
Türkiye – Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel Sürdürülebilirlik 126. sıra 

Çevresel Düzenlemelerin Sıklığı 94. sıra

Çevresel Düzenlemelerin Uygulanması 90. sıra

Partiküler Madde Konsantrasyonu * 87. sıra       https://waqi.info/

Çevre Sözleşmelerinin İmzalanması 124. sıra

Su Stresi 114. sıra       http://www-naweb.iaea.org/

Tehdit Altındaki Türler 105. sıra

Orman Örtüsü Değişimi 40. sıra

Atık Su Arıtma 42. sıra 

Balık Stok Durumu 84. sıra

Ref: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf * https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1

https://waqi.info/
http://www-naweb.iaea.org/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1


Değişimden Dönüşüme…

- İklim Krizi

- Adaletsizlik & Eşitsizlik

- Teknoloji Kullanımı / Altyapı Yetersizliği

- Şeffaflık 

- İsrafın Önlenmesi – Döngüsel Ekonomi

- Arz / Talep Dengesizliği

- Kaliteli ve dayanaklı ürünlere/hizmetlere talep

- Çalışanların hızlı geri bilidirim & empati ihtiyacı – İK + Yönetim

- Etki alanının ölçülmesi – Finansal olmayan veriler + KPI lar

- İş birlikleri (özellikle startup’larla)

- Süreçlerin yeniden tasarlanması / iç kontrol sistemi – siber güvenlik 

- İşi yeniden tasarlamak + anlamlandırmak – müşteri – tedarikçi –
paydaş zinciri 



Kritik Sorular…

- Geometrik büyümenin yerini – geometrik paylaşım / 
dayanışma alabilir mi? * Afrika’da en az ülkede solunum 
cihazı yok 

- «Sahip Olmak» yerine «Olmak» mümkün mü?

- Eğitim sistemi ne olacak?

- Dijital Dönüşüm nedir? Kime hizmet ediyor? 

- Bilim İnsanlarına mı yoksa politikacılara mı inanacağız?

- Sistem dönüşümünün neresinde olacağız? 

- Gözetim Kapitalizmiyle nasıl baş edeceğiz? *

- Altyapı yetersiz! Düşünce yapısı yeterli mi?

- Direnç / Resilience: Finansal Güce mi yoksa güvene mi bağlı? 

- Değişime kendinden başlamak – O Pazartesi ben nasıl bir ben 
olmak istiyorum?



Business Canvas
Temel Ortaklıklar
• Mazars Global&Praxity (know how, referans 

müşteri)
• Tedarikçiler 
• Regülatörler (Kanunlar, tebliğler)
• Üniversiteler 
• …………………………….
• Doğa/Çevre
• Toplum

Business Canvas



Aile Şirketimizde/Şirket Ailemizde Neler Yaptık?

• İnsan Kaynakları Yaklaşımımız: Önce İnsan Önce Sağlık
• Uluslararası iletişim => önlemler & kriz masası 

• İlk vakanın resmi olarak açıklanması => hijyen & sağlık adımları

• Toplu taşıma kullananlar için esnek saatler = > ofisin tamamı uzaktan çalışma 

• Zorunlu durum “ofiste çalışma izni” =>  sadece taksiyle veya özel araçla ulaşım

• İsteğe bağlı uzaktan eğitimler =>  + katılım ve memnuniyet elde ettik. 

• Virüs & korunma yolları; evden verimli çalışma metotları gibi konularda bilgi 
paylaşımı Soft-skill eğitimleri sadece eğitim değil, eğitimler sonrası görüş alışverişi

• Anneler&Babalar için özel yayınlar + KBGV seminerleri



Aile Şirketimizde/Şirket Ailemizde Neler Yaptık?

• İnsan Kaynakları Yaklaşımımız: Önce İnsan Önce Sağlık

• Hastaneye başvurular günlük takip + istirahat takibi

• Tüm çalışanlarımız ve aileleri için online psikolojik destek hattı

• Tüm çalışanlarımız için haftada 3 gün antrenörlü online spor dersleri

• Tüm çalışanlarımız ve aileleri için online tıbbi destek hattı

• Evdeki internet kotaları + maddi destek 

• Prof.Dr. Selçuk Şirin’le Uzaktan Eğitim Yakından Ebeveynlik webinarı



Aile Şirketimizde/Şirket Ailemizde Neler Yaptık?

• İletişim Yaklaşımımız: Zamanında, Doğru Bilgi
• Üst yönetim & çalışma arkadaşlarımızı online platformlar => En üst düzeyden 

şeffaf bir şekilde verilen mesajlarla açık iletişim ve güven ortamı

• Tüm paydaşlarımıza e-postalar, web sitesi ve sosyal medya hesaplarıyla düzenli 
bilgi Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Çince iletişim

• Tüm paydaşlarımıza Dünya Gündemi Türkçe + İngilizce 10 dakikalık hap bilgi 
notları. 

• Covid 19 ve korunma yollarıyla ilgili bilgilerin tüm ofislerimizle paylaşılması



Aile Şirketimizde/Şirket Ailemizde Neler Yaptık?

• İletişim Yaklaşımımız: Zamanında, Doğru Bilgi
• Vergi, İK Yönetimi & BT gibi alanlarda webinarlar

• Acil durum iletişimi için paydaş bilgileri güncellemesi

• Müşterilerimize yönelik 4 Webinar düzenledik. 

• #uzakyakındemeden => çalışanlar için önlemler & bu dönemde yapabilecekler



Aile Şirketimizde/Şirket Ailemizde Neler Yaptık?

• İş Akışı Yaklaşımımız: İşiniz, İşimizdir.
• Mali İşler ve Finans Departmanımız faaliyetlerine kesintisiz devam ederek 

kurumumuzun devlete ve tüm paydaşlara karşı sorumluluklarını yerine getirmesini 
sağladı. 

• Maaşlarımız ve vergilerimiz zamanında ödendi. 

• Mazars Global’in ve Mazars Denge’nin kriz ve risk yönetimi yaklaşımlarını devreye 
aldık. Kritik konularda uluslararası ekibimizle koordinasyon halinde hareket ettik.

• Bu global kriz ortamında dahi müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza verdiğimiz 
sözleri yerine getirebilmek için Müdür ve üstü seviyedeki tüm yöneticilerimizin 
disiplinli bir şekilde işleri takip edecekleri bir yöntem benimsedik. 



Aile Şirketimizde/Şirket Ailemizde Neler Yaptık?

• Operasyon Yaklaşımımız: Süreçlerle Vals!
• Risk Yönetim Kurulu ve Koordinasyon Komitesi 

• Operasyonlarımızın kesintisiz devam edebilmesi için gerekli idari, yaşamsal ve 
teknolojik tedbirler 

• Ofiste yaşayan hayvanlar ve bitkiler

• Ofisimizin nano gümüş iyon teknolojisiyle dezenfeksiyon => 2 haftada 1 (standart süre 
12 haftada 1)

• Tüm süreçler için yeniden yapılandırma



Şirkette neler yaptık?
• Bilgi Teknolojileri Yaklaşımımız: Kesintisiz, Güvenli Bilgi Akışı

• 48 saat içinde güvenli & uzaktan çalışır hale geldik

• Merkez Ofis internet altyapısı hızımız *2

• Tüm çalışanlarımıza bilgisayar 

• Zoom & Microsoft Teams uygulamalarını kullanıma soktuk. Webinar
organizasyonlarına başladık. Ekiplerimizin bu konudaki bilgilerini güncelledik. 

• Çalışanlarımızın internet bağlantısı yeterli hız & güvenlik seviyesi. Gereken 
çalışanlarımıza güvenli ve hızlı hatlar dağıttık. 



Süreklilik & 
Sürdürülebilirlik 

Farkı



Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri



TEŞEKKÜRLER

Email: icoskun@mazarsdenge.com.tr
Blog:   www.izellevicoskun.com

@ izellevi

izellevicoskun
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