
Şirketler tarafından yatırımcı raporları,
stratejik raporlar, yönetim raporları ve entegre
raporlar gibi çeşitli sürdürülebilirlik bilgileri
içeren farklı raporlar yayınlanıyor. Buna ek
olarak, bilginin interaktif bir şekilde
kullanılmasına ve şirket özelinde raporlama
yapmaya olanak tanıyan dijital raporlar da
giderek artıyor.

EY'nin paydaş anketi verilerinin son üç
çalışmasından elde edilen sonuçlar, yakın
zamanda gerçekleşen olaylar ve global
girişimler, sürdürülebilirlik bilgilerinin ve
özellikle de çevresel, sosyal ve yönetişim
(ÇSY) bilgilerinin iş ortaklığı kararlarında
giderek daha etkili bir rol oynadığına
dair kanıtlar sunmaktadır. Bununla bağlantılı
olarak, sürdürülebilirlik verilerine dayalı
karar alan ve özellikle bu bilgileri
düzenli aralıklarla talep eden paydaş
oranının arttığı görülmektedir.

2017 EY paydaş anketi1, şirketler
tarafından hazırlanan raporların paydaşlar
için şirketlerin performansı ile ilgili bilgi
paylaşımına yönelik anahtar kaynak
olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

Paydaşlarınıza talep 
ettikleri kritik bilgileri 
sağlayabiliyor
musunuz?

1. Is your nonfinancial performance revealing the true value of your business to investors? EY, 2017.
2. Ibid

EY İklim Değişikliği ve
Sürdürülebilirlik Hizmetleri

Paydaşlarınız artık "daha fazla bilgi" talep
ediyor

Günümüzde şirketler tarafından sürdürülebilirlik verilerinin paylaşımı artarken ve

karar alma süreçlerinde bu bilgiler giderek daha fazla kullanılırken; araştırmalar
yatırımcılar, kilit paydaşlar ve iş ortaklarının şirketlerin sunduğu bilgilerin
kalitesinden memnun olmadığını göstermektedir2.

Şirketler, son yıllarda sürdürülebilirlik bilgilerinin kalitesini artırmaya başlamış olsa
da, paydaşların artan beklentilerini karşılayabilecek seviyede bir gelişme
görülmemektedir. Paydaşlar tarafından sürdürülebilirlik bilgilerinin önemi 
giderek artarken, bilgilerin güncel, karşılaştırılabilir ve doğrulanmış olması
yönünde beklentiler öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, paydaşlar sunulan
sürdürülebilirlik bilgilerinin genellikle düşük kalitede, tutarsız veya doğru olmadığını,
ya da diğer şirketlerle karşılaştırılamadığını belirtmektedir.

EY İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri (CCaSS) ekibi, sürdürülebilirlik
bilgilerinizin doğruluğunu ve kalitesini arttırmanız için sizlere farklı şekillerde yardımcı
olabilir:
•   Paydaşlar tarafından talep edilen ihtiyaçların belirlenmesine yardımcı olunması ve bu

talep doğrultusunda mevcut raporlamanın boşluk analizinin yapılması,

•  İş modelinize göre uyarlanmış, uygulanabilir ve gereksinimleri karşılayan
sürdürülebilirlik verilerinin raporlaması ve politikaların hazırlanmasına destek olunması,

• Yönetim ve sürdürülebilirlik raporlarının ilişkili ve amacına uygun şekilde

hazırlanmasına yardımcı olunması,

• Doğru yönetişim ve kontroller ile desteklenen raporlama süreçlerinin etkin biçimde
geliştirilmesine yardımcı olunması.

The betterthe question. The betterthe answer. 
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Sununlan mevcut bilgilerle ilgili yaşanan memnuniyetsizliğin temel nedeni, şirketlerin
raporlamalarına devamlı olarak daha fazla bilgi ekleme yönünde geliştirdiği yaklaşım olabilir.
Bu yaklaşımın getirdiği fazla bilgi yüklemesi paydaşların kendileri ile alakalı bilgilere ulaşmasını
zorlaştırmaktadır. Bu durum bilgileri talep eden paydaşların raporu ve anlatmaya çalıştığı
kurumsal hikayeyi takip etmesini güçleştirmektedir.

Sürdürülebilirlikle ilgili bilgiye yönelik talepler göz önüne alınınca, şirketiniz mevcut
sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesinden yararlanabilir. Hem iç hem de dış paydaşların karar
verme süreçlerine, özellikle kilit paydaşlar tarafında nasıl bir etki oluşturduğu da şirket
açısından önemlidir. Buna ek olarak, sürdürülebilirlik bilgilerinin doğru, güvenilir ve uygun
biçimde sunulması konusunda yönetimin verimlilik değerlendirilmesinden de faydalanılabilir.

Kaliteli bilgiyi toplama ve raporlama sürecine, aşağıdaki soruları kendinize sorarak
başlayabilirsiniz:

1. Paydaşlarınızın şirketinizden ne tür sürdürülebilirlik bilgileri beklediğini biliyor musunuz?

2. Paydaşlarınızın farklı beklentilerini dengelemek için yeterli anlayışa sahip misiniz?

3. Rakip şirketlerin hangi bilgileri raporladığını ve onlara göre hangi seviyede olduğunuzu
biliyor musunuz?

4. Mevcut çeşitli raporlama çerçeveleri arasında seçim yapmak ve bu raporlama
çerçeveleri arasındaki bağlantıyı belirlemek sizin için kolay mı?

5. Yönetim raporlarınızdaki sürdürülebilirlik bilgileri yeterli, ilgili, bağlantılı, güvenilir ve
karşılaştırılabilir mi?
6. Sürdürülebilirlikle ilgili bilgiler ile vermek istediğiniz kilit mesajları desteklemek için bilgi

teknolojilerini etkili bir biçimde kullanıyor musunuz?

7. Sürdürülebilirlikle ilgili bilgi yönetim süreçleriniz, doğru bilgiyi doğru zamanda raporlamayı
destekleyecek şekilde operasyonel bilgi yönetim süreçlerine yeterince bağlı mı?

8. Sürdürülebilirlik bilgi yönetimi süreçleriniz, yönetişim ve iç kontrol yapılarınız yeterince 
güçlü mü?

9. Şirketinizde sürdürülebilirlik raporlama sorumlulukları, becerileri ve şirket içindeki

yetkinlikleri istenilen düzeyde mi?

10. Raporlama standartları ile uyumluluğunuzu bağımsız denetim çalışmaları ile
doğrulatmak istiyor musunuz?

Sürdürülebilirlik

bilgilerine dair artan

talep, şirketiniz için ne

anlama geliyor?

Operasyonel ve sürdürülebilirlik bilgilerini de içeren, şirketinizle ilgili bütün gerekli verilerin
entegre bir pano ile parmaklarınızın ucunda olduğu bir dünya hayal edin. İş ortaklarınızla

etkileşim içinde olmanızı ve etkin bir şekilde değer yaratmak için faaliyetlerinizi yönetme

şeklinizi bu şekilde destekleyebilirsiniz.  Ayrıca bu yaklaşım daha kaliteli rapor 

hazırlamanıza ve iş ortaklarınızla aranızda güven inşa etmenize de yardımcı olabilir.

Halihazırda sürdürülebilirlik verileri hazırlayan birçok şirket, sürdürülebilirlik
verilerinin etkin yönetimi, finansal bilgiler ve en etkili IT çözümlerine dayanan bilinçli, ilgili
ve bağlantılı bir rapor tasarlamakta zorluk yaşayabiliyorlar.

EY olarak mevcut bilgi boşluğunuzu kapatabileceğimize, raporlama süreçlerinizi daha
verimli hale getirebileceğimize ve sürdürülebilirlik bilgilerinizin kalitesini aşağıdaki
yönetemlerle artırabileceğimize inanıyoruz:

• Bilgi gereksinimlerini belirlemek, ne tür bilginin ve hangi niteliklerin önemli olduğunu
tanımlamak için iş ortakları ve diğer paydaşlarla iletişimin sağlanması

• Paydaşların beklentilerini karşılamak için uygun bir raporlama rehberi geliştirilmesi

• Raporlama sürecini çevreleyen güçlü yönetişim ve kontrol mekanizmaları oluşturulması

• Kullanılan çeşitli bilgi platformları arasında tutarlılık sağlanması

• Verilerin güvenilirliğini arttırmak adına üçüncü taraf denetim ve doğrulama hizmetlerinin

sunulması

Sürdürülebilirlik bilgilerini faaliyet raporlarıyla uyumlu halde sunmak, paydaşlarınız için uzun vadeli

değer yaratılmasında bütüncül bir bakış açısı sağlama yönünde atılan ilk adımdır.

Paydaş ihtiyaçlarını
karşılayan
sürdürülebilirlik bilgileri
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EY, sürdürülebilirlik veri yönetiminizi ve raporlamanızı bir üst seviyeye çıkarmanızı
sağlar. Multidisipliner ekiplerimiz, paydaş katılımı, önceliklendirme analizi,
sürdürülebilirlik raporlaması, IT, yönetişim, risk yönetimi ve kontrol yöntemleri gibi
konulardaki tecrübeleriyle size destek olur.

Sizlere nasıl yardım edebileceğimize dair genel bir bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.

EY şirketinize nasıl
yardımcı olabilir?

Bazı hizmet ve araçlar, yürürlükteki bağımsızlık standardı gereğince EY denetim
müşterileri ve onlara bağlı kuruluşlar için sınırlandırılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen EY

ofisi ile irtibata geçin.

*IIRC — Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi

*GRI — Küresel Raporlama Girişimi

Beklentileriniz Biz nasıl yardım edebiliriz?

Paydaş ihtiyaçlarını dengeleme

• İş ortakları ve diğer dış paydaşlarla

iş konularında etkili bir şekilde etkileşim
kurmak

• Bilgi ihtiyaçlarını belirlemek ve
dengelemek

Sürdürülebilirlik verileri raporlama
çerçevesinin seçilmesi

• Şirketin iş modeli ve stratejisine uygun ve

raporlama politikasını tanımlayan en

doğru raporlama çerçevesinin seçilmesi

Boşluk analizi

• İhtiyaçların belirlenmesi ve mevcut

raporlama kapsamı ile karşılaştırılması

• Önceliklendirme değerlendirmesi

sürecine destek sağlanması

• İş modelinin paydaş beklentileri ve

şirket stratejisiyle uyumlu hale 

getirilmesi

Sürdürülebilirlik verileri raporlanması

• IIRC'nin Entegre Raporlama Çerçevesi
ve GRI* Standartları gibi geçerli çerçeve
ve standartlarla uyumlu, temel

tanımlamalar, kapsam ve sınırların

belirlendiği bir raporlama politikasının

oluşturulmasına destek sağlanması

Kaliteli rapor geliştirilmesi

• Sürdürülebilirlik bilgilerinin
yıllık raporlamaya dahil edilmesi

• Odaklı ve öz raporlama

• Bilgi bütünlüğünün sağlanması

• Raporlama tutarlılığının 

sağlanması

Sürdürülebilirlik raporlarının doğru
kapsamda ve bütüncül hazırlanması

• Rapor yapısının, içeriğinin, anahtar

performans göstergelerinin (KPI'ların)

tanımlanması ve ilgili çıktıların

belirlenmesi

• Bilgileri sunmak için teknoloji desteği

• İyi uygulamaları ve karşılaştırmalarının

raporlanması
Etkin yönetişim ve kontrol
mekanizmaları ile desteklenen raporlama
süreci

• Veri dönüştürme yaklaşımının
belirlenmesi, sürecin ve kontrollerin

tanımlanması gibi sürdürülebilirlik bilgi

işlemlerini desteklemek için gerekli

teknolojileri belirlemeye yardım edilmesi

• Kurumsal risk yönetimi uyumluluğunun

sağlanması

• İç denetim desteğinin sağlanması

Raporlama süreçlerinin iyileştirilmesi
• Sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini

destekleyen yönetişim ve iç kontrol

mekanizmalarının doğru yönetilmesi

• Dış raporlamanın ve temel IT yönetim

bilgi sistemlerinin uyumlu olması

• Finansal bilgi süreçleri de dahil olmak

üzere sürdürülebilirlik bilgi

sistemlerinin etkinliği, bütüncüllüğü ve

doğru bilgiyi doğru zamanda rapor

edebilmesi

Güvenilirliğin artırılması

• Sürdürülebilirlik bilgileri kalitesi ve
raporlama çerçevesine uyumunu

değerlendiren bağımsız görüş

Kritik Değerlendirme ve dış denetim

• Sürdürülebilirlik bilgileri kritik 

değerlendirme ve dış denetimi: makul

denetim veya sınırlı denetim



Sürdürülebilirlik verileri kalitesinin artırılması, güçlü ve güvenilir bir iş performansı
göstermek için şirketin yarattığı değeri daha iyi anlamasını v e an l a t m as ın ı
sağlayan bir yatırımdır.
Yönetim ve sürdürülebilirlik verilerinin birlikte sunulması, iş
ortaklarınıza ve diğer paydaşlarınıza güçlü bir değerlendirme aracı sağlayabilir.
Bu sayede stratejiniz, riskleriniz ve fırsatlarınız ile daha iyi ilişkilendirilebileceğinden,
paydaşlarınızın dengeli ve entegre kararlar vermelerine yardımcı olacaktır.
Raporlamanızın etkinliğini artırmak ve karar verme sürecinde esas ihtiyaçlara
odaklanmak, raporlama yükünüzü de azaltabilir.

Sürdürülebilirlik çalışmaları ile aşağıdaki faydalar sağlanabilir:

• ÇSY risklerinizi belirleyerek, risklerin etkili ve zamanında önlenmesine destek olunması
• Raporlama süreçlerinizin verimli ve bütüncül olarak tasarlanması

• Hedef kitle olan iş ortakları ve diğer paydaşlara sunulacak en doğru bilgilerin

belirlenmesi

• Raporlama etkinliğinin artırılması

• Raporlama yükünüzün azaltılması

Kazanımlarınız

EY, sürdürülebilirlik verilerinin kaliteli ve daha etkili bir şekilde raporlanmasında küresel
ölçekte çeşitli sektörlerden birçok şirketi desteklemektedir. Hizmetlerimiz,
sürdürülebilirlik raporlama sürecine başlayan şirketlerin yanı sıra raporlama sürecinde yol
katetmiş ve daha bütüncül bir yaklaşım benimseyen şirketlere yönelik olup, raporlama
sürecinin tamamını kapsayacak şekilde sunulmaktadır.

EY, IIRC ve GRI gibi sürdürülebilirlik bilgilerinin raporlanması için oluşturulan

çerçeve yaklaşımlarını geliştiren yapılarda aktif olarak yer almaktadır ve
sürdürülebilirlik verilerinin daha etkili bir şekilde sunulmasına yardımcı olmak için
ideal konumdadır.

Sürdürülebilirlik hizmetleri sunan 1.200'den fazla uzmandan oluşan global ağımız
büyümeye devam ederken, sunduğumuz hizmetlerin kapsamını genişleterek sürekli
olarak yenileniyoruz. Raporlamaya multidisipliner ve entegre bir yaklaşım
geliştirmenize yardımcı olmak için farklı alanlardan uzmanlarımızla iş birliği içerisinde
çalışıyoruz.

Neden EY?

EY  | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

EY Hakkında

EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık 
hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz 

dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda 
bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği 
sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri ve içinde yer 
aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli 

bir rol üstlenmektedir.   

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in
her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını 
temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young
Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen 

ey.com adresini ziyaret ediniz.  
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