EĞİTİM& DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMADA TASLAK REHBER (G4) yayınlanmıştır.
Global Reporting Initiative (GRI) raporlama kılavuzu olarak G4 taslağını 26.6.2012 tarihinde
yayınlamıştır. Kuruluşlara, sürdürülebilirlik raporlarını hazırlamada yardımcı olmak adına yol gösteren
ve standart açıklamaları içeren bu rehbere, 24.09.2012 tarihine kadar görüş beyan etmek mümkün
olacaktır.
GRI’a göre, 2010 yılından beri geliştirilmekte olan bu yeni kılavuz sürdürülebilir raporlamanın her
evresinin önemine odaklanmış çeşitli önemli değişiklikler içermektedir. Bu değişiklikler aşağıdaki
gibidir:
 Uygulama Seviyeleri. G3, kuruluşların sürdürülebilirlik raporlarının şeffaflığını kılavuzla
karşılaştırarak bildirmelerini hedefleyen Uygulama Seviyelerini getirmişti. GRI’nin edindiği
tecrübeler doğrultusunda rapor hazırlayan bazı kuruluşların Uygulama Seviyelerini,
raporun kalitesi ile özgünleştirerek yanlış yorumlamaktadır. Yeni oluşturulan taslak
dokümanda, Uygulama Seviyeleri konusunda farklılıklar getirilmiştir. G4 yürürlüğe girdikten
sonra küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir rehber dokümanı hazırlanacaktır.
 Sınırlar: Yeni taslakta raporunun içeriği ve sınırlarını tespitindeki süreçler verilmiştir. Bu
kapsamda kuruluşun tedarik zinciri, tedarikçi değerlendirme ve malzeme yönetimi içinde
etki ve sürdürülebilirlik raporuna dahil edilecek ilgili standart açıklamalar yer almaktadır.
İşletmenin temel bir göstergeyi açıklamadığı durumlarda bunun nedenini göstermek
durumundadır.
 Yönetim Yaklaşımı Açıklamaları. Kuruluşlara malzeme,l ekonomik, çevresel ve sosyal
etkileri nasıl yönettiklerini açıklama fırsatı veren bir bölüm olup, yeni taslakta Yönetim
Yaklaşımı Açıklamalarının unsur seviyesinde verilmesini önermektedir (GRI’nın göstergeleri
Ekonomik, Çevresel ve Sosyal olmak üzere kategorilere ayrılmıştır. Her bir kategoride de
Unsurlar bulunmaktadır). Ancak bir başlık başka bir seviyede yönetiliyorsa G4, Yönetim
Yaklaşımı Açıklamalarının o seviyede bildirilmesini önermektedir.
 Denetim. G4’teki değişikliklerden biri de sürdürülebilirlik raporunun Profil bölümünde makam
ödeneğinin ortalama ödeneğe oranı, makam ödeneğinin en düşük ödeneğe oranı ve
makam ödeneği artışının ortalama ödeneğe oranı hakkında yeni açıklamalardır.
 Tedarik Zinciri. G4’te tedarik zinciri ve tedarikçi tanımları yenilenmiştir ve yeni tedarik zinciri
açıklamaları gelmiştir. Bu açıklamalar şu şekildedir: satınalma yöntemleri, seçme ve
değerlendirme ve iyileştirme.
 Yapı. Bu taslak Gösterge Protokolleri kısmındaki metni standart açıklamalar ve kılavuzluk
olarak bölmektedir. Bunun amacı, raporlama gereksinimlerini daha rahat tanımlanır ve daha
kullanıcı dostu kılmaktır. GRI, onaylanmış G4 kılavuzunu internet tabanlı bir platformdan
sunmayı planlamaktadır
Detaylı bilgiler GRI web sayfasından temin edilebilir. Kaynak: GRI
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