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Liderler Aranıyor: Hızla Gelişen Dünyada Sürdürülebilir Kalkınma 

Dünya, küresellikten geri adım atmakta ve dünya vatandaşlığının artılarına dair şüpheler 

artmakta. Küresel zorluklar gittikçe iç içe geçip bütünleşirken bizim çözümlerimiz gittikçe 

kısmi hale gelmekte. Evrensel değerlerimiz ise gün geçtikçe aşınmakta. Görünen o ki, 

çatışmalar ve iklim değişikliğinin tehditleri gittikçe artarken, eşitsizlikler derinleşirken ve 

ticarette gerilim artarken, hangi yolu izleyeceğimiz konusunda fikir birliğine varamıyoruz. Çok 

taraflılık ve BM de dâhil olmak üzere onu destekleyen kurumlar sorgulanıyor.  

Küresel toplum, dünyanın her köşesinden genç insanlar da dâhil olmak üzere, harekete 

geçilmesi için seslerini yükseltmekte. Bu kritik bir nokta çünkü gençler, bizi yeni standartlara 

taşıyabilecek sabırsızlığa ve enerjiye sahipler. Ayrıca, işin ucunda onların geleceği var. Şimdi 

bizim yapmamız gereken, yönümüzü daha iyi, daha sürdürülebilir bir dünyaya çevirme 

konusunda genç nesillere ciddi olduğumuzu göstermektir.  

2020 yılında BM İlkeleri Sözleşmesi’nin 75. yılını kutlamaya hazırlanırken, Hükümetler ve 

diğer paydaşlarla beraber, küresel toplumun iyiliği için çok taraflılığa olan toplu taahhütlerini 

yeniden tasdik etmeye çalıştığımızdan bu bağlam oldukça önemlidir. Peki, manzaranın bu 

şekilde değişmesi iş dünyası için ne anlama geliyor?  

Yirmi yıl önce BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan, ortak değer ve ilkeleri paylaşmak ve 

küresel pazara bir insan yüzü vermek için BM Küresel Mutabakat Sözleşmesi’nin öncüsü oldu. 

Her zaman olduğu gibi bugün de toplumumuzun dokusu, küreselleşmeyi herkes için yararlı bir 

hale getirebilme yetimize bağlı. Bu, iş dünyasının sağduyulu faaliyetlere ve çoklu paydaş 

ortaklıklarına olan taahhüdünü yeniden tasdikleyip, küreselleşmenin küresel pazara getirdiği 

sayısız faydaları hatırlatma fırsatıdır.  

2030 Gündemi’nin hedeflerine ulaşmak için önümüzde uzun bir yol var ve başarımızın 

anahtarının iş liderliği olmaya devam edeceğinin bilincindeyiz. Temel iş faaliyetlerinden 

stratejik sosyal yatırıma kadar, özel sektörün uzun vadeli iş başarısını ve sürdürülebilirliğini 

arttıran yollarla sürdürülebilir kalkınmayı nasıl ilerlettiğine dair birçok örnek mevcut. Şimdi ise 

başarılı projeleri ve ortaklıkları arttırmamız gerekiyor. 

Sürdürülebilir kalkınma için “Eylem ve Amaçlara Ulaşma Onyılı”na girerken yeni bir lider türü 

ortaya çıkıyor. Bu liderler, uzun vadeli bir vizyonun yanı sıra Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçlarına ulaşmak için gerekli araçlara ve bunu başarmak için her türlü gerekçeye sahip. BM 

Küresel Mutabakat Sözleşmesi’nin on ilkesi rehberliğinde, bu yeni nesil liderler iş dünyasından 

ortaya çıkıyor. Kimsenin geride bırakılmadığı müreffeh bir dünyada uzun vadeli 

sürdürülebilirliğin ortak bir vizyonunu paylaşıyorlar.  



2 
 

Daha da önemlisi, iş liderlerinin bu öncüleri, sağduyulu kurumsal stratejilerin işletmeler ve 

dünya çapındaki tedarik zincirleri için yeni standart olduğu olumlu devrilme noktalarına 

ulaşmasına yardımcı oluyor.  Paydaşların gerçek dünya etkisini arttırmaları için tasarlanan üç 

yeni BM Küresel Mutabakat Sözleşmesi Küresel Etki Girişimi paketi aracılığıyla bu liderler, 

gençlik ve inovasyon yoluyla Küresel Amaçları yönlendiriyor, iklim eylemi konusunda azmi 

arttırıyor ve cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmak için hedefler belirliyor.  

Genç SKA Yenilikçiler Programı, yeni nesil girişimcilerin şirketlerinde, sektörlerinde ve 

topluluklarında dönüşümsel değişimi nasıl izlediğinin bir örneğidir. Bu genç liderler hepimiz 

için bir ilham kaynağı olmalıdır. 

Karşılaştığımız zorlukların ivediliğinin farkında olan ve yirmi yıllık ilkeli iş liderliğini temel 

alan 2020 Liderler Zirvesi, her zamankinden daha fazla çeşitli içerik ortaklarını ve çok paydaşlı 

katılımcıları bir araya getiren nihai kurumsal sürdürülebilirlik “platformların platformu”dur. 

Liderler Zirvesi, BM'nin değerlerini, çok taraflılığın geleceğini ve ilkelere dayalı iş dünyasının 

Küresel Amaçlara ilerlemeyi sağlamadaki rolünü görüşmek ve tartışmak için dünyanın önde 

gelen kurumsal sürdürülebilirlik liderlerinin binden fazlasını bir araya getirecek. 

İlham verici genel oturumlar, sergiler, interaktif atölyeler ve ağ oluşturma fırsatlarının bir 

bileşimi ile Zirve, çok paydaşlı ortaklıkların yeni iş fırsatlarını ve sermayeyi nasıl 

oluşturduğuna ve aynı zamanda gerçek bir etki yarattığına dair yenilikçi örnekler sunacak. 

Son 20 yıldır BM Küresel Mutabakat Sözleşmesi, istediğimiz dünyayı yaratmak için 

sürdürülebilir şirketlerin ve paydaşların küresel hareketini inşa ediyor. Şimdi, bu hareketi bir 

sonraki seviyeye taşımak için doğru liderlere ihtiyacımız var. Kurumsal bir sürdürülebilirlik 

lideri iseniz veya bu tür bir lider olmayı hedefliyorsanız, sizi 15 - 16 Haziran 2020 tarihleri 

arasında New York'ta bizlere katılmaya davet ediyoruz. 

 

Yukarıdaki metnin aslına 
https://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/LeadersSummit2020/Concept%20Note_LS20

20.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 
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