ontracts in the ‘Red Zone’ could have significant value leakage

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişimi
Hizmetleri
Küresel ısınma ve iklim değişikliği sizi
nasıl etkileyecek?
Faaliyetlerinizin sürdürülebilir, iklim
değişimlerine uyumlu ancak değişimlere
neden olmayan ve çevreye saygılı
olduğundan emin olun!
Sürdürülebilirlik ve küresel ısınma konusundaki hassasiyetler günden güne
şirketlerin gündeminde daha fazla yer edinmektedir. Bu durum iklim değişikliği
ve sürdürülebilirlik konularındaki beklentilerin karşılandığına dair güvence
faaliyetlerine dair ihtiyacı ve bu anlamda ilgili süreçlerin iyileştirilmesi
yönündeki gereksinimleri ortaya koymaktadır.
Siz de faaliyetlerinizin sürdürülebilirlik ve iklim değişimi konularındaki
beklentileri karşılaması yönünde bir güvenceye veya bu alanlardaki
süreçlerinizin iyileştirilmesi konusunda bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız,
PwC olarak deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız.
Çevresel Denge
Kaynak kullanımını
dengelemek ve etkilerini
azaltmak amacıyla teknolojik
yenilikleri kullanarak

Sürdürülebilirlik
Sosyal Değer
İnsanlar için fırsat
yaratarak

Ekonomik Etkinlik
Global pazarlama
rekabetine ve
yenilikçiliğe odaklanarak
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Sürdürülebilirlik Raporlama Süreci
Danışmanlığı
Karbon ayak izinizi takip edebiliyor
musunuz?
Sürdürülebilirlik kapsamında karbon
salınımı ve diğer konulardaki raporlama
süreçlerinizi geliştirin!

İhtiyacınız
Sürdürülebilirlik ve küresel ısınma
konusundaki hassasiyetler günden
güne şirketlerin gündeminde
daha fazla yer edinmektedir. Bu
hassasiyetlerin özellikle üst yönetim
tarafından da dikkate alınması
ve kurumsal seviyedeki stratejik
planlama konularına dahil edilmesi,
kamu oyunun bu konudaki artan
beklentileri düşünüldüğünde,
şirketler için rakiplerine karşı stratejik

bir farklılık yaratabilmek adına daha
da önem taşınmaktadır.
Bu durum iklim değişikliği ve
sürdürülebilirlik konularındaki hedef
ve strateji belirleme, performans
takibi, değer yaratma ve karbon
salınımı ve diğer konulardaki
raporlama süreçlerinin iyileştirilmesi
yönündeki gereksinimleri ortaya
koymaktadır.

PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
Çözüm önerimiz, sürdürülebilirlik
dahilindeki problemlerinizin,
risklerinizin, fırsatlarınızın ve
önceliklerinizin anlaşılması,
sürdürülebilirlik konusundaki
vizyonunuzun kurumsal stratejiyle
uyumlu hale getirilmesi, hedef ve
stratejilerinizin belirlenmesi, bu
Çözüm önerimiz, sürdürülebilirlik
dahilindeki problemlerinizin,
risklerinizin, fırsatlarınızın ve
önceliklerinizin anlaşılması,
sürdürülebilirlik konusundaki
vizyonunuzun kurumsal stratejiyle
uyumlu hale getirilmesi, hedef ve
stratejilerinizin belirlenmesi, bu
konudaki performans takibinin
yapılmasına olanak sağlayacak
ölçütlerin belirlenmesi ve raporlama
gereksinimlerinin ortaya konması
esasına dayalı bir metodoloji üzerine
kurulmuştur.
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Sürdürülebilirlik kapsamındaki
karbon salınımı ve diğer konulardaki
raporlama süreçlerinize dair
iyileştirme önerilerinin sunulması
konusundaki hizmetlerimizle
PwC olarak yanınızdayız.
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Sürdürülebilirlik/Karbon Salınımı
Denetimleri
Karbon ayak iziniz kabul edilebilir
düzeyde mi?
Sürdürülebilirlik kapsamında süreçlerinize
ve kontrollerinize dair ilgili taraflara güvence
verin!

İhtiyacınız
Sürdürülebilirlik ve küresel ısınma
konusundaki hassasiyetler günden
güne şirketlerin gündeminde
daha fazla yer edinmektedir. Bu
hassasiyetlerin özellikle üst yönetim
tarafından da dikkate alınması
ve kurumsal seviyedeki stratejik
planlama konularına dahil edilmesi,
kamu oyunun bu konudaki artan
beklentileri düşünüldüğünde,

şirketler için rakiplerine karşı stratejik
bir farklılık yaratabilmek adına daha
da önem taşınmaktadır.
Bu durum iklim değişikliği,
sürdürülebilirlik ve karbon salınımı
konularındaki beklentilerin
karşılanması yönünde bir güvence
ihtiyacını ortaya koymaktadır.

PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
Çözüm önerimiz, sürdürülebilirlik
dahilindeki risklerinizin,
hedeflerinizin ve kurumsal
stratejilerinizin uyumlu olup
olmadığının değerlendirilmesi ile
karbon ayak izinizin bağımsız bir
kurum olarak PwC tarafından Çözüm
önerimiz, sürdürülebilirlik dahilindeki
risklerinizin, hedeflerinizin ve
kurumsal stratejilerinizin uyumlu
olup olmadığının değerlendirilmesi
ile karbon ayak izinizin bağımsız bir
kurum olarak PwC tarafından
uluslararası ve yerel standartlara
uygun bir şekilde ölçülmesi,
değerlendirilmesi ve raporlanması
esasına dayalı bir metodoloji üzerine
kurulmuştur.
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Sürdürülebilirlik kapsamındaki
karbon salınımı ve diğer konulardaki
raporlama süreçlerinize dair
güvence verilmesi konusundaki
hizmetlerimizle PwC olarak
yanınızdayız.
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Çevre Sağlığı Etki Değerlendirme
Hizmeti
Şirketinizin çevreyi nasıl etkilediğini
biliyor musunuz?
Faaliyetlerinizin çevre sağlına etkisini ve çevre
konusundaki beklentilere uyumluluğunu
değerlendirin!

İhtiyacınız
Sürdürülebilirlik ve küresel ısınma
konusundaki hassasiyetler günden
güne şirketlerin gündeminde
daha fazla yer edinmektedir. Bu
hassasiyetlerin özellikle üst yönetim
tarafından da dikkate alınması
ve kurumsal seviyedeki stratejik
planlama konularına dahil edilmesi,
kamu oyunun bu konudaki artan
beklentileri düşünüldüğünde,
şirketler için rakiplerine karşı stratejik

bir farklılık yaratabilmek adına daha
da önem taşınmaktadır.
Bu durum şirketlerin mevcut
faaliyetlerinin ve yapacakları yeni
yatırımların çevre sağlığı üzerindeki
etkilerinin değerlendirilmesine
dair süreçlerin iyileştirilmesi ve bu
konudaki beklentilerin karşılanması
yönünde bir güvence ihtiyacını ortaya
koymaktadır.

PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
Çözüm önerimiz, mevcut
faaliyetlerinizin ve yeni
yatırımlarınızın çevre sağlığı
üzerindeki etkilerinin kurum kültürü,
kamu oyu beklentileri ve mevzuat
gereksinimleri dikkate alınarak
değerlendirilmesi ve bu etkilere ilişkin
iyileştirme faaliyetlerinin önceden
planlanması, uygulanması, takibi
ve raporlanması esasına dayalı bir
metodoloji üzerine kurulmuştur.
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Çevre sağlığı etki değerlendirme
süreçlerinize dair iyileştirme
önerilerinin sunulması ve
güvence verilmesi konularındaki
hizmetlerimizle PwC olarak
yanınızdayız.
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Yeşil Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı
Siz çevreye duyarlısınız, peki ya
sistemleriniz ve sistem odanız?
Bilgi Teknolojileri faaliyetlerinizin
sürdürülebilir ve çevreye duyarlı
gerçekleştirildiğinden emin olun!

İhtiyacınız
Sürdürülebilirlik ve küresel ısınma
konusundaki hassasiyetler günden
güne şirketlerin gündeminde
daha fazla yer edinmektedir. Bu
hassasiyetlerin özellikle üst yönetim
tarafından da dikkate alınması
ve kurumsal seviyedeki stratejik
planlama konularına dahil edilmesi,
kamu oyunun bu konudaki artan
beklentileri düşünüldüğünde,
şirketler için rakiplerine karşı stratejik
bir farklılık yaratabilmek adına daha
da önem taşınmaktadır.

Bu durum şirketlerin hem Bilgi
Teknolojileri hem de operasyonel
alanlardaki faaliyetlerinin
çevreye yapacağı etkilerinin
değerlendirilmesine dair süreçlerin
iyileştirilmesi ve bu konudaki
beklentilerin karşılanması
yönünde bir güvence ihtiyacını
ortaya koymaktadır. Bahsi geçen
gereksinimler düşünüldüğünde
yeşil Bilgi Teknolojileri ve yeşil veri
merkezi gibi kavramları da şirketlerin
hayatına giren önemli bir durum
halini almaktadır.

PwC size nasıl
yardımcı olabilir?
Çözüm önerimiz, Bilgi Teknolojileri
ve operasyonel alanlardaki
faaliyetlerinizin çevre sağlığı
üzerindeki etkilerinin kurum kültürü,
kamu oyu beklentileri ve mevzuat
gereksinimleri dikkate alınarak
değerlendirilmesi ve bu etkilere ilişkin
iyileştirme faaliyetlerinin önceden
planlanması, uygulanması, takibi
ve raporlanması esasına dayalı bir
metodoloji üzerine kurulmuştur.
Böylece, yeşil Bilgi Teknolojileri ve
yeşil veri merkezi gibi kavramların
şirketiniz için olası faydalarının,
kullanım alanlarının, avantajlarının
ve risklerinin değerlendirilmesi de
sağlanmış olacaktır.
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Yeşil Bilgi Teknolojileri ve yeşil
veri merkezi kullanımına dair
yöntem alternatiflerinin ve risklerin
belirlenmesi ve ilgili süreçlerin
oluşturulması konularındaki
hizmetlerimizle PwC olarak
yanınızdayız
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