasında	 yapılan	 eğitim	 işbirliği	 kapsamında,	
KPMG	 uzmanlarının	 katılımı	 ile	 gerçekleştirilmekte	 olan	 ve	
Uluslararası	 Entegre	 Raporlama	 Konseyi	 IIRC	 tarafından	
akredite	 “Entegre	 Raporlama	 Eğitimi”ni	 başarıyla	
tamamlayan	 katılımcıların;	 Entegre	 Raporlama’nın	 değer	
yaratma	 ve	 sermayeler	 gibi	 temel	 ögelerini	 şirketlere	
uygulayabilmeleri	 ve	entegre	düşünce	yapısını	 kullanarak	
Entegre	 Raporlama	 yapan	 bir	 ekipte	 aktif	 bir	 şekilde	 yer	
alabilecek	 “uygulayıcı”	 yetkinlik	 seviyesine	 erişmeleri	
hedeflenmektedir.	

KPMG Türkiye Eğitim İş Birliği

ACCA Eğitim İş Birliği 

Yıldız	 Teknik	 Üniversitesi	 Finans,	 Kurumsal	 Yönetim,	
Sürdürülebilirlik	 Araştırma	 ve	 Uygulama	 Merkezi	 (CFGS)	
iş	 birliğinde	 düzenlenmekte	 olan	 “Entegre	 Raporlama	
Farkındalık	 Eğitimleri”	 ile	 entegre	 raporlama	 ve	 değer	
yaratma	 konusunda	 kurumların	 farkındalığının	 ve	 bilgi	
düzeyinin	arttırılması	hedeflenmektedir.	Entegre	Raporlama	
Farkındalık	 Eğitiminde,	 Entegre	 Raporlama	 Çerçevesinin	
aktarımının	 yanı	 sıra,	 iyi	 uygulama	 örnekleri	 eşliğinde	
kurumsal	 iletişim,	 yatırımcı	 ilişkileri,	 sürdürülebilirlik	
yöneticilerine	yönelik	bilgilerin	sunulması	hedeflenmektedir.

YTÜ Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik Araştırma ve Uygulama Merkezi (CFGS) Eğitim İş Birliği 
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ERTA	 ve	 Semtrio	 Danışmanlık	 işbirliği	 ile	 düzenlenen	 “ISO	 14064-1	
Standardına	göre	Kurumsal	Karbon	Ayakizi	Hesaplama	ve	Uygulama	
Eğitimi”,	ISO	14064:2018	teknik	içerik	ve	prensiplerinin,	sera	gazlarının	
izlenmesi,	 raporlanması,	 doğrulanması,	 azaltımı,	 önemlilik	 analizi	
ve	sera	gazı	envanter	kalite	yönetimine	 ilişkin	hususların	kapsamlı	
bir	 şekilde	 ele	 alınması	 için	 oluşturulmuştur.	 Eğitim	 sayesinde	
standardın	 içeriğinin	detaylı	olarak	aktarılması	ve	uygulama	kısmı	
ile	kurumlarda	sera	gazı	envanterinin	doğru	bir	şekilde	çıkarılması,	
sera	gazı	envanterinin	ve	kurumsal	karbon	ayakizi	hesaplamasının	
kuruluş	 ve	 faaliyet	 sınırlarının	 belirlenmesindeki	 önemi,	 emisyon	
faktörleri	seçimi	ve	sera	gazı	kaynaklarının	önemlilik	analizine	ilişkin	
hususlar	 hakkında	 katılımcıların	 kapsamlı	 bilgi	 sahibi	 olmaları	
amaçlanmaktadır.

Semtrio Eğitim ve Danışmanlık A.Ş: ISO 14064 Kurumsal Karbon Ayakizi Hesaplama ve Uygulama 
Eğitimi 

“İklim	Değişikliği,	Regülasyon	ve	Raporlama	Eğitimi”,	iklim	değişikliğinin	
yarattığı	etkileri	ulusal	ve	uluslararası	gelişmeler	 ışığında	ele	alarak,	
özellikle	 regülasyon	 ve	 standartlar	 nezdinde	 olan	 değişiklikler	 ve	
bu	 gelişmelerin	 raporlama	 uygulamalarına	 olan	 etkisi	 üzerine	
odaklanmaktadır.	 Eğitim	 sonunda	 katılımcıların,	 iklim	 değişikliği	
gündemindeki	 güncel	 gelişmelerin	 kurumlar	 ve	 şirketler	 özelindeki	
etkileri	 ve	 raporlama	 süreçlerine	 entegre	 etmek	 için	 dikkat	 etmeleri	
gereken	hususlar	hakkında	bilgi	sahibi	olmaları	amaçlanmaktadır.

Escarus -TSKB Sürdürülebilir Danışmanlık: İklim Değişikliği, Regülasyon ve Raporlama Eğitimi 

ACCA	 Finans	 için	 Sürdürülebilirlik	 Sertifikası,	 finans	 ve	 muhasebe	
profesyonellerinin,	sürdürülebilirlik	ve	sürdürülebilirliğin	organizasyonlar	
üzerindeki	 etkisini	 ve	 bu	 konuda	 kendilerine	 düşen	 görevleri	 daha	 iyi	
anlayabilmeleri	 için	 tasarlanmıştır.	 Programın	 sonunda	 katılımcılar,	
sürdürülebilirliğin	neden	finans	ve	muhasebe	profesyonelleri,	işletmeler	
ve	ekonomiler	için	önemli	olduğunu	anlayacak,	sürdürülebilirlik	ve	onunla	
ilgili	iş	değer	zincirleri,	iş	modelleri	ve	iş	pratiklerini	değerlendirebilecek,	
iklim	 değişikliğinin	 sebep	 olduğu	 riskleri,	 bu	 riskler	 ile	 ilgili	 finansal	
etkileri	 tanımlayabilecek	 ve	 iklim	 değişikliği	 kaynaklı	 risk	 beyanlarına	
dair	raporlama	çerçevelerini	anlayabilecek,	BM	Sürdürülebilir	Kalkınma	
Amaçları,	 işletmeler	 açısından	 önemi	 ve	 işletmelere	 sunduğu	 risk	
ve	 fırsatlar	 ve	 etki	 konusunda	 bilgi	 sahibi	 olacak,	 Çevresel,	 Sosyal	 ve	
Yönetişim	 ÇSY(ESG)	 konularının	 işletmeleri	 açısından	 neden	 önemli	
olduğunu	 anlatabilecek,	 ESG’ye	 ilişkin	 bilgilerin	 toplanması,	 analiz	
edilmesi	ve	raporlanmasına	dair	sistem	ve	süreçleri	değerlendirebilecek	
ve	 sürdürülebilirlik	 analitiğin	 işletmeleri	 için	 neden	 önemli	 olduğunu	
anlatabilecek	ve	ESG	verilerinin	bir	araya	getirilmesi,	analiz	edilmesi	ve	
yorumlanmasına	dair	yaklaşımı	değerlendirebileceklerdir.

ACCA Türkiye: Finans için Sürdürülebilirlik Sertifika Programı

Geleceğe Yatırım
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ERTA	 Entegre	 Raporlama	
Tecrübe	 Paylaşım	 Toplantıları	
serisi	 kapsamında	 şirketlerin	
entegre	 raporlama	 yolculukları,	
ulusal	 ve	 uluslararası	 iyi	
uygulama	 örnekleri,	 kurumların	
sürdürülebilir	 değer	 yaratma	
modelleri,	 entegre	 raporlama	
motivasyon	 ve	 kazanımlarına	 ilişkin	
değerlendirmeler	paylaşılmaktadır.	

ERTA - Değer Yaratanlar Webinar Serisi (Değer Yaratan CEO’lar Toplantısı, Değer Yaratan CFO’lar 
Toplantısı)

ERTA	 Değer	 Yaratanlar	 Webinar	
Serisinde,	 kurumlarda	 entegre	
düşünce	 ve	 sürdürülebilir	 değer	
yaratma	 bakış	 açısının	 geliştirilmesi	
ve	 kurumların	 uzun	 vadeli	
stratejilerine	 entegrasyonunun	
önemi,	 sektörel	 örneklerle	 şirketlerin	
değer	 yaratma	 modellerinin	
paylaşımı	 ve	 günümüzde	 değişen	
rolleriyle	 CEO	 ve	 CFO’ların	 vizyoner	
liderlik	deneyimleri	paylaşılmaktadır.

Yeşil	 dönüşüm	 sürecine	 yönelik	
kurumlar	 tarafından	 yürütülen	
çalışmalara	ilişkin	paylaşımlar,	yakın	
zamanlı	 gelişmeler	 doğrultusunda	
Türkiye’de	 şirketleri	 bekleyen	 sürece	
ilişkin	 değerlendirmeler,	 yeşil	
bankacılık	 faaliyetlerinin	 gelişiminde	
entegre	raporlamanın	önemine	ilişkin	
değerlendirmeler,	 KOBİ	 ölçeğinde	
şirketlerin	 yeşil	 dönüşümleri,	
sürdürülebilir	 finans	 hedefleri	
ve	 Türkiye’nin	 karbon	 azaltımı	
hedefi	 doğrultusunda	 sektörlerde	
hedeflenen	yeşil	dönüşüm	stratejileri	
paylaşılmaktadır.

ERTA - Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Stratejileri Toplantı Serisi

ERTA - Tecrübe Paylaşım Toplantıları
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