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ÖZET 

 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRESEL MUHASEBE VE  

TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ 
 

Günümüzün liberal global ekonomik düzeni ve ileri bilişim teknolojileri insan 

ve doğa ilişkilerinde farklı etkiler yaratmaktadırlar. İnsanoğlu hem giderek daha fazla 

tüketme eğilimindedir hem teknolojinin de desteğiyle tüketimini çeşitlendirme gayreti 

göstermektedir. Bu gelişmeler giderek daha fazla doğal kaynak kullanılmasına neden 

olmaktadır. Kaynakların sınırlı olmasıyla nüfus ve tüketimin artma eğilimi arasındaki 

fiziksel çelişki ise bizi sürdürülebilirlik problemiyle karşı karşıya bırakmaktadır. 

 

Bu problemin çözüm sürecinde firma yönetimleri için etkili kontrol ve 

planlama araçlarından birisi de muhasebe bilgi sistemidir. Muhasebe bilgi sisteminde 

zamanla uzmanlaşmaya gidilmiş ve önemine istinaden çevre muhasebesi kavramı 

doğmuştur. Çevresel muhasebe bilgi teknolojileri ve araştırma geliştirme gibi farklı 

disiplinlerle sürekli etkileşim halindedir. Bu nedenle verimlilik ve sürdürülebilirlik 

adına bir kontrol ve planlama aracı gibi kullanılabileceği fikri giderek yayılmaktadır. 

 

Çevre muhasebesinin yaygınlaşması ve etkin kullanımı için ilgili 

uygulamaların bir muhasebe standartı formatında düzenlenmesi gerektiği ve ayrıca 

finans kuruluşlarının yönlendirici gücünden de yararlanmak gerekebileceği 

düşünülmektedir. Tez çalışmasında her iki konuyla da ilgili öneriler yer almaktadır. 

Çevre muhasebesiyle ilgili bilincin ükemizdeki düzeyini anlamak amacıyla bir saha 

çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışma sonuçları bir bilincin var olduğu ama bunun 

henüz bilimsel bir disipline ulaşmadığı sonucunu göstermektedir.  
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ABSTRACT 
 

SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND 

AN ANALYSE FROM TURKISH BANKING SYSTEM PERSPECTIVE 
 

Today's liberal global economic system and advanced information technologies 

have different effects on human and nature relationships. Human kind is consuming 

increasingly more while making efforts to diversify their consumption, with the help of 

the technology. These changes bring about an increase in use of the natural resources. 

Physical contradiction between limited resources and the tendency of increase of the 

population and consumption make us inevitably face the problem of sustainability. 

 

Accounting information system is one of the efficient controlling and planning 

tools for company managements for the solution of this problem. In time, specialization 

occurred in accounting information system and the concept of environmental 

accounting was born due to its importance. Environmental accounting is constantly in 

interaction with various disciplines such as information technologies and research and 

development. Therefore, the idea that it can be used as a controlling and planning tool 

for the sake of efficiency and sustainability is becoming increasingly prevalent. 
 

It is believed that relevant applications must be arranged in form of an 

accounting standard format and that the directing power of the finance institutions must 

be made use of in order to make use of and render prevalent environmental accounting. 

In this dissertation there are recommendations on both aspects. A field study was held in 

order to understand the scope of the awareness in our country in relation to 

environmental accounting. Results of the study held indicate that a scientific discipline 

is not yet in place although there is a certain awareness.  



III 
 

ÖNSÖZ 

 

İnsanlık tarihinin önemli dönemlerinden biri yaşanmaktadır. Teknoloji ve 

iletişim altyapısının hızla gelişmesiyle oluşan yoğun bilgi akışı ekonomik hayatı 

alışılageldik düzenin ötesine taşırken, söz konusu hızlı gelişmenin dünyaya olan yan 

etkilerinin geleceğimizi nasıl şekillendireceğine yönelik kaygı ve tartışmalar da giderek 

artmaktadır. Birey, kurum ve devletlerin yaşam standartlarını ve kalıcılıklarını etkileyen 

çevresel faktörleri tam olarak ölçümleyemedikleri bu belirsizlikler konjonktüründe 

güvenilir bilgiye sahip olmanın stratejik değerinin yüksek olduğu düşünülmektedir.  

 

Temelde karar vericilerin doğru yönlendirilmesi için gerekli araştırma, bilgi 

üretimi ve raporlama fonksiyonlarını icra eden yönetim muhasebesi zaman içerisinde 

salt firmaların değil doğal kaynakların da doğru ve etkin kullanılmasına katkıda 

bulunacak bir değişim geçirmiştir. Çevresel yönetim muhasebesi olarak adlandırılan bu 

olgu önceleri sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında atık maddelerin kontrolü gibi temel 

düzeyde konuları içerecek şekilde başlamış ama artan ihtiyaçlar neticesinde günümüzde 

organizasyonların kurumsal yaşam kültürünü biçimlendirecek kadar önemli bir konuma 

yükselmiştir. 

 

Bu tez çalışmasında sürdürülebilir bir büyüme ve refah düzeyinin sağlanıp 

korunması için çevresel muhasebenin iktisadi yaşam içerisinde nasıl bir rol 

oynayabileceği konusu ele alınmıştır. Çalışma kapsamında her daim desteğini eksik 

etmeyen değerli danışman hocam Sn. Doç.Dr. Fatma Pamukçu’ya, bilgi, vizyon ve 

fikirleriyle destek olan Sn. Prof.Dr Ümit Gökdeniz, Sn. Prof. Dr. Gürbüz Gökçen ve Sn. 

Hülya Kurt’a teşekkürlerimi sunarım. 

 

İstanbul, 2013        Hakan AYGEN 
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1. GİRİŞ 
 

Avrupa’da önce Rönesans ve akabinde yaşanan keşifler ve icatlar dönemleri 

insanlığın sosyo kültürel vizyonunu temelden değiştirmiştir. Binlerce yıldır gereksinim 

duyduğu temel ihtiyaçlarını doğal kaynakların elverdiği ölçüde karşılayan insanoğlu, 

sahip olduğu teknolojik gücün desteği ve yarattığı ekonomik düzenin baskısıyla giderek 

daha fazla tüketme eğilimine girmiştir. Bu noktada makro düzeyde ülkelerin ve mikro 

düzeyde ise firmaların ana sorunu sürdürülebilir bir iktisadi hayatın gerçekleştirilmesi 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik stratejilerinin etkin takibi ve 

bir yönetim felsefesi olarak firma karar verme süreçlerine dahil edilebilmesi için bu 

olguyu destekleyecek bilgi kayıt, işleme ve raporlama düzenlerinin kurulması 

gerekmektedir.  

Bu çalışma kapsamında son yıllarda hayati bir gereklilik olarak ortaya çıkan 

çevre muhasebesinin firma bazındaki dinamikleri etüd edilmiş, gelecekte 

üstlenebileceği fonksiyonlar hakkında görüş oluşturulmaya çalışılmış ve ekonomiye 

gösterge niteliğine haiz bankacılık sektörü perspektifinden konu ayrıca saha çalışması 

da yapılarak kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Çalışmanın çerçevesi firma bazındaki 

çevre muhasebesi ile sınırlandırılmış olup kendisi başlı başına bir tez konusu teşkil 

edebilecek kamusal çevre muhasebesi kapsam dışında tutulmuştur. 

Dünyayı çevre muhasebesini geliştirmeye ve uygulamaya yönelten bir takım 

faktörler vardır. Kıt kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir refahın sağlanması 

konusunda kilit rol firmalara düşmekle beraber üstlendikleri bu görevi koordineli ve 

standardize edilmiş bir metodoloji dahilinde icra etmeleri gerektiği düşünülmektedir. 

Bunun bir kaç boyutu olduğu düşünülmektedir. İlki kamunun düzenleyeceği yasal çevre 

mevzuatı, ikincisi sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin pozitif 

yönlendirmeleri, üçüncüsü ise finansal kaynak sağlayan kurumların yapabileceği 

koşullu kullandırımlardır. İlk husus kapsamında meslek örgütlerinin koordinasyonunda 

oluşturulabilecek bir çevre muhasebesi standardı için taslak metin hazırlanmış ve ayrıca 

bankaların konuya yönelik alacağı önlemler konusunda bir öneri de bulunulmuştur. 

Çalışmanın bu perspektiften sosyo ekonomik değerler ve sürdürülebilirlik açısından 

önem arz ettiği düşünülmektedir 
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Tez konusuyla ilgili olarak 1992 Rio Konferansından sonra içerik olarak tam 

bir örtüşme olmasa da bir çok akademik ve/veya resmi çalışma yapılmıştır. Özellikle 

Birleşmiş Milletler Örgütü, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya bu 

konuda ülke veya ülkeler üstü seviyede çok sayıda resmi araştırma gerçekleştirip rapora 

bağlamıştır. Finans sektöründe konuyla ilgili yapılan çalışmalar ise genellikle 

ülkelerüstü bankalar olarak adlandırılan Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve 

İslam Kalkınma Bankası gibi kurumlar tarafından yönlendirilmektedir. Bu kurumların 

kendilerinden kaynak kullanan yerel banka ve firmaları çevre değerlerini koruyup 

kollamaları noktasında yönlendirmek için kural koymaya ve doğru kural koyabilmek 

için de bilgiye ihtiyaçları bulunmaktadır. Anılan çalışmalar içerik ve amaç olarak bu 

çerçeve de şekillenmektedir. 

Tez çalışması giriş hariç beş bölümden oluşmaktadır. Konunun akış algoritması 

mevcut ihtiyacın tespitinden çözüm önerisine adım adım gidecek bir uslupta 

tasarlanmıştır. İkinci bölüm çevre muhasebesine ihtiyaç duymanın gereğini ve nedenini 

irdelemektedir. Medeniyetin ihtiyaç duyduğu kıt kaynakların etkin kullanılmaması 

durumunda ne tür iktisadi ve sosyal olumsuzluklar çıkabileceği analiz edilerek bu yönde 

küresel seviyede icra edilen girişimlere atıfta bulunulmuştur. 

Üçüncü bölümde firma seviyesindeki çevre muhasebesi kavramı araştırılmış, 

genel-maliyet ve yönetim muhasebesi kırılımının çevre muhasebesine yansımaları 

incelenmiş, bilgi teknolojilerinin çevre muhasebesi için taşıdığı önemin altı çizilmiş ve 

firmalar arası uygulama birliğini sağlamak yönünde bir muhasebe standartı taslağı 

hazırlanmıştır. Dördüncü bölüm sürdürülebilirlik temasını işlemektedir. Bu bölümün 

sonunda bankaların sürdürülebilirlik adına kaynak kullandırımlarında yaptıkları bazı 

uygulamalara yer verilmiş ve 2 ayrı kredi ölçeği için uygulanabilecek koşullu kredi 

kullandırım seti önerisi hazırlanmıştır.  

Proje kapsamında özel ve kamuya ait fiziki ve sanal kütüphanelerde araştırma 

yapılmış, konuyla ilgili literatürde rapor ve kitap olarak 200 kadar eser üzerinde çalışma 

yapılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak ülkelerüstü bankaların yetkilileriyle görüşülmüş 

ve konunun pratik uygulamaları hakkında görüş alınmıştır. Son aşamada Türk 

bankacılık sektörünü temsil ettiği düşünülen bankalarla bir anket çalışması yapılarak 
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mevcut çevresel bilinç düzeyi hakkında bir görüş oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu anket 

çalışmasının sonuçları sektörün oyuncu sayısındaki nümerik kısıtlar nedeniyle bir 

istatiski modelle değil konvansiyonel yüzde analiziyle değerlendirilip yorumlanmıştır. 

Sonuç bölümü ise tüm düşüncelerin kamudan başlayan bir harekat planına nasıl 

dönüşebileceğini özet olarak betimlemektedir. 
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2. ÇEVRESEL DEĞERLER VE ÇEVRE MUHASEBESİNE   

    GENEL YAKLAŞIM 

2.1. ÇEVRE KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 

Günlük yaşantıda en yaygın kullanılan kelimelerden biri olmakla beraber 

çevrenin tam ve net bir bilimsel tanımını vermek kolay değildir. Değişik kaynak ve 

yaklaşımlarda birbirinden farklı tanımlara yer verilmesi esasında çevrenin birey 

etrafında kademe kademe büyüyen çok basamaklı yapısından kaynaklanmaktadır. Bu 

anlamda çevre insana direkt veya endirekt etki yapabilecek fiziksel biyolojik toplumsal 

dış koşulların bütünü olarak da tanımlanabilir. 1  Bu koşul ve faktör toplamı insan 

üzerinde direkt/endirekt etkili olabilecek fiziksel, biyolojik, toplumsal dış etkenlerdir.2 

En genel anlamıyla çevre, belirli bir yaşam ortamında söz konusu ortamı 

paylaşan canlıların yaşamı üzerinde etkili olan farklı ölçek ve nitelikteki tüm fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik unsurların bütünlüğünü ifade eder. 3  Bu noktada çevrenin 

etkilerinin yanı sıra canlının çevre üzerindeki etkilerinin de tanıma eklenebileceği ve 

kavramın canlı varlıkların hayati bağlarla bağlı oldukları, etkiledikleri ve etkilendikleri 

mekan birimlerine o canlının veya canlılar  topluluğunun yaşam ortamı şeklinde de 

ifade edilebileceği düşünülmektedir4.  

Çevre tanımı insan açısından etüd edildiğinde insanın sosyokültürel bir canlı 

olmasından dolayı salt biyotik – abiyotik ayrımıyla çerçevesinin net çizilemediği 

görülmektedir. Canlıların içinde yaşadığı, varlığını, özelliğini ve niteliğini fiziksel 

olarak algıladığı ortama fiziksel çevre denir. İnsan açısından fiziksel çevre doğal çevre 

(dağ, deniz, göl vb.) ve yapay çevre (şehir, kasaba, baraj vb.) olarak ikiye ayrılabilir.5 

Oluşumunda insanın etkisi olmadığı çevreye doğal çevre, insanın kendi amaçları 

doğrultusunda değiştirmiş olduğu çevreye ise yapay çevre denir. Yapay çevre yaratılmış 

                                                 
1 Kemal Görmez, Çevre Sorunları ve Çevre Politikaları Üzerine Bazı Mülahazalar, Türkiye Günlüğü, Sayı 3, 
Haziran 1989, s.6 
2 Can Hamamcı, Çevre ve Hukuk, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları,  1983,  s. 244 
3 Ersin Yücel , “Canlılar ve Çevre Ünite 5”, Biyoloji, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 
yayın No 599 /1083, ISBN 975 - 492 -842, 8, s.85 
4  Sırrı Erinç, Ortam Ekolojisi ve Degradasyonel Ekosistem Değişimlikleri, İstanbul: İÜ Denizbilimleri ve 
Coğrafya Enstitüsü Yayını, 1984, s.3 
5 Yücel, s.86 



5 
 

olduğu dönemdeki toplumun bilgi, teknoloji ve toplumsal değerlerini yansıtır. Bu 

bağlamda insanların ekonomik, toplumsal ve siyasal ilişkilerinin tümüne toplumsal 

çevre denir ve insanların birbirleriyle olan resmi olmayan tüm ilişkileri toplumsal 

çevreyi oluşturur. 6 

 
 7Kaynak: Barış Safran  - Kışlalıoğlu,  Berkes 

Şekil  2.1 

Çevre Kavramı ve Alt Bileşenleri 

                                                 
6 Yücel, s.86 
7  Barış Safran, Ekolojik Yönetim: İşletme Yönetiminde Çevre Duyarlılığının Geliştirilmesi, TC Muğla 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Muğla, Haziran 2004, s.8 
Mine Kışlalıoğlu ve Fikret Berkes, Ekoloji ve Çevre Bilimleri, 2.Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1994, s.13-31 
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İfade edilen çerçevede toplumsal ve fiziksel çevre birbirini tamamlayan iki 

kavramdır ve insan ekolojisi alanında yapılan çalışmalar disiplinler arası bir karaktere 

haizdir.8 Canlının doğal olarak yaşadığı ortama ise habitat denir. Bu anlamda habitat bir 

türe ait birey veya populasyona su, hava, toprak ve diğer tüm gerekli unsurları sunarak 

yaşama imkanı sağlayan mekandır.9  

Çevre bilimi bütün canlılar için ortak olan ve canlılar üzerinde etki yapabilen 

temel konularla ilgilenir. Diğer bir ayırıcı özelliği ise çevre biliminin bir canlıya ait 

belirli organları ve bu organlardaki hayat süreçlerini değil, canlıların içinde 

bulundukları hayat ortamı ve diğer canlılarla olan karşılıklı ilişkilerini incelemesidir. 

Ayrıca son zamanlarda insan perspektifinden yaklaşıldığında çevre yukarıda belirtilen 

fiziki özelliklerin yanı sıra kültürel özellikleriyle de algılanmakta ve 

tanımlanmaktadır10. 

Endüstri toplumlarında çevre duyarlılığının devlet politikasına 

dönüştürülememesi ve endüstrileşmenin doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerinin 

anlaşılması toplumsal bir tepki hareketini başlatmıştır11. Bu olgunun zamanla çevrecilik 

olarak adlandırılan bir harekete dönüştüğü düşünülmektedir. Çevrecilik hareketinin 

temel misyonu çeşitli eylem ve politikalarla doğal değerler ve çevrenin korunması için 

gerekli toplumsal bilinç ve isteği yaratmak, hukuki ve teknik altyapının çevrenin 

korunmasına destek olacak şekilde düzenlenmesini gerçekleştirmek, siyasi iradenin 

ulusal ve uluslararası politikaları tesis ederken çevreyle ilgili konuları öncelikli ele 

almasını sağlamaktır 

Çevrecilik hareketinin yukarıda anılan misyonu yerine getirebilmesi için 

ulaşmayı istediği bazı hedefler bulunmaktadır. Bu hedefler misyonun realizasyonu için 

gerekli çabanın somut tarifini teşkil etmekte olup çevreyle ilgili değerlerin korunması 

                                                 
8 Berna Alpagut, İnsan Ekolojisi, Çevre Üzerine, İstanbul : TEÇEV Vakfı Yayınları, 1991, s.26 
9  Mark Southerland, Habitat Evaluation: Guidance for the Evaluation Environmental Impact Assesment 
Documents, Washington: US Environmental Protection Agency, Ocak 1993, s.4 
10 Kemal Görmez, Çevre Sorunları, İstanbul:  Nobel Yayınları, 2007, s.8 
11 Selim Kılıç, Çevreci Sosyal Hareketlerin Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Sona Ermesi Üzerine Bir İnceleme,  
Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57-2, s.94 
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için son derece önemli sosyal, iktisadi ve teknik çalışmaları içermektedirler. Bu 

hedeflerden bazıları aşağıdaki gibidir;12  

• Fosil yakıtların dünya genelinde tüketimini azaltmak ve enerji verimliliği 

sağlamak,  

• Her çeşit kirliliği (hava, deniz, nehir, vs) kısa vade de azaltıp uzun vade de sıfır 

kirlilik düzeyinin tesis edilmesini sağlamak, 

• Düşük karbon emisyonları üreten alternatif enerji kaynaklarının bulunması ve 

kullanımının yaygınlaştırılması, 

• Su, hava ve toprak ana başlıkları altındaki tüm kıt kaynakların 

sürdürülebilirliklerini tehdit etmeyecek düzeyde kullanımını sağlamak, 

• Mevcut tehlike altındaki canlı türlerinin korunması,  

• Biyolojik çeşitliliğin korunması, 

İlk hedef olan fosil yakıtların dünya tüketimini azaltmak iklim değişikliği ve 

küresel ısınma olgusuna karşı savaşmak açısından çok önemlidir. Isınmanın temel 

sorumlusu fosil (yenilenebilir olmayan) yakıtlar, bunların kullanımı sırasında ortaya 

çıkan ve sera gazları olarak da anılan karbonmonoksit (CO) ve karbondioksit (CO2) 

gazları ve yanlış kullanımlar sonucunda yer kürenin karbon tutma kapasitesinin 

azalmasıdır.13 Sözkonusu riski azaltmak için karbon emisyonunun tüm endüstriyel ve 

bireysel tüketim noktalarında kontrol altında tutulmasının elzem olduğu sonucuna 

varmaktayız. 

Kirliliğin azaltılması ve kirlenenen doğa parçalarının temizlenmesi de çok 

önemli bir hedef ve görevdir. Hava, su ve toprak kirliliğinin canlı yaşamı için sağlıksız 

bir ortam oluşturduğu ve medeniyetin sürdürülebilir geleceğini tehdit ettiği 

düşünülmektedir. 

Üçüncü hedef yani alternatif enerji kaynaklarının bulunması ilk hedefi teşkil 

eden fosil yakıt tüketiminin azaltılması hedefinin yerine getirilmesi için gerekli 

                                                 
12 WBGH Educational Foundation, World in the Balance: Who Will Take  the Heat, Environmental Foundation , 
2004, s.2-s.4 
13 İzzet Arı, İklim Değişikliği ile Mücadelede Emisyon Ticareti ve Türkiye Uygulaması, Ankara: Devlet Planlama  
Teşkilatı , Yayın No 2187, 2010, s.1 
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altyapının oluşturulması açısından önemlidir. 14  Medeniyet ancak enerji tüketimiyle 

korunabilir ve geliştirilebilir. Ulaşım, üretim, haberleşme, sağlık ve eğitim için enerji 

kullanımı elzemdir. Sosyo ekonomik nedenlerden dolayı enerji kullanımından kısmen 

ya da tamamen vazgeçmenin mümkün olmadığı bir konjonktürde gelişen dünyanın 

giderek büyüyen enerji ihtiyacının karşılanmasında fosil yakıtların kullanımını azaltmak 

isteniyorsa anılan ihtiyaçlarını karşılamak için başka bir alternatif enerji kaynaklarına 

sahip olunmalıdır. Bu hedefe ulaşma yolunda gerçekleştirilecek aktivitelerin 

finansmanının bankacılık sektörü ile en doğrudan ilintili çevrecilik kavramlarından 

birisi olduğu kanaatindeyiz. 

Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve su gibi bu alternatif enerji kaynakları, “uygun 

kullanımla” ekolojik açıdan kabul edilebilir ve büyük bir potansiyel yaratmaktadırlar. 

Bu aynı zamanda sürdürülebilir enerji düzeni yaratmak açısından da önemlidir. Fosil 

kaynakların yerine olabildiğince yenilenebilir enerji kaynaklarının yerleştirilmesi ve bir 

çevrimde atık biçimde ortaya çıkan enerjinin bir başka çevrimde girdi olarak 

kullanılması önemlidir15 Ancak temiz kaynakların kullanımı mevcut durumda küresel 

ölçekte düşük seviyede olup fosil yakıtlar hala baskın enerji kaynaklarıdır. Öte yandan 

uygun kullanım terimi özellikle tırnak içerisine alınmıştır. Teknik açıdan hiç bir enerji 

kaynağı masum değildir, barajlar iklim değişikliği yaparken rüzgar santralleri toplu kuş 

ölümlerine sebep olmakta16, güneş santralleri ise büyük kara parçalarını başka amaçla 

kullanılmayacak ölçüde işgal etmektedirler. Bu nedenle fosil yakıtların ikame edilme 

süreçlerine tahsis edilen finans kaynaklarının kontrollü olarak kullandırılması gerektiği 

düşünülmektedir. 

Yarı çapı yaklaşık 6.378 km olan hayli küçük bir gezegende yaşıyoruz.17 Böyle 

dar bir ortamda hava, su, toprak gibi kıt kaynakların gelecek nesiller için korunması için 

daha da değerli hale gelmektedir. Su, toprak ve diğer kaynakların sürdürülebilir düzey 

ve uslupta kullanımı gezegenimizde  gelecekteki yaşamı sağlamak için hayati önem 
                                                 
14 Roberto C. Betini, Strategies to Reduce the Use of Fossil Fuels, European Association for the Development of 
Renewable Energies, Environment and Power Quality (EA4EPQ), International Conference on Renewable Energies 
and Power Quality (ICREPQ’12) Santiago de Compostela (İspanya), 28 - 30 Mart, 2012,  s.1 
15  Abdullah Sami Başaran, “Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Anlayışına Dayalı Piyasa Mekanizmaları”, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TC Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara: 2010),  s.11.-s.12 
16 Ralpf G. Powlesland, Impacts of Wind Farms on Birds: a Review, Science for Conservation 289, New Zealand 
Department of Conversation – Yeni Zelanda 2009,  s.16-s.17 
17 NASA , Solar Sytem Facts,  www.nasa.org - LG-2009-09-567-HQ — JPL 400-1344F 09/09,  s.12 
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taşımaktadır. Gelecek kuşakların ihtiyaçları göz önüne alınmadan yapılan fiziki 

planlamalar sonucu, doğal kaynak değerleri tahrip edilmekte veya taşıma kapasiteleri 

zorlanarak yenilenemez hale gelmektedir.  

Gerek bugünkü kuşakların gerekse gelecek kuşakların yaşam ortamlarının 

tehlikeye atılmaması için doğal kaynakların akılcı bir şekilde ve tüketilmeden kullanımı 

gerekmektedir. 18  Bu ise sosyo ekonomik planlama süreçlerinde doğal ve ekolojik 

dengenin gözetilmesi, arazi kullanımları ile doğal kaynaklar arasındaki etkileşimin 

hesaba katılması ve izlenmesi ile sağlanabilecektir. Ekolojik planlama henüz 

yerleşilmemiş yapılaşmanın olmadığı alanlarda arazi kullanımı kararları verilirken alana 

ait kısıtlayıcı koşulları belirleyen biyofiziksel ve sosyo kültürel verilerin kullanıldığı bir 

planlama sürecidir. 19  

Bu bağlamda Ekolojik planlama, doğal kaynakların doğru ve akılcı bir biçimde 

yönetilmesini ve devamlılığını sağlayacak alt yapıyı oluşturmaktadır. Çevrenin kötü, 

bilinçsiz ve plansız kullanımı bağlamında dünya gezegeni için birbiriyle bağlantılı dört 

temel tehlike olduğu söylenebilir20. Bunlar sırasıyla türler ve doğal kaynakların yok 

olması, çevre kirliliği, aşırı nüfus ve kitle imhalarına yol açabilecek dünya savaşlarıdır. 

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kılınması ekosistemin etkin çalışması ve 

insanlığa fayda sağlaması açısından önemli bir gerekliliktir. 21  Biyolojik çeşitlilik 

insanlık için önemli ekonomik değerler yaratmanın yanı sıra toprak erozyonlarınn 

engelenmesi, suların temizlenmesi, iklimlerin düzenlenmesi gibi ekolojik değeri olan 

hizmetleriyle yaşamın sürdürülebilirliği bakımından da ayrı bir önem taşımaktadır.22  

Yeryüzündeki yaşam birbiriyle etkileşim halindeki türlerin uyumu üzerine 

yükselirken insan genellikle kendisini bundan soyutlayan bir mantık yapısında kararlar 

almaktadır. Oysa ne kadar teknik gücü ve üstün aklı olsa da insan bir tür olarak 
                                                 
18 Selma Çelikyay, Ekolojik Planlama Sürecinde Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Bartın Şehri 
Üzerinde Bir Örnek Çalışma, Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt 8: Sayı 
9, 2006, s.10  
19  Tülay Tozar, “Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği için Geliştirilen Ekolojik Planlama Yöntemleri”, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul), 2006, s.46 
20 Kemal Görmez, Çevre Sorunları, İstanbul: Nobel Yayınları, 2007, s.30 
21The GreenFacts Initiative Digest, Why is Biodiversity Loss a Concern?, 
http://www.greenfacts.org/en/biodiversity/l-2/2-biodiversity-synthesis-report.htm 
22  Nazif Kolankaya, “Biyoçeşitliliğin Ekonomik Değeri ve Biyoekonomik Kalkınma Modeline Katkısı”, 
Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara; Mayıs 2012, s.12 
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ekosistemin bir parçasıdır ve temiz su, hijyenik gıda veya güvenli barınak gibi en temel 

ihtiyaçları için dengesi bozulmamış bir doğaya ve diğer türlerin varlığına muhtaçtır. 

 

 

2.2. ÇEVREYE ODAKLANMA VE EKOLOJİK DENGE 

2.2.1. Çevreye Odaklanmanın Önemi 

Çevre ile ilgili konuları günlük yaşama yön veren ve geleceği belirleyen 

toplumsal politikalar ile kurumsal stratejiler ve bireysel kararlar bütününün odak 

noktasına almak temel olarak sürdürülebilirlik olgusunun tesisi ve medeni bir yaşamın 

asgari şartlarının gerçeklenmesi açısından önem taşımaktadır. Çevreye odaklanmanın 

öneminin en doğru ve en yalın şekilde çevreye odaklanmamanın olası sonuçları ile 

açıklanabileceği düşünülmektedir.  

1992 yılında gerçekleştirilen Rio zirvesinden 20 yıl sonra aynı yerde yapılan 

Rio+20 zirvesinde de belirtildiği üzere çevreyle (su, enerji verimliliği, okyanusların 

kullanımı vs) ilgili konular toplumsal sürdürülebilir kalkınma için hep ön planda 

olmalıdırlar.23. Bu tür birinci grup olumsuzlukların bir sonraki evresinde işsizlik ve 

kaynak yetersizliğine bağlı olarak toplumsal barışın bozulması, sosyal sorunların ortaya 

çıkışı ve toplumlar arası mücadelelerin savaşa dönüşmesi gibi uç sonuç noktalarına 

ulaşılmaktadır. 

Büyük bir siyasi ve kültürel birlik olarak Avrupa Birliği’nin konuya yönelik 

uygulamaları ve temel politikalarının incelenmesi temel gerekleri açık bir şekilde ortaya 

koymak için etkin bir yol olarak kabul edilmektedir. Avrupa Birliği, (AB) çevre 

politikası ile çevrenin korunması, kalitesinin yükseltilmesi, insan sağlığının korunması, 

doğal kaynakların akılcı ve dikkatli kullanılması, hem bölgesel hem küresel çevre 

                                                 
23 UNCSD Secreteriat, Current Ideas on Sustainable Development Goals and Indicators,  RIO 2012 Issues 
Briefs, 2012 Haziran,  s.1-2. 
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problemleri ile ilgili olarak uluslararası düzeyde önlemlerin alınmasını 

hedeflemektedir24.  

Tam üyesi olmak üzere uzun süredir çaba gösterdiğimiz AB’nin Çevre 

Politikası temel uygulama alanlarına göz atacak olursak atık yönetimi, hava kirliliği, su 

kalitesi ve doğa koruma hususlarının ön plana çıktığı görülmektedir. 25 

Atık Yönetimi: AB ülkelerinde yılda 2,3 milyar ton atık ortaya çıkmaktadır ve 

bu miktar kişi başı 3,5 ton katı atığa tekabül etmektedir.26 AB'nin atık yönetimi birbirine 

bağlı üç temel unsura dayalıdır. Bunlar; atık miktarının azaltılması, atığın yeniden 

dönüşüme tabi tutulması ve atıkların yakılması sonucu ortaya çıkan kirliliğin 

azaltılmasıdır. Eski taşıtların ve elektrikli aletlerin toplanması ve denizlerdeki kullanım 

süresi dolan petrol platformlarının sökülmesi gibi yeniden dönüşüm işlemleri AB 

düzeyindeki yönergelerle üreticilerin sorumluluklarına dahil edilmektedir. Ambalajlar, 

piller ve mineral yağlar nedeniyle oluşan kirliliği ortadan kaldırmaya yönelik 

düzenlemeler de bulunmaktadır.  

Gürültü kirliliği konusunda ise temel amaç gürültüyü kaynağından azaltmaktır. 

Bu nedenle AB'de gürültü kaynaklarının çıkarabileceği azami gürültü düzeyleri ülkeler 

arasında farklılaşsalar bile yasal düzenlemelere tabidir.27. Ülkemiz mevzuatının AB 

müktesabatına yakınlaştırılması için yukarıdaki başlıkların her birinde hukuki açıdan 

ilerlemeler kaydedilmiş olsa da hala yapılması gereken birçok işlem ve uygulama 

bulunmaktadır.28 

Hava Kirliliği: AB Komisyonu, Kyoto Protokolü hedeflerine uymak amacıyla 

sera gazları atıklarının AB içinde alım satımını sağlayacak bir sistemin kurulması 

çalışmalarını sürdürmektedir. Ulaştırmadan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için, 

çevre dostu taşıtların vergi indirimleriyle desteklenmesi ve arabaların yakıt tüketiminin 

azaltılması gibi öneriler bulunmaktadır. AB’nin hava kirliliğine karşı yaklaşımı analiz 
                                                 
24 DPT Devlet Planlama Teşkilatı, IX Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, Ocak 
2006, s.60. 
25 Stefan Scheuer (Editör); EU Environmental Policy Handbook: A Critical Analysis of EU Environmental 
Legislation; Brüksel: European Environmental Bureau (EEB), 2005, s.4-6. 
26 Stefan Scheuer (Editör), s.79. 
27European Environmental Agency, Good Practice Guide on Noise Exposure and Potential Health Effects, 
Technical Report 11/2010 - ISSN 1725-2237, Kopenhag  2010, s.22-23. 
28 DPT Devlet Planlama Teşkilatı, s.63-65. 
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edildiğinde önemli hedeflerden birinin de salt kirletilmemiş değil aynı zamanda 

kimyasal dengesi ideale yakın kaliteli havanın elde edilmesi olduğu anlaşılmaktadır29 

Doğanın Korunması: Avrupa'da bir çok bitki ve kuş türünün nesli yok olma 

tehlikesi ile karşı karşıya olup doğal ortamın korunmasını konu alan düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Yabanıl Kuşların Korunması konulu AB direktifi öncü nitelikte bir 

uygulama olup üye ülkelerin korumacı tedbirler alma ve bu konuda yatırım yapmalarını 

zorunlu kılmaktadır.30 AB'de radyoaktif atıkların idaresi ve genetik değişime uğramış 

organizmalar konularında da düzenlemeler bulunmaktadır.  

İklim Değişikliği: AB, iklim değişikliğinin nedenleri ve ortaya çıkardığı 

sorunlarla mücadele konusundaki çerçeve stratejisini 1990'lı yılların başında belirlemiş 

ve 1992 yılındaki Rio Zirvesi'nde kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi'ne katkıda bulunmuş ve benzeri 60 kadar anlaşmaya imza atarak 

taraf olmuştur. John Vogler’e göre Avrupa Birliği siyasi ilişkileri nedeniye ülkeler arası 

norm dağıtıcı rol oynayan, ülkeleri sürdürülebilirlik politikaları ile birleştirebilen, 

sürdürülebilirlik için önemli ticari anlaşmalara kendi birlik anlaşmalarında yer veren, 

emisyon ticareti gibi araçları uygulamalarına alan ve bu sayede de çevre politikalarının 

gelişmesinde önemli bir fonksiyon eden bir güçtür. 31  AB, iklimle ilgili pek çok 

inisiyatifin yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi ve yakıt ekonomisinin 

iyileştirilmesini teşvik etmektedir. 

Görüldüğü üzere AB küçük kuşların korunmasından birlik coğrafyasında 

üretilen atıkların geriye dönüştürülmesi veya olabildiğince bertaraf edilmesine kadar 

oldukça geniş bir sprektrumda politika bütününe sahiptir. Bu sahiplik ve konuya verilen 

öncelik, bir toplumun mevcut maddi serveti ve küresel düzeyde siyasi otoritesi ne kadar 

yüksek olursa olsun bu üstün değerlerini sürdürebilmek için korumacı uslubunu nasıl bir 

yaşam biçimi haline getirmesinin anlam ve gerekliliğini tanımlamaktadır. Bu 

perspektifte ülkemizin kendi mevzuatını uyarlamak durumunda olduğu 3 grup direktif 
                                                 
29 Kerstin Meyer, EU Environmental Policy Handbook, A Critical Analysis of EU Environmental Legislation, 
European Environmental Bureau (EEB), Brüksel 2005,  s.47 
30 AB Konseyi, EU Council Directive on the Conservation of Wild Birds, Nisan 1979, 1979 L 0409, EN, 
01.01.2007-006.001-1,  s.3-4. 
31 Ferhunde Hayırsever Topçu, “Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
TC Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı), Ankara 2007, 
s.119. 
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bulunmaktadır.32 Bunlardan ilki Habitat Direktifi (92/43/EEC), diğeri yukarıda da adı 

geçen Kuşlar Direktifi (79/409/EEC) ve bir diğer grup ise 1996 CITES sözleşmesi ile 

ilgili AB direktifleridir (338/97/EC ve 1808/2001/EC). Türkiye AB muktesabatındaki 

bu direktiflerin yanı sıra 2004 Cartagena Protokolü, 1988 Barcelona Sözleşmesi, 1994 

Ramsar Sözleşmesi, 2004 İklim Değişikliği Sözleşmesi gibi imza atmış olduğu farklı 

uluslararası sözleşmelere göre de kendi mevzuatını tanzimle yükümlüdür. 33  Bu 

bağlamda son 20 yılda birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Örneğin Mera Kanunu, 

Organik Tarım Kanunu, CITES yönetmeliği, Kara Avcılığı Kanunları çıkartılmış, 

Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı, Ulusal Çölleşme ile Mücadele Eylem Programı 

hazırlanmış, Ramsar anlaşmasını takiben 9 yeni sulak alan Ramsar Alanı ilan edilmiştir. 
34Tüm bu gelişmeler önemli olmakla beraber emsal ülke standartlarına ulaşmak için 

daha kat etmemiz gereken mesafe olduğu düşünülmektedir. Aşılması gereken bu mesafe 

aynı zamanda bizzat AB tarafından finanse edilmesi kolay olmayan bir süreç olarak da 

tanımlanmaktadır. 35  Direktiflerin içerisinde uyulması en yüksek maliyet içerenler 

aşağıdaki gibidir.36  

Tablo 2.1 

AB Yüksek Maliyetli Yatırımlar Gerektiren Çevre Direktifleri 
 

İçme Suyu Sağlanması ve Atıksu Arıtımı 
Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi 
Tehlikeli Maddelerin Su Ortamına Deşarjı 
Nitrat Direktifi 

Atık Yönetimi 
Düzenli Depolama Sahaları Direktifi 
Evsel Atıkların Yakılması Direktifi 
Tehlikeli Atıkların Yakılması Direktifi 
Ambalaj Atıkları Direktifi 

Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Büyük Yakma Teisleri Direktifi 
Yakıt Kalitesine İlişkin Direktif 
Hava Kalitesi Direktifi 

Endüstriyel Kirliliğin Kontrolü 
IPPC Direktifi 
Uçucu organik Bileşikler Direktifi 
 

Kaynak: DPT  

 

                                                 
32 Serhan Çağırankaya, “Habitat Direktifi Kapsamındaki Çalışmalar Sunumu”, TC Çevre ve Orman Bakanlığı 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı, Ankara, s.9. 
33 Serhan Çağırankaya, s.11-12. 
34 Devlet Planlama Teşkilatı, s.68. 
35 European Commision, The Challenge of Environmental Financing in the Candidate Countries, 2001. 
36 Devlet Planlama Teşkilatı, s.68. 
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2.2.2. Ekolojik Denge 

Ekoloji, yaklaşık olarak bir asırlık tarihçesi olan bir bilim dalıdır. 37 Ekoloji 

terimi ilk defa 1866 yılında Alman Biyolog Ernst Haeckel tarafından kullanılmış olup 

doğal dengeyi meydana getiren cansız ve canlı (flora ve fauna üyesi organizmalar) 

varlıklar arasındaki etkileşim algoritması ve ilişkiler mekanizmasını inceleyen bilim dalı 

olarak kabul edilmektedir. Bu bilim dalının akademik çevreler tarafından itibar gören 

bir disiplin olması çevre sorunlarının birey ve toplum yaşamını giderek olumsuz olarak 

etkilediği 1970’li yıllar ve sonrasına rastlar.  

Bu bağlamda ekolojik sorunlar, çevre sorunlarını da içermekle beraber 

kapsama açısında onunla eş anlamlı değildirler. Çevre sorunları, doğa üzerinde görünen 

yada hissedilen fiziksel ya da kimyasal hasar ve bozulmaları ifade eder. Ekolojik 

sorunlar ise konuyu sosyal ve düşünsel boyutuyla birlikte kapsar ve bireysel/toplumsal 

tercihlerin doğa üzerindeki etkilerine kadar geniş bir spektrumda konuyu etüd eder. 

Ekoloji kavram olarak olarak on adet ilkeye dayanmaktadır38. Bunlar sırasıyla;  

• Doğanın bütünlüğü ilkesi: Hayvanı, bitkisi, canlı cansız tüm varlıklarıyla doğa 

bir bütündür ve yaşam için birbiriyle etkileşim ve dayanışma içindedir.  
 

• Doğanın sınırlılığı ilkesi: Her ne kadar doğanın kendini yenileyebilme yeteneği 

varsa da çoğalan nüfusu ve kirlilikleri taşıma kapasitesi sınırlıdır ve doğa sonsuz 

değildir.  

 

• Doğanın özdenetim ilkesi: Ekosistemler, özdenetim (oto-organizasyon) ve geri 

besleme işlemleriyle bütünlüklerini ve yaşamlarını kendi sınırları içersinde 

korumaya yönelirler.  

 

• Doğanın çeşitliliği ilkesi: Canlılar arasındaki çeşitlilik her biri birbirine bağımlı 

bir sistem içinde yaşamın sürekliliğini sağlar.  

                                                 
37  Amy Kulper, Ecology Without the Oikos:Bangham, Dallegret and the Morphological Context of 
Environmental Architeture, Field Free Journal for Architeture – www.field-journal.org – ISSN 1755 068  - s.68. 
38 Feliciano G. Calora, Brieff. Ecology an Introduction, College of Forestry, Benquet State University 2007, s.5 ve 
s.9. 
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• Doğada hiçbir şey yok olmaz ilkesi: Bu ilke termodinamik yasasına dayanır ve 

var olan her maddenin ve enerjinin bir şekilden başka bir şekle dönüşecek fakat 

hiçbir yolla yok olmayacaktır.  

 

• Doğaya karşı elde edilen her başarının bir bedeli vardır ilkesi: İkinci 

termodinamik yasası olan bu ilkeye göre her enerji dönüşümünde enerjinin bir 

kısmı iş yapamayacak kadar dağınık bir şekle girer.  

 

• Doğanın geri tepmesi ilkesi: Fizikteki her etkinin bir tepkisi olduğu gerçeğinden 

hareketle, doğa yapılan müdahalelere karşı koyma gücüne sahiptir. 

 

• En uygun çözümü doğa bulmuştur ilkesi: Her canlı milyonlarca yıl süren evrim 

sonucunda en uygun şeklini almıştır ve bu doğanın temel yasasıdır.  

 

• Kültürel evrim ve geleneksel ekolojiye saygı ilkesi: Evrim sonucunda son haline 

gelmiş olan insan, biyolojik evrim sonucunda kültürü yaratmıştır ve bu da bir 

ekolojik uyumdur.  

 

• Doğa ile birlikte gitmek ilkesi: Doğanın kendi içersinde meydana getirdiği 

ekolojik döngülerini, mevsimlerini gözönünde bulundurmak gerekir.  

2.3. EKOLOJİK DENGE UNSURLARI 

2.3.1. Ekolojik Denge Unsurları 

Ekolojik denge unsurlarından en önde gelenleri hem insanların hem diğer 

canlıların günlük yaşantısının varlığını ve niteliğini belirleyen en temel doğal bileşenleri 

olan atmosfer, litosfer ve hidrosferdir. 39Bu üç bileşen ve üzerlerindeki diğer tüm alt 

unsurlar arasındaki ilişkiden doğal denge oluşur ve söz konusu bileşenlerin değişik 

nedenlerle deformasyonu ya da işlevsel eksikliği dengenin bozulması sonucunu 

doğurur. 
                                                 
39 F. Stuart Chapin III, Pamela A. Matson ve Harold A. Mooney, Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology; 
New York: Springer Verlag, 2002,  s.4,s.5 ve s.10. 
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Özellikle hava niceliksel eksikliğinin veya niteliksel bozulmasının canlılar 

üzerindeki etkisinin emsallerinden daha hızlı ortaya çıkması nedeniyle diğer iki denge 

unsurundan göreceli olarak ön plana çıkmaktadır. Atmosfer çeşitli gazların 

karışımından oluşmakta olup gezegenin diğer bileşenleri ile birlikte entegre bir sistem 

meydana getirir.40 Dünyanın ortalama sıcaklığı ve CO2 derişimi son 150 yıldır artma 

eğiliminde olup bu aslında küresel perspektifte sanayi devrimi ve üretime dayalı 

kalkınma dönemine tekabül etmektedir. Kentleşme ve endüstrileşme sonucunda 

atmosfere salınan gazlar temelde iki türlü etki yapmaktadırlar. Bunların ilki taşıt 

araçlarının egzostlarından çıkan CO (karbonmonoksit) ya da çimento fabrikalarının 

bacalarından çıkan SO2 (sülfürdioksit) gazı gibi insan eliyle üretilmiş gazların 

atmosferin doğal bileşimini bozmasıdır. İkinci etki ise bu gazların doğal bileşimdeki 

diğer gazlarla tepkimeye girerek farklı türev gazlar ile istenmeyen fiziksel etkiler 

oluşturmalarıdır. Örneğin CFC (kloro - floro - karbon) gazı atmosferde O3 (ozon) gazı 

ile tepkimeye girerek onu parçalamakta ve dünyanın uzaydaki radyasyonik ışımalara 

karşı temel koruma kalkanını yok etmektedirler41. Atmosferdeki CO2 gazının artması 

uzun vade de sera etkisi yaratarak çevre üzerinde zararlı etkiler yaparken kısa vade de 

bitkilerin daha iyi büyümesini sağlayarak pozitif bir etki de gösterebilmektedir.42 Bu tür 

zıt etkilerin çevresel etkilerin toplumda doğru algılanmasını olumsuz etkilediği 

düşünülmektedir. 

Türkiyede özellikle 70’li yılların ortalarında büyük sorun teşkil eden hava 

kirliliğinin önlenmesi konusunda Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı 

bir çok tedbirler almaktadırlar. 43 Özellikle ısıtmada doğal gaza geçiş bu sorunun 

çözümünde önemli bir rol oynayabilecektir. Bankalar da bu yöndeki yatırımları 

kredileriyle desteklemektedirler. 

                                                 
40 Joe Buchdal, Global Climate Change, ARIC Atmosphere, Climate & Environment Information Programme, 
Student Guide, Manchester:  Manchester Metropolitan University, 1999, s.2. 
41 F. Stuart Chapin III, Pamela A. Matson ve Harold A. Mooney, s.15. 
42 Gunther Fischer ve Cynthia Rosenzweig, The Impacts of Climate Change , CO2, SO2 on Agricultural Supply 
and Trade: An Integrated Assesment , IIASA International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg,  s.3 
ve s.4 
43 Kemal Görmez, Çevre Sorunları, s.40 
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Örneğin küçük bir şehir olan Zonguldak’ın Bartın ilçesinden akan Bartın Çayı ve 

kollarındaki insan yerleşiminden ve insan faaliyetlerinden dolayı oluşan kirlilik yükü 

2.305 ton BOİ/yıl’dır. Bunun yaklaşık beşte biri Bartın ilçesinden gelmektedir47. Bu 

örnekten yola çıkarak nüfus yoğunluğu yüksek bir şehirde kontrolsüz atık salınımının su 

kaynakları üzerinde nasıl yıkıcı bir etkiye neden olabileceği kolayca tahmin edilebilir. 

Doğanın işleyişi incelendiğinde, dışsal destekler olmaksızın suyun belli bir 

düzeydeki kirlenmenin üstesinden gelebildiği görülmektedir. Ancak kirleticilerin türü 

ve miktarı arttığında bu işlem etkisiz kalmakta ve kirlilik ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde 

oluşan sürecin yanı sıra su kirliliği, havada oluşan kirlenme ile toprak kirliliği de suyun 

doğal dolanımı nedeniyle su kaynaklarının kirlenmesine yol açar. Örneğin Fransada 

yaşayanların kullandığı suyun içerdiği nitrat miktarı AB tarafından belirlenen 50 ml/lt 

eşik seviyesinin üzerindedir. 48 Tüm bu nedenlerden dolayı su kirliliğinin sadece 

kirleticilerin doğrudan su kaynaklarına ulaşmasından değil, diğer hidrolojik süreçler 

yolu ile dolaylı bir biçimde de oluşabileceği sonucuna varmış bulunulmaktadır.  

Su kaynaklarının kötü kullanılmasının bir diğer boyutu bilinçsiz ve boşa su 

kullanımıdır. Özellikle tarımsal alanlarda yerüstü sularının yağmurlama/damlama 

yöntemleri yerine vahşi sulama ile tüketilmesi veya yer altı sularının Konya ilinde 

olduğu üzere tekrar birikim süratinden hızlı bir şekilde kullanılarak obruk oluşumu gibi 

topografik/jeolojik sorunların yaratılması karşılaşılan temel sorunlardandır49. 

Türkiye su kaynaklarının kullanılması yönünden zayıf bir performans 

göstermektedir. Kaynakları kötü kullanılan ülkemizin içinde bulunduğumuz yüzyılın 

ortalarında su fakiri olabileceği ihtimali mevcuttur. DSİ (Devlet Su İşleri) tarafından 

yapılan makro düzeydeki çalışmalara göre dinamik su rezervimiz sadece 500 milyar m3 

mertebesinde olduğu tahmin edilmektedir. 50 Bu değerlerden yola çıkarak yapılacak tüm 

                                                 
47 Selma Çelikyay, s.13. 
48 Roger Schaefer, Çevre Yönetimi ve Teknoloji , Çevre Üzerine, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, İstanbul 
1991, s.125. 
49 Aydın Üstün, Ekrem Tuşat ve Ramazan Abbak, “Konya Kapalı Havzasında Yeraltı Suyu Çekilmesi ve Olası 
Sonuçlarının Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi”, Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksek Okulu: 3. Mühendislik 
Ölçmeleri Sempozyumu , 24-26 Ekim 2007, Selçuk Üniversitesi, Konya, s.53 -54. 
50 TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İklim Değişikliği, Doğal Kaynaklar, Ekolojik Denge, Enerji Verimliliği ve 
Kentleşme Komisyonu Raporu, Ankara, Nisan 2009, s.16. 



19 
 

sınai yatırımların hem yatırımcı hem özellikle kreditör açısından su faktörünün 

sürdürülebilirliğine dikkat edilerek değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Bir diğer ekolojik denge faktörü olan Litosfer ise gezegenimizin karasal 

unsurlarını ifade etmekte olup insanın görülebilir çevresi bu katman üzerinde 

şekillenmektedir. Bu katmanda iktisadi hayatta kullanılan tüm madenler, doğal yaşam 

alanları, zirai bölgeler ve beşeri kullanım alanları (şehirler vs) bulunmaktadır. Litosferin 

üst kısmını teşkil eden toprak tüm organik maddelerin fiziksel ve kimyasal 

parçalanmasını sağlar.51Bu aynı zamanda Litosferin en riskli özelliğini ifade etmektedir. 

Litosferik kaynakların kaybolması durumunda yerine koyma ya da onarma çok zor, 

bazen imkansız ya da finanse edilmesi güç olacak seviyede yüksek maliyetlidir. Bu 

özellik litosferi hidrosfer veya atmosferden ayıran temel unsurdur. Konuya Türkiye 

spesifik baktığımızda erozyon sorununun daha ağır bastığı görülmektedir. 2872 sayılı 

Çevre Kanunu bu hassas duruma değinmektedir ayrıca 1982 anayasasının 44 ve 45 

sayılı maddeleri litosferin en üst katmanı olan hayat kaynaklarımızdan toprağın 

korunmasına yöneliktir.52  53 

Çevre kirliligine neden olan unsurların başında ağır metal iyonları gelmektedir. 

Metaller çevrede kolaylıkla yıkıma uğramazlar ve bu nedenle çevreden membran 

filtrasyonu gibi yöntemlerle mutlaka uzaklaştırılmaları gerekmektedir. Bu yöntemlerin 

çoğunluğunun en önemli dezavantajı, düşük derişimdeki metal iyonlarını uzaklaştırma 

sürecinde yetersiz kalmaları, verimlerinin düşük olması veya ekonomik olmamalarıdır. 

En çok rastlanan ağır metal kirleticileri arasında ise kadmiyum, bakır, nikel, çinko, civa 

ve kurşun gelmektedir.54  

 

 

 

                                                 
51 F. Stuart Chapin III, Pamela A. Matson ve Harold A. Mooney, s. 151. 
52 Çevre Kanunu No 2872 , Resmi Gazete , 11/8/1983 Sayı: 18132 , Ankara, s.499. 
53 TC Anayasası, TBMM Kütüphanesi http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf, s.9. 
54 David .J. Spurgeon, Steve .P. Hopkin ve David T. Jones, Effects of Cadmium, Copper, Lead and Zinc on 
Growth Reproduction and Survival of the Earthworm, Journal of Environmental Pollution-No 84 1994, s.123-
124. 
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2.3.2 Ekolojik Dengenin Bozulmasına Neden Olan Etkenler 

Ekolojik denge canlı ve cansız varlıklar arasında beş bağımsız değişkenin 

kontrolünde olan dinamik bir etkileşimi ifade etmektedir. Bu bağımsız değişkenler 

iklim, temel malzemeler (kaya vs), topoğrafya, biota (fauna ve flora) ve zamandır. 55 

Ekolojik dengenin bozulması bu bağımsız değişkenlerin uyumlu ve sistematik 

çalışmasının dışsal faktörlerle engellenmesidir. Ekolojik dengenin bozulmasında birden 

çok etken rol oynamakta olup ayrıca kendi içerinde birbirleriyle dinamik etkileşim 

halindedirler.  

Fiziksel etmenler kirlenme, orman kaybı, erozyon gibi farklı kategorilere 

ayrılsa da üst düzeyde iki ana fiziksel etken vardır ve diğerleri türev unsurlar olarak ele 

alınmaktadır. Bunlardan ilki dünya genelinde süratli nüfus artışı diğeri ise doğal 

kaynakların sınırlı olup kapasitelerinin sonuna kadar kullanılmalarıdır. Sosyo kültürel 

ve politik etkenler ise bireyin psikolojisinden, toplumun genel tercihlerinden ve idari 

maksatlı alınan kararların ideolojik boyutlarından kaynaklanmaktadır. İnsanların daha 

yüksek yaşam standartlarına ulaşma arzuları temel belirleyici etken olup çevre 

koşullarını belirleyen siyasi kararlar dahi bu arzu istek bütününün üzerine inşa 

edilmektedirler. 

Nüfus artışı ve artışın oranı yaşanılan çevre sorunların bir çoğunun ana 

tetikleyici etkenidir. Yüksek ivmeyle artan dünya nüfusu 1950 yılında 2.5 milyar 

düzeyinde iken, 2008 yılında ise 6.7 milyara ulaşmış bulunmaktadır. Birleşmiş 

Milletler56 tahminlerine göre bu rakamın artış hızı giderek azalmasına rağmen 2050 yılı 

itibariyle 8.9, 2075 yılında ise 9.3 milyara yükselmesi beklenmektedir. Kaynak 

tüketiminin en önemli parametrelerinden biri olan nüfus artışında kümülatif etkinin 

aritmetik ve coğrafi analizi çarpıcı sonuçlar vermektedir. Dünya nüfusu 1800’lu yılların 

başında 1 milyar seviyesine ulaşmıştır. Bu nüfusa 2. bir milyarlık dilimin eklenmesi 

büyük can kaybına sebep olan savaşların da etkisiyle yaklaşık yüz otuz yıl almıştır, 

                                                 
55 Ronald Amundson & Hans Jenny, On a State Factor Model of Ecosystems, Bio Science 47, Eylül 1997, s.536-
543. 
56 UN Department of Economic and Social Affairs Population Division, World Population to 2300, New York, 
2004, s.1. 
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dördüncü 1 milyar ise 3. bir milyardan sadece 14 sene sonra oluşmuştur.57 Artışın bu 

yüksek ivmesinin yarattığı sorunlar artış sonunda ulaşılan nominal düzeyden bile daha 

tehlikeli durumlar oluşturabilmektedir. Daha çok insan; daha çok su kullanımı, daha 

fazla tarım alanı ve evcil hayvan, daha çok beton tüketimi ve endüstriyel üretim 

kapasitesi ihtiyacı anlamına gelmektedir.  

Anılan ihtiyaçların karşılanması için atılan ilk adım çoğunlukla doğal alanların 

işgal edilmesidir. Barınak ihtiyacı içerisindeki insanlar doğal dengenin temel unsurlarını 

teşkil eden mera, çayır, orman ve sahil gibi yerleri iskana açmakta, her iskan hareketi 

peşi sıra üretim ve ticari faaliyetleri de tetiklediği için bölge fauna ve florasında gözle 

takip edilebilir değişimler yaşanmaktadır. İlave nüfusu beslemek için gerekli olan tarım 

faaliyetleri bilinçsizce yapıldığı zaman (yanlış gübreleme, aşırı veya hatalı zirai ilaç 

kullanımı, bitkisel hormon kullanımı vs) çevre sorunlarının artmasına veya ilave 

sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir58. Artış hızı yüksek olduğu zaman 

ortaya çıkan doğanın taşıma gücünün (natural carrying capacity) yetersizliğinden 

mütevellit oluşan olumsuz tablolar meydana gelebilir ve sürdürülebilir bir yaşamı tehdit 

eden unsurlar doğabilir. 59  Doğanın taşıma gücü dinamik ve şarta bağlı bir kavram 

olmakla beraber sınırlar aşıldığında sürdürülebilir büyüme açısından riskler 

oluşturabilmektedir.  

2000’li yıllarda 6 milyarlık psikolojik seviyeyi de geçen toplam nüfusun 

dünyadaki dağılımı da hayli dikkat çekicidir. Bu nüfusun %80’i kalkınmakta olan 

ülkeler ve %20’si ise kalkınmış ülkelerde yer almaktadır.60 Önümüzdeki dönemlerde 

özellikle kalkınmakta olan ülkelerdeki nüfusun beslenmesi ve daha da önemli olarak 

çağdaş yaşam düzeyine ulaşılma gayretleri doğal kaynaklar üzerine önemli baskılar 

getirecek ve bundan dolayı çevre sorunları muhtemelen artacaktır.  

 

                                                 
57 Joel E. Cohen, World Population: History, Status, Trends, Scientific American & Earth Institute at Columbia 
University, 20 Ekim 2005, s.3. 
58 Murat Sayılı ve Zekeriya Akman, “Tarımsal Uygulamalar ve Çevreye Olan Etkileri”, Çevre Dergisi – Temmuz, 
Ağustos,Eylül Sayı 12, 1994, s.28. 
59 Kenneth Arrow, Bert Bolin, Robert Costanza, Economic Growth, Carrying Capacity and the Environment, 
Science Journal Vol 268, 28 Nisan 1995, s.550 ve s.521. 
60 UN Department of Economic and Social Affairs Population Division, World Population to 2300, s.14. 
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Tablo 2.2 

Dünya Nüfusun Kıtalar Bazında Gelişimi (milyon) 

 Bölgeler Yıllar 

Kıta 1750 1800 1850 1900 1950 1999 2008 2050 2150

Afrika 106 107 111 133 221 767 973 1,766 2,308

Asya 502 635 809 947 1,402 3,634 4,054 5,268 5,561

Avrupa 163 203 276 408 547 729 732 628 517

Güney ve Orta Amerika 16 24 38 74 167 511 577 809 912

Kuzey Amerika 2 7 26 82 172 307 337 392 398

Okyanusya 2 2 2 6 13 30 34 46 51

Dünya 791 978 1,262 1,650 2,521 5,978 6,707 8,909 9,746

Kaynak: Birleşmiş Milletler Örgütü – World at Six Billion61 
 

Enerji kullanımında ve nüfus artışında mevcut eğilimler devam ettiği takdirde 

gelişmekte olan ülkeler sanayileşmiş ülkelerin bugün çıkarmış olduklarından 4 kat daha 

fazla karbondioksiti 2025 yılında atmosfere bırakacaklardır.  

Tablo 2.3 

Dünya Nüfusun Kıtalar Bazında Dağılımı (%) 

 Bölgeler Yıllar 

Bölge 1750 1800 1850 1900 1950 1999 2008 2050 2150

Kuzey Amerika 0,3 0,7 2,1 5,0 6,8 5,1 5,0 4,4 4,1

Okyanusya 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Güney ve Orta Amerika 2,0 2,5 3,0 4,5 6,6 8,5 8,6 9,1 9,4

Afrika 13,4 10,9 8,8 8,1 8,8 12,8 14,5 19,8 23,7

Avrupa 20,6 20,8 21,9 24,7 21,7 12,2 10,9 7,0 5,3

Asya 63,5 64,9 64,1 57,4 55,6 60,8 60,4 59,1 57,1

Dünya 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kaynak: Birleşmiş Milletler Örgütü – World at Six Billion 62 

 
                                                 
61 UN Department of Economic and Social Affairs Population Division, The World At Six Billion, New York, 
1999, s.6. 
62 UN Department of Economic and Social Affairs Population Division, The World At Six Billion, New York, 1999, 
s.6. 
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Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere Latin Amerika, Afrika ve Asya 

nüfusları toplam nüfus içerisindeki paylarını artırma eğilimindedirler. 1950 yılında 

bugünkü AB üyelerinin toplam nüfusu 350 milyon iken Kuzey Afrika ve Batı Asya 

nüfusu 163 milyon kişiydi. Bu dengenin 2050 yılında 401 milyon Avrupalıya karşı 1298 

milyon Kuzey Afrikalı ve Batı Asyalı şeklinde değişmesi ve 2005-2050 yılları 

arasındaki nüfus artışının %95’inin gelişmekte olan ülkelerde olması beklenmektedir63. 

Dünyanın geneline oksijen ve temiz su sağlayan en büyük orman, çayır, sulak alan ve 

nehirler bu bölgelerde yer almakta olduğundan lokal bazda hızlı nüfus artışının etkisiyle 

oluşabilecek tahribatın etkileri muhtemelen küresel düzeyde olabilecektir. 

Nüfus artışı ile endüstrileşme ve kentleşme arasında bir etkilenim vardır64. 

Hızlı endüstrileşme uğruna kaynakların tükenmesi günümüzde en önemli sorun 

alanlarından biridir. Bu bağlamda, bazı hammaddeler ve madenler önümüzdeki birkaç 

on yıl içersine tükenecek hale gelmiştir. Endüstrileşmenin çevre üzerindeki etkileri 

sırasıyla; 65  arazi transformasyonu ve iktisadi amaçla değerli doğal arazilerin işgal 

edilmesi, iklim değişikliği ile kaynakların (madenler, su, vs) gelecek kuşakların 

kullanım hakkını riske atacak hızda tüketilmesi, küresel biokimya ve çevrenin 

kirletilmesi, biotik çevreye kayıp verdirilmesi ve ekosistemin doğal hareket düzeninin 

bozulması (direkt olarak aşırı avlanma veya endirekt olarak hayvan göçlerine engel 

olmak vs) ve biyolojik çeşitliliğin yok olmasıdır. 

Sanayi devriminden önce bol ve serbest kaynak kabul edilen hava, su ve toprak 

gibi üretim faktörleri halihazırdaki üretim süreci sebebiyle sermaye konumuna girmek 

üzeredir. Bunun dışında, tarım topraklarının hızla yok olması ve endüstri atıkları büyük 

bir çevre kirliliği yaratmaktadır. Türlerin yok olması ise ilgili canlıların yaşam 

alanlarının (habitat) yok olduğuna işaret etmektedir66. Bugün daha çok sayıda ülkenin 

endüstrileşmesi ve endüstri üretiminin artması sonucunda kirlilik önlenemez boyutlara 

gelmiş, yapay kimyasal madde kullanımının fazlalaşmasıyla da insan hayatı için daha 

tehlikeli bir boyut kazanmıştır.  
                                                 
63 Joel E. Cohen, s.18-19. 
64 Fatih Can, Kentleşme, “Sanayileşme ve Kalkınma Etkileşimi”, T.C. Fırat Kalkınma Ajansı, www.fka.org.tr, s.2, 
10. 
65 Peter M. Vitousek, “Beyond Global Warming, Ecology and Global Change”, Ecology vol 75, s.1861, 1876. 
66 Süleyman Başlar ve Nurettin Şahin, “Ekolojik Denge ve Yok Olan Değerlerimiz”, Çevre Dergisi, Ekim, Kasım, 
Aralık  Sayı 9, 1993,  s.15ve s.16. 
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Endüstrileşmiş dünyadaki zenginliğin giderek artmasına karşın kentler, 

genellikle kentsel yaşama özgü (hava kirliliği, susuzluk, depreme dayanıksız binalaşma 

vb) çevre sorunlarının yoğun biçimde yaşandığı bölgeler haline gelmiştir.67 Örneğin 

kentlerdeki hava kirliliği nedeniyle her yıl iki milyon çocuk erken doğarak ölmektedir68. 

Bu sorunlar, araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinden her gün çoğunlukla 

yetersiz durumdaki toplu ulaşım sistemleriyle yapılan uzun yolculuklara aşırı gürültü ve 

gittikçe artan işsizliğe dek farklılık göstermektedir. Anılan türden sorunların etkisiyle 

kentlerde yılda yaklaşık 10 milyon insan öldüğü düşünülmektedir69. Kentlerde yaşayan 

insan dünya genelinde nüfusun yaklaşık %52, gelişmiş ülkelerdeki insanların ise 

%78’ne tekabül etmektedir70. 

2.4. ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN TOPLUM VE EKONOMİK YAŞAM  

       ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

2.4.1. Toplum Üzerindeki Etkileri 

Çevresel sorunları kümülatif niteliğiyle ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi-

idari pek çok parametre ile yakından alakalıdır.71 Toplumun sosyal, kültürel, idari ve 

iktisadi fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için öncelikle yeterli miktar ve kalitede 

kaynak olması gerekmektedir. Anılan kaynakların çevresel faktörlerdeki bozulmalardan 

mütevellit yetersiz kalması (temiz su vs) veya niteliksel olarak istenilen düzeyde 

gerçekleşememesi durumunda toplumu oluşturan bireyler ve kurumlar arasında bölüşme 

sorunu çıkmaktadır. Bölüşme sorunu sadece bir gerilimi veya mücadeleyi ifade etmez. 

Kıt kaynakların yarattığı darboğazlar sermaye yoğun altyapılarda maliyeti artırır.72 Bu 

tür maliyet artışlarının toplumun kalkınma hızını etkilediği düşünülmektedir. Toplumun 

her bireyi gerekli asgari kaynağı bulup bulamayacağı endişesi yaşarken idari kesimde de 

bölüşümün adil gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin yönetsel stresi bulunmaktadır. Nüfus 
                                                 
67 Hakan Yiğitbaşıoğlu, Kentlerin Çevre Sorunları ve Habitat Konferansları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 38 Sayı: 1.2, 1998, s.15 
68 Gary Gardner, Thomas Prugh, Worldwatch Enstitüsü Dünyanın Durumu Sürdürülebilir Bir Ekonomi İçin 
Yenilikler, İstanbul: TEMA Vakfı Yayınları, 2008,  s.3. 
69 Hakan Yiğitbaşıoğlu, s.16. 
70 United Nations Economic and Social Affairs Department, World Urbanization Prospects The 2011 Revision, 
New York, Mart 2012,  s.4. 
71 Mustafa Ökmen, “Politika ve Çevre”, Mehmet C. Marın (Ed) ve Uğur Yıldırım (Ed), Çevre Sorunlarına Çağdaş 
Yaklaşımlar, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2004, s.327 
72 OECD, Çevre Dostu Büyümeye Doğru (Towards Green Growth), ISBN 978-92-64-094970 ©, Paris, 2011, s.2. 
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artışı ve kentleşmenin sağlıksız olması, bu olgunun daha şiddetli yaşanmasına neden 

olmakta olup kalabalıklaşma maliyeti olarak da adlandırılmaktadır.73 Örneğin kent içi 

ulaşımda milyonlarca insanın sürekli olarak yer değiştirmesi hem trafik sıkışıklığı 

nedeni ile zaman kaybına, hem de akaryakıt israfına yol açmaktadır. Ayrıca yaşanan 

stres iktisadi verimliliğin düşmesine ve dolayısıyla üretim azalışına neden olmaktadır. 

Çevresel faktörlerin etkin kullanılmaması ve uzun vadeli planlamalarının 

yeterli düzeyde icra edilememesi durumunda topluma karşı oluşan önemli bir yansıma 

da fiyatlar genel seviyesinin artışı ve refah/konfor düzeylerinin azalmasıdır. Örneğin 

arazilerin hatalı kullanılması sonucunda kontrolsüz gerçekleşen kentleşmenin yarattığı 

toplumsal maliyetlerinden birisi de kira fiyatlarındaki aşırı artıştır. Yoğun nüfusun 

sebep olduğu konut krizi kira fiyatlarını arttırmanın yanında, arsa spekülasyonuna da 

sebebiyet vermektedir. Arsa spekülatörlerinin haksız kazançları yeterince 

vergilendirilememekte, sonuçta gelir dağılımı da olumsuz yönde etkilenmektedir.  

Çevresel faktörlerin iyi yönetilememesi ve özellikle kentlerin bilinçsiz 

gelişmesinin bir diğer olumsuz etkisi de doğal kaynakların kötü kullanılması sonucunda 

yaşama uygun olmayan ortamların oluşmasıdır.74 Doğal kaynakların kötü kullanılması 

ve yaşama uygun olmayan ortamların oluşmasının yatırım maliyetlerini artırarak 

topluma direkt (bireysel/kurumsal bütçeler) veya endirekt (kamu bütçesi ve vergiler) 

ekonomik ve finansal ek yük getirdiği düşünülmektedir. Belirli bir ölçeği aşan mahalli 

idarelerdeki iletişim güçlükleri, coğrafi sıkıntılar (uzun metro hatları gereksinimi vs), 

geniş alanda lojistik akış gereksinimleri, yoğun bürokrasi ve politik baskılar sonucu 

artan personel sayısı verimliliği azaltırken, topluma yüklenen maliyetlerin ise giderek 

artmasına neden olmaktadır. Bankaların mahalli idareleri finanse etmekteki global 

isteksizliğinin giderilmesi için finans sektörüne kamusal teşviklerin getirilmesinin 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

                                                 
73 Tarık Vural, “Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri”, Yerel Siyaset Dergisi, Haziran 2007, s.8 ve s.14. 
74 TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, s.9. 



26 
 

Avrupa Birliği’nin çevreyi koruma adına yapmış olduğu yıllık yatırımlar 1999 

yılında 127 milyar euro olarak gerçekleşmiştir. 75  Söz konusu rakam yaşanılan son 

krizlerde refah seviyesi gerileyen AB ülkeleri için azımsanmayacak bir bütçeyi ifade 

etmektedir. Anılan rakamın %38’i atık su, %37’si atık katı malzemelerin bertaraf 

edilmesinde harcanmakta76 ve mali karşılığı vergiler yoluyla endirekt olarak bireylerin 

cebinden çıkmaktadır. 

Bu sorunun bir diğer türev sorunu da “kontrolsüz göçler ve gecekondulaşma” 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentlerdeki gelişi güzel büyümenin neden olduğu yapısal 

bozulmalar kentlerin köyleşmesine, sağlık ve ulaşım sorunlarının artmasına ve tam tersi 

yönde köylerin de ticari açıdan değer yitirmesine de neden olmaktadır. 77 

Gecekondulaşma sorununun çözümünde teknik, idari ve mali önlemlerin yanında 

politikacıların da kararlı tutumu gerekmektedir. Örneğin siyasiler uygulamaya 

koyacakları politikaları sosyal ve ekonomik gerçeklere dayandırmalıdırlar. Oysa 

uygulamada bunun tam tersi yapılabilmektedir. Kısa vadede oy maksimizasyonu hedefi 

bazı politikacılar, gecekondulaşmayı adeta teşvik eden ve bu yoldaki uygulamalar 

kanunlara açıkca ters düşse dahi iktidar olurlarsa bu suçları bağışlayacaklarını 

söylemekten kaçınmayan davranışlara itebilmektedir. Sonuç olarak toplum güvenlik 

sorunlarıyla karşılaşmakta, ticari açıdan kayba uğramakta, estetik değerlerini yitirmekte 

ve altyapı yatırımlarının verimliliği düşmektedir. 

Bu noktada çevrenin etkin yönetilebilmesi ve planlanabilmesi için gerekli bir 

araç olan ve “organizasyonların çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki potansiyel 

etkilerini nasıl yöneteceğini belirten yasal prosedürler ve politikalar bütünü” olarak 

tanımlayabileceğimiz çevre yönetim sistemlerinin tüm organizasyonlar için evrensel 

standartları ortaya koyan sistematik bir yaklaşım olduğunu ifade etmek gerekir. 78 

                                                 
75 Johann Wackerbauer, “The Contribution of EU Eco Industries to Sustainable Development. Accounting 
Methodology and Results”, IFO Institute for Economic Research, Seventh Annual Conference of the Environmental 
Management Accounting Network - Europe (EMAN-EU) 4 ve 5 Mart 2004, Lueneburg, s.8. 
76 Johann Wackerbauer, s.8. 
77 Sevinç Bahar Yenigül, “The Effects of Migration on Urban”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - 18(2), 
2005,  s.273 ve s.288. 
78 Abdullah Yılmaz, Yavuz Bozkurt ve Ercan Taşkın, “Doğal Kaynakların Korunmasında Çevre Yönetiminin 
Etkinliği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi sayı 13, 2005, s.19. 
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Çevresel faktörlerin sürdürülebilir şekilde yönetilebilmesi için hedef toplumun bireysel 

ve kollektif refahının gözeten politikalar oluşturulması gereklidir. 79 

İlk defa 1992 yılında Rio zirvesinde ortaya atılan bu kavram birey, kurum ve 

devletin doğal kaynakları etkin ve sürdürülebilir kullanması için aşağıda belirtilen dört 

ilkenin toplumsal hayata geçirilmesini içerir80; 

• Sürdürülebilir üretim ve etkin kaynak kullanımı, 

• Sürdürülebilir tüketim ve tüketici davranış biçiminin bilinçlendirilmesi, 

• Üretim ve tüketimin sürdürülebilir üretim modelleri ve malzemeler ile 

birbiriyle ilintilendirilmesi, 

• Hükümetin kaynak, tedarik ve üretim modellerinde yön ve yol gösterici 

liderlik yapması. 

Yukarıda ifade edilen tarz ve bilinçte bir çevresel değerler yönetimi hayata 

geçirilmediği takdirde karşılaşılan önemli bir diğer sorun ise genel verimsizliktir. 

Sağlığın kaybedilmesini kıtlık ve susuzluk gibi faktörler tetiklese de temel unsur 

kirlenmedir. Kirletici, insan yaşamına ait değerlerde konfor, sağlık ve güzelliklerde 

girişim yaratan veya toksik olan, besin zincirinde girişim yapan ve türlerin gelişme 

oranını değiştirmek yolu ile çevreyi şiddetle etkileyen / değiştiren madde veya etki 

olarak tanımlanmaktadır81.  

Kirlenme sonucunda; hava, su ve besin maddelerinde bulunan kimyasal madde 

ve/veya radyoaktivite nedeniyle insan sağlığı, bitkiler, hayvanlar, tarım ürünleri, toprak 

ve suya etki yolu ile doğal çevre zarar görebilir. Ayrıca kısa sürede anlaşılamayan ama 

                                                 
79 David Pearce, Public Policy And Natural Resources Management, DGXI, European Commission – Eylül 2000, 
s.4 ve s.5. 
80  Rocky Harris, Environmental Accounting Applications for Sustainable Consumption and Production 
Policies, Department for Environment, Food and Rural Affairs, Londra  2009, s.3. 
81 http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=133, Temmuz 2012, 
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uzun süreli kirlenme etkisi ile ortaya çıkan kanser gibi medikal oluşumlar meydana 

gelebilir82, aşırı gürültü gibi faktörler nedeniyle stres artışı ve verimsizlik oluşabilir. 

Sonuçta kötü yönetim, kirlenme ve yetersizlik ana başlıkları altında çevresel 

faktörlerde görülebilecek her türlü sorun toplum nezninde refah, konfor, sağlık ve huzur 

kaybına yol açabilecektir. Kötü yönetimi iyi yönetime çevirme noktasında kamu 

otoritesinin lider rolü ön plana çıkmaktadır. Kamunun kısaca Serafian83 kuralı olarak 

adlandırılan perspektifte tüketilebilir kaynaklardan elde edilen gelirin bir kısmının 

alternatif kaynakların bulunması için ayrılmasına örnek olması ve özel sermayeli 

kurumları bu yönde teşvik etmesi hayati önem arz etmektedir. 

2.4.2 Ekonomik Yaşam Üzerindeki Etkileri  

Ekonomi ve çevre arasında ilişki kompleks ve çok boyutlu bir yapı arz eder.84 

Yüzeysel araştırma ve yalın gözlemlerle bu ilişkiyi tanımlamak ve işleyişini anlamak 

mümkün olmayabilir. Söz konusu ilişki ülkeye, sektöre, piyasalara ve hâkim politikalara 

bağlı olarak etkin veya verimsiz olabilmektedir.  

Bu bağlamda ekonomi ve çevre ilişkileri ürün etkisi ve teknoloji etkileşim, 

ölçek etkileşimi ve yapısal etkileşim olmak üzere şeklinde üç başlık altında etüd 

edilebilir.85 86 Kamuoyunun çevreci teknolojileri desteklemesi piyasada satılan ürünlerin 

çevreyi koruyan teknolojilerle üretilmesine ve bu teknolojilerin kullanımının 

yayılmasına yardımcı olmaktadır.87 Örneğin, doğanın korunması ve toplumsal yaşam 

kalitesinin artması için petrol atıklarını temizlemek amacıyla kullanılan bakteri bazlı 

teknikler veya daha az zararlı çevresel etkileri olan malların üretimini sağlayacak 

teknolojilerin üretimi gibi değişimler firmaların üretim ve maliyet yapılarını bu düzene 

göre uyarlamalarına sebep olmaktadır. Anılan türde uyarlamalar bazen kapsamlı teknik 

ve mali yeniden yapılandırmaları gerekli kılmaktadır. 
                                                 
82 Mashhood Ahmad Khan, Environmental Pollution: Its Effects On Life And Its Remedies, Journal of Arts, 
Science & Commerce Vol.II,  Nisan 2011, E-ISSN 2229-4686 ■ ISSN 2231-4172,  s.276 ve s.280. 
83 Robert Goodland, “Sustainability:Human Social, Economic and Environmental”, World Bank, Washington 
ABD, s.1. 
84  Tim Everett, Mallika Ishwaran ve Gian Paolo Ansaloni, Economic Growth and the Environment, Defra 
Evidence and Analysis Series: Paper 2, Mart 2010, s.20. 
85 Mehmet Alagöz, “Sürdürülebilir Kalkınmada Çevre Faktörü: Teorik Bir Bakış”, Uluslararası Hakemli Sosyal 
Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694 – 528X Sayı: 11, Ocak 2007,  s.5. 
86 Tim Everett, Mallika Ishwaran, Gian Paolo Ansaloni, s.20. 
87 Luc Eyraud , Benedict Clements, Going Green,  Finance & Development, Haziran  2012, s.34 ve s.37. 
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Diğer taraftan uluslararası ticari hareketliliğin artması, piyasa da satılan ürün 

çeşitliliğin artmasına neden olmuştur. Hatta piyasalarda yaşanan yoğun rekabet ve 

kütlesel üretim ile ülkeler arasında varolan hızlı iktisadi etkileşim zararlı ve daha az 

çevre dostu teknolojilerin kullanımını teşvik edebilmekte ve bu teknolojilerin 

kullanımını yaygınlaştırabilmektedir.  

Çevresel faktörlerin etkin kullanımını sağlamak için uygulamaya konulan 

politikalar ışığında sektörlerde meydana gelen verimlilik artışları, firmaların ölçek etkisi 

de denilen daha az kaynak veya girdi ile daha fazla üretim gerçekleştirmelerine neden 

olmaktadır.88  Firmalardaki söz konusu verimlilik artışı, emeğin de gelir seviyesinin 

yükselmesine ve çevreye karşı daha duyarlı hale gelmesine neden olacaktır.  

Çevre bozulması ekonomi üzerinde önce geliştirici sonra verim azaltıcı bir etki 

yapabilir. Bu olgu bumerang etkisi olarak adlanladırılmaktadır ve iktisadi açıdan 

doğrudan sürdürülebilirlik olgusunu gündeme getirdiği düşünülmektedir.89 

Gelişmiş ülkelerde insanlar çevre dostu mallara daha fazla talep gösterirken bu 

tür malları üreten sektörler de gelirden giderek daha büyük bir pay alma 

eğilimindedirler. Bu da bir nevi çevresel gelişime yol açmaktadır. Çevre dostu ürünler 

üretemeyen (kirliliğe yol açan veya etkin kaynak kullanımına haiz olmayan) firmalar ise 

başka ülkelere üretimlerini taşımak (endüstriyel göç) zorunda kalmaktadırlar. Ekonomik 

anlamda gelişmemiş ülkelerde ise insanların önceliği aynı olmadığı için benzer 

duyarlılık göstermesini beklememek daha doğru olacaktır90  

Bunun yanında, eğer bir ülkenin uzmanlaştığı ve ihraç ettiği mallar doğal 

kaynaklara dayanıyorsa ulusal ekonomi içerisinde bu tür endüstrilerin payları sürekli 

artacaktır. Bu da doğal kaynakların yüksek düzeyde kullanımının hızlanması anlamına 

geldiği için çevresel bozulma sürecini artırarak, ekonominin çevre üzerindeki yapısal 

etkisi olarak karşımıza çıkacaktır.  

Son yıllarda, çevresel kaliteyi ve beşeri sermayeyi de dikkate alan kaynakların 

optimum kullanımını amaçlayan uzun dönemli tek kalkınma modeli, “sürdürülebilir 
                                                 
88 Mehmet Alagöz, s.5. 
89 Cihan Dura, “Çevre Sorunları ve Ekonomi”, Çevre Üzerine, İstanbul: TEÇEV yayınları, 1991, s.74. 
90 Mehmet Alagöz, s.6. 
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kalkınma” modeli iktisat literatüründe daha çok tartışılma imkanı bulmuştur. 91 

Sürdürülebilir Kalkınma: ekolojik denge ile ekonomik büyümeyi birlikte ele alan, hem 

doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan ve çevresel kaliteye önem veren hem de 

gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın 

bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilen bir modeldir.92 

Bir ülkede kalkınmanın sağlanabilmesi: ekolojik, ekonomik ve sosyal 

sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla gerçekleşecektir. Sürdürülebilir kalkınma olgusu: 

doğal sermayeyi tüketmeyen, gelecek kuşakların da gereksinimlerine sahip çıkan, 

ekonomi ile ekosistem arasındaki dengeyi koruyan, ekolojik açıdan sürdürülebilir 

nitelikte olan “yeşil” bir ekonomik kalkınmadır.93 Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımında 

sosyal ve ekonomik politikalar, doğal kaynakların yönetimi, çevrenin korunması ve 

gelecek nesillerin ihtiyaçları adı altında dört anahtar konu birlikte ele alınmaktadır. 

Bankacılık ve finans sektörü, ülkelerin ekonomik performasında ve ulusal 

politikaların meydana getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çevresel ve sosyal 

konular finansal kurumlar için yalnızca mali değil, aynı zamanda itibar riski de 

meydana getirmektedir. Günümüzde eğer kurumlar bu riski sistematik olarak yönetmeyi 

ve izlemeyi başarabilirlerse kendi kurumları özelinde bazı yeni iş fırsatları ve alanları da 

meydana çıkarabilirler. Dünyada bulunan hemen hemen tüm finans kurumları (ticari ve 

yatırım bankaları, finansal kiralama, sigorta, fon yönetimi şirketleri gibi) çevresel ve 

sosyal duyarlılığı, iklim değişikliği, küresel ısınma konularını iş sahalarına dahil ederek 

bu konularda yeni ürünler ve hizmetler geliştirmeye başlamış ve bu konulara olan 

eğilimlerini giderek artırmaktadırlar. Çevresel risk aynı zamanda finansal kurumların 

piyasa değerlerini de etkileyen en önemli tehdit olarak kabul edilmektedir.94  

İkinci dünya savaşı sonrasında hızla kalkınma ve yeniden yapılanma sürecine 

giren gelişmiş ülkelerde modern çevreci yaklaşımlar 1960’lı yıllarda ilk defa oluşmaya 

başlamış, bunu 1980’li yıllardaki sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları takip etmiştir.95 

                                                 
91 Eyüp Beyhan, “Sürdürülebilir Kalkınma Çevre ve Yerel Yönetimler”, Yerel Siyaset Dergisi, Kasım 2008, s.12. 
92 Johann Wackerbauer, s.1. 
93 Marianne Fay ve Stephenne Hallegate, Inclusive Green Growth, The World Bank,  New York 2012, s.1 ve s.2. 
94 Price Waterhouse Coopers,  Economist Survey, 2004 s.1-s.3 
95 Hülya Kurt, Bankacılar Dergisi, TBB Yayını, Eylül 2009, İstanbul, s.70. 
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Söz konusu dönemde yaşanan petrol krizlerinin gelişmiş ülkeler üzerindeki olumsuz 

etkileri sürdürülebilirlik ve çevrecilik konularına verilen önemi artırmıştır  

Bu dönemde bankacılık alanında önemli bir gelişme olmuş ve ABD’de Kongre 

The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act’i kabul 

etmiş akabinde bu yasayı baz alarak kısaca Superfund olarak bilinen Hazardous 

Substance Trust Fund’ı kurmuştur96. Bu oluşum ticari bankaları aldıkları kredi plasman 

kararlarının çevre üzerindeki etkisiyle ilgilenmeye yönlendiren bir gelişimdir.97 Bu yasa 

uyarınca bankalar proaktif bir uslupta finanse edecekleri projelerin çevre üzerindeki 

etkilerini etüd etmeye başlamışlardır. ABD’yi anglosakson kültürün bir diğer temsilcisi 

İngiltere takip etmiştir. Birleşik Krallık bünyesinde 1990’lı yılların başında yayınlanan 

çevre koruma kanunlarının kapsamlı korumacı yapısı şirketlerin çevreye karşı daha 

duyarlı olması konusunda katkı sağlamıştır. 

Özellikle Rio Konferansının tüm toplumlarda yarattığı farkındalık çevre 

konularına olan hassasiyeti küresel düzeyde artırmıştır. Finansal kuruluşların sahip 

oldukları kaynakları doğru projelere aktarmaları veya ekolojik açıdan seçici 

olmamalarının çevreyi doğrudan etkileyebileceği ve bunun insan yaşam ve refahının 

sürdürülebilirliğini etkileyebileceği tartışılmaya başlanmıştır. Finansal kuruluşların 

yatırım kredilerinin plasmanı sürecinde yerel çevre koruma mevzuatı ve uluslararası 

anlaşma hükümlerine uygun dizayn edilmiş projeleri özellikle desteklemelerinin büyük 

katma değer yaratacağı düşünülmüştür.98 

Finansal kurumların özellikle kredilendirme süreçlerinde potansiyel 

müşterilerinin yatırım kararları sonrasında oluşacak etkinin sürdürülebilirlik 

perspektifinde ne tür sonuçlarının olabileceğini tahmin etmeleri ve bunları 

sınıflandırabiliyor olmaları gerektiği düşünülmektedir Bilindiği üzere Marshall ve 

                                                 
96 Roy. E. Cordato, The Polluter Pays Principle, Institute for Research on the Economics of Taxation, Washington 
ABD, 2001, s.8. 
97 Hülya Kurt, s.70. 
98 John Willman, Sustainable Banking. Retreat to Bottom Line Not an Option, Financial Times Special Report, 3 
Haziran 2008, s.1. 
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Toffel’in sürdürülebilirlik hiyerarşisine göre birey ve kurumların çevre dostu olmayan 

anti sürdürülebilir hareketleri dört seviyede gruplaşmaktadırlar99 

• Seviye 4: Yaşam kalitesini düşürür, diğerlerinin varlık ve servetlerini olumsuz 

etkiler, 

• Seviye 3: Türlerin yok olmasına sebep olur, insan haklarını ihlal eder, 

• Seviye 2: Temel insan sağlığını etkiler ve hayat beklentisini düşürür,  

• Seviye 1: İnsan yaşamını tehlikeye düşürür 

Özellikle endüstriyel yatırım kredileri tahsis eden kurumların seviye 1-2 ve 3 

ile karşılaşmamayı garanti altına alacak ön analizleri yapmaları (ÇED raporu kontrolü 

vs) veya yaptırmaları elzemdir. Finans kurumlarının kredilendirme başta olmak üzere 

değişik ticari faaliyetleri esnasında çevresel ve sosyal konularda karşılaşabileceği 

risklerden bazıları aşağıda sıralanmaktadır.100  101 

• Kredilendirilen proje dolayısıyla Ekosisteme kalıcı zarar verilmesi, 

• Kredilendirilen projenin çevreye verdiği/vereceği zararlar nedeniyle 

kamuoyunda oluşan tepkilerin bankanın imajını olumsuz olarak etkilemesi, 

• Riskli projelerin yatırım ve işletme dönemlerinde hatalı yönetim veya 

önlem yetersizliği nedeniyle iş kazalarının oluşması, 

• Finanse edilecek projenin yasal mevzuatın gereklerini karşılamaması, 

• Projesi çevre ile uyumlu olduğu için kredilendirilen bir yatırımın işletme 

döneminde önceden öngörülmeyen olumsuz etkilerinin oluşması. 

Dünyada çevresel ve sosyal konularındaki duyarlılığın artmasında iklim 

değişikliği konusundaki olumsuz gelişmeler, finans kurumlarını proje finansmanı 

konusunda duyarlı ve sistematik davranmaya kanalize etmiş ve bu durum kanaatimizce 

Ekvator Prensipleri’nin oluşumunu büyük ölçüde teşvik etmiştir. 

                                                 
99 Randolph Kirchain, Sustainable Development What is it ? Why Does it Matter ?, Massachusettes Institute of 
Technology Engineering Systems Division, Industrial Ecology Notes, Massachusettes, 2006, s.18. 
100 Hülya Kurt, s.72. 
101 Brian C. Murray ve Sheryl J. Kelly, Review of Environmental Risk Management at Banking Institutions and 
Potential Relevance of ISO 14000, Research Trıangle Instıtute RTI Project Number 5774, 4 Nisan 1997, s.1 ve s.2. 



33 
 

Bilindiği üzere şirket politikalarının belirlenmesinde çevreyle ilgili ilke ve 

kurallara göre düzenlemeler yapmak sürdürülebilir kalkınma için önemlidir. Bu 

ilkelerden bazıları şöyledir102: 

• İşletmeler sahip oldukları insan kaynaklarını çevreye duyarlı olmaları 

konusunda motive etmelidirler, 

• Çevre sorunları işletme faaliyete geçmeden önce değerlendirilmeye 

başlanmalıdır, 

• Çevre dostu ürün ve hizmetlere odaklanılmalıdır, 

• Atık üretimi en aza indirgenmelidir, 

• Olumsuz çevresel etkiler oluştuğunda üretim modeli bilimsel destek 

alınarak bunu yok edecek şekilde değiştirilmelidir, 

• Çevre korumaya dönük kamu-özel sermaye işbirliğine katılımda 

bulunulmalıdır, 

• Çevre ile ilgili faaliyetlerin mevzuat ve iç kurallara uygunluğu kontrol 

edilmelidir. 

Finans sektörü açısından bu ilkelerin müşteri konumundaki şirketlerin 

politikalarına adapte ettirilmelerinin de aynen bir önceki sayfada değinilen yatırım 

projelerinin finanse edilmesinde dikkat edilecek hususlar kadar önemli olduğu 

kanaatindeyiz. Bankaların müşteri ve potansiyel müşterilerine karşı bu tür endirekt 

uygulamalarda tek başlarına hareket etmeleri rekabetçi güçlerini olumsuz 

etkileyebileceğinden tüm finans sektörüne yaygın ve genel kabul görmüş uygulamalara 

gidilmesinde fayda olduğu düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen tüm görüş ve bilgilerin ışığında ekonomi ve onun 

unsurlarının ekolojinin temel prensiplerine önem verdikleri ölçüde sürdürülebilir 

                                                 
102 Ali Rıza Gökbunar, “İşletmelerin Çevrenin Korunmasında Sosyal Sorumluluğu”, Ekoloji Çevre Dergisi, Sayı 
14, Ocak Şubat Mart 1995, s.6. 
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kalabilecekleri söylenebilir. Bu perspektifte insanlığın ihtiyaçları ile ekolojinin temel 

kurallarının bileşiminde meslekler ve iş kolları değişmekte, dönüşmekte bazıları yok 

olurken bazıları tamamen yeni sosyo ekonomik olgular olarak ortaya çıkmaktadır.103 

Çevresel faktörlerin etkisi altında zaman içerisinde yok olması beklenen iş 

kollarının başında fosil yakıtlara dayanan petrokimya gibi sektörler gelmektedir. Kömür 

madenciliği ve kömürün yakıt olarak kullanıldığı termik enerji üretimi, nükleer enerji 

santralleri, doğal ormanlardan yapılan kereste üretiminin giderek azalması 

beklenmektedir. Bunun yanı sıra otomotiv gibi bazı endüstriler de gelişime ayak 

uydurabilmek için iş yapış şekillerini değiştirmektedirler. Özellikle kullanılan 

hammaddelerin geri dönüştürülebilir nitelikte olması, fire oranlarının ve enerji 

verimliliğinin artırılması üretim modellerinin konvansiyonel farklılaşmasını kaçınılmaz 

kılmaktadır.  

Ekolojinin ekonomi üzerindeki etkisinin artmasıyla beraber önemi artan veya 

ekonomik hayatta yerini ilk defa alan iş kolu ve meslek grupları arasında ise meteoroloji 

ve iklim uzmanlığı, aile planlaması, endüstriyel ormancılık, geri kazanım mühendisliği, 

kültür balıkçılığı, yenilenebilir enerji üretim tesisi ve endüstrisi sayılabilir104.  

2.5.  EVRENSEL ÇEVRESEL YAKLAŞIM VE GELİŞİMLERİN   

        KRONOLOJİSİ  

Firmaların çevreyle ilgili farklı muhasebe uygulamaları geliştirmelerini 

gerektiren olguları iyi anlayabilmek için konuyla ilgili kavramların kısa tarihçesini 

doğru anlamak elzemdir. Dünyada çevresel ve sosyal konulardaki yasama ve gönüllülük 

esasıyla oluşturulan önemli dönüm noktaları aşağıda  özetlenmektedir: 

2.5.1. Mevzuata Yönelik Gelişmeler 

Çevreyle ilgili konuların yasalara ve hukuk düzenine yansımasını belirleyen en 

önemli ilk adım 1980 yılında ABD Kongresinin çevre cezalarını çok kapsamlı ve 

detaylı bir şekilde inceleyen CERCLA (Comprehensive Environmental Response 

                                                 
103 Lester R. Brown, Eco Economy Building an Economy for the Earth, Norton & Company, New York 2001, s.85 
ve s.90. 
104 Lester R. Brown, s.91. 
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Compensation and Liability Act) yasasını kabul etmesidir.105 Bunu takip eden 10 yıllık 

dönemde önce tehlikeli atık alanları ile ilgili yasaklama ve düzenlemeler akabinde 

tehlikeli atıklardan sorumlu kişi ve/veya kurumların sorumluluklarının saptanması 

hususları mevzuattaki yerini bulmuştur. Özellikle oluşan kirliliklerin 

temizlenmesi/giderilmesinden sorumlu tarafların mesul tutulması firmaların olası mali 

risklerin yönetimine karşı çevresel yönetim muhasebesi uygulamalarına ağırlık 

vermelerine neden olmuştur. 

Avrupa Birliği sınırları içerisindeki ilk ciddi atılım 1993 yılında Avrupa Birliği 

Çevreye zararlı faaliyetlerden oluşan hasarların Sorumluluğu Konseyinin 

oluşturulmasıdır. 106 Anılan prensibin finans kurumlarının kredilendirme süreçlerini 

etkileyecek kadar önemli maddi etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. 

Bunu takip eden dönemde AB ülkeleri içerisinde müstakil bazı adımlar atılsa 

da konsolide karar ve uygulamaların geciktiği görülmektedir. Kirleten öder prensibinin 

kabul edilmesinden 11 yıl sonra 2004’de söz konusu prensip referans alınanarak 

çevresel sorumluluk direktifi”nin yayınlanmış ve üye ülke devletleri gerekli 

düzenlemeleri yapmakla yetkilendirilmişlerdir. 2007 yılında ise bir ileri ve bağlayıcı 

adım atılarak AB Çevresel Sorumluluk Direktifi”nin107 her ülkenin ulusal mevzuatı 

içine alınması için termin verilmiştir. 

AB içerisinde çevresel konulara en fazla önem veren ülkelerden İngilterede 

faaliyet gösteren firmaların bağlı olduğu mevzuat incelendiğinde çevreyle ilgili üç ana 

konuda raporlama yaptıkları ve bu raporlamanının 3 farklı şekilde ortaya çıktığı 

görülmektedir. Raporlama yapılan çevresel konular; risk ve belirsizlikler, uygulanan 

politikalar ve performans göstergeleridir. 108  Raporlamanın ilk türü iktisadi açıdan 

önemli olan çevresel bilgilerin yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak yönetim 

kurulu ve genel kurula sunulmasıdır. Konunun nasıl ele alınacağı ile ilgili teknik 

                                                 
105 US Senate Congressional Research Service, Comprehensive Environmental Response, Compensation and 
Liability Act of 1980, Washington, Haziran 2010, s.1. 
106 White Paper on Environmental Liability, COM(2000) 66 final ISBN 92-828-9179-8,  9 Şubat 2000, EU İtalya, 
s.25. 
107 European Parliament Directive, “Environmental Liability With Regard To The Prevention And Remedying 
of Environmental Damage”, 2004/35/CE, 21 Nisan 2004, s.10. 
108 The Institute of Chartered Accountants Environment Agency, “Environmental Issues And Annual Financial 
Reporting”, Londra 2009, s.10. 



36 
 

açıklamalar ise 4 ve 7 numaralı AB direktiflerini revize eden 2005 tarihli 

Modernizasyon Direktifinde yer almaktadır. Günümüzde AB ülkelerinde faaliyet 

gösteren firmaların çevreyle ilgili raporlama ve beyan sorumlulukları mali açıdan 

anlamlı ve ölçülebilir olmasıyla sınırlıdır. 109  Çevresel konuların raporlanması 

konusunda AB sınırları içerisinde rastlanılan ikinci şekil, raporlamaya konu olayın mali 

açıdan önemi ve ölçülebilirliğinden müstakil olarak yayınlanmasını içermekte olup 

şimdilik sadece Norveç mevzuatında bağlayıcı yükümlülük olarak yer almaktadır. AB 

firmalarında rastlanılan üçüncü raporlama şekli ise yıllık faaliyet raporlarında çevresel 

sorumluluklara yer verilmesidir. Bu tamamen gönüllülük esasına dayanmakla birlikte 

özellikle küçük yatırımcıların rağbet gösterdiği bir döküman olan faaliyet raporunun 

giderek artan önemine istinaden firmalar tarafından çevresel konuların kamuya 

açıklanmasında giderek yaygınlık kazanarak kullanılmaktadır. 

Çevresel konuların raporlanmasıyla ilgili bu üç ayrı şeklin ortak paydalarının 

konunun finansal olup olmadığı ve iktisadi açıdan ölçülebilirliği olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilginin finansal olması sayısal olarak ifade edilip kaydedilebilmesiyle 

ölçülebilmektedir. AB mevzuatında çevreyle ilgili konu ve kavramların daha etkin yer 

almasını sağlayan temel olgu “gerçek ve adil görünüm” yaklaşımının özellikle 4 ve 7 

numaralı direktifler başta olmak üzere tüm müktesabat içerisinde vurgulanmasıdır. Bu 

vurgu temelde mali tabloları etkilemekle beraber yıllık faaliyet raporlarına da dolaylı 

etkisi olmaktadır 

Hukuki altyapısı Kıta Avrupası’ndan tamamen farklı bir felsefeye dayanan 

İngiltere’de ise 1995 yılında çevre kanunu çıkartılmış ve endüstriyel şirketlerin bir 

ötesine geçilerek bunlara yatırım kredisi veren bankaları da oluşabilecek çevre kaza ve 

hasarlarının giderilmesinden sorumlu tutan bir yaklaşım uygulamaya konulmuştur. 

Çevre ve finansal kurum bağıntısının kurulması anılan perspektifte bir devrim 

niteliğindedir. 

 

 

                                                 
109 Miriam Aakre Borgersrud, How Environmental Reporting can be Saved by Accounting Principles, s.4. 
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2.5.2. Toplumsal Odaklı Çevresel Yaklaşımlar 

Çevresel yaklaşımların bazıları, toplumların daha müreffeh ve doğayla barışık 

sürdürülebilir bir yaşam seviyesi elde edebilmeleri için Birleşmiş Milletler başta olmak 

üzere ülkeler arası topluluk, organizasyon ve inisyatifler tarafından geliştirilen çok 

amaçlı oluşumlardır. Bunlardan ilki bir çok çevresel yaklaşım ve girişimin öncüsü 

niteliğindeki Stockholm Konferansı ve takipçisi niteliğindeki Rio Konferansı ile buna 

bağlı oluşturulan Rio İlkeleri’dir. Bir diğeri ise Rio ilkelerinden esinlenen, bununla 

birlikte insanlar arası eşitliği ana tema kabul eden Binyıl Kalkınma Hedefleridir.  

Bu yaklaşım ve oluşumların tamamı Birleşmiş Milletler örgütünün çevreye 

yönelik temel ilkeleri kapsamında gerçekleştirilmişlerdir. Bu ilkelerden en önemlileri ve 

özellikle iktisadi yansımaları olanları kuşaklararası eşitlik (sürdürülebilirlik kavramının 

özü), insan hakları, çevreye verilen zararın sorumluluğu, kalkınma ve çevrenin 

entegrasyonu, sorumluluklar karşısında ülkelerin statüsüne göre ayrıcalıklar taşıması 

(geri kalmış ülkelerin bazı hakları vb), kirleten öder, doğal kaynakların sürdürülebilir 

şekilde kullanılması ve çevresel afetlerden diğer devletlerin haberdar edilmesi 

ilkeleridir110.  

2.5.2.1. Stockholm Konferansı 

1960’lı yıllarda savaş karşıtı ve doğayı korumacı bir çok fikir akımı uzun 

soluklu savaşlara ve bilinçsiz sanayileşmeye bir tepki olarak ABD ve İngiltere’den 

başlayarak küresel anlamda ortaya çıkmıştır.111 Bu akımları ve insanoğlunun giderek 

artan ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında 113 

ülkeye davet göndererek İsveç’in başkenti Stockholm’de İnsan Çevresi Konferansı 

düzenlemiştir. Konferansın önemi çevre sorunları, çevre hakkı ve ortak sorumluluk gibi 

kavramların ilk kez tartışılmaya açılmış olmasıdır112.  

                                                 
110 Winfried Lang, UN Principles and International Law , Max Planck UNYB no:3, 1999,  s.157 ve s.172. 
111 Christhoper Rootes, 1968 and the Environmental Movement in Europe, Martin Klimke(Ed.) ve Joachim 
Scharloth(Ed.) A Handbook on National Perspectives and Transnational Dimensions of 1960/70s Protest Movements, 
New York: Palgrave Macmillan, 2008, s.1 ve s.2. 
112 Adalet Alanda, Ergun Gürpınar ve Sevim Budak, Rio Konferansı Üzerine Düşünceler, İ.Ü.Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi, yıl:3, sayı:3,4,5, İstanbul, 1993, s.93. 
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Stockholm Konferansında 86 bildiri verilmiş, kapanış bildirgesinde ise 26 

ilkeye yer verilmiştir. Bunlardan bazıları takip eden yıllardaki zirve, konferans ve fikir 

akımlarına öncülük yapan kalkınmanın çevreyle entegre edilmesi (ilke 13-14) ve 

gelişmekte olan ülkelere yardım yapılması (ilke 9-12) gibi önemli kavramlardır113.  

Stockholm Konferansının etkisiyle Almanya başta olmak üzere değişik Avrupa 

ülkelerinde Yeşiller partisi gibi siyasi oluşumlar meydana gelmiş, ülkemizde ise önce 

1978 yılında Çevre Müsteşarlığı kurulmuş, 1982 Anayasasında çevresel değerlere atıfta 

bulunulmuş, 1983 yılında ise Çevre Kanunu çıkartılmıştır.114 Her ne kadar bir çevre 

bürokrasisi yaratmaktan başka bir şeye yaramadığına dair eleştiriler olsa da 115 

Stockholm konferansının sosyal, finansal ve iktisadi anlamda küresel yaşamı olumlu 

yönde değiştirdiği düşünülmektedir.  

2.5.2.2. Rio Konferansı’nın Önemi ve Etkileri 

Birleşmiş Milletler tarafından 3 – 14 Haziran 1992 tarihleri arasında, 

Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde düzenlenen öncü nitelikte konferanstır. Toplantıya, 

108’i devlet başkanı olmak üzere 172 ülkenin temsilcileri katılmıştır. Konferansın bir 

diğer ismi de “Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı”dır. Konferans 

sonrasında, Birleşmiş Milletler Çevre Raporu yayımlanmıştır. 

Toplantının amacı; insanlığın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarının, yani 

iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, sınırlaraşırı hava ve su kirliliği gibi 

sorunların çözümüne tüm ülkelerin katılımı ile her düzeyde ortak eylem programlarının 

gerekliliği inancıdır. Rio Konferansı sonrasında yayımlanan deklarasyon, Birleşmiş 

Milletler ve Avrupa Topluluğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 184 ülkenin işbirliğiyle 

21 Mart 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Konferans gündemi 5 temel konu çerçevesinde oluşmuştur; İklim Değişikliği 

Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Rio Deklarasyonu, Gündem 21 ve 

Ormanların Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Prensipler Listesi. 

                                                 
113 UN Stockholm Declaration Documents , New York 1972, s.4 ve s.5. 
114 Adalet Alanda, Ergun Gürpınar ve Sevim Budak, s.94. 
115 The Economist , New York, 13 Haziran 1993, s.43. 
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2.5.2.2.1. İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri 

İlk gündem maddesi olan İklim Değişikliği Sözleşmesinin amacı iklim 

değişikliğine sebep olan karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarının azaltılması ve 

bu amaçla alınacak olan tedbirlere yönelik olarak gelişmekte olan ülkeler için teknoloji 

ve finansman kaynaklarının sağlanmasıdır. Ayrıca sözleşme uyarınca, her ülke havaya 

karışan sera gazı miktarını 1990 yılı düzeyinde tutmayı amaçlamaktadır.  

Ancak gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında uzlaşma 

sağlanamamıştır: 116 . Özellikle Çin ve Hindistan sözleşme metnine çevreye olan 

ilgilerinin azaldığını gösteren ifadeler eklemişlerdir. Anlaşmazlığa yol açan ana konular 

şunlardır; 

• CO2 ve öteki sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik 
yükümlülüklerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki paylaşımı, 

• Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaynak ve teknoloji transferi, 

• Gelişmekte olan ülkelere yapılacak olan kaynak aktarımının biçimi, 

Rio Konferansı sonrasında anlaşmaya varılamamış ve üzerinde konuşulan 

konular olarak belirlenmiştir.  

Gündemin diğer önemli konusu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesidir. Sözleşme, 

ulusal, bölgesel, ve uluslararası düzeyde biyolojik kaynakların kullanılması, bu 

kaynaklara yönelik tehditlerin belirlenmesi ve önlenmesi çalışmaları, biyolojik ve 

genetik kaynakların izinsiz kullanılmasının önlenmesi ve bu amaçla gelişmekte olan 

ülkelere kaynak ve teknoloji tesis edilmesini kapsamaktadır. Ayrıca, ileriki dönemlerde 

bitki, hayvan ve mikroorganizmalar üzerinde yapılacak olan araştırmaların ekosistemi 

ve türlerin neslini bozmaması öngörülmektedir. 

Sözleşmedeki en büyük problem, ABD’nin sözleşmeyi imzalamaması olmuştur. 

ABD, sözleşmede özellikle ilaç sanayinde genetik kaynakların da kapsam içinde 

olmasından dolayı sorunların oluşacağını belirtmiştir. Buna göre ABD, bir ülkenin 

                                                 
116 Marc Pallemaerts, “International Law from Stockholm to Rio: Back to the Future?”, Greening International 
Law , Londra: Eqastcarn Publications Limited, 1993, s.618-619. 
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başka bir ülkenin kaynaklarını kullanarak, biyoteknolojik buluşlarda bulunması 

sonrasında gelir paylaşımı yapılması önerisini kabul etmemiş ve bunun fikri mülkiyet 

haklarının ihlali olduğunu savunmuştur.  

2.5.2.2.2. Rio Deklarasyonu 

Rio Deklarasyonu konferansın önemli konularından ve içeriği itibariyle takip 

eden yıllarda insanlığı bu yönde etkileyen en önemli stratejik düşüncelerden birisidir. 

Rio Deklarasyonu, 16 Haziran 1972 tarihinde Stockholm’de kabul edilen BM İnsan 

Çevresi Konferansı Deklarasyonunu teyid ederek yeni ve tarafsız bir küresel ortaklık 

için gerekli ilkeleri düzenlemiştir 117 . Bu sayede, küresel, çevresel ve kalkınmaya 

öndelik veren bir bütünlük, uluslararası platformda kabul görmüştür.  

Rio Deklarasyonu çerçevesinde; ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar 

(İlke 7), kamuoyu bilgilendirilmesi ve katılımı (İlke 10), ihtiyatlılık prensibi (İlke 15), 

kirleten öder ilkesi (İlke 16), çevresel etki değerlendirmesi (İlke 17), devletlerin 

sürdürülebilir kalkınması için uluslararası hukukun geliştirilmesi (İlke 27) konularında 

işbirliği yapılması öngörülmüştür.118. Deklarasyonun en önemli noktası, ulusların ve 

toplumların kalkınmasının bir bütün halinde gerçekleşmesi ve bugünün kaynaklarının 

daha iyi ve akılcı değerlendirilerek, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve 

yeterli bir sanayileşme bırakılması görüşüdür.  

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta; 1972 yılında düzenlenen 

konferans ile 1980’lerin sonlarına doğru değişen dünya düzeni sonucunda 1992 yılında 

toplanan Rio Konferansı arasındaki öngörü farklılıklarıdır. Stockholm Konferansı’nın 

ana teması “insan ve çevre” iken, 1992 yılında düzenlenen Rio Konferansı’nın ana 

teması “kalkınma” olarak belirlenmiştir119 

 

 

                                                 
117 Adalet Alanda, Ergun Gürpınar ve Sevim Budak, s.98 
118 UN Rio Declaration on Environment and Development,  Rio de  Janerio 1992, s.2-4. 
119 UN Rio Declaration on Environment and Development, Rio de  Janerio, 1992, s.1. 
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İlkelerin toplu listesi ve kısa özeti aşağıda olduğu gibidir; 

Tablo 2.4 

Rio Deklarasyonuna Baz Teşkil Eden İlkeler 

İlke 1 İnsanoğlu surdurulebilir kalkınmanın merkezindedir 

İlke 2 Devletler kendi çevrelerini kullanma hakkı ve diğerlerinin cevrelerine zarar vermeme sorumluluğunu 
karşılıklı olarak tasımaktadırlar. 

İlke 3 Kalkınma hakkı, simdiki ve gelecek nesiller arasında esitlikci bir şekilde kullanılmalıdır. 

İlke 4 Kalkınmanın sürdürülebilirliği için çevreyi koruma kalkınmanın bir parcası olmalıdır 

İlke 5 Devletler yasam standartlarındaki ayrımları azaltmak için isbirliğine gitmelidirler. 

İlke 6 Kalkınmakta olan ulkelerin ozel durumları ve ihtiyaclarına oncelik verilmelidir.  

İlke 7 Devletler ekosistemin butunluğunu korumak icin kuresel isbirliğine gitmelidirler.  

İlke 8 Devletler surdurulmeyen uretim ve tuketimi azaltacak politikaları tesvik etmelidirler. 

İlke 9 Devletler teknolojilerin gelistirilmesi ve transferi icin isbirliğine gitmelidirler. 

İlke 10 Her birey cevresel konularda karar verme sureclerine katılma fırsatına sahip olmalıdır.  

İlke 11 Devletler etkili cevresel yasamayı kanunla duzenlemelidir.  

İlke 12 Devletler surdurulebilir kalkınma  sistem için isbirliğine gitmelidirler.  

İlke 13 Devletler cevresel zararların kurbanları icin tazminatla ilgili ulusal kanunlar gelistirmelidir.  

İlke 14 Devletler zararlı maddelerin diğer devletlere transferini engellemelidirler 

İlke 15 Devletler çevre koruma amacıyla ihtiyatlı yaklasımlar sergilemelidirler  

İlke 16 Devletler, kirleticinin kirletme maliyetini ustlenmesi ilkesini tesvik etmelidirler 

İlke 17 Ulusal bir arac olarak cevresel etki değerlendirmesi devletçe yönetilmelidir 

İlke 18 Devletler diğer Devletleri, her doğal afetten veya baska acil durumdan haberdar etmelidir.  

İlke 19 Devletler bir cevresel olaydan etkilenebilecek devletlere oncelikli ihbarı sağlamalıdır 

İlke 20 Kadınların ve süreçlere katılımlarının cevresel kalkınmada hayati bir rolü vardır 

İlke 21 Gencliğe daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla kuresel güçler seferber edilmelidir. 

İlke 22 Devletler yerli toplumların kulturlerini ve cıkarlarını kabul etmelidirler 

İlke 23 İşgal altındaki insanların cevresi ve doğal kaynakları korunmalıdır. 

İlke 24 Devletler savaş zamanlarında da cevre koruma sağlayan kanunlara saygı duymalıdır 

İlke 25 Barıs, kalkınma ve cevresel koruma bağımsız ve ayrılmazdır. 

İlke 26 Devletler butun cevresel ihtilaflarını barıscıl sekilde cozmelidirler. 

İlke 27 Devletler ortaklık ruhuyla bu ilkelerin yerine getirilmesinde isbirliğine gitmelidirler. 
Kaynak: Birleşmiş Milletler 120 

 

 

 

                                                 
120 UN Rio Declaration on Environment and Development, Rio de  Janerio, 1992, s.2-4. 
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2.5.2.2.3. Gündem 21 ve Orman Prensipleri 

Gündem 21 deklarasyon ilkelerinin uygulama belgesidir ve alınan kararların 

eylem planı olarak karşımıza çıkmaktadır.121 Alt başlıklara baktığımızda; gelişmekte 

olan ülkelerin sürdürülebilirlikleri için uluslararası işbirlikleri, yoksulluk, tüketim 

kalıpları ve alışkanlıkları, demografik hareketlilik, halk sağlığı, yerleşme alanlarının 

hareketliliği ve kalkınma politikaları görülmektedir. Bu bölümde özellikle, gelişmekte 

olan ülkelerin kalkınmalarında ve teknoloji transferinde gerekli olacak finansman 

kaynaklarının tahsisine gelişmiş ülkeler tarafından muhalefet edilmiştir. 

Gündem 21 uyarınca, kaynaklar konusunda tedbirli davranmak için gelişmekte 

olan ülkelere bazı ekonomik önlemlerin alınması yönünde tavsiyeler verilmiştir. Bunlar 

özellikle faizlerin düşürülmesi, kurun değişken olması, tasarrufların canlandırılması ve 

mali açıkların azaltılmasıdır. Ayrıca, finansman yöntemleri arasında, bazı fon 

mekanizmalarının kurulması da gösterilmiştir. Bunlar; Uluslararası Kalkınma Kurumu, 

Bölgesel Kalkınma Bankaları ve Global Çevre Fonu’dur. Bunun yanında, Gündem 

21’de, kalkınma için sahip olunan kaynaklarının korunması ve yönetilmesi (ormanlaşma, 

çölleşme ile mücadele, denizlerin ve kıyıların korunması vb), sosyal grupların 

güçlendirilmesi ve bilinçlendirilmesi (gençler, çocuklar, çiftçiler ve ticaret birliklerinin 

rolünün belirlenmesi ve öğretilmesi), kalkınma için gerekli finansal kaynakların 

transferleri ve ulusal kalkınma için gerekli işgücü, teknoloji, eğitim ve öğretim gibi 

temel girdilerin uluslararası hukuk merkezinde belirlenmesi konuları yer almaktadır. 

Gündemin son maddesi ise Ormanların Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin 

Prensipler Listesidir. 1972 yılındaki Stockholm toplantısından bu yana Dünyadaki 

toplam 200 milyon hektar (ABD’nin 1/3’ü) kadar orman alanının yok olmasından 

dolayı, başta ABD olmak üzere gelişmiş bazı ülkeler global düzeyde ormanların 

korunması için bazı tedbirler alınması yönünde hukuki yaptırımı olmayan Orman 

Prensipleri Listesi’ni kabul etmişlerdir.122  

Rio Konferansı yukarıda belirtilen çok sayıda önemli konuya getirdiği açılım 

nedeniyle önemli bir zirvedir. Bununla birlikte zirvenin aslında olması gerektiği kadar 
                                                 
121 Adalet Alanda, Ergun Gürpınar, Sevim Budak,  s.99. 
122 United Nations, Conference on Environment & Development Agenda 21, Rio de Janerio, 1992,  s.91.ve s.103. 
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hedefe yönelik olmadığı, bazı konuların belirsiz bir şekilde bırakıldığı hatta Stockholm 

Konferansına göre geri adım atıldığı zaman zaman ileri sürülmektedir 123  Örneğin 

Zirvenin 11. Maddesinde şöyle bir ibare yer almaktadır. “Kimi ülkeler tarafından 

uygulanan standartlar, diğer ülkelere özellikle de gelişmekte olan ülkelere uygun 

olmayıp haksız ekonomik ve toplumsal maliyetler çıkarabilir”. 124  Bu tür ifadelerin 

çevreyi ihmal etmenin altyapısını hazırladığına yönelik bir çok eleştiri mevcuttur. 

Bununla birlikte sayıları yüzlerle ifade edilen ülkeleri tek bir platformda toplanmanın 

zorluğunu göz önünde bulundurarak Rio’nun insan çevre ilişkisinde önemli bir aşama 

olduğu düşünülmektedir. 

2.5.2.3. Binyıl Kalkınma Hedefleri (The Milennium Development Goals) 

Birleşmiş Milletler çevreyle doğrudan ilgili GRI ve Global Impact gibi 

oluşumların yanı sıra kalkınma ve toplumsal refah artışı yoluyla endirekt çevre 

koruması içeren uygulamaları da takip ve organize etmektedir. Bunlardan en önemlisi 

2000 yılında belirlenen Binyıl Hedefleridir. 2000 yılı eylül ayında 189 ülke tarafından 

BM genel kurulunda kabul edilen 8 adet hedefe 2015 yılına kadar ulaşılması 

hedeflenmektedir125.  

Bu hedefler sırasıyla; Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, Evrensel 

ilköğretimin gerçekleştirilmesi, Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların 

konumunun güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, anne sağlığının  

iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve öteki hastalıklarla mücadele edilmesi, çevresel 

sürdürülebilirliğin sağlanması ve kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirilmesidir.126  

Yukarıda yer alan 8 hedef kurumların sosyal sorumluluk projelerinin belirlenmesinde de 

etkin rol oynamaktadır. 

Çevreyle ilgili sosyopolitik gelişimlerin bir çoğu yasal dayanağı ve resmi 

müeyyideleri olmayan gönüllü girişim hareketleri çerçevesinde meydana gelmektedir. 

Bu bağlamda Birleşmiş Milletlerin özel bir konumu bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler 

örgütü 1972 yılında çevre ile ilgili konularda çalışacak sürekli bir yapının acilen 
                                                 
123 Marc Pallemaerts, s.622, s.623 ve s.631. 
124 UN Rio Declaration on Environment and Development, Rio de Janerio, 1992,  s.3. 
125 United Nations, “The Millenium Development Goals Report”, New York, 2010, s.3. 
126 United Nations General Assembly, “The Millenium Goals Declaration No: 55/2”, New York, 2000, s.1 ve s.8. 
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oluşturulması amacıyla Çevre Programı’nı (United Nations Environment Program: 

UNEP) oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.127 Bu girişimden sonra 1980’li yıllara 

kadar büyük çaplı ve ülkeler üstü bir eylem planına girişilmediği ve plan / proje 

geliştirme ihtiyacının ancak çevresel kıymetlerin kaybıyla tekrar gündeme gelebildiği 

görülmektedir.  

Birleşmiş Milletler 1987 yılında sürdürülebilir kalkınmayı tanımlamıştır. Bu 

olgu çevresel muhasebenin makro düzeyde yerleşmesi için önemli bir etkiye sahip 

olmuştur. 1992 yılında ise Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnsiyatifi’nin 

kurulması (UNEP FI) ve bunun sonucunda finansal kurumların çevresel risklerini nasıl 

yöneteceklerinin tanımlanması bankacılık sektörünü yönlendirmeye başlatmıştır. Bu iki 

girişimin yıllara sari etkileri ülkeleri daha organize hareket etmeye zorlamıştır. Bunun 

sonucunda 1997 yılında Evrensel Raporlama İnsiyatifi’nin kurularak sürdürülebilirlik 

raporu ile ilgili uluslararası rehberlerin (Global Reporting Initiative - GRI) geliştirilmesi 

sağlanmıştır.  

21. Yüzyılın başlangıcında çevresel değerlerde yaşanılan kayıp ve sorunlar 

toplumların sosyoekonomik dengelerini tehdit edecek boyutlara geldiğinden BM tekrar 

lider rolünü üstlenmiş ve Yenibinyıl Hedeflerinin oluşumu projesini gerçekleştirmiştir. 

Bu kapsamda sosyo ekonomik koşulların iyileşmesini ve sürdürülebilir kalkınmaya 

destek olmak üzere 2015 yılına kadar ulaşılması hedeflenen evrensel işbirliği (The 

Millenium Goals)128 tanımlanmıştır.  

Söz konusu hedeflere ulaşılması sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa ve 

koordineli çalışmasını gerekli kıldığı için Global Impact evrensel sözleşmesi açıklanmış, 

insan hakları, çalışanların koşulları, çevre ve rüşvetle mücadelede bulunanların çalışma 

düzeninin iyileştirilmesi öngörülmüştür. Birleşmiş Milletlerin yaptığı en son ülkeler 

üstü girişim 2007 yılında yayımlanan sorumlu yatırım ilkeleridir (The Principle for 

Responsible Investment). Yatırımcılara yatırım kararlarını verirken sosyal ve çevresel 

konularda kılavuz teşkil etmesi hedeflenen bu ilkeler bütünü çevresel kavramların 

sermaye piyasalarına olan etkisini betimlemek açısından anlamlıdır. Birleşmiş Milletler 
                                                 
127 Bharat H Desai, “UNEP: A Global Environmental Authority”, Environmental Policy And Law, 36/3/4, 2006 , 
s.137. 
128 United Nations, “The Millenium Goals Report”, New York, 2010, s.3. 
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örgütünün yukarıda ifade edilen çabalarına paralel veya takip eden formda ülke bazlı 

bazı girişimler de olmuştur. Bu konuda en ileri konumda olan ülke ABD’dir 

2.5.3. Endüstri Odaklı Çevresel Yaklaşımlar 

2.5.3.1. Kyoto Protokolü (The Kyoto Protocol) 

Bilindiği üzere Kyoto Protokolü temel olarak sera gazlarının  yarattığı iklim 

değişikliğine karşı ülkelerarası işbirliği ve anlayışını tesis etmek amacıyla organize 

edilmiştir. Aslında sera gazlarının ciddi bir küresel sorun olduğu Kyoto protokolünden 5 

yıl önce Rio Zirvesinde tartışmaya acılmış, Zirve’nin 2 yıl sonrasında ise Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Çerçeve sözleşmenin akabinde yapılan görüşme ve tartışmalar sonucunda 

ülkeler arası protokolün genel içeriği belirlenmiş ve Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Panelinde imzalanmıştır. Uygulamaya geçiş ise 2005 yılı şubat ayında 

gerçekleşmiştir. Protokolde yer alan ülkeler verdikleri taahhütler itibariyle detayları 

aşağıdaki tabloda verilen farklı sorumluluk kategorisinde yer almaktadırlar.  

Tablo 2.5 

Kyoto Protokolü’ne Göre Ülkelerin Sınıflandırılması 

 

EK I 
 

 
1992 yılındaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Toplantısı’na 
katılan gelişmiş ve OECD ülkelerinden  oluşmaktadır. Bu ülkeler sera gazı emisyonunu 
düşürebilmek için ulusal eylem planları hazırlama sözü vermişlerdir. 
 

EK B 

 
EK I’de yer alan bu ülkeler (Türkiye ve Belarus hariç), 2008-2012 döneminde CO2 
emisyonlarını, 1990 yılına göre %5,2 azaltmayı taahhüt etmişlerdir. 
 

EK I DIŞI 

 
Gelişmekte olan ülkeler, Kyoto Protokolü’nü imzalayan ancak taahhüt altına girmeyen 
ülkelerden oluşmaktadır. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi sadece sera gazı emisyonlarını 
izleme sözü vermişlerdir. 
 

Kaynak: Hülya Kurt- Çevresel Bankacılık - TBB Dergisi 129 
 

                                                 
129 Hülya Kurt, s.79. 
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Kyoto Protokolü’nün zayıf noktası Ek B ülkesi olan ABD’nin henüz Kyoto 

Sözleşmesi’ni imzalamamış olmasıdır Bu durum diğer ülkeler hedeflere ulaşsa bile 

toplam ulaşılacak değerin düşünülenin altında kalınabileceği anlamına gelmektedir130. 3 

Mayıs 2009 tarihinde sözleşmeyi imzalayan fakat 2008-2012 dönemi için emisyon 

indirim yükümlülüğüne tabi olmayan Türkiye’nin 2009 yılı seragazı salınımı 299 

milyon ton CO2 eşdeğeridir131. 

Kyoto Protokolü II. Dönem, 2012 yılında sona ermiştir ve 2012-2020 yıllarını 

kapsayan yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönemde sera gazı artışını belirli bir 

seviyede tutabilmek için yıllık salınımda %20 azalma hedeflenmektedir.  

2.5.3.2. Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri (UN Principles of 

Responsible Investment) 

Birleşmiş Milletler 2006 yılında tüm ticari ve yatırım bankacılık faaliyetlerini 

temelden etkileyebilecek nitelikte çevre ve toplum ile uyumlu yatırım ilkelerini 

açıklamıştır. Büyük ilgi gören ilkeleri açıklandığı tarihte imzalayan kurum sayısı sadece 

65 iken bir yıl da 200’e ulaşmıştır.132 Bu ilkeler çevre, toplum ve kurumsal yönetişim 

gibi temalar üzerine kurulu olup yayınlanmalarının temel amacı yatırım kararlarının 

alınması sürecindeki bakış açısını olabildiğince genişletmek/uzatmaktır. Bilindiği üzere 

kısa vadeli bakış açıları salt kar ve getiri üzerine odaklanırken uzun vadeli yatırımcı 

perspektifi sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşmaktadır. Birleşmiş Milletler bu karar 

mekanizmasını bir kurum politikası haline getirecek sorumlu yatırımcılar aracılığıyla 

banka ve firmaların etkin ve çevresel değerlere uyumlu iş planlarına sahip olmasını 

hedeflemektedir.133 

Bilindiği üzere bankacılığın “sürdürülebilir” olabilmesi için, iki temel yapının 

bünyeye  adapte edilmesi gerekmektedir.134 

                                                 
130 Alan Manne ve Richard Richels, “US Rejection Of The Kyoto Protocol: The Impact on Compliance Costs 
and CO2  Emissions, Stanford Universitesi Energy Modeling Forum; 6 Ağustos 2001,  s.1 ve s.2. 
131 Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Türkiye, Ankara, 2011, s.6. 
132 UN PRI, Report on Progress, 2007, New York, 2008, s.6. 
133 Hülya Kurt, s.79 
134 Mallam Sanusi ve Lamido Sanusi, Sustaınable Banking And Risk Management A Global Comparative 
Analysis, Sunum, Africa CEO Roundtable & Conference On Corporate Sustainability & Responsibility, Haziran 
2012,  s.7. 
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1. Çevresel, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetişimin konularının banka 

operasyonları içine entegre edilmesi, tüm çalışanlar tarafından benimsenerek 

uygulanması, bankacılık faaliyetlerinin çevreye minimum etkiyle gerçekleştirilmesi, 

sosyal sorumluluk projeleri ile sürdürülebilir iş süreçleri yaklaşımının desteklenmesi,  

2. Çevresel ve sosyal sorumluluğun kurum felsefesi haline gelmesi, kurumsal 

yönetişimin benimsenmesi, ana iş kollarına dahil edilmesi, kurum kültür, politika ve 

stratejisine yansıtılması.  

Finansal kurumlar “sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına” katkı da 

bulunurken artan çevre problemleri ve iklim değişikliği nedenleriyle azalan doğal 

kaynak konularına duyarlılık göstermeye ve sistematik girişimlerle bir araya gelerek 

ortak çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Finansal kurumların bu duyarlılığı dünyada 

sürdürülebilir finans veya bankacılık denilen oluşuma öncülük etmiştir.  

2.5.3.3. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) 

Küresel Raporlama Girişimi 1999 yılında Birleşmiş Milletler çevre Örgütü 

UNEP liderliğinde oluşturulmuş kar gütmeyen bir kuruluştur. Oluşum dinamikleri 

itibariyle kurumsal sosyal hareketleri taçlandıran bir kavram olarak kabul 

edilmektedir. 135  Temel Hedefi sürdürülebilirlik konusunda çalışma ve raporlamaları 

küresel düzeyde disipline alıp standardize etmektir. Bu sayede sistematik bir raporlama 

oluşacağı beklenmektedir136. 

Şirketler değişik nedenlerden dolayı GRI raporlama yaklaşımını  tercih 

etmektedirler. İlk olarak GRI şirket içi bütünlüğü sağlamakta, yolsuzluk ve etik 

bozulmalara karşı personeli motive etmektedir. Ayrıca küresel anlamda kabul görmüş 

ve standart hale getirilmiş tek sürdürülebilirlik raporu çerçevesi olduğu için farkındalık 

ve ayrıcalık yaratmaktadır. Küresel bir marka olmayı başarmış GRI raporlama 

                                                 
135 Halina Szjenwald Brown, Martin de Jong  ve Teodirina Lessidrenska, “The Rise of the Global Reporting 
Initiative (GRI) as a Case of Institutional Entrepreneurship”, Harward University John F Kennedy School of 
Government, Mayıs 2007,  s.0 (önsöz). 
136 Hülya Kurt, s.74. 
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disiplinini uygulayan firmalar kamu ve sermaye piyasaları gibi paydaşlar ya da ilgililer 

tarafından daha kolay genel kabul görmektedir.137  

1997-98 yıllarında başlayan çalışmaların akabinde 1999 yılında UNEP’in de 

katılımıyla evrenselleşen ilkeler ile ilk taslak rehberin hazırlanmasını takiben 1999 

yılından başlayarak tüm sektörlerde yer alan şirketler (otomotiv, kimya, enerji, inşaat, 

havacılık, finans ve diğer) sürdürülebilirlik raporlarını yazmaya başlamışlardır. 2000 

yılında sadece 4 kurum sürdürülebilir raporu hazırlarken bu sayı 2012 yılında 246’ya 

ulaşmıştır.138 

GRI yapısı itibariyle raporlama düzeni ve standardizasyon üzerinde 

odaklandığı için özellikle kredilendirdikleri veya kredilendirecekleri firmaları eşit 

koşullarda değerlendirmek isteyen finansal kuruluşlar için önemli ve desteklenmesi 

gereken bir atılım olduğu düşünülmektedir. 

2.5.3.4. Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) 

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi ortak bir kalkınma kültürü 

oluşturmak üzere geliştirilmiş kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır.139 Global Compact 

gönüllülük prensibine dayanmakta ve küresel ekonomide büyük bir ağırlığa sahip olan 

özel sektörü doğru yönlendirmeyi hedeflemektedir.140 

Aralık 2011 itibari ile tüm dünyada 97 ülke ve 400 finansal kurum Küresel 

İlkeler Sözleşmesi’ne katılmıştır.141  

Dow Chemical Company tarafından hazırlanan GRI formatındaki 

sürdürülebilirlik raporunun 2007 yılı nüshasında özel sermayeli firmaların konuya 

yaklaşımını net bir şekilde açıklayan şu ifadeye yer verilmektedir: “sürdürülebilir 

gelişmelere ve küresel ayak izimizi azaltmaya odaklandık” , “Küresel ilkeler 

sözleşmesinin 10 temel ilkesini desteklemek kendi değerlerimiz ve 2015 

                                                 
137 UN Global Compact, “Reporting Guidance on the Tenth Principle Against Corruption “, New York, 2009, s.11. 
138 www.globalreporting.org, Temmuz 2012 
139 UN Global Compact, After The Signature a Guide to Engagement in the United Nations Global Compact , 
New York, 2011, s.7. 
140 Hülya Kurt, s.76. 
141 UN Global Impact, Global Impact Network Report, New York, 2011,  s.22. 
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sürdürülebilirlik hedeflerimizle paraleldir”. 142  Tüm firmaların Dow Chemical 

yaklaşımıyla bu tür kapsamlı ve standartlara uygun raporları hazırlamaları ve kamuoyu 

ile paylaşmalarının finansal kurumları bu tür firmalara daha kolay kaynak sağlama 

yolunda motive edeceğini düşünmekteyiz. 

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan dört ana başlık altında 10 temel 

evrensel ilke bulunmaktadır. Dört ana başlık insan hakları, çalışma standartları, çevre ve 

yolsuzlukla mücadeledir. 143 Söz konusu dört ana başlık altında sınıflanan on evrensel 

ilke ise şu şekilde sıralanabilir; iş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve 

bu haklara saygı duymalıdır, İş dünyası insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalıdır, 

iş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemelidir, 

zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmelidir, her türlü çocuk işçi 

çalıştırılmasına son verilmelidir, işe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son 

verilmelidir, iş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir, 

çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilmelidir, çevre 

dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemelidir, iş dünyası rüşvet ve 

haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır. Görüldüğü üzere çevreyle ilgili temel 

ilkeler sosyo ekonomik olgular ile temel insan hakları seviyesinde kabul görmekte ve 

onlar arasında bir eksen teşkil etmektedir.  

2.5.3.5. Kopenhag Zirvesi 

Kyoto Protokolü ile getirilen emisyon limitleri ve endüstriyel hedeflere ulaşılıp 

ulaşılmadığını tespit edebilmek ve 2012 yılı sonrasındaki dönemler için yeni emisyon 

hedefleri getirebilmek maksadıyla BM tarafından 2009 yılında Danimarka’nın başkenti 

Kopenhag’da yeni bir iklim değişikliği zirvesi düzenlenmiştir. 194 ülkenin katılımıyla 

gerçekleşen zirvenin nihai bildirgesinin katılımcı ve şeffaf bir uslupta hazırlanmadığını 

                                                 
142 The Dow Chemical Company United Nations Global Compact 2007, Communication on Progress (COP), Şubat 
2008, s.19. 
143  UN Global Reporting Initiative, “Making The Connection The GRI Guidlines and the UNGC 
Communication on Progress”, New York, Mayıs 2007, s.15. 
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ileri süren bazı ülkelerin desteklerini çekmeleri nedeniyle beklentiler tam anlamıyla 

karşılanamamıştır144. 

2.5.4. Finansal Sektör Odaklı Çevresel Yaklaşımlar 

2.5.4.1. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI – 

United Nations Environmental Programme Financial Initiative) 

UNEP FI 1972 Stockholm konferansıyla başlayan küresel çevreci düşüncelerin 

finans sektöründe ortak hareket etme anlamında realize olduğu bir kamu özel ortak 

girişimidir. UNEP FI Ortak hareketine üye olarak katılan 200’ün üzerinde finans kurumu 

çevre, sürdürülebilirlik ve finansal performans arasında ilinti tesis etmek amacıyla birlikte 

çalışmaktadır.145146UNEP FI’nin misyonu üye finansal kurumların operasyonları için en etkin 

sürdürülebilirlik uygulamalarını belirlenmesi, teşviki ve gerçekleştirilmesidir147. 

UNEP FI’ya üyelik değerlendirme kriterlerinin başlıcaları; 148 149sürdürülebilir 

kalkınmaya desteklemek, çevre yönetim sistemine sahip olmak; faaliyetlerinde ve karar 

mekanizmalarında çevresel ve sosyal etkileri gözetmek, bu konuda yeterli altyapıya 

sahip olmak, çevresel ve sosyal konularda duyarlılığı artırmak üzere faaliyetler 

göstermek, bu konularda kamuoyu ve ilgili mercilere düzenli olarak raporlamalar 

yapmak ve en son olarak sürdürülebilir kalkınma iş konularını sosyal sorumluluk 

projeleriyle de entegre edebilmek şeklinde sıralanabilirler. 

UNEP FI, kabul aşamasını geçen üyelerini sürdürülebilir bankacılık rehberine 

uygun davranmaya davet eder. Söz konusu rehber üye finansal kurumların çalışma 

prensipleri, kurum stratejileri ve organizasyon yapılarını UNEP FI düşünce 

sistematiğine uyum sağlamak amacıyla risk yönetimi, ilerlemenin takibi, müşterilerin 

desteklenmesi, kurumsal taahhütler gibi birbirinden farklı 19 başlık altında disipline 

                                                 
144 DSI Genel Müdürlüğü, Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı, “İklim Değişikliği Birimi, BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 15. Taraflar Toplantısı (COP 15)”, Ankara, 2009, s.1. 
145 UNEP FI, 2010 Overview, Cenevre 2011, s.3. 
146 Hülya Kurt, s.74 
147 UNEP FI, 2010 Overview, s.3. 
148UNEP FI, Fact Sheet, SOMO Centre for Research on Multinational Corporations, www.somo.nl/publications-
en/publication-2939/at.download.fullfile, s.1. 
149 Hülya Kurt, s.74 
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Ekvator Prensipleri, çevresel duyarlılığın Dünya’da geliştirilmesi için atılan 

önemli adımlardan bir tanesi olup, geçmişte Londra İlkeleri, Global Compact gibi 

gelişmelerden hız almış ve Kyoto Protokolü, IFC Sürdürülebilirlik İlkeleri gibi 

gelişmelere de öncülük etmiştir. Ekvator Prensipleri, Türkiye’de uygulanan Çevresel 

Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporundan daha kapsamlı olup, bir projenin küresel 

anlamda kabul görmesi yönünden önemli bir etkiye sahiptir. 

Ekvator Prensipleri, proje finansmanındaki sosyal ve çevresel riskleri 

belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için gönüllü olarak oluşturulan standartlar 

dizisidir.153 Sürdürülebilir proje finansmanında çok önemli olan Ekvator Prensipleri, 10 

ayrı prensibi içerir154 

Prensip 1 Gözden geçirme ve kategorilere ayırma: Projeler çevresel ve sosyal 

risklerine göre A (etkileri önemli olan), B (etkileri sınırlı olan) ve C (etkisi minimal ya 

da hiç olmayan) olmak üzere üç kategoriye ayrılırlar. Kategorilendirme aşamasında 

Dünya Bankası’nın özel sektör kolu olan IFC’nin geliştirdiği ve açıkladığı kriterler 

uygulanır. 

Prensip 2  Sosyal ve çevresel değerlendirme: A ve B kategorilerindeki projeler 

için, borç alan, bir sosyal ve çevresel değerlendirme yapar. Değerlendirme, önerilen 

projenin niteliği ve ölçeği ile ilgili ve ona uygun olabilecek etkileri azaltma ve yönetme 

önlemlerini de önermelidir. 

Prensip 3 Uygulanabilir sosyal ve çevresel standartlar: Değerlendirmede IFC 

Performans Standartları ile Dünya Bankası Grubu’nun Sanayiye-özgü Sağlık ve 

Güvenlik Tüzüğü esas alınır. Söz konusu performans standartları şu konuları içerir: 1) 

Sosyal ve çevresel değerlendirme ve yönetim sistemleri, 2) İşçilerin çalışma koşulları, 3) 

Kirliliği önleme ve azaltma, 4) Toplum sağlığı ve güvenliği, 5) Arazi edinimi ve 

zorunlu yeniden yerleşim, 6) Biyolojik çeşitliliği koruma ve sürdürülebilir doğal kaynak 

yönetimi, 7) Bölge halkı ve 8) Kültürel miras. Değerlendirme sürecinde, özel olarak 

ilgili ülke mevzuatını da dikkate alınmaktadır. 2006 yılında Uruguay’da yapılması 

                                                 
153 Abraham Jacob ve Farhan Khan, Project Finance, Equator Principles: Assesment and Management of Social 
and Environmental Risks, The Environmental Consulting Bureau, s.3. 
154 UN, The Equator Principles, Haziran 2006,  http://equator-principles.com , s.2. 
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planlanan ve büyük bir su kirliliği yaratma potansiyeline haiz bir kağıt hamuru 

fabrikasının kreditörler nezdinde girişimler sonucunda finanse edilemez hale 

gelmesinde en önemli rolü bu prensipin oynadığı düşünülmektedir.155 

Prensip 4 Eylem planı ve yönetim sistemi: Borç alan taraf A ve B 

kategorilerindeki bütün projeler için değerlendirmedeki bulgulara yönelik bir eylem 

planı hazırlamak zorundadır. Eylem Planı, değerlendirmede tanımlanan etki ve riskleri 

azaltma için gerekli faaliyetleri, ıslaha yönelik çalışmaları, etki ve riskleri yönetmek için 

gerekli izleme tedbirlerini tanımlamaktadır. 

Prensip 5 Danışma ve bilgilendirme: Riskli projeler için, hükümet, borç alan 

taraf ya da üçüncü taraf uzmanı, projeden etkilenen toplumu bilgilendirip karşı 

görüşlerini alır. 

Prensip 6 Şikayet mekanizması: Borç alan, yönetim sisteminin bir parçası 

olarak bir şikayet mekanizması oluşturmalıdır. 

Prensip 7 Bağımsız değerlendirme: Borçlu ile doğrudan ilişkisi olmayan bir 

bağımsız sosyal ve çevre uzmanı, A ve B kategorilerindeki projelerin 

değerlendirilmesine, eylem planına ve bilgilendirme/danışma sürecine ilişkin belgeleri 

gözden geçirmeli ve EP’ye uygunluğunu değerlendirmelidir. 

Prensip 8 Taahhüt: A ve B kategorisindeki projeler için borç alan taraf, ilgili 

mevzuat ile geliştirdiği eylem planına uymayı ve periyodik raporlar vermeyi taahhüt 

etmelidir. 

Prensip 9 Bağımsız izleme ve raporlama: A ve gerekiyorsa B kategorilerindeki 

projeleri, kredinin ömrü boyunca sürekli izleyip bankaya rapor verecek deneyimli bir 

dış bağımsız çevre ve/veya sosyal uzman atanmalıdır.      

Prensip 10 EPFK’nin raporlaması: EP’yi kabul eden her  finansman kurumu, 

gerekli gizlilik kurallarını dikkate alarak EP’nin uygulanması ve deneyimleri hakkında, 

yılda en az bir kez resmi açıklama yapmayı taahhüt etmelidir.  

                                                 
155 Vivian Lee, s.359 ve  s.369. 
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6 Haziran 2006 tarihinde Ekvator Prensipleri daha güçlü hale gelmesi için 

revize edilmiştir.156 

Revizyon 1: Ekvator İlkeleri sektör veya coğrafya ayırt etmeksizin tüm 

projelerin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken sosyal ve çevresel riskin 

tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için oluşturulmuştur. 

Revizyon 2: Projeler için IFC kriterleri dikkate alınarak risk kategorizasyonu ve 

raporlaması yapılmaktadır.  

Revizyon 3: Ekvator Prensipleri yatırım tutarı 10 milyon ABD Doları olan tüm 

projelere uygulanır. 2003 yılında 50 milyon ABD doları olan bu limit, 2006 yılı 

revizyonları ile aşağı çekilmiştir. 

Revizyon 4: Bu ilkeler proje finansmanı danışmanlık faaliyetlerine de 

uygulanabilir. 

Revizyon 5: Finanse edilen projeler çevresel ve sosyal konulara ilişkin 

raporlamalar yapılarak yıllık bazda tüm paydaşlarla paylaşılması gerekmektedir. 

Revizyon 6: Üye olmak isteyen kurum Ekvator İlkeleri’ne uyumlu 

davranacağını beyan eder, gerekli kriterleri  dikkate alarak kendi iç altyapısını 

oluşturmaktadır 

Revizyon 7: Üye bankalar, her yıl EP kapsamında değerlendirilen proje sayısı 

ve kategorizasyon sonuçlarını açıklamak zorundadır. 

Ekvator Prensiplerinde izlenen yol haritası ana başlıklarında projelerin gözden 

geçirilmesi, sosyal ve çevresel değerlendirme, eylem planı ve çevre yönetim sisteminin 

oluşturulması, halkın katılımının sağlanması, tarafsız denetim, kredi sözleşmesine 

eklenecek çevresel konuların tespiti önem arz etmektedir. 157 

Ekvator Prensipleri sanayileşirken iklim değişikliğinin önlenmesi, tükenebilir 

kaynakların, doğanın, biyolojik çeşitliliğin korunması, yapılan yatırımların yerel halk 
                                                 
156 www.equator-principles.com/index.php/about/history-of-the-eps, 5 Temmuz 2012. 
157 Hülya Kurt,  s.77 
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tarafından kabul edilmesi ve yöre halkının yapılacak yatırımın sonuçlarından dolayı 

mağdur kalmaması gibi konuların kreditör finans kuruluşları tarafından sistematik 

olarak ele alındığı kurallar bütünüdür. Bu ilkeleri benimseyen banka sayısının da her yıl 

arttığı gözlenmektedir.  

2.6. ÇEVRESEL EĞİLİM VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER 

Çevresel eğilimler ve geleceğe olan muhtemel etkileri konusu hakkında en 

çarpıcı yorumlardan birini Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

başkanı Lickiss yapmıştır,158 “Bir şirketin çevreye karşı yaklaşımı ve davranışları onun 

gelişime ve iyi yönetime olan bağlılığının bir göstergesidir. Çevreyle ilgili konularda 

öncülük yapan kurumlar özel sektörün liderleri olarak görüleceklerdir”. Bu oldukça 

iddialı olmakla beraber dünya genelindeki trendleri açıklamak yönünde doğru bir ifade 

olarak kabul görmektedir. 

Stockholm 1972 ve Rio 1992 konferansları sonrası firmaların çevreye 

duyarlılığı somut eylemlere dönmeye başlamıştır. İngilterede çevresel konulara finansal 

tablolarında yer veren firmaların oranı 1990’lı yılların ortalarında %50’ye ulaşırken159 

günümüzde hemen hemen tamamı bu konuya büyük hassasiyet göstermektedirler. 

Çevresel muhasebenin tanımı itibariyle çok geniş bir kavram olması geleceğe 

yönelik eğilimlerin farklı disiplinler tarafından etkilenmesine neden olmaktadır. Daha 

önce de ifade edildiği üzere çevresel muhasebenin dahili ve harici muhatapları ve 

kullanıcıları bulunmaktadır. Bilindiği üzere firmalar ekonomik performansları kadar 

toplumla olan ilişkileri nezdinde de yargılanırlar ve bu bağlamda çevreye olan 

sorumluluk sosyal sorumluluğun en önemli alanlarından birisidir 160.  

Firma dahilinde kaynakları daha iyi kullanmak ve sürdürülebilirliği sağlamakla 

mükellef yöneticiler Firma dışında ise farklı bir kitleyle muhattap olmaktadırlar. Bu 

grup firmanın ekolojik dengeye olan etkisini kontrol etmek isteyen kamu otoritesi, 

                                                 
158 Richard Macve, Accounting for Environmental Cost, The London School of Economics and Political Science 
Department of Accounting and Finance, Ise/aberenv/ısewpweb.doc, 12 Aralık 2000, s.2. 
159 Rob Gray, “Accountants: Attitudes and Environmentally-Sensitive Accounting”, Accounting and Business 
Research -  94,  s.109 ve  s.120. 
160 Mukes Chauhan, “Concept of Environmental Accounting and Practice in India”, The Chartered Accountant, 
Kasım 2005, s.720. 
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sadece çevre dostu firmalarla ticari ilişkiye girmek isteyen müşteriler ile hammade 

sağlayıcılar ve mali kaynakları öncelikle çevre dostu firmalara kullandırmak isteyen 

finansal kuruluşlardan oluşan büyük bir platformdur. Söz konusu etkileşim 

perspektifinden duırum ele alındığında toplumu oluşturan birey ve kurumların kendi ilgi 

alanlarına giren konularda gösterdikleri hassasiyet ve diğer birey ve kurumlar 

üzerindeki etkilerinin toplam çevre hassasiyetini artıran bir döngü yarattığı 

görülmektedir. Bunun sonucunda çevresel muhasebenin hem kamusal hem kurumsal 

bazda kullanımının artması ve teknolojiyle desteklenerek daha kompleks bir yapıya 

ulaşması doğal bir sonuç olarak değerlendirilmelidir. 

İlgi ve önemin artması yanı sıra bazı sorunları da su üzerine çıkartmaktadır. 

2003 yılında Ernst & Young tarafından yapılan161 ve 2000 kadar CFO (chieff financial 

officer) kapsayan  araştırmada ankete cevap verenlerden %80’ çevre muhasebesinin 

önemine inandığını belirtmekle beraber %98’i kendi firmalarında hazırlanılarak sunulan 

çevresel maliyetlerle ilgili mali raporların doğruluna inanmadığını, hataların özellikle 

genel giderlerin doğru dağıtılamamasından kaynaklandığına inandıklarını ifade 

etmişlerdir. Ayrıca bu çalışmayla ulaşılan ilgili önemli bir sonuçta her ne kadar önemine 

inansalar da ankete katılan CFO’ların yeni çevresel maliyet muhasebesi teknik ve 

araçlarına yatırım yapma konusunda isteksiz oldukları ve yatırımlar sıralamasında 

konuya düşük ile orta bandında değişen (yetersiz) öncelikler verdikleridir. 

  

                                                 
161 Paul A. Sharman , The Case for Management Accounting, Strategic Finance, Ekim 2003, s.2. 
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3. ÇEVRESEL MUHASEBEYE GENEL BAKIŞ 

3.1. ÇEVRESEL MUHASEBE KAVRAMI 

3.1.1. Gelişimi 

Çevresel muhasebe farklı kullanım yerlerine ait farklı anlamlar içeren geniş bir 

kavramdır. Çevresel muhasebe milli gelir muhasebesini, finansal muhasebeyi ve 

yönetim muhasebesini ilgilendiriyor, kapsıyor veya etkiliyor olabilir. Kapsamda içerik 

farkları olsa da çevresel muhasebenin temel amacı yöneticilerin karar verirken çevreyle 

etkileşimi göz önünde bulundurmalarını sağlayacak bilimsel altyapıyı tesis etmektir. Bu 

bağlamda çevresel muhasebenin çevresel fayda ve maliyetleri tespit, kayıt ve 

raporlamaktan daha fazla olduğunu ifade etmek gerekir162 

Ekolojik denge başta olmak üzere çevreyle ilgili faktörlerin insanlığın geleceği 

üzerindeki etkilerinin daha yoğun idrak edilmeye başlamasıyla birlikte geleneksel 

yönetim muhasebe sistemlerinin çevresel ve sosyal bilgileri toplama, kaydetme, 

sınıflandırma ve özellikle raporlama konusunda yetersiz kaldığı yönde düşünceler 

oluşmuştur.163 Çevresel muhasebe, çevreyle ilgili faktörlerin firmanın günlük yaşamına 

adapte edilmesi ve karar vericiler başta olmak üzere tüm çalışanların süreçlerde çevresel 

maliyetlerin en aza indirgenmesine odaklanmasını hedefleyen bir kurumsal yaşam 

biçimidir. Bu bağlamda çevresel muhasebe maliyetlerin parasal değerinin ötesinde 

fiziksel birimlerle ifade edilmesine de önem verdiği için parasal ve fiziksel muhasebe 

türü olarak da tanımlanmaktadır.164 

1992 yılında Rio de Janeiro da düzenlenen dünya zirvesi sonrasında 

sürdürülebilirlik kavramı en fazla konuşulan kavramlardan birisi haline gelmiştir. 

Politikacılar, medya, bilim adamları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler 

sürdürülebilirliğin teknik, mali ve sosyal boyutlarını farklı perspektiflerden 

irdelemişlerdir. Üretimden paketlemeye, kullanımdan atık hale getirip yeniden kullanma 
                                                 
162 James Boyd, “The Benefits of Improved Environmental Accounting: An Economic Framework to identify 
Priorities”, Resources for the Future, Washington, Eylül 1998, s.3. 
163Clarencia Reyes, Improving Business Competitiveness by Managing Environmental Informations, Seminar 
Workshop on Environmental Management Accounting Baguio Country Club, 27/28 Ağustos 2003, s.8. 
164  Clarencia Reyes, Environmental Management Accounting (EMA): A Tool for Decision Makers, 
Environmental Management Capacity Building for the Philippines, CP & EMA Training Workshop ,sunum, Pasig 
City, 19 Şubat 2002, s.3. 
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döngüsüne kadar tüm ürün yaşam süresince çevreye olumsuz etkisinin minimize 

edilmesi temel hedeftir. 165  Bu bağlamda çevresel yönetim muhasebesinin 

sürdürülebilirlik kavramının bir kontrol ve yönetim aracı haline geldiğini 

düşünmekteyiz. 

Çevresel yönetim muhasebesinin genel kabul görmüş tek bir tanımı yoktur 

bununla birlikte çevreyle ilintili muhasebe tekniklerinin kullanımı ve geliştirilmesiyle 

çevrenin yönetimi ve ekonomik performansının artırılması söz konusu kavramı en iyi 

tanımlayan yaklaşımlardan birisidir. 166  Kanaatimizce özellikle bankacılık 

perspektifinden çevresel muhasebenin işletmenin faaliyetlerini sürdürürken katlandığı 

maliyetler ile bunların doğa ve toplum üzerindeki etkilerini hesaplayan, kayıt altına 

alarak sınıflayan ve raporlayarak yönetime karar oluşturması için gerekli 

bilgilendirmeyi yapan bir sistem olması çok özel bir önem içermektedir. Bankaların bu 

yolla müşterileri üzerinden çevre yönetimini endirekt yönlendirebilecekleri 

düşünülmektedir. Çevresel Muhasebe aynı zamanda firmanın katlanmadığı veya 

oluşumuna dolaylı yoldan neden olduğu çevresel maliyetlerin büyüklüğü, etkileri, 

eğilimi, kontrolü ve azaltımı için gerekli olan düşünce/karar yapısının oluşturulması için 

gerekli altyapıyı da tesis eder. Çevresel muhasebenin doğru tanımının yapılabilmesi için 

öncelikle firmaların çevresiyle girdiği etkileşimin doğru analizinin yapılması 

gerekmektedir.  

Freeman 1984 yılında firmaların yaşayışını açıklamakta kilit öneme sahip 

stakeholder kelimesini ilk defa kullanmıştır.167 Tam türkçe karşılığı olmamakla beraber 

dilimize ilintili taraf olarak çevrilebilen stakeholder’lar firmanın sermayedarı 

(shareholder) olmamakla beraber doğrudan ya da dolaylı yollardan firmayı mali, idari, 

hukuki, operasyonel açılardan etkilemekte veya firmadan etkilenmektedirler.  

Günümüzün modern ilintili taraf yaklaşımında varlığı stratejik katmadeğer 

yaratan veya yokluğu katma değer kaybına yol açan birey ve kurumlar ilintili taraf 

olarak kabul edilmektedir. İlintili tarafların söylem ve talepleri sürdürülebilir firma 

                                                 
165Rocky Harris, s.8. 
166 IFAC, International Guidance Document: Environmental Management Accounting, New York, 2005, s.19. 
167 Charles Fontaine, Antoine Haarman ve Stefan Schmid, The Stakeholder Theory,  www.edalys.fr , Aralık 2006, 
s.3. 
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politikalarının saptanmasında temel teşkil eder. Bu bağlamda sürdürülebilir işletme 

kavramsal olarak ilintili taraflarına ekonomik, sosyal ve çevresel faydaları eşanlı ve 

kalıcı olarak sunabilen firmalar olarak tanımlanmaktadır. 

Sürdürülebilir stratejilerin başlıcaları, kredilendirilebilir ve temiz olmayı 

hedeflemek, repütasyonu bozacak şeylerden kaçınmak, verimliliği ve etkinliği sürekli 

gözetmek ve artırmayı hedeflemek, yaratıcı olmak, sürekli yeni ürün veya tasarımlar 

geliştirmek, dönüşüme açık olmak gerektiğinde yeni ürünleri yapabilecek kimlik 

değişimlerini gerçekleştirebilmek şeklinde ön plana çıkmaktadırlar. Çevresel yönetim 

muhasebesi tam bu noktada adı geçen stratejilerin uygulanabilmesi ve firmanın ilintili 

taraflarına (stakeholders) olan katmadeğerinin maksimizasyonu için devreye girer. 

Modern iş dünyasında çevresel yönetim muhasebesinden olan beklentiler ekonomik 

çevresel ve sosyal bilgilerin hızlı, eksiksiz ve etkin bir şekilde toplanıp sınıflandıktan 

sonra raporlanması olarak tanımlanabilir. 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’na göre (IFAC - International 

Federation of Accountants) muhasebecilerin çevresi de hızla değişmektedir.168  Bilgi 

teknolojilerinin muhasebe bilgi sistemine entegre olmasıyla beraber muhasebe mali 

olmayan verilere giderek daha fazla bağımlı hale gelen bir disipline 

dönüşmüştür. 169 Hissedarların ilgi odağının dönem karından hisse senedi değeri 

maksimizasyonuna kayması, geçmişte kullanılan geleneksel bütçeleme yerine daha ileri 

teknikler içeren projeksiyon modellerinin kullanılmaya başlanması, 170  muhasebe 

bilgisinin merkeziyetçi yaklaşımdan uzaklaşmasıyla beraber operasyonel kararların mali 

etkilerinin finansal olmayan personel tarafından da kolayca anlaşılmaya başlanması gibi 

faktörler muhasebecilerin hayatlarının gelecekte çok farklı olmasını sağlayacak nedenler 

olarak ortaya çıkmaktadır. Çevreye dönük maliyetlerin bir çoğu aslında klasik maliyet 

muhasebesi içerisinde de vardır. Bununla birlikte söz konusu bilgiler üretim 

maliyetlerinden genel giderlere, finansman maliyetlerinden karşılık hesaplarına kadar 

uzanan geniş bir hesap spektrumuna gizlenmiş durumdadır. Gizlenmiş kelimesi pasif bir 

                                                 
168 Michael Cohn, IFAC Sees Changing Role for Accountants in Business, Accounting Today, New York, 10 
Ağustos 2011, http://www.accountingtoday.com/news/IFAC-Changing-Role-Accountants-Business-59522-1.html, 15 
Ağustos 2012. 
169 Sharman,  s.3. 
170 Sharman,  s.3.- 
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durumu göstermek için kullanılmış olup aslında adı geçen bilgilerin özellikle 

saklanmadığını ama önem verilmediği için düzenli bir tasnif, tanımlama ve raporlamaya 

tabi tutulmadığını anlatmaktadır. Çevresel muhasebeyle ilgili konuların tüm ulusların 

kabul edeceği standart bir sisteme dayandırılması için bir çok farklı kurum ve kuruluşun 

katılımıyla çalışmalar sürmektedir. Tablo 3.1. bu süreci özetlemektedir  

Tablo 3.1 

Çevresel Muhasebe Tarihçesinin Önemli Aşamaları 

Tarih Meydana Gelen Olay 

1972 Ekonomik kalkınma ile çevresel bozulma ilişkisi ilk defa bir BM konferansında tartışıldı 

1972 – 1980 Norveç çevre muhasebesi ile ilgili ilk hesap ve kayıt düzenini oluşturdu 

1983 – 1987 BM Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nu kurdu (Brundtland Komisyonu) 

1990’ların başı Dünya Bankası ülkelerin uyguladığı çevre muhasebesi yöntemlerini topluca gözden geçirdi 

1992 BM Yeryüzü Zirvesi Rio’da gerçekleştirildi. Kalkınmanın sürdürülebilir olması için doğal 
kaynakların düzenli kullanımı konusunda fikir birliğine varıldı 

1993 BM tarafından ilk Entegre İktisadi ve Çevre Muhasebesi (SEEA) el kitabı yayınlandı 

1994 Çevre Muhasebesi konusunda aktif ülkeler Londra Çevre Muhasebesi Grubu’nu kurdular 

1998 The International Organization of Supreme Audit Institutions (SAI’s) “Doğal Kaynaklar 
Muhasebesi” adlı raporu yayınladı 

2000 BM İstatistik Bölümü (UNSD) Kenya Grubu tarafından “Entegre İktisadi ve Çevre 
Muhasebesi (SEEA)” el kitabının kullanım klavuzunu yayınlandı 

2003 BM, WB, OECD ve Londra Grubu “Entegre İktisadi ve Çevre Muhasebesi (SEEA)” el 
kitabının revize versiyonunu tanım ve metodolojileri de içerecek şekilde yayınladır 

2004 UNSD ve Dünya Gıda Örgütü (FAO) ortaklaşa “Balıkçılık için Entegre İktisadi ve Çevre 
Muhasebesi” adlı el kitabını ortaklaşa yayınladırlar 

2005 BM İstatistik Komisyonu enerji istatistikleri tutmak ve “Enerjiye Yönelik Çevresel ve 
İktisadi Muhasebe” (SEEA-E) el kitabını hazırlamak üzere Oslo Grubu’nu oluşturdu 

2005 
UNSD çevresel iktisadi muhasebenin geliştirilmesi, SEEA’nın bir uluslararası istatistiki 
standart haline gelmesini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Çevresel Muhasebe 
Uzmanları Konseyini (UNCEEA) oluşturdu 

2006 
Birleşmiş Milletler Çevresel Muhasebe Uzmanları Konseyi (UNCEEA) milli çevre 
istatistikleri ve çevresel iktisadi muhasebenin uygulanmasını araştırmaya yönelik küresel 
bir değerlendirme sürecine başladı 

2007 UNSD “Suya Yönelik Çevresel ve İktisadi Muhasebe (SEEAW)” ı adapte etti 

2007 BM “Enerjiye Yönelik Çevresel ve İktisadi Muhasebe (SEEA-E)” el kitabını geliştirme 
çalışmalarına başladı 

2008 BM, Eurostat ve OECD birlikte “Malzeme Akış Muhasebesi için Çevresel ve İktisadi 
Muhasebe Sistemi (SEEA-MFA)” üzerinde çalışmaya başladılar 

2009 UNSD küresel su kaynakları hesapları ve enerji hesapları raporlarını yayınladı 

Kaynak: INTOSAI171 

Aktif çalışmaların içerisinde en önde gelenlerinden bir tanesi Birleşmiş 

Milletler, Avrupa Birliği Komisyonu, IMF (International Monetary Fund) ve OECD 

                                                 
171 INTOSAI Working Group on Environmental Accounting, “Environmental Accounting Current Status and 
options for SAI’s” ,  www.environmental-auditing.org – ISBN 978-9949-9055, 2010, s.1 ve s.5. 
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(Organization for Economic Co-Operation and Development) ve Dünya Bankası 

tarafından yürütülen çalışmadır. Bilindiği üzere bu platformun üyeleri 2003 yılında 

çevresel muhasebenin temel ilke, standart ve metodolojisini etüd eden SEEA (System of 

Environmental and Economic Accounts) adlı çevresel muhasebe klavuzunu 

yayınlamışlardı. 172 Çevresel Muhasebenin yaklaşık 40 yıllık bir geçmişi vardır ve 

ekolojik dengenin insan yaşantısı ve toplumun geleceği açısından taşıdığı önemin fark 

edilmesine paralel bir yayılma seyri olduğu söylenebilir.  

3.1.2. Çevresel Muhasebenin Kullanım Alanları 

Çevre muhasebesinin kullanım alanları kavramsal olarak iki düzeye ayrılmış üç 

farklı kısımdan oluşmaktadır. 173  Çevresel Muhasebenin çalışma konuları itibariyle 

içerdiği uzmanlık alanları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Görüldüğü üzere çevre 

muhasebesi, muhasebenin klasik alt disiplinlerine paralel bir gelişme ve yapılanma 

göstermektedir.  

 
Kaynak: US EPA174 

Şekil 3.1  

Çevresel Muhasebe Uzmanlık Konuları 

 

                                                 
172 UN (IMF-European Commission- OECD), Integrated Environmental and  Economic Accounting, Series F, 
No.61, Rev.1 (ST/ESA/STAT/SER.F/61/Rev.1), New York, 2003, s.1. 
173  US Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting As A Business 
Management Tool: Key Concepts And Terms, Washington, Haziran 1995, s.4. 
174 Robert Graf ve Diğerleri, “A Report for US Environmental Protection Agency, Snapshots of Environmental 
Cost Accounting”, Tellus Institute, Boston, Mayıs 1998, s.3. 

Çevre Muhasebesi 

Firma Çevre Muhasebesi 
(mikro düzey)

Milli Çevresel  Muhasebe  
(makro düzey)

Çevresel Finansal Muhasebe Çevresel Yönetim Muhasebesi 

Çevresel Maliyet Muhasebesi Malzeme Muhasebesi 
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• Makro düzey: Bu boyutta çevre muhasebesi çevresel maliyetlerin toplum ve 

milli gelir üzerindeki etkilerini etüd etmektedir.175 Son yıllarda bir çok ülkenin 

yıllık bütçesi çevresel muhasebenin sağladığı bilgi akışının ışığında 

oluşturulmakta, özellikle milli kaynakların kullanımı ile sosyal refah arasındaki 

dengenin kalıcı olarak tesis edilmesinde çevresel muhasebeye başvurulmaktadır. 

• Mikro düzey: Firma düzeyini ifade etmektedir.176 Bir firmanın faaliyetlerinden 

başlayıp gelir tablosunun en son satırını teşkil eden net kara kadar ulaşan 

sistematik içerisinde sürdürülebilir bir büyüme ve karlılığın tesis edilmesi için 

gerekli olan bilgi altyapısının kurulmasını hedefler. 

Bu çalışmanın temel hedefi firmaların mikro düzeyde çevresel muhasebeden 

bir yönetim muhasebesi aracı olarak yararlanmasını sağlamak olduğu için kavramsal 

konular içerisinde sosyoloji, politika ve kamu maliyesi gibi makro düzeyi ilgilendirenler 

mümkün olduğunca göz ardı edilmiş veya asgari olarak ele alınmıştır. 

 

Tablo 3.2.  

Çevresel Muhasebe Boyut ve Katmanları 
 

Boyut Katman Odak Noktası İlgililer 

Makro Milli gelir, bütçe ve kamu muhasebesi Millet Harici 

Mikro 
Finansal Muhasebe Firma Harici 

Yönetim Muhasebesi Firma, departman, işletme Dahili 

Kaynak: US EPA 177 

 

Mikro düzey de kendi içerisinde iki katmana ayrılmaktadır. Bunlar finansal 

muhasebe ve yönetim muhasebesidir. Bu bağlamda maliyet muhasebesi ayrı bir katman 

teşkil etmeyip bir bakıma her ikisi de işlem merkezi (processor) olan finansal muhasebe 

                                                 
175  US Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting As A Business 
Management Tool: Key Concepts And Terms, s.4. 
176  US Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting As A Business 
Management Tool: Key Concepts And Terms, s.4. 
177  US Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting As A Business 
Management Tool: Key Concepts And Terms, s.4. 
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ve yönetim muhasebesine bilgi sağlayan, bunları belirli ölçüderde işleyerek raporlayan 

veya araştırma projeleriyle kapsamı zenginleştiren bir bilgi platformudur. 

Finansal muhasebeye çevresel muhasebe perspektifinden kısaca bakıldığında 

mali tablo ve notlarının, çevresel maliyetleri ve yaklaşımları gösterecek şekilde 

düzenlenmesi gerektiğini idrak ediyoruz.  

Yönetim muhasebesi ise çevresel anlamda tespit etme, toplama, analiz etme ve 

raporlama fonksiyonlarını icra eden bir bilgi üretim sürecidir. Çevresel yönetim 

muhasebesi çalışma prensipleri finansal muhasebe gibi dışsal kurumlar (IASB, SPK, 

SEC, vs) tarafından veya milli çevre muhasebesi gibi sosyo-politik olgulardan etkilenen 

bir disiplin değildir. Her firma veya organizasyon kendi iç dinamikleri, kurum kültürleri, 

çevreyle olan etkileşimlerinin düzeyi, personel kalite ve eğitim profili gibi faktörlere 

bağlı olarak kendi çevresel yönetim muhasebesi sistemlerini kurabilirler.  

Çevresel muhasebenin çalışma çerçevesi mali ve mali olmayan unsurlardan 

oluşmakta olup muhasebe bilgi sisteminin diğer tüm alt birimlerinden farklılıklar arz 

etmektedir. 

 

Tablo 3.3.  

Çevresel Muhasebenin Mali ve Mali Olmayan Fonksiyonları 
 

Boyut Firma Bazında Tedarik Zinciri Toplum 

Mali Odak 
Çevreyle alakalı finansal 

muhasebe 

Yaşam döngüsü 

“maliyet” analizleri 

Harici Maliyetlerin 

Tespiti 

Mali Olmayan 

Odak 

Malzeme ve enerji 

muhasebesi 

Yaşam döngüsü 

analizleri 

Harici Etkilerin 

Değerlendirilmesi 
Kaynak: Anouk Van Heeren 178 

 

Bu çalışma odaklarının uygulanması, sınırları ve kullanım şekilleri firmanın 

ölçeğine, yaptığı üretimin niteliğine ve toplumla olan ilişkisinin düzeyine göre 

                                                 
178 Anouk van Heeren, Management Accounting for Sustainable Development: A Chain Related Case Study 
Between Costa Rica and the Netherlands, Institute for Environmental Management (WIMM) - University of 
Amsterdam, Faculty of Economics , s.6. 
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farklılıklar arz edebilmektedir. Tabloda adı geçen ifadelerden malzeme ve enerji 

muhasebesi üretimde kullanılan enerji ve malzemelerin miktarsal bazda takip ve girdi-

çıktı analizini, yaşamdöngüsü analizi bir ürünün üretimden yok olduğu veya tasfiye 

edildiği ana kadar çevreye yaptığı etkilerin ve bu etkilerin olası iyileştirme yönlerinin 

incelenmesini, çevre ilintili finansal muhasebe firmanın çevreyle ilgili ekonomik 

performansının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli tüm bilgilerin toplanması ve 

raporlanması süreçlerini, yaşam döngüsü maliyet analizleri bir önceki adımda adı geçen 

incelemenin parasal olarak ifadesini, harici etkilerin değerlendirilmesi faaliyetlerden 

doğan tüm çevresel etkilerin etüd edilip sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını, harici 

maliyetlerin tespiti ise bir önceki adımda adı geçen etkilein parasal olarak tespit 

edilmesini, ifade etmektedir. 

3.1.3. Muhasebenin Temel İlkeleri ve Çevresel Muhasebe Yaklaşımı 

Muhasebenin hem akademik hem meslek mevzuatı açısından genel kabul 

görmüş 12 adet ilkesi bulunmaktadır.179  180 Bunlar sırasıyla sosyal sorumluluk, kişilik, 

işletmenin sürekliliği, dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve 

belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, ihtiyatlılık, önemlilik ve özün önceliği 

ilkeleridir.  

Çevre muhasebesinin tüm ilkeler ile ayrı ayrı açıklanabilen özel bağ ve 

anlamları bulunmakla beraber bazılarının daha kritik öneme haiz olduğu 

düşünülmektedir. Çevre muhasebesi perspektifinden öncelikli ilkeler aşağıda kısaca 

betimlenmektedir. 

3.1.3.1. Sosyal Sorumluluk İlkesi 

İşletmeler daha önceki bölümlerde de irdelendiği üzere mal ve hizmet 

üretimleri esnasında doğrudan veya dolaylı olarak çevreyi etkilemektedirler. 181Sosyal 

sorumluluk ilkesi muhasebe organizasyonunun muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde 

tek bir grubun değil tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini savunduğundan 

                                                 
179 TC Maliye Bakanlığı , Muhasebe Uygulama Genel Tebliğ, Sıra No: 1 26 Şubat 1992 Tarih ve 21447 Sayılı 
Resmi Gazete, Ankara,  
180  Ümit Ataman, Genel Muhasebe , Türkmen Yayınevi, 12 Basım 1999, İstanbul, s.4. 
181 Ataman, s.4. 
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çevresel maliyetler başta olmak üzere firmanın yarattığı tüm çevresel etkilerin kayıtlara 

objektif geçirilmesi dahili ve harici ilgililere en doğru şekilde raporlanması gerektiği 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Çevre konusunun dikkate alınmadığı bir muhasebe sistemi 

bu anlamda sosyal sorumluluk kavramına aykırı düşebilir. 182  Dahili ilgililerden en 

önemli grubu teşkil eden yöneticilerin doğru bilgilendirilmesi çevresel yönetim 

muhasebesinin başlangıcını teşkil etmektedir. 

3.1.3.2.  İşletmenin Sürekliliği İlkesi 

İlke yapısı itibariyle işletmeleri kurucularının, sahiplerinin ve yöneticilerinin 

biyolojik ömürlerinden müstakil olarak sonsuz ömürlü kabul eder. 183 Diğer bölümlerde 

de belirtildiği üzere iktisadi ve ticari faaliyetlerin kalıcı olabilmesi için kaynakların 

etkin, verimli ve gelecek kuşaklarında kullanabileceği şekilde tüketilmesi gerekmektedir. 

Bir başka anlatımla işletmenin sürekliliği ilkesinin teorik bir varsayımın ötesine 

geçmesi için çevresel muhasebenin etkin bir kontrol ve yönetim aracı olarak kullanıldığı 

çevreci işletme yönetim anlayışlarına ihtiyaç bulunmaktadır. 

3.1.3.3. Parayla Ölçülme İlkesi 

İlke özü itibariyle parayla ifade edilebilen işlemlerin muhasebe sistemi 

içerisinde kayıt altına alınmasını öngörmektedir. 184  Verimlilik ve sürdürülebilirlik 

perspektifinden bakıldığında ilke çevresel muhasebenin yaklaşımıyla bire bir 

örtüşmektedir. Özellikle maliyetleri oluşturan kalemlerde kaynak kullanımının kademe 

kademe ölçülmesi gereği iki olgunun kesişim kümesi gibi durmaktadır. Bununla birlikte 

işletmeleri çevresel muhasebeye yönlendiren sosyal maliyetlerden kaçınma olgusunu 

birebir parasal ölçmek ve kayıt altına almak mümkün değildir. Bu çevresel 

muhasebenin subjektifleştiği ve/veya objektifliğinin ölçülemez seviyede gerçekleştiği 

sınırları ifade eder. 

 

 

                                                 
182 Hilmi Kırlıoğlu ve Ahmet Vecdi Can, Çevre Muhasebesi, Değişim Yayınları, Adapazarı, 1998, s.44. 
183 Ataman, s.4. 
184 Ataman, s.5. 
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3.1.3.4. Maliyet Esası İlkesi 

Kasa mevcudu, alacaklar ve maliyetinin hesaplanması mümkün olmayan 

varlıklar hariç işletme tarafından elde edilen varlıkların elde etme maliyetlerinin esas 

alınması gereğini ifade eder. 185  186 Özellikle çevre koruma ve ekolojik dengenin 

gözetilmesi gibi hususlara özel önem gösteren işletmelerin katlanmak zorunda oldukları 

koruma ve kurtarma türü çevresel maliyetler birim sınai mal veya hizmet maliyetini 

artıran ama bunun yanı sıra ürüne katmadeğer yaratan maliyetlerdir. Bunların 

ayrıştırılarak analizi ve raporlanması işletmenin sürdürülebilirlik ekseninde nerede 

konumlandığını gösterebilecek önemli göstergelerdendir.  

3.1.3.5. Tarafsızlık ve Belgelendirme İlkesi 

İlke gereği işletmeler muhasebe kayıtlarını tarafsız belgelere dayandırırlar. Bu 

çevresel muhasebe açısından son derece kritik potansiyel bir sonuca işaret etmektedir. 
187  Çevresel hususların muhasebe sistemi içine entegre edilmesinde kavramın 

gereklerine riayet edilmelidir 188 . Eğer işletmeler kayıt düzeninde esas alınacak 

yöntemleri önyargısız belirler ve kayıtlarını tarafsız belgelere dayandıracak olurlarsa 

çevreye verdikleri zarar resmi bir şekilde ortaya konmuş ve raporlanmış kabul edilebilir. 

Bu nedenle söz konusu muhasebe ilkesi çevresel muhasebenin perspektifinden şirketleri 

doğruya yönlendiren bir destekleyici faktör görevi üstlenmektedir. 

3.1.3.6. Tam Açıklama İlkesi 

Çevresel muhasebe sürdürülebilir bir işletme yaratımı için kaynakların bilinçli 

ve tasarruflu kullanımı ile tüm faaliyetlerin direkt ve endirekt olumsuz çevresel 

etkilerinin minimize edilmesini hedefler. Öte yandan tam açıklama ilkesi finansal bilgi 

ve operasyonel sonuçların ilgi gruplarının doğru karar verebilmelerini sağlayacak 

ölçüde açık ve anlaşılır olmasını gerekli kılmaktadır189. Tam açıklama ilkesine uyan 

buna karşılık çevresel muhasebenin hedeflerine uygun olmayan ve doğayı, ekolojik 

                                                 
185 Ataman, s.5. 
186 Gülümser Ünkaya ve Sinan Aslan, Tek Düzen Hesap Planına Göre Finansal Muhasebe , İstanbul: Beta 
Yayınları, 2009, s.9. 
187 Ataman, s.6. 
188 Kırlıoğlu ve Can,  s.48. 
189 Ataman, s.6. 
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dengeyi ihmal eden faaliyet döngüsüne sahip firmalar ilgi grupları tarafından olumsuz 

şekilde yargılanabilirler. Bu sivil toplum kuruluşlarının ürünleri protesto etmesinden 

çevreye duyarlı finansal kurumların kredi tahsis etmemesine kadar farklı bir çok ticari 

yansımaya neden olabilir. O halde tam açıklama ilkesine bütünüyle uyup bundan dolayı 

olumsuz durumlara düşmemek için kurumsal seviyede bilinçli bir çevre politikası 

geliştirip buna uygun çevresel muhasebe bilgi sistemini işletme bünyesine etkin bir 

şekilde yerleştirmek gerektiği anlaşılmaktadır. 

 

3.2. UYGULANMA AMACI VE ÖZELLİKLERİ 

Çevresel muhasebenin aktif olarak kullanıldığı bir organizasyonda oluşturulan 

bilgi ve raporlar farklı alanlarda etkin olarak kullanım olanağı bulmaktadırlar.190 Bunlar 

temel olarak üst düzey yöneticilerin karar verme ve icra süreçlerinde yol gösterici olarak 

ve orta düzey yöneticilerin satın alma, fabrika, depo, ofis ve mağaza yeri seçimi, yatırım 

malı (makina tipi, modeli, kapasitesi vs) seçme, ürün fiyatlama, risk yönetimi, atık 

kontrol ve yönetimi, maliyet kontrolü, ürün gamı seçimi, proses dizaynı, ürün tasarımı 

ve iç kontrol süreçlerinde yön gösterici olmak üzere iki kısımda etüd edilebilir. 

Çevresel muhasebe kaynak olarak firmanın muhasebe bilgi sistemini 

kullanmakla beraber hem analiz hem kullanım aşamasında muhasebecilerin katkıları 

sınırlıdır. Genelde firmanın üretimden finansman departmanına kadar bir çok birim 

analiz ve raporlama aşamalarında hazırlayıcı ve karar verme aşamasında kullanıcı 

olarak rol oynar.191 Çevresel muhasebenin gelişmiş ve etkin olması dayandığı bilgilerin 

niteliğine bağlıdır. Gelişmiş ve etkin muhasebenin dayandığı bilgilerin aşağıdaki 

normlara uygun olması gerektiği düşünülmektedir. 

• Bilginin içeriğindeki maliyet rakamları sadece göründükleri kadarı değil aynı 

zamanda potansiyel riskleri ve ona kadar tahakkuk etmemiş muhtemel kısımları 

da içermelidir (örneğin çevre kirlenmesi ve ona bağlı cezai maliyetler gibi) 

                                                 
190  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, New York, 2001, s. 10. 
191 James Boyd, s.3. 
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• Bilgi mümkün olduğu kadar belirsizlikte arındırılmış olmalıdır (örneğin 

geleceğe dönük yükümlülükler olabildiğince doğru tahmin edilmeli ve 

tahminlerin varyansı daraltılmalıdır) 

• Bilgi ne kadar detaylı ise o kadar iyidir. (örneğin atık malzeme maliyetinin 

üretim hattı bazında hesaplanması fabrika bazındaki rakamlardan daha 

anlamlıdır). Bilgilerin yeteri kadar detaylı olmaması alternatiflerle kıyaslanma 

ve optimal karar verme süreçlerinin etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilir. 

Bilginin yukarıda ifade edilen niteliklerini sağlamanın maliyetli olması 

firmaların önündeki en önemli sorunlardan bir tanesidir. İyi ve nitelikli bilgiyi 

bulabilmek ve analiz edip raporlayabilmek için bilgi teknolojisine yatırım yapıp 

teknolojiyi üst düzeyden kullanmak gerekir. Buna ilave olarak detaylı ve nitelikli bilgiyi 

derleyip raporlayabilecek ve bunu karar verme süreçlerinde etkin olarak kullanabilecek 

personel emsallerinden daha yüksek ücretle istihdam edilebileceğinden karlılık üzerinde 

olumsuz etki yaratabilir. Bu nedenle detaylı ve nitelikli bilginin getirileriyle bu bilgiye 

sahip olmanın maliyeti arasında pozitif bir bakiye olup olmadığının sürekli kontrol 

edilmesi gereken bir husus olduğu düşünülmektedir. 

3.3. ÇEVRESEL MUHASEBENİN FİNANSAL MUHASEBEYLE OLAN   

       İLİŞKİSİ 

Çevresel muhasebe neden bu kadar ilgi görmektedir veya başka bir ifadeyle 

neden önemi giderek artmaktadır? Bu soruların cevabı ileride anlatılacak çevresel 

maliyetlerin içeriği ve özelliğinden kaynaklanmaktadır. Firmanın hammadde alımı ve 

bunları stoklarına kaydetmesiyle başlayan süreçte, nihai tüketiciye ulaştığı an ve hatta 

daha sonrasında bile icra ettiği faaliyetleri dolayısıyla çevreye direkt ve endirekt etkileri 

olabilmektedir. Bu etkiler bilinen muhasebe terimleriyle bazen gider, bazen varlık, 

bazen borç şeklinde sonuçlar doğurabilmektedir. Kanımızca firmanın çevreyle olan 

etkileşiminden oluşan varlık, borç ve maliyetlerin doğru muhasebeleştirilmesi, 

firmaların mali tablolarının adil ve gerçeği yansıtması açısından elzemdir.  
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3.3.1. Boyutları 

Bilindiği üzere finansal muhasebenin temel görevleri firmanın varlıklarını, 

sermayesini ve borçlarını takip edip faaliyet sonuçlarını ortaya koymaktır192. Finansal 

muhasebe bu görev paralelinde kurumsal veri tabanı ve kayıt düzenini oluşturarak mali 

tabloların hazırlanmasını sağlar. Finansal muhasebe sistemi anılan raporları değişik 

dönemler itibariyle hazırlarken raporun muhatabı olan kişi ve kuruma göre farklı 

kapsam ve açılımlarda çalışabilir. Örneğin vergi otoritesinin sabit kıymetler için 

önerdiği dönem sonu işlemleri sermaye piyasası kurulunun önerdiği düzenden 

farklılıklar içerebilir. Bir başka perspektiften durum değerlendirildiği zaman mali 

tabloların ihtiyaca göre şekillendirilebilen esnek içerikli raporlar olduğu sonucuna 

varılabilir. Uluslararası karşılaştırmayı daha mantıklı bir düzeye getirmek ve bireysel 

insiyatiflerin çelişkisinden doğan sınıflandırma hatalarından kaçınabilmek için 

yoğunlaştırılan global standardizasyon çalışmaları çevresel maliyetlerin de her ülke ve 

firmada benzer kalemler altında muhasebeleştirilmesine yol açmaktadır.  

Mevcut durumda firmaların çevresel performansları genel kurumsal 

raporlamanın bir parçası olarak kabul görmektedir. Bu anlamda çevresel muhasebe 

sürdürülebilirliğin raporlanması açısından önem arz etmektedir. 193  Finansal 

muhasebenin çevresel yönetim muhasebesine destek olma çerçevesindeki temel 

fonksiyonları şu şekilde tanımlanabilir: Çevresel işlem ve olguları atlamadan ve mizan 

alt kırılımlarında gerekirse kolaylıkla ayrıştırılabilecek şekilde temin etmek, 

sınıflandırmak, kaydetmek ve dahili ya da harici kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 

raporlamaktır. Bu sayede firma yöneticileri faaliyetlerin çevreye olan etkilerini takip 

edebilip ürün fiyatlamadan model dizaynına, performans değerlemeden bütçelemeye 

kadar farklı alanlarda karar verme süreçlerine ekleyebilmektedirler.194 

Bu anlamda çevresel kavramlara ait bilgilerin Birleşmiş Milletler küresel 

raporlama inisyatifinin (UN GRI) ilkeleri ile uyumlu olması gerekir.195 BM tarafından 

                                                 
192  Gülümser Ünkaya ve  Sinan Aslan, s.6. 
193Bhabatosh Banerjee, “Corporate Environmental Accounting and Reporting”, The Chartered Accountant ,Nisan 
2006, s.1432 ve s.1439. 
194  UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, Guidance Manual: Accounting and 
Financial Reporting for Environmental Costs and Liabilities, Cenevre , 2002 , s.5,s.13 ve s.15. 
195 Bhabatosh  Banerjee,  s.1434 ve  s.1436. 
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yayınlanan ve çevre muhasebesi ile finansal muhasebenin koordineli çalışması 

açısından önemli olduğunu düşündüğümüz küresel raporlama inisyatifi  ilkeleri 

aşağıdaki gibidir196 

 

Tablo 3.4.  

BM Küresel Raporlama İnisyatifi İlkeleri 

  Şeffaflık   

     

  Kapsamlı Olmak   

İçerik  Kalite  Ulaşılabilirlik 

Tam olmak  Geçerlilik  Açıklık 

Alakalı olmak  Tarafsızlık  Zamanındalık 

Sürdürülebilirlik  Kıyaslanabilirlik   

     

  Denetlenebilirlik   

Kaynak: Bhabatosh  Banerjee ve UN  

Doğru raporlama firmanın iç ve dış ilgililerinin çeşitli konuları doğru 

tartışabilmesi açısından da önemlidir. Örneğin Schoemaker’a197 göre çevresel borçların 

doğru kaydedilmesi ve raporlanması ; 

• Daha korumacı operasyon tekniklerinin kullanılmasını ve atıkların azaltılmasını 

teşvik eder, 

• Atıkların bertaraf edilmesi ve nakliyesi gibi konularda gelişme sağlar, 

• Sigorta kurumlarıyla oluşan ihtilafların müzakeresi ve sonuca bağlanmasında., 

• Mesleki düzenleyici kurul ve siyaset odaklarını etkilemede, 

                                                 
196 Bhabatosh  Banerjee,  s.1436. 
197  UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, Guidance Manual: Accounting and 
Financial Reporting for Environmental Costs and Liabilities, s.11 
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• Uygun düzeydeki finansal kaynakların tespitinde, 

• Firma stratejisinin çevresel perspektiften yeniden değerlendirilmesinde (green 

thinking) ve 

• Birleşme ve devralma süreçlerinde riskleri doğru değerlendirme açısından 

etkin bir araç olarak kullanılabilir. Sosyal sorumluluk alanında global düzeyde 

yaşanan bilinçlenme artışı nedeniyle firma dışı taraflara karşı yapılan açıklamaların 

önemi giderek artması beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde kredi kullanımı, varlık 

sigortalama gibi temel hizmetlerden yararlanabilmek için çevreyle ilgili konularda 

olabildiğince şeffaf olmanın gerekli şart olacağı düşünülmektedir. Bunun doğal sonucu 

olarak finansal muhasebenin toplam çevresel muhasebe sistemi içerisindeki yerini ön 

plana çıkartacağı düşünülmektedir. 

3.3.2. Finansal Raporlara Olan Etkisi  

Bilanço ve gelir tablosunun önemli kalemleri bazında çevresel maliyetlerin 

nasıl oluştuğu aynı zamanda çevresel yönetim muhasebesinin uygulayıcıları açısından 

da bilinmesi gereken teknik bir husustur. Bu çerçevede çevre muhasebesi açısından 

önemli bazı mali tablo unsurlarının özellikle irdelenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

3.3.2.1. Bilançoya Etkileri  

3.3.2.1.1. Dönen Varlıklar 

Stoklar çevre koruma perspektifinden etüd edilmelidir. Her türlü hammadde, 

yarı mamul ve mamul stoğunun çevresel yan etkisinin olmaması için (özellikle kimya 

ve petro kimya sektörlerinde) alınacak teknik önlemler vardır (filtrasyon, kimyasalları 

çift cidarlı tanklarda bulundurmak vs). Bu ve benzeri önlemlerin maliyetleri stoklara 

yüklenirken hammadde, yarımamul ve mamul stok bazında ayrıştırılmalı ayrıca 

ürünlerin spesifik çevre performansının takip edilebilmesi amacıyla ürün bazında da 

ayrıştırılabilecek şekilde takip ve kaydının yapılması gerekmektedir. Stokların zaman 

içerisinde bozulması veya satılamayacak ölçüde teknoloji ve modasının geçmesi 

durumunda yapılabilecek imha ve bertaraf etme işlemlerinin maliyetleri de aynı 

perspektifte sınıflandırılmalıdır. 
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Alacaklar çevresel yönetim muhasebesi perspektifinde konuyla yakından 

alakalı bir değerlendirme kalemi olmayıp genellikle analizlerin dışarısında 

bırakılmaktadırlar. 198 Alacaklar hesabına benzer şekilde ticari borçlar hesabı da çevresel 

yönetim muhasebesi perspektifinde kritik bir değerlendirme kalemi olmayıp genellikle 

analizlerin dışarısında bırakılmaktadırlar. 

3.3.2.1.2. Karşılıklar 

Karşılıklar çevre muhasebesinde önemli yer tutmaktadır. Karşılıklar bilindiği 

üzere ileride ödenmesi muhtemel vergi veya kıdem tazminatı gibi giderler ile geçmişte 

oluşmuş, ileride tekrar doğması kuvvetle muhtemel ceza, hasar veya kayıplar için 

ayrılan rezervlerden oluşmaktadır. Gelir tablosuna olan yansıması gider şeklinde 

meydana gelen karşılıkların günümüzde yaptıkları işin doğası gereği çevreye zaman 

zaman hasar verebilen kuruluşlarda özellikle takip edilmesi gerekmektedir. Örneğin 

Shell, Exxon gibi petrol üreticileri, Union Carbide gibi petro kimya kuruluşları, tehlikeli 

madde taşıyıcıları ve madenci kuruluşların faaliyet ömrü boyunca kusursuz üretim 

yapmaları, çevreyi direkt veya endirekt kirletmemeleri, ekosistem ve biyolojik çeşitlilik 

üzerinde geçici veya kalıcı hasar yapmadan faaliyetlerine devam edip hiç bir adli veya 

cezai müeyyideye maruz kalmamaları düşük olasılıktır. Bu tür kuruluşlarda düzenli 

karşılık ayrılması kurumu 3. kurum ve kişilere (devlet, borç verenler, yatırımcılar vs) 

olması gerektiği gibi gösterirken yönetim erkine de karşılık ile fiiliyatın karşılaştırılması 

sonucunda performans analizi yapma şansı vermesi açısından özel önem arz etmektedir.  

Literatürde genel kabul gören uygulama sık sık çevresel zarar ve gider 

yaratmayan işletmelerde karşılıkların vaka meydana geldiğinde anda mali ve 

muhasebesel tedbir anlamında ayrılması199, durum netleştikçe revize edilmesi ve nihai 

durum belli olduğunda giderleşmesi şeklindedir. Bu anlamıyla çevresel hasar ve ceza 

maliyetlerinin yeknesaklık arz edip etmemesinin karşılıkların düzenli ayrılıp 

ayrılmaması konusunda belirleyici unsur olduğu söylenebilir. 

 
                                                 
198  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.36. 
199  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.23 ve s.24. 
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3.3.2.1.3. Duran Varlıklar 

Bilindiği üzere maddi ve maddi olmayan varlıklar işletmelerin faaliyetlerine 

devam etmeleri için gerekli arsa, arazi, bina, makine ve ekipmanlar ile haklar, lisanslar 

ve şerefiye benzeri özel kalemleri içermektedir. Sabit kıymetler çevresel açıdan her 

zaman özel önem arzetmektedir. Bunların gerektiğinde hem defter değeri hem ayrılmış / 

birikmiş amortismanlarıyla gerektiğinde diğer kıymetlerden ayrıştırılabilecek şekilde 

kayıt düzeninin kurgulanması gerekmektedir.  

Çevresel yönetim muhasebesi sabit kıymetlere hangi açılardan yaklaşır; 

öncelikle bazı varlıklar sadece önlem veya hasar gidermek amacıyla alınan varlıklardır. 

Bu varlıkların toplam değeri ekosistem ve çevreye yapılan yatırımı göstermektedir. Söz 

konusu varlıklara filtrasyon sistemleri, arıtma tesisleri ve enerjiyi verimli kullanmamızı 

sağlayan özel hassas kontrol ünitelerini örnek verebiliriz. Çevresel yönetim muhasebesi 

kaçınılmış olan muhtemel çevresel zararları çevresel sabit kıymet yatırım 

harcamalarıyla kıyaslayarak söz konusu kaçınmanın rasyonel bir karar olup olmadığını 

ve çevresel yatırımların verimlilik derecesini sorgular. 

Bir diğer çevresel sabit kıymet türü ise üretim ve idari konularda kullanılan 

sabit kıymet parkının daha çevreci olabilmesi ya da yasal mevzuata uyum 

sağlayabilmesi için gerekli yatırımlardır. Örneğin bir jeneratör odasının gürültü 

kirliliğine yol açmamak adına ses yalıtımına tabi tutulması  ilave bir çevresel maliyet 

yaratır. Öncelikle bu maliyetin, sabit kıymetin mevcut defter değeri üzerine eklenmesi 

ve doğasına uygun şekilde amortismana tabi tutulması bunun yanı sıra yukarıda 

anlatıldığı üzere kaçınılan potansiyel zararlarla kıyaslanarak verimliliğinin 

ölçümlenmesi gerekir. 

Muhasebe kayıt sistemi çevresel amaçlarla katlanılan sabit kıymetleri farklı 

kaydetmeye yarayan bir düzen içermediğinden firmaların çevreyle ilgili yönetcilerinin 

(çevre müdürü vs) anılan sabit kıymet sınıflandırmasını işbirliği içerisinde kendi 

aralarında çözümlemesi gerekir 200  (çevresel güdülerle modifiye edilmiş gölge sabit 

                                                 
200  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.35. 
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kıymet defteri tutulması, mizanda en son kırılımın çevre koduyla gerçekleştiriliyor 

olması vs).  

Bilindiği üzere şirketlerde kullanılan hesap planına göre maddi duran 

varlıkların alt hesapları aşağıdaki gibidir201. İlgili alt hesaplara uygun olacağı düşünülen 

çevresel karakterli sabit kıymetlere ayrıca örnekler verilmiştir. 

Tablo 3.5.  

Çevresel Yatırımların Sabit Kıymetlerde Gösterimi 

 

Hesap No Hesap Örnek 

25 Maddi Duran Varlıklar  

250 Arazi ve Arsalar İleride çevre arıtma ünitesi yapılacak arsa 

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Atık su deşarj boru hattı 

252 Binalar Arıtma tesisi 

253 Tesis Makine ve Cihazlar Duman filtresi 

254 Taşıtlar Atık toplama botu 

255 Demirbaşlar Gaz dedektörü,  

256  Diğer Maddi Duran Varlıklar Karbon Sertifikası 

257 Birikmiş Amortismanlar (-) Atık önleme tesisi birikmiş amortismanı 

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Zehirli Atık Biriktirme Deposu İnşaatı 

259 Verilen Avanslar Duman Filtre tesisi İnşaatı 

 

Çevreyle ilgili yatırımların inşa ve/veya montaj aşamasında yapılmakta olan 

yatırımlar kaleminde takip edilmesi, tamamlandığında ise ilgili sabit kıymet kalemlerine 

aktarımı uygundur.202 Bu aslında yukarıda da belirtildiği üzere çevreyle ilgili olmayan 

bir sabit kıymet yatırımı için de benzer bir iş akışı içerdiğinden önemli olan alt 

kırılımların çevreye yönelik yatırımları net ve anlaşılabilir şekilde ayrıştırıp 

raporlamaya uygun bir detay içermesidir. Çevreyle ilgili doğrudan yatırımların yanı sıra 

çevresel maliyetlerin aktifleştirilmesi de bir diğer varlık yaratım yoludur. Çevresel 

maliyetlerin nasıl kaydedileceği ve nasıl raporlanacağı konusunda Birleşmiş Milletler 

Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and 
                                                 
201 Gülümser Ünkaya ve  Sinan Aslan, s.69. 
202 Kırlıoğlu ve Can, s.54. 
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Development)  yatırımlar, teknoloji ve mali konular komisyonunun 1997 yılında 

yayınladığı raporda yapılan açıklama ve yön göstermeler hala firmalar nezninde genel 

kabul görmektedir. Buna göre katlanılan bir çevresel maliyet aşağıdaki kriterleri 

karşılıyorsa giderleştirilmelidir203. 

• Çevresel maliyet firmanın üretim sisteminin etkinliğini veya 

güvenilirliğini artırıyorsa,  

• Gelecekteki faaliyetlerden oluşabilecek kirlenmeyi etkileyebilecek 

nitelikte bir etki yaratıyorsa, 

• Çevrenin korunmasında olumlu etki yaratıyor veya yardımcı oluyorsa. 

Görüldüğü üzere Birleşmiş Milletler Örgütünün yaklaşımı çevresel 

maliyetlerin gelecekte yaratacağı teknik ve iktisadi faydanın değerlendirilmesi 

sonucunda aktifleştirilmesine dayalıdır. Eğer çevre çevresel maliyetin oluşumuna neden 

olan olaydan dolayı kirliliğin azalması gibi direkt veya firmanın verimliliği arttığı için 

endirekt bir gelecek faydasına sahip oluyorsa ilgili çevresel maliyet aktifleştirilmelidir. 

Aktifleştirilmesi gereken çevresel maliyetlerin var olan bir duran varlık veya yapılmakta 

olan bir diğer yatırımla ilintili olması kuvvetle muhtemeldir. Bu takdirde çevresel 

maliyet aktifleştirilirken ilgili olduğu duran varlığa eklenerek muhasebeleştirimelidir.  

Örneğin bir fabrika binasının ısı yalıtımında kullanılan asbest maddesi yerine 

sağlığı zararlı olmayan çevre dostu bir izolasyon maddesinin konulması ile oluşacak 

maliyetler tek başına değil duran varlıklar içerisinde 252 Binalar hesabında ait olduğu 

binanın defter değeri üzerine eklenerek muhasebeleştirilmelidir. Çevresel maliyetler 

ilintili oldukları duran varlıkların değeriyle entegre edildiğinde varlığın yeni defter 

değerinin zaman zaman değer düşüklüğüne karşı piyasa rayici testine tabi tutulması 

ayrıca anlamlı görülmektedir.  

Gerçek hayattan verilecek bir örneğin firmaların yaklaşımını göstermesi 

açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

                                                 
203UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, Environmental Financial Accounting and 
Reporting at the Corporate Level, Cenevre, 1997, s.6. 
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Örnek : Eastman Kodak  Company – 1998 Yılı FaaliyetRaporu204 

Finansal Tablo Notları – Not 1 

Çevre Maliyetleri:  

Geçmiş faaliyetlerden dolayı oluşan ve mevut koşulları etkileyen arazi islah 

maliyetleri oluştukları veya makul bir şekilde tahmin edilebildikleri zaman tahakkuk 

ettirilirler.  

(milyon ABD doları) 1998 1997 1996 

Arazi Islah Maliyetleri 4 2 3 

 

 

Çevresel maliyetlerin aktifleştirilmesiyle ilgili olarak ceza ve benzeri 

yükümlülüklere de ayrıca değinmek gerekir. Çevreyle ilgili yasal müeyyidelere 

uyulmamasından doğan cezaların gelecekte firmaya pozitif bir katkısı olmayacağı 

düşüncesiyle doğrudan gelir tablosuyla ilintilendirmesi daha genel kabul gören bir 

yaklaşımdır. 205 Kanaatimizce ihmal veya kasıttan doğan bir gideri varlık olarak 

nitelendirmeyerek bir arıtma tesisinin modernizasyonu için yapılacak yatırım nitelikli 

bir harcamadan ayrıştırmak doğru bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir.  

3.3.2.1.4. Borçlar ve Yükümlülükler 

Bir çevresel yükümlülük çevresel maliyet doğruyorsa borç olarak 

kaydedilmelidir. 206 Bilançoda görülen ileriye dönük yükümlülük doğuran hususların 

salt mevzuat veya diğer yasal düzenlemelerden gelmesi gerekli değildir. Bir firmanın 

ortakları ve yönetim kurulu tarafından tespit edilmiş kurum politikaları gereği yapılan 

                                                 
204 Eastman Kodak Company, Annual Report of 1998, s.43. 
205  UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, Guidance Manual: Accounting and 
Financial Reporting for Environmental Costs and Liabilities, s.6. 
206 UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, Environmental Financial Accounting and 
Reporting at the Corporate Level, s.7. 
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bir yatırım ya da yapılan bir icraatin sonucunda çevre korumaya dönük bir maliyet 

oluşması muhtemel ise bunun da bir borç olarak kaydedilmesi gerekir.  

Eğer çevresel bir maliyetin oluşacağı belli olmakla beraber yükümlülüğün mali 

boyutunu tahmin etmek mümkün değilse bu durumda borç doğuran yükümlülük 

bilançoda değil mali tabloların dip notlarında açıklanmalı ve nazım hesaplarda takip 

edilmelidir.207 Yükümlülüğün mali boyutunun net olarak hesaplanamadığı durumlarda  

kabul edilebilir varsayımlara dayanılarak, makul bir hata payıyla yapılan tahminler borç 

değeri olarak kullanılabilir. Çevresel borç yıllara yaygın bir yükümlülüğü ifade ediyorsa 

söz konusu borç rakamlarının bilanço tarihine reeskontla getirilmiş değerin kullanılması 

analitik açıdan daha anlamlı olacaktır. Özellikle belirli bir maden cevherini yıllar 

içerisinde işleyecek firmaların bu konuda hassas olmaları bilançonun muhataplarını 

doğru yönlendirmek açısından önem arz etmektedir. Çevresel borçların bilançoda 

gösterimi ve dipnotlar yoluyla daha da detaylı bir şekilde açıklanması esnasında 

yükümlülüğün oluşum nedenleriyle birlikte vadesi ve diğer ödeme şartları hakkında da 

mutlaka özet bilgiye yer verilmesi gerekmektedir. 

Eğer borcun değeri olarak gelecekteki yükümlülüklerin reeskonta tabi 

tutulması yoluyla elde edilen bugünkü değer kullanıldıysa yukarıdakilere ilave olarak 

yükümlülüklerin bugünkü değeri, borcun faiz oranı, yükümlülüklerin gelecek değeri ve 

iskonto oranı hususlarının da ayrıca açıklanması gerekmektedir.208 

Bir yükümlülüğün borç olarak kaydedilmesi için bunun yasal mevzuattan 

kaynaklanması şart değildir. Şirketlerin kendi politikaları gereği yükümlülük gerektiren 

çevresel hususlar bile bir çevresel borç olarak kaydedilebilirler.209 

3.3.2.2. Gelir Tablosuna Olan Etkileri 

Çevreyle ilgili konuların gelir tablosuna olan temel yansıması ağırlıklı olarak 

maliyetler perspektifinde gerçekleşmektedir. Konvansiyonel finansal muhasebenin 
                                                 
207 UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, Environmental Financial Accounting and 
Reporting at the Corporate Level, s.8. 
208 UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, Environmental Financial Accounting and 
Reporting at the Corporate Level, s.12. 
209 UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, Environmental Financial Accounting and 
Reporting at the Corporate Level, s.7. 
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çevreyle ilgili olayların muhasebeleştirilmesi konusunda altı ayrı kısıtı bulunmaktadır. 
210 

Muhasebe bir firmanın çevreyi kirletmesi nedeniyle ödemek zorunda kalacağı 

ceza gibi yasal maliyetleri kaydedip raporlamaya uygundur ama maliyeti ölçülemeyen 

verimli tarım toprağının kullanılmaz hale gelmesi veya işgali gibi maliyetleri 

kaydetmeye uygun değildir. 

Çevresel konular çok uzun vadeli anlam ve önem içerir, bu muhasebenin 

geleceğe dönük varlık algılamasından daha uzun olabilir. Sorun muhasebenin 

teorisinden değil mevzuatın mali tabloları bir kaç çeyreklik zaman dilimlerine 

sıkıştırmasından kaynaklanmaktadır.  

Konvansiyonel finansal muhasebe çevresel muhasebe açısından son derece 

önemli olan ama firmanın mülkiyetinde olmayan hava gibi varlıkları kaydetmeye ve 

bunların maliyetini raporlamaya uygun değildir 

Konvansiyonel finansal muhasebe dönem karını bilinen kısa vadeli ticari 

risklerle ilintilendirerek ölçer. Oysa firmanın faaliyetlerinin sürdürülebilirliğiyle ilgili 

riskler mali tablolara yansımamaktadır211. 

Doğal kaynakların kendi döngüsünü değiştirmenin ekonomik büyüme ve 

sürdürülebilirliği sınırlayan yönleri vardır.  Konvansiyonel finansal muhasebe bu tür 

limitleri ihmal etmektedir. Örneğin bir kereste firmasının toprağa düşmüş yaşlı bir ağaç 

gövdesini kaldırması söz konusu ağacın çürüyerek toprağı beslemesini engellediği için 

kereste firmasının uzun vadeli gelir büyümesini engelleyebilir.212 

Konvansiyonel finansal muhasebe firmaların doğanın korunması ve 

kaynakların sürdürülebilirliği için gerçekleştirdiği harcamaların uzun vadeli getirilerini 

ihmal edip bunları gider olarak göstererek bir nevi cezalandırma yapmaktadır. Bu 

motivasyonu azaltıcı bir unsur olarak kabul edilmektedir. 
                                                 
210  Daniel Blake Rubinstein, Environmental Accounting for the Sustainable Corporation: Strategies and 
Techniques, Westport: Quorum Books, 2009, s.19. 
211 David Bent ve Julie Richardson, Sustainability Accounting Guide: The Sigma Project, Londra, Eylül Londra, 
s.13 ve s.20. 
212 Daniel Blake Rubinstein, s.22. 
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Kanımızca bankacılık açısından özellikle müşterilerinin çevreyi sürdürülebilir 

kılmak adına yaptığı harcamaların mali tablolara yansımaması performans takibi ve 

müşteri ayrıştırması açısından sorun yaratabilecek öncelikli bir kısıt teşkil etmektedir. 

Tablo 3.6 

Maliyet Kategorileri Yöntemi Tablosu 
 

 Maliyet Kategorileri Yöntemi 
 

Çevresel Maliyetler Açısından Yapılacaklar 

 
+ 

Net satışlar Satılan net miktarı belirle, depolama ve benzeri sebeplerden doğan 
kayıpları netleştir, çevresel olanları ayrıca göster 

 
 

+/- 

Stoklardaki değişim Hammadde, yayrımamul ve mamul madde stoklarındaki değişimi 
maliyetleri bazında takip et, stoklara eklenen çevresel maliyetler ile 
çevresel sebeplerle tutulan (filtre malzemesi vs) stokları ayrıca raporla 

 
- 

Dahili çalışma maliyetleri Atık ve zararlı yan ürünlerin yok edilmesi için şirket içerisinde yapılan 
çalışmalar ve bunlara ait maliyetlerin raporlanması 

 
+ 

Diğer operasyonel gelir Çevreyi etkileyebilecek niteliğe haiz   atık madde (cüruf vs) ve hatalı 
ürün (düşük kalibreli alaşım vs) satış gelirleri 

 
- 

Hammadde ve malzemeler Harcanan madde maliyetlerinin içerisinde çevresel mevzuattan veya 
firmanın çevre sorumluluk politikalarından kaynaklanan mamullerin 
maliyetlerini tespit et 

 
 
- 

Alınan hizmet ve diğer harici 
maliyetler  

Çevreci ve temiz teknolojilerin know how ve lisans bedelleri, çevresel 
amaçlı araştırma ve geliştirme maliyetleri, çevresel amaçlı bilgi temini 
ve haberleşme maliyetleri 

 
 
- 

Personel Maliyetleri Atık maddelerin yok edilmesi veya üretimin çevresel mevzuat 
normlarında olup olmadığının kontrol edilmesi gibi çevreye odaklı 
direkt ve endirekt işçiliğin saat ve maliyet bazında tespit edilmesi, 
ürünlere veya hizmetlere ayrıştırılması  

 
 
 
 
 
- 

Amortisman Basit Düzey:  
Çevreye dönük olarak makine parkına dahil edilen sabit kıymetler ile 
diğer benzeri varlıkların (atık su atım pompası, baca filtresi, emisyon 
ölçüm ünitesi vs) amortismanı ayrıştırılmalıdır 
İleri Düzey: 
Çevreyi korumak için firmanın kendi insiyatifiyle alınan daha çevreci 
ama emsallerinden daha pahalı sabit kıymetlerin ilave maliyetleri 
üzerinden ayrılan amortismanı tespit  edilerek ayrıştırılır 

 
 
 
- 

Diğer operasyonel giderler Atık madde ve diğer yan ürünlerin nakliye maliyetleri; çevresel 
konularla ilgili raporların baskı maliyetleri, sosyal sorumluluk 
kapsamında icra edilen çevresel sponsorluklar, çevreye karşı işlenen 
suçlardan mütevellit doğan cezalar; çevre zararlarına karşı yapılan 
sigortaların primleri vs. 

 
- 

Diğer vergiler Çevreyle ilgili vergiler, atık maddelerin bertarafı için genel olarak 
yerel belediyelere ödenen komisyon ve harçlar ayrıca gösterilmelidir 

= Operasyonel Kar (EBIT)213  
 
- 

Finansman giderleri Çevre koruma amaçlı yapılan yatırımların finansmanında kullanılan 
finansal borçların faiz giderleri ve eğer varsa kur farkları 

 
- 

Olağan üstü gelir ve giderler Çevresel etkisi olan kazaların (Exxon Valdez tankerinin Alaska’da  
karaya oturması gibi) yarattığı giderler 

- Kurumlar vergisi Çevreyle direkt alakalı değildir 
= Net dönem karı  

Kaynak UN Economic and Social Affairs214 

 
                                                 
213 EBIT: Earnings Before Interest and Tax (faiz ve vergi öncesi kar) 
214  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.38 ve s.39. 
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Çevresel maliyetlerin dönemsel takibinde iki ayrı algoritma üzerinden hareket 

edildiği görülmektedir. Bunlardan biri maliyet kategorileri yöntemi diğeri ise satışların 

maliyeti yöntemidir.215Maliyet kategorileri yönteminde bir döneme ait tüm maliyetler 

listelenir ve bunların içerisinden  çevresel nitelikte olan maliyetler ayrıştırılarak ihtiyaca 

göre raporlanır. Operasyonel maliyetler malzeme, personel ve amortisman gibi 

kalemlere ayrılırak detaylı gösterilir. Yarı mamul ve mamul stoklar ise dönem 

sonlarında satış hasılatından bir düzeltme kalemi olarak gösterilir.  

Literatürde daha fazla kulanılan satışların maliyeti yönteminde ise maliyetler 

sadece dönemin satılan geliri ile ilgilendirilerek raporlanmakta, bakiye maliyetler ise 

hammadde, yarımamul ve mamul stoklarında takip edilmektedir. Genelinde karlılık 

olgusu veya spesifik bir ifadeyle net dönem karı her iki yöntemde de aynı olsa bile 

gösterim ve detay içeriğindeki farklar nedeniyle kullanıcılara olan faydası değişik 

kurum ve sektörlerde birbirinden farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Her iki yöntemin de 

çevresel maliyetler perspektifinde genel görünümü aşağıdaki gibidir.216 

Tablo 3.7. 

Satışların Maliyeti Yöntemi Tablosu 

 

 Satışların Maliyeti Yöntemi 
 

Çevresel Maliyetler Açısından Yapılacaklar 

+ Net satışlar Doğrudan alakalı değil 

 
- 

Satılan malın maliyeti Ürün olmayan çıktıların tespiti: çevresel ve çeveresel 
olmayan maliyetler ayrımının yapılması gerekir 

= Brüt Satış Karı  
- Dağıtım Giderleri Çevresel raporların dağıtım maliyetlerini de içerir 
- İdari Giderler Çevresel yönetim ilkelerini oluşturmak, korumak 

denetlemek ve yürütmek için gerekli idari giderler 
+ Diğer Operasyonel Gelirler Atık madde satış gelirleri (örnek: çelik fabrikalarının 

atığı cüruf çimento fabrikaları için bir yakıttır vs) 
- Diğer Operasyonel Giderler  
- Diğer vergiler Çevre vergisi ve benzerleri 
= Operasyonel Kar EBIT 

Kaynak UN Economic and Social Affairs217 

                                                 
215  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.37. 
 
216  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.38. 
217 UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and Principles, 
s.40. 
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Bu rapordaki Birleşmiş Milletler yaklaşımına göre çevresel maliyetler 

aktifleştirilme kriterine uymadığı sürece gerçekleştikleri dönemde gider yazılmalıdırlar. 

Söz konusu yaklaşım yine Birleşmiş Milletler tarafından şu şekilde 

detaylandırılmaktadır: 218 

Çevresel maliyetler eğer direkt veya endirekt yoldan, 

• Şirketin sahip olduğu varlıkların çevre güvenliğini ve/veya verimliliğini 

artırıyorsa, 

• Şirketin gelecek faaliyetlerinde oluşabilecek çevre kirliliğini yok edecek 

veya azaltacak etki yaratıyorsa, 

• Çevreyi koruma etkisi yaratıyorsa aktifleştirilmelidir. 

Bu kapsam ve tanıma girmeyen çevresel maliyetler gelir tablosuna gider olarak 

yazılmalıdır. 

Bu konuda son olarak gerçek hayat uygulamalarından British Petroleum 

örneğini verebiliriz.219  

Muhasebe Politikaları: Çevresel Maliyet ve Borçlar 

“Mevcut veya gelecek döneme ait gelirlerle ilintili çevresel maliyetler 

aktifleştirme ve giderleştirme yöntemlerinden uygun olanına tabi olur. Geçmişte olmuş 

bir işlemden doğan ve mevcut ya da gelecek gelirlerle ilintilendirilmeyen çevresel 

maliyetler doğrudan gider yazılır. Çevresel maliyetlerle ilgili borçlar temizlik muhtemel 

olduğunda veya kesin hesaplanabilir olduklarında tahakkuk ettirilirler. Karşılıkların 

gider tahakkuklarının zamanlaması resmi bir harekat planının yürürlüğe konması veya 

bir çalışma sahasının kapatılmasıyla örtüştürülür. Tahakkuk ettirilecek meblağ ilgili 

harcamanın en iyi tahminidir. Borcun yıllarca giderleştirilmeyeceği durumlarda borcun 

bilançodaki tutarı gelecek ödemelerin net bugünkü değeridir”. 

                                                 
218 UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, Environmental Financial Accounting and 
Reporting at the Corporate Level, s.6. 
219 British Petroleum Plc, Annual Report and Form 20-F- 2012, Londra, 2012, s.191 
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3.3.3. İlgili Uluslararası Muhasebe Standartları 

Çevresel muhasebe, muhasebenin genel kuralları çerçevesinde işlediği için 

teorik olarak tüm uluslararası standart ve raporlama düzenleri ile ilintili ve uyumlu 

olduğunu varsayabileceğimiz düşünülmektedir. Bununla birlikte aşağıda adı geçen 

standartlar özel içerikleri nedeniyle çevre muhasebesiyle daha yoğun etkileşim 

içerisindedirler.220  

IFRS 6: Maden Kaynaklarının İşletilmesi ve IFRIC 5 

Bilindiği üzere çevreye en fazla etkisi olan ticari faaliyetlerden birisi 

madenciliktir. IFRS 6 ile çevre muhasebesi perspektifinde gelen en önemli uygulama 

maden yatağı ve ocağının kısmen veya tamamen sökülmesi ya da çevreye verilen 

zararın rehabilitasyonu ile ilgili karşılık giderlerinin oluşturulmasıdır. IFRIC 5 ile 

bununla ilgili fonların tesis edilmesi gereği izah edilmektedir. 221  IFRS bu tür borç 

tahakkuklarının gelecekteki para çıkışının kuvvetle muhtemel olduğu veya mevzuatın 

bunu net bir şekilde emrettiği anlarda gerçekleşmesini gerektirmektedir.  

Madencilik faaliyeti içerisindeki en önemli aktivitelerden birisi de araştırma 

geliştirme çalışmalarıdır. Standart bunu tanımlarken “bir maden kaynağından cevher 

çıkarmanın teknik yeterlilik ve ticari uygulanabilirliğini değerlendirme ile ilgili 

faaliyetler” ibaresini kullanmaktadır. 222  Bu ifadenin madencilik mevzuatına uygun 

teknolojiyi bulmaktan üretim planlamaya kadar bir çok destekleyici faaliyeti içerisine 

alacak kadar önemli bir sektörel açılım olduğu düşünülmektedir. 

IAS 8: Muhasebesel Tahminlerdeki Değişim ve Hatalarla ilgili Muhasebe  

Politikaları 

Çevreyle ilgili konular dışsal faktörlerle değişime açıktır bu nedenle özellikle temizleme 

harcamaları karşılığı, maden alanı rehabilitasyon karşılığı, şarta bağlı yükümlülükler 

                                                 
220  Mohammed Firoz & Aziz Ansari, “Environmental Accounting and International Financial Reporting 
Standards (IFRS)”, International Journal of Business and Management Vol.5 No:10 Ekim 2010,  s.105 ve s.111. 
221 Mohammed Firoz & Aziz Ansari, s.107. 
222 Gürbüz Gökçen, Başak Ataman, Cemal Çakıcı, Türkiye Finansal Raporlama Standart Uygulamaları, İstanbul: 
Türkmen Kitapevi, 2011, s.71. 
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gibi konulardaki varsayımlar, güvenilir ve açıklanabilir olmalıdır223. Bu konularla ilgili 

tahminlerdeki değişim ve hataların takip eden mali tablolarda düzeltilmesi gerekebilir.  

Bunlara ilave olarak IFRIC 5: Tesis Söküm ve Çevre Rehabilitasyon Fonları, 

IAS 1 Mali Tabloların Sunumu ve IAS 41: Tarım Muhasebesi’de değişik 

perspektiflerden çevre muhasebesi ile alakalı kavramlar içermektedirler.224 

IAS 41 kapsamındaki tarımsal faaliyet tanımında “satışa veya geri 

dönüştürülmeye konu canlı varlıkların tarımsal ürünlere veya farklı canlı varlıklara 

dönüştürülmesi” ibaresi bulunmaktadır.225 Bu husus peşinde değişimin yönetilmesi ve 

ölçülmesi gereklerini getirmektedir. Yapısı itibariyle doğayı birebir ilgilendirdiği için 

standartın gereklerini yerine getirebilecek bir bilgi teknolojisi altyapısına ve 

muhtemelen de ERP bazlı bir çözüme gitmek gerekebilecektir. 

 
Konuyla ilgili uluslararası yaklaşımlar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.226 

 
Tablo 3.8 

Çevre Muhasebesiyle İlgili Uluslararası Muhasebe Standartları 
 
IFRS / IAS No 
 

 
İlgili Madde ve/veya 
Paragraf 

 
Açıklama 

Çerçeve 14,26, 29, 30, 35, 36, 37, 
38, 60, 81, 85, 86, 91 

Sürdürülebilirlikle ilgili finansal Tablo 
açıklamaları IASB ve FASB’ın kavramsal 
sınırlarına girmektedir. 

IAS 41 Genel Sektör genelinde çevreye duyarlıdır, standart’ın bu 
kapsamda değerlendirilmesi gerekir. 

IFRS 6 Paragraf 11: karşılıklar  Emisyon, kirletici madde üretimi, zehirli atıklar, 
toprak ve su kirliliği, toprak kaybı, endüstriyel 
kazalar ve çevresel etki çalışmalarıyla ilgili bilgi ve 
istatistiksel verilerle alakalıdır.  

IFRIC 3 Genel Kyoto Anlaşması, Kopenhag Zirvesi, diğer 
uluslararası anlaşmalar, emisyon haklarının 
devredilebilirliği, benzeri mülki haklarla ilintilidir 

IAS 20 16, 23, 24, 25, 36, 39 Devlet teşvik ve bağışları ilgili varlık ve 
yükümlülüklerle ilgili politikalardan etkilenebilir. 

IFRS 7, IAS 37, 
IAS 39, IFRS 9, 
IAS 38 

 Geçmiş ve mevcut çevresel risklerin açıklanması, 
bunlara ilişkin hedge stratejileri, karbonla ilgili 
türev ürünlerin adil değeri vs ilgilidir. 

Kaynak: MBA Lib 
 
                                                 
223 Mohammed Firoz & Aziz Ansari, s.107. 
224 Mohammed Firoz & Aziz Ansari, s.110. 
225 Gürbüz Gökçen, Başak Ataman ve  Cemal Çakıcı,  s.534. 
226MBA Lib, Environmental Accounting and IFRS,  
http://doc.mbalib.com/view/62b562969254656b842c7ea0dfcdc4ae.html, 13 Haziran 2013. 
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3.4. ÇEVRESEL MALİYET MUHASEBESİ İLİŞKİSİ 

Çevresel maliyet muhasebesi etkin bir çevresel yönetim muhasebesi için 

gerekli olan bilgilerin temininde önemli rol oynamaktadır. Çevresel maliyet muhasebesi 

günümüzdeki önemine zaman içerisinde ve ekolojik dengeyle üretim maliyetleri 

arasındaki ilişki konusundaki bilgi ve bilinç düzeyimiz arttıkça kademe kademe 

gelmiştir. IFAC’a göre söz konusu gelişim aşağıdaki gibi evrilmiştir. 227 

• Dönem 1   1950 ve öncesi : Maliyet muhasebesinin odak noktası 

maliyetlerin tanımlanması, tespiti ve mali kontrolüdür. 

• Dönem 2   1965 ve sonrası : Maliyet muhasebesinin amacı yönetimin 

planlama ve kontrol fonksiyonları için gerekli bilgilerin temin 

edilmesidir.  

• Dönem 3   1985 ve sonrası : Maliyet Muhasebesinin temel amacı 

üretim sırasında oluşan atıkların en aza indirgenmesidir. 

• Dönem 4   1995 ve sonrası : Maliyet muhasebesinin temel amacı 

kaynakların etkin kullanılması yoluyla katmadeğer yaratılmasıdır. 

Bu doğal gelişim sürecinin sonunda maliyet muhasebesi maliyet takip etmekle 

görevli sıradan bir stratejik yönetim sürecinin doğal bir parçası haline gelmiştir.228 Bu 

perspektifte çevresel maliyet muhasebesi de günümüzün en önemli gündem 

konularından biri olan etkin kaynak kullanımının temel sorumluluğunu taşımaktadır. 

Anılan çerçevede çevresel maliyet muhasebesinin işleyişini anlayabilmek için çevresel 

maliyetleri doğru anlamak gerektiği düşünülmektedir. 

 

 

 

                                                 
227 IFAC  International Federation of Accountants, Management Accounting Concepts, New York, 1998 s.13. 
228  IFAC International Federation of Accountants, International Guidance Document Environmental 
Management Accounting , s.13. 
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3.4.1. Çevresel Maliyetler 

Çevresel maliyetler genel anlamıyla229; 

• Mal veya hizmet maliyetinin içerisine tamamen veya kısmen dahil oldukları için 

müşteriye kadar yansıtılabilen maliyetlerdir.  

• Çevresel maliyetler dikkatli ve özenli davranıldığı takdirde azaltılabilen ve hatta 

bazı durumlarda tamamen ortadan kaldırılabilen maliyetlerdir. Bu anlamda 

personel maliyeti gibi maliyet türlerinden kavramsal olarak ayrışmaktadırlar.  

• Çevresel maliyetler diğer maliyetlerin içerisine tespit edilmesi güç oranda 

dağılmış olabilir ve bu dağılım zaman içerisinde farklılaşma (değişken gizli 

maliyet) gösterebilirler. 

• Çevresel maliyetler, maliyeti yaratan unsurun doğru kullanılması koşuluyla 

gelire dönüşme potansiyeline sahiptirler. Örneğin atık maddelerin satılması 

bunun günümüzde en çok kullanım alanı bulan yöntemidir. 

• Çevresel muhasebenin sağladığı bilgiler ışığında verilen yönetim kararlarının 

insan hayatı, refahı ve toplum yaşantısı üzerinde olumlu etkilerinin hissedilmesi 

firmanın toplumda daha fazla benimsenmesine, ürettiği mal ve hizmetlerin 

özellikle tercih edilmesine yol açmaktadır.  

• Çevresel maliyetleri sistem içerisinde tespit etme, ayrıştırma ve sınıflandırma 

çalışmaları sırasında çevresel olmayan maliyet kalemlerinde alınabilecek 

tasarruf önlemleri de kolaylıkla tespit edilebilir. Bu yolla daha uygun fiyatlama 

yaparak karını kontrol edebilen müesseseler ekonomik liderler olarak toplumu 

yönlendirmeye başlarlar. Bu yönlendirme bir döngü yaratarak çevresel 

faktörlerin tüketici gündeminde daima ilk sıralarda yer almasını sağlar. 

• Çevresel maliyetleri kontrol edebilen firmalar edemeyen firmaların yapamadığı 

konulara kaynak ayırarak daha rekabetçi olabilir veya kriz dönemlerinde daha az 
                                                 
229 Study Group for Developing a System for Environmental Accounting Environment Agency Japan,  Developing 
an Environmental Accounting System, Tokyo, Mart 2000, s.5. 
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eleman tasarrufu yapmak zorunda kalarak toplumsal yaşama olabilecek olumsuz 

etkiyi en aza indirgemiş olurlar. 

• Çevresel maliyetlerin tespiti ve kontrolü için kurulması gerekli sofistike yönetim 

muhasebesi sistemleri firmanın ISO 14001 gibi genel maksatlı kalite kontrol 

veya yönetim standartlarına kolaylıkla uymalarını sağlayacak teknik ve düşünsel 

altyapıyı önceden oluşturur. 

Çevresel yönetim muhasebesinin yön gösterici özelliğinin somut bir şekilde 

çalışıyor olması için geliştirme projeleriyle sürekli destekleniyor olması gerekir. Dow 

firmasında yapılan bir atık madde azaltım projesinde harcanan her bir ABD doları 

karşılığında yıllık 9.8 ABD doları tasarruf yapılabileceği hesaplanmıştır230.  

Çevresel muhasebenin maliyet ve yönetim muhasebelerini entegre etmesiyle 

ulaşılabilecek sonuçlar hayli çarpıcıdır. Örneğin su bazlı solvent ile klor bazlı solvent 

boya endüstrisinde birbirini ikame etme özelliğine sahip hammaddelerdir. Her iki 

maddeyle üretilen boyalar birbirine eş değer teknik özellikler göstermekte ve tüketiciler 

tarafından fazla ayrım yapmadan kullanılabilmektedirler. Bununla birlikte su bazlı 

solventin doğaya verdiği zarar klor bazlının yarattığı çevresel maliyetlerin yanında daha 

düşük kalmaktadır. Bu farkı konvansiyonel yaklaşımlarla bulmak mümkün değildir, 

standart maliyet muhasebesi söz konusu hammaddenin kullanımını salt verimlilik ve 

karlılık parametreleriyle değerlendirecek, buna karşılık yan etkileri ölçümlemekte 

yetersiz kalacaktır. 

Bu genel açıklamaların ışığında çevresel maliyetleri tanımlama ve 

sınıflandırılmasının konunun açıklanabilmesi için faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Bilindiği üzere muhasebenin klasik yaklaşımında maliyetler fonksiyonel yönden beş ana 

başlık altında sınıflandırılmaktadırlar.231 Bunlar sırasıyla;  

• Direkt malzeme ve işçilik, 

• Üretimle ilgili genel ve tamamlayıcı giderler, 

                                                 
230 INFORM, Environmental Dividends: Cutting More Chemical Wastes,  Pollution Prevention Review /Autumn 
1992 , New York, s.408. 
231 Osman Altuğ, Maliyet Muhasebesi, İstanbul:Türkmen Kitabevi, 13. Baskı, 2001 İstanbul, s.23. 
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• Satış giderleri, 

• Genel yönetim ve diğer genel giderler ile 

• Araştırma geliştirme giderleri’dir.  

Bununla birlikte çevresel maliyet muhasebesi fonksiyonun doğasına uygun 

olarak kendi maliyet kategorilerini yaratmıştır. Söz konusu sınıflandırma farklı ülke ve 

kurumlarda farklı şekillerde ele alınabilmektedir. Bu olgu ülkelerin genel muhasebe 

uygulamalarındaki farklılıklar ile değişik sanayi yapılarından kaynaklanmaktadır. 

3.4.2. Çevresel Maliyetlerin Sınıflandırılması 

Çevresel maliyetler teorik olarak bu gruplardan herhangi birisinde veya 

hepsinde yer almış olabilirler. Çevresel maliyetleri hem kendi içinde gruplayabilmek 

hem yukarıda adı geçen standart maliyet gruplarından ayırabilmek için yeni maliyet 

terminolojileri geliştirilmiştir.  

Avrupa Birliği’nin ilgili organı EPA Pollution Prevention Benefits Manual and 

the Global Environmental Management Initiative (GEMI) çevresel maliyetleri 

gizlenmiş, şarta bağlı, yükümlülük içeren ve maddi niteliği düşük (less tangible) olarak 

dört kategoride incelemektedir. 232 

Buna karşılık United States Environmental Protection Agency (US EPA)’da 

çevresel maliyetleri dört kategoride sınıflandırmakta fakat farklı isimler kullanmaktadır. 

Aşağıda US EPA’nın alternatif çevresel maliyetler sınıflandırmasının detayları 

verilmektedir. 233 

3.4.2.1. Konvansiyonel İşletme Maliyetleri (conventional costs) 

Konvansiyonel işletme maliyetlerinin (yatırım malları, malzeme, işgücü, yan 

ve yardımcı malzemeler, enerji ve su benzeri altyapı maliyetleri, tasfiye ve hurda 

maliyetleri) çevresel yönetim muhasebesinin konusunu teşkil edecek sınıftan bir maliyet 

olup olmadığı her zaman tartışma konusu olmuştur. Yukarıda çevresel maliyetlerin 
                                                 
232 Global Environmental Management Initiative (GEMI), Finding Cost Effective Pollution Prevention Initiatives: 
Incorporating Environmental Costs into Business Decision Making, 1994, s.4. 
233  US Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting As A Business 
Management Tool: Key Concept and Terms, s.7. 
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genel özelliklerinde bahsedildiği üzere bazı maliyetler direkt olarak çevreyle ilgili 

olmasa bile azaltılması veya tasarruflu kullanılması durumunda ekolojik dengeye ve 

insan hayatının sürdürülebilirliğine olumlu katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.  

Örneğin bir birim çeliğin üretilmesi için yüksek fırında daha az kömür 

yakılmasını sağlayacak bir teknolojinin kullanılması atmosfere salınan karbonmonoksit 

(CO) ve karbondioksit (CO2) emisyonlarının azalmasına yol açacaktır. Bu anlamda 

kömür çeliğin üretim maliyeti içerisinde ele alınan bir hammadde maliyetidir ama 

kontrollü kullanımının iyileşme yaratma potansiyeli nedeniyle çevresel yönetim 

muhasebesi tarafından da takip ve analiz edilmelidir. 

3.4.2.2. Gizlenmiş Çevresel Maliyetler (conventional environmental costs) 

Düzenleme ve mevzuat maliyetleri (regulatory costs - resmi raporlama, kayıt 

tutma, planlama, tescil ettirme, lisanslama, etiket ve bandrolleme, takip ve gözlem, 

zorunlu eğitim, lisanslama, teftiş, yasal koruma malzemeleri, kirlilik kontrol, vergi, 

resim, harç maliyetleri): Bunlar Çevreyle ilgili maliyetler arasında en fazla gözden 

kaçırılan veya diğer maliyetler içerisinde unutulan kısmı teşkil eder.234 Düzenleme ve 

mevzuat giderleri özellikle faaliyetlerin üst kurullar (EPDK, Şeker Üst Kurulu, vs) 

tarafından düzenlendiği ve lisans ya da tescil sahibi olmadan faaliyetlerin 

sürdürülemediği enerji gibi sektörlerde kayda değer düzeylere ulaşabilmektedir. 

Kuruluş, hazırlık, onay ve kabul maliyetleri 235  236 (upfront costs - saha 

düzenleme, arazi bulma ve yatırıma hazır hale getirme, yatırım izin ve onay alımı, 

mühendislik ve proje geliştirme maliyetleri, montaj maliyetleri) Organik ve inorganik 

yollardan büyümeye önem veren firmalarda çevresel kuruluş maliyetleri daima ciddi bir 

yük teşkil eder. Örneğin ülkemizde projenin ÇED (çevresel etki değerlendirme) raporu 

alabilmesi için gerekli planlama ve uygulama çalışmaları projenin hayata 

geçirilebilmesi için elzemdir ve zaman zaman yüksek seviyelere çıkabilmektedirler. 

Çevresel kuruluş maliyetlerinin normal koşullar altında niteliğine göre araştırma ve 
                                                 
234  US Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting As A Business 
Management Tool: Key Concept and Terms, s.9. 
235  US Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting As A Business 
Management Tool: Key Concept and Terms, s.9 ve s.10. 
236  ICF International, Venner Consulting, Guide to Estimating Environmental Costs, CH2M Hill and the 
University of Florida- Ekim 2008, s.1 ve s.27. 
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geliştirme maliyetleri ya da kuruluş giderlerinde muhasebeleştirilmesi gerekir. Bununla 

birlikte uygulamada bu maliyetlerin bazen genel giderler bazen yatırıma dönük inşaat 

giderleri içerisinde takip edildiği görülmektedir. 

Kapanış ve tasfiye maliyetleri: 237(demontaj, çevre önlem, stok tasfiye, saha 

teftiş, atık yok etme, hurda depolama ve yok etme, resmi tasfiye maliyetleri) Kapanış 

maliyetleri her zaman için yönetim muhasebesinin bir parçası olmayabilir. Eğer 

firmanın hayatı bitiyor, faaliyetlerine son verip hukuki kişiliğini ortadan kaldırıyorsa bu 

çevresel yönetim muhasebesinin ilgi alanına tam olarak girmeyebilir. Çevresel yönetim 

muhasebesi geleceğe yönelik kararlar bütünüyle ilgilendiği için bu anlamda firmanın 

tasfiye edildiği değil hayatının devam ettiği ama alt birimlerinden sadece (işletme, 

fabrika, şube, satış mağazası, depo, vs) birinin kapandığı durumdaki tasfiye 

maliyetlerini irdeler ve etüd eder 

Gönüllü katlanılan maliyetler: (geri dönüşüm, ilave çevre sigortası, çevre 

kirliliği önleme araştırma ve geliştirme, habitat ve sulak alan koruma, çevre örgütlerinin 

mali açıdan desteklenmesi, ekolojik denetim (audit), kamuoyu bilinçlendirme, ilave 

eğitim maliyetleri) Gönüllü katlanılan maliyetler yasal zorunluluğu olmamasına rağmen 

firmanın sosyal bilincine bağlı olarak hür iradesiyle aldığı uygulamaya dönük bazı 

kararların mali sonuçlarıdır. Yapısı itibariyle tespit edilmesi daha kolaydır, çünkü 

bilinçli alınmış bir kararın sonucunda oluşmaktadırlar. Geleceğe yönelik projeksiyonu 

kolaydır çünkü tamamen firma yönetiminin inisyatifindedir. Öte yandan gönüllü 

katlanılan çevresel maliyetlerin en tipik özelliklerinden birisi de bunların mevsimsellik 

arz etmesidir. Eğer piyasa koşulları pozitif ve firmanın faaliyetlerinden elde ettiği fon 

tatminkar bir düzeydeyse gönüllü çevresel maliyetlerin artma eğilimine girdiği 

gözlenmektedir, durgunluk ve kriz dönemlerindeyse ilk vazgeçilen maliyet 

unsurlarından birisini teşkil ederler. 

 

 

                                                 
237  US Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting As A Business 
Management Tool: Key Concept and Terms, s.10. 
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3.4.2.3. Şarta Bağlı Çevresel Maliyetler 

Şarta bağlı çevresel maliyetler (Cezalar, tazminatlar, özel mülkiyet üzerindeki 

hasarları karşılama, kişisel yaralanma tedavi giderleri, yasal masraflar, doğal kaynaklar 

üzerindeki kirlenme ve hasarların giderilmesi, ekonomik kayıp ve fırsat maliyetleri) 

isminden de anlaşılacağı üzere bir olasılık içermektedir. Gerçekleşmesi için başka bir 

olayın (şart) gerçekleşmesi gerekir. 238Örneğin bir rafineri şirketine hammadde sağlayan 

petrol boru hattının sızıntı yapmasına bağlı olarak çevre kirletme cezası 

uygulanabilecektir. Ceza maliyeti sızıntının olmadığı zaman ise doğmayacaktır. 

FASB’ın  (Financial Accounting Standard Board) 143 sayılı standardı ve 47 

nolu yorumu çerçevesinde durum değerlendirildiğinde firma yöneticilerinin kendilerine 

şu soruları sormaları gerekmektedir: 239  

Yasal bir zorunluluk varmıdır?, 

Yükümlülük ölçülebilmektemidir?, 

Bu uzun ömürlü bir varlığın tasfiyesiylemi ilgilidir?, 

Yükümlülük maddi açıdan önemlimidir? 

İlgili kayıt düzeninin bu soruların cevabına göre şekillendirilmesi mali tabloların 

gerçeği yansıtması açısından anlamlı olacaktır. 

Genellikle firma yöneticileri olasılığın ölçeğinden müstakil olarak optimist bir 

yaklaşımla bu şarta bağlı olayların hiç gerçekleşmeyeceğini öngörürler. Oysa firma 

hayatının doğal döngüsünde olumsuz vakalar her zaman rastlanabilir. Bütçe ve 

planlamanın gereksiz iyimserlik derecesinde yapıldığı firmalarda fiili sonuçlarla büyük 

farklar oluşabilmektedir. Bu nedenle firmaların özellikle konuyla ilgili geçmiş kurumsal 

istatistik ve performans rakamlarını göz önünde bulundurmaları karar alma süreçlerinde 

verimliliklerini artırabilecektir. 

 

                                                 
238 US EPA An Introduction to Environmental Accounting As A Business Management Tool: Key Concept and 
Terms, s.11. 
239 Gregory A. Bibler, Nathan J. Brodeur, New Rules Require Accounting For Future Environmental Costs, The 
Metropolitan Corporate Counsel, Nisan 2007, s.9. 
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3.4.2.4. İmaj ve İlişki Maliyetleri 

İmaj maliyetleri müşterilerle, yöneticilerle, çalışanlarla, tedarikçilerle, kredi 

tahsis eden kurumlarla ve genel anlamıyla toplumla firma arasında olan ilişkilerin 

sürekliliğinin sağlanacak şekilde korunması, bozulması durumunda iyileştirme ve yerine 

koyma maliyetleridir. Özellikle ürünleri nihai tüketiciye ulaşan firmalarda bu özel önem 

arz etmektedir.240Giderek bilinçlenen ve bu bilinci günlük yaşantısına aktaran bireyler 

çevreye saygısı olmadığını ya da ihmalkar davrandığını düşündükleri firmaların 

ürünlerini almaktan imtina edebilmektedirler. Bu nedenle nihai tüketiciye hitap eden 

firmaların cirolarında görülebilecek ani düşüşler veya rekabetten müstakil olarak oluşan 

pazar payı kaybı gibi bazı olumsuz performans sonuçlarının kökeninde çevresel 

maliyetler olabilir. Çevresel yönetim muhasebesi bu noktada üretim yönetimi ile satış 

pazarlama yönetimi arasında bir uzlaşma platformu oluşturulmasına yardımcı olur ve 

sorunun çözülmesine dönük kararların alınması için gerekli bilgileri tedarik eder. İmaj 

ve ilişki varlıklarında meydana gelen değer kaybı veya maliyetlerde meydana gelen 

artışlar genelde vuku bulana kadar hissedilmeyebilirler241. 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC – International Federation 

of Accountants) kategorizasyonu US EPA’dan biraz daha farklı olup çevreyle ilişkili 

maliyetler altı ana gruba ayrılmaktadırlar. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir.242  

• Ürün Niteliğindeki Çıktıların Malzeme ve Hammadde Maliyetleri,  

• Ürün Niteliğinde Olmayan Çıktıların Malzeme ve Hammadde Maliyetleri, 

• Atık Madde ve Emisyon Kontrol Maliyetleri, 

• Önleme ve Çevreyle İlgili Diğer Yönetsel Maliyetler, 

• Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri,  

• Maddi Olmayan Varlıklarla İlgili Giderler. 

                                                 
240  US Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting As A Business 
Management Tool: Key Concept and Terms, s.11. 
241  Cleopatra Sendroiu, Aureliana Geta Roman ve Costa Roman, Environmental Management Accounting: 
Reflection of Environmental Factors, Economie Teoritica Applicanta,  s.179. 
242  IFAC International Federation of Accountants, International Guidance Document Environmental 
Management Accounting, s.38. 
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Yukarıda US EPA ve IFAC kurumlarının kategorizasyonlarına göre ayrı ayrı 

kısaca ifade edilen çevresel maliyetleri işletmenin günlük hayatı içerisinde tespit etmek 

kolay olmayabilir. Bazı maliyetler son derece yalın bir şekilde tespit edilip 

sınıflandırılabilir, örneğin yeni bir yatırım için ÇED raporu alınması maliyeti, 

gerçekleşen bir çevre kirliliği için ödenen ceza veya fabrika bacasına taktırılan partikül 

filtresi fazla tartışma ve yoruma gerek kalmadan çevresel maliyet olarak kaydedilebilir.  

Hem kamu hem özel sermayeli kurumların çevreyle ilgili konularda önlem 

alma ve harekete geçme konusunda gösterdikleri ihmal ve atlamalardan mütevellit 

doğan çevresel maliyetlerin (örneğin civa gibi zararlı maddelerin arındırılmaması 

nedeniyle çevrede yaşayan insanlarda oluşan hastalıklar gibi) özellikle imaj ve 

toplumsal beklentiler üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir.243 

Bununla birlikte bazı maliyetlerin gri alana girdiği düşünülmektedir. Örneğin 

aynı zamanda büyük bir karbon emisyonu azaltımı sağlayacak klinker fırını bir çimento 

fabrikası için çevresel bir maliyetmidir ? Bu sorunun cevabını vermek çok kolay 

değildir. Öncelikle bu bir yatırım malı olup firmanın faaliyetlerine devam edebilmesi 

için yapılmaktadır, karbon emisyonu azaltımı bir yan hedefse ve eğer klinker üretimi 

esas kurumsal misyonu teşkil ediyorsa klinker yatırımını komple çevresel maliyet kabul 

etmek mümkün değildir. Bu bağlamda en doğrusu klinker yatırımı için model ve 

teknoloji seçimi yapılırken yasal ve/veya gönüllü sebeplerden ötürü ilave bir maliyete 

katlanılıp katlanılmadığı sorusuna cevap aramaktır.  

Örneğin aynı kapasitede A model klinker fırını 30 milyon TL iken eşit 

kapasitede ama aynı zamanda CO emisyonu düşüren B model klinker fırını 32 milyon 

TL ise B modelinin seçilmesiyle oluşacak çevresel maliyet aslında 32 değil 2 milyon 

TL’dir. Söz konusu B modeli seçimi ülkenin çevre yönetmelikleri tarafından belirlenen 

standartlar nedeniyle mecburen yapılmışsa bu bir yasal çevresel maliyet, mevzuatta 

zorunluluk olmamasına rağmen kurumun sosyal sorumluluk bilinciyle alınmışsa bir 

gönüllü çevre maliyeti olarak sınıflandırılabilir. Anlatılan tüm çevresel maliyetleri tespit 

                                                 
243  Catherine O’Neill ve Diğerleri, The Hidden Human and Environmental Costs of Regulatory Delay,  Center 
for Progressive Reform White Paper: 907, Marryland, Ekim 2009, s.1 ve  s.2. 



93 
 

edilebilme özelliğine göre sınıflandırırsak aşağıdaki tabloda yer alan görünüm ortaya 

çıkmaktadır.244 

Tablo 3.9.  

Çevresel Maliyetlerin Ölçüm Zorluğu Skalası 

 
         Kaynak: US EPA245 

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere çevresel maliyetlerin ölçülmesi kurum dışına 

çıktıkça zorlaşmaktadır. Konvansiyonel maliyetler kaderini tayin ettiğimiz ve oluşum 

seviyesini maliyet muhasebesi yoluyla takip edebildiğimiz dahili maliyetler olduğu için 

en kolay ölçülebilir çevre maliyetlerini teşkil etmektedirler. Buna karşılık rasyonel 

tespit yöntemleri sınırlı ve ölçüm süreçleri çok maliyetli olan imaj, ilişki ve sosyal 

maliyetler çevresel yönetim muhasebesinin en zorlu alanını meydana getirmektedirler. 

3.4.3.  Maliyet Muhasebesinin Destek Rolü ve Fonksiyonları 

Bilindiği üzere maliyet muhasebesi ile yönetim muhasebesi arasında önemli bir 

ilişki vardır. Yönetim muhasebesine getirilen en önemli tanımlardan biri işletmenin 

daha verimli yönetilmesini sağlamaya yönelik herhangi bir muhasebe uygulaması 

                                                 
244   US Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting as a Business 
Management Tool: Key Concepts and Terms, s.14. 
245  US Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting as a Business 
Management Tool: Key Concepts and Terms, s.14.  
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şeklindedir. Bu tanımdan yola çıkarak maliyet muhasebesinin, ürün ve ürün grupları 

bazında detay kırılımlı maliyet hesaplarken aslında çevresel yönetim muhasebesine 

karar verme ve planlama aşamalarında son derece yardımcı olacak, kararların 

rasyonelliğini olumlu yönde etkileyecek fiziksel bilgiler tedarik ettiği sonucuna 

varmaktayız. Bu nedenle maliyet muhasebesini yönetim muhasebesi ile kombine bir 

aktivite olarak ele almak daha doğru olacaktır. 246  Maliyet muhasebesinin çevresel 

perspektifte odaklanma konusunun malzeme akış dengesinin sorgulanması üzerine 

kurulu olduğu anlaşılmaktadır. 247  Çevresel Maliyet Muhasebesi bu yolla hem 

kaynakların etkin kullanımını sağlayarak doğanın korunmasına hizmet ederken hem de 

işletmenin maliyetlerini düşürerek rekabetçi olmasını sağlamaktadır.  

Çevreci mevzuatlara uymamanın cezai yaptırımları her ülkede 

uygulanmaktadır.248 Ceza yaratan önemli unsurlardan birisi kontrolsüz çevreye bırakılan 

atık maddeler, süreçte fire olarak kaybolup doğal yollarla çevreye yayılan hammadde ve 

malzemeler ile nihai adımda geri döndürülemez formasyonda oluşan atık maddelerdir. 

Çevreci perspektiften maliyet muhasabesi bu maddelerin oluşum miktarlarını maliyet 

merkezlerinde aşama aşama kaydeder, analiz eder ve raporlar.249 Söz konusu değerler 

üretimin kendi doğal döngüsünün gerektirdiği standartları aştığı anda idari ve 

operasyonel önlemler alınması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Çevresel yönetim muhasebesi basit bir üretim denkleminden yola çıkarak kendi 

doğrularını sorgulamaktadır. Bu ilke içeri giren her şey dışarı çıkmalı veya 

stoklanmalıdır şeklinde ifade edilebilir. Çevresel yönetim muhasebesinin maliyet 

muhasebesi bilgi ve analiz sisteminden beklediği bilginin dışarı çıkanın ne nitelikte 

olduğu şeklinde özetleyebiliriz. Eğer basit üretim denklemi doğru çalışıyorsa ve içeri 

giren ile çıkan ve stoklanan toplamı birbirine denkse ikinci aşamada dışarı çıkanın 

profilini analiz etmek gerekir. Bir firmanın üretim sistemine giren bir varlığın şekil 

değiştirerek veya değiştirmeyerek çıkması temelde iki yolla gerçekleşebilir. Doğru olan 
                                                 
246 Trevor Boyns ve John Richard Edwards, “British Cost and Management Accounting Theory and Practice”, 
Business and Economic History, Volume 26 No:2, Kış Sayısı 1997, ISSN 0894-6825, s.452 ve s.453. 
247 Environmental Industries Office Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau, Material 
Flow Cost Accounting, Ministry of Economy, Trade and Industry of JAPAN, Haziran 2008, s.3 ve s.4. 
248 Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları, Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye, 2010, ISBN 978-975-6180-
35-8,  s.26, s.30, s.131 ve s.164. 
249 Maliah Sulaiman, ve Nik Nazli Nik Ahmad, “Environmental Management Accounting”, Accountants Today, 
19(3), 2006,  s.29 ve  s.35.  
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veya normal şartlar altında gerçekleşmesi beklenen sisteme giren varlığın satılan bir 

ürünün parçası olarak sistemi terk etmesidir250. İkinci alternatif varlığın kısmen veya 

tamamen fire, bozulma, kaybolma, üretim mekanizmasının atığı haline gelme vs gibi 

nedenlerle kontrolsüz bir şekilde sistemden çıkmasıdır. Ürün kontrol edilebilir bir 

üretim olgususudur fire ve atık ise hem Türk Dil kurumundaki hem vergi usul 

kanunundaki tanımları itibariyle zararı ve kaybı ifade eden kontrolü her zaman istenilen 

randımanla gerçekleştirilemeyen mühendislik olgularıdır251. Üretimin çevreye negatif 

etkileri en ağırlıklı bu alternatif kapsamında gerçekleşmektedir.  

Çevresel yönetim muhasebesinin maliyet muhasebesinden ilk talebi sisteme 

giren varlıkların ne kadarının ürün formunda ne kadarının istenmeyen formlarda 

sistemden çıktığı sorusunun cevaplanmasıdır. Mükemmel üretim sistemleri tasarlamak 

ve hayata geçirmek için mevcut performansı bilmemiz, takip ediyor olmamız ve 

buradan yola çıkarak aksayan noktaları tespit etmemiz gerekmektedir. 

Çevresel maliyetlerin hesaplanması sırasında maliyetler azaltma/kaçınma 

maliyetleri ve zarar maliyetleri yanısıra kullanma maliyeti yöntemlerine göre de 

hesaplanmaktadırlar.252  

Çevreye olan etkilerin analizinden önceki aşamada stoktan başlayarak üretimin 

fiziksel etkilerinin tespiti gereklidir. Bu bir yaşam döngüsü analizi veya malzeme akış 

yönteminden uygun olan birisiyle tespit edilebilir. 253  Maliyet muhasebesi üretim 

sürecine hammadde, malzeme veya enerji kaynağı olarak giren her varlığı sürecin her 

bir alt aşamasının başlangıç ve çıkış noktalarında ayrı ayrı tespit edip kayıt altına alacak 

şekilde birim (kilogram, litre, kilowattsaat,vs) bazında takip eder. Sürecin bir toplam 

olarak ele alınması toplam verimliliği göstermesi açısından önemlidir ama sorun yaratan 

kısımların tespit edilebilmesi, kronik hale gelenlerin rehabilitasyonu için çözüm 

geliştirilmesi ancak tam yeri ve ilintili olduğu alt fonksiyonları bilindiği takdirde 

                                                 
250  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.7. 
251 İzmir YMMO, Fire ve Zayiat Uygulamalarına Giriş Notları, İzmir, s.1. 
252 Ümmühan Aslan, “Çevre Muhasebesi ve Nuh Çimento A.Ş.’de Çevre Muhasebesi Üzerine bir Pilot Çalışma” 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü),  Eskişehir 1995, s.42. 
253 Martin Hirschnitz-Garbers, Tanja Srebotnjak ve Lucas Porsch, “Integrating Resource Efficiency, Greening of 
Industrial Production and Green Industries, Scoping of and Recommendations for Effective Indicators” , 
Ecologic Institute, Berlin, Mayıs 2012 , s.8, s.9 ve s.10. 
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gerçekleşebilir. Aksi takdirde toplam çıktı değerleri üzerinden verilen verim hedefleri 

ulaşılıp ulaşılamayacağı tesadüflere kalan dilek ve temenniler bütününden öteye 

geçemeyecektir.  

Konunun bir diğer önemli yanı da mevzuatlarda meydana gelen değişimlerle 

ilgilidir. Bir çok ülkede çevreye yapılan etkiler ve bu etkilerin kaynağında malzemelerin 

hangi aşamadan doğduğuna çevresel etkileşim raporlarında yer vermek 

gerekebilmektedir.  

Sorun temelde hem firma hem çevre ve toplum açısından bir sürdürülebilirlik 

konusudur. Aldığı hammadde ve malzemenin sadece belirli bir miktarını satılan mamule 

çeviren bir firmanın, bu kadar randımansız çalışan firmalar nedeniyle kaynakları etkin 

kullanılamayan bir ekonomi ve toplumun, üretime sağladığı kaynakların yarısından 

fazlası kendisine atık madde veya hurda olarak dönen bir eko sistemin sürdürülebilir bir 

refah düzeyi ve geleceği olduğundan bahsetmek oldukça güçtür. Bankaların da kredi 

borçlusu firmalarının takibini bu perspektifte yapmaları gerektiği düşünülmektedir. 

Bu bağlamda maliyet muhasebesinin, çevresel yönetim muhasebesinin bilgi 

toplayıcı bir taşeronu gibi çalışarak üretime dönük olarak mevcut durumun saptanması 

ile alınan verimlilik artırıcı önlemlerin sonuçlarının takip edilmesini sağlayan raporlama 

mekanizmasının oluşturulmasını sağladığı söylenilebilir. 

Çevresel yönetim muhasebesinin isteklerine karşılık verebilecek nitelikte 

çevresel maliyetleri diğer maliyetlerden ayırd ederek analiz ve raporlama yapabilen bir 

maliyet muhasebesi sistemi kurulduğunda sonuçların istenilen detay ve etkinlikte olması 

için şirketin bu konudaki kararlılığını içeri ve dışarı tüm ilgililere açıklaması son derece 

önemlidir. 254  Şirket yöneticilerinin tüm fonksiyonları başarıyla çalışan bir çevresel 

yönetim – maliyet muhasebesi çifti yaratabilmelerinin sürekli emeğe dayalı ve zaman 

alan bir süreç olduğunu bir kere sistem kurgulamanın yeterli olmayacağını bunun 

sadece başlangıç aşamasını teşkil ettiğini bilmeleri gerekmektedir. Bu perspektiften 

çevresel maliyet muhasebesinin oyun kuralına göre oynandığı takdirde hem kaynak 

                                                 
254 Study Group for Developing a System for Environmental Accounting Environment Agency Japan, Developing an 
Environmental Accounting System,  s.8, s.9 ve s.10. 
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kullanımında tasarruf sağlayan hem maliyetleri düşüren bir kazan kazan stratejisi aracı 

olduğu söylenebilir.255 

Maliyet muhasebesine çevresel perspektiften getirilen tanımlar arasındaki 

farklar kurumların muhasebe uygulamalarının değişik yöntem ve stratejilere 

dayanmasına neden olmaktadır.  

Örneğin Avrupa Komisyonu (EC – European Commission) çevresel maliyet 

muhasebesini “çevresel kaynakların kullanımı ve tüketiminin üretim maliyetinin bir 

parçası olarak muhasebeleştirilmesi ve piyasa fiyatlarıyla gösterilmesi” olarak 

tanımlamaktadır. Buna karşılık CICA aynı konuda “firmanın dahili maliyetleri ile 

üretiminin çevreye verdiği etkilerden oluşan harici maliyetlerinin entegrasyonu” 

ifadesini tercih etmektedir. IFAC ise “çevresel maliyet muhasebesi geleneksel üretim 

maliyetleri, çevresel maliyetler ve sosyal maliyetlerin tespit, teşhis, sınıflandırma ve 

kombine edilerek kompleks üretim maliyetinin tespit edilmesidir” tanımından yola 

çıkmaktadır. Çevresel maliyet muhasebesini kullanan öncü firmalardan Ontario Hydro 

ise firmanın faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin yarattığı harici 

maliyetlerin dahili üretim maliyetleriyle bileşimi olarak durumu değerlendirmektedir. 

Temelde aynı bile olsa kurum ve organizasyonlar arasındaki farklar her bir bağımsız 

kurumun kendi görüşleri ihtiyaçları ve olanakları doğrultusunda farklı seçenekler 

üretmelerine yol açabilmektedir. 

Çevresel yönetim muhasebesi, finansal muhasebe ve maliyet muhasebesi 

ilişkisi açısından en önemli unsur şirket ve onun karar vericileri adına zamanı ve 

kaynakları en etkin kullanan yapının kurulabilmesi için bu üç disiplinin birbirini anlıyor 

ve her bir disiplin bir diğerinin hedeflerine uygun çıktı verebiliyor olmasıdır. Bu 

kapsamda şirketlerde en sık meydana gelen sorun finansal muhasebenin kayıt düzeni ile 

maliyet muhasebesinin sınıflama ve analiz sonuçlarının çevresel yönetim 

muhasebesinin ihtiyaçlarını karşılamaması nedeniyle “tekrar kayıt” ve “tekrar sınıflama” 

işlemlerine başvurulmasıdır. Muhasebenin en genel pratik olgularından birisi de “tekrar 

                                                 
255 Thomas Loew ve Diğerleri, Guide to Corporate Environmental Cost Management, Federal Environment 
Ministry & Federal Environmental Agency, Almanya, 2003, s.7. 
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kayıt” ve “tekrar sınıflama” işlemlerinin bir işi iki kere yapmaktan dahi fazla zaman ve 

kaynak israfına yol açmasıdır.  

Ayrıca düzeltme ana başlığı altında tanımlayabileceğimiz bu tür duplike 

faaliyetlerin icracı personelin konsantrasyon, motivasyon ve işe olan sevgisini azaltığı 

da bilinmektedir. Bu nedenle şirketlerin finans, bütçe ve muhasebe ana başlıklarında 

toparlayabileceğimiz mali işler departmanlarının sürekli bir koordinasyon içinde 

çalışmaları, dönem başlarında döneme yönelik hedefleri beraberce etüd etmeleri, 

bunların en üstü koordinasyon ve istişare için icracı bir komite veya kurulun teşkil 

edilmesini ilgili birimlerden talep etmeleri gerekmektedir.  

İdeal olan kayıt, analiz ve raporlama sisteminin vaka oluştuğu anda bunu 

değerlendiren eş anlı çalışma modeline oturmasıdır. Eğer kayıt ve analiz zaman geçtikçe 

gerçekleştiriliyor, sınıflamaların doğruluğu dönem sonlarında kontrol ediliyorsa bir çok 

düzeltme ve tekrardan yapma işleminin gerçekleşeceği aşikardır. Çevresel muhasebeyle 

ilgili konuların muhasebe ve finansman departmanlarında çalışan kişiler için çok aşina 

olunan konular olmaması nedeniyle riskler bu anlamda daha da fazla oluşabilmektedir. 

Girdi çıktıya dayalı analizlerin etkinliği raporlamaların sonuçlarının günlük 

hayatta kullanılmasıyla arttığı düşünülmektedir Bu nedenle çevresel yönetim 

muhasebesinin sonuçlarını karar verme aşamalarında bir done olarak kullanan üst düzey 

yöneticilere hem konunun önemi, hem konunun öneminin sürekli vurgulanması 

gerektiği anlatılmalıdır. 

Günümüz çevresel yönetim muhasebesinde en etkin ve yaygın kullanılan 

yöntem akış yönetimidir. Akış yöntemi malzeme ve enerji akışının maliyet 

karakteristiklerine odaklanır. Yöntemin ana amacı üretim sürecinin bir uçtan diğer uca 

malzeme ve enerji anlamında verimli olacak şekilde iktisaden ve ekolojik açıdan 

optimizasyonunun sağlanmasıdır. 256 Model tüm ilintili malzeme ve enerji giriş ve 

çıkışlarını bir akış şeklinde takip eder, akışlar üretim, stoklama, dönüşüm gibi farklı 

prosesler arasında bir link oluşturur.  

                                                 
256 Daniel Heubach ve Gunnar Jürgens, “Flow Cost Accounting: Environmental and Economical Analysis of 
Material Recycling Loops in Industry”, Fraunhofer Institute for Industrial Engineering (IAO), Corporate 
Environmental Management,  Stuttgart, 21 Ekim 2002, s.2. 
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Akış yönetiminin üç temel katmanı) vardır.257  

1. Veri Bazı (Akış Modelinin Oluşturulması) 

Model tüm ilintili maliyet ve malzeme miktarlarını içermeli, malzeme 

akışlarını haritalamalıdır. Bunun üretimin doğal adımlarını takip etmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bu bilgiler bir sonraki akış analizlerinin temelini teşkil eder. 

2. Muhasebe Elemanları (Maliyet Verilerinin Toplanması) 

Malzeme akış muhasebesi yoluyla akan malzemenin miktarı, parasal değeri 

takip edilir, veriler test edilir, sistemsel maliyet muhasebesi ile sistem maliyetleri akışa 

eklenir. 

3. Sonuçlar ve Rapor Formları (Süreçlerdeki Maliyetlerin Çıktılara Yüklenmesi) 

Maliyetler önce kategorize edilir (tedarik, depolama, üretim, lojistik vs) ve akış 

matriksine uygun bir şekilde nihai çıktılara paylaştırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
257 UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures 
and Principles, New York 2001, s.84,s.85 ve s.86. 
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Üretime dayalı firmalarda muhasebecilerin girdi ve çıktı için kullandığı temel 

hesap ve parametreleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.258 

Tablo 3.10. 

Girdi / Çıktı Hesap ve Parametre Tablosu 

 
Miktarsal Bazda Girdi  

(Kg, Kwh, Litre vs) Miktarsal Bazda Çıktı 

Hammaddeler Ürün: 
Yardımcı Malzemeler                   Ana Ürün 
Ambalaj Malzemeleri                   Yan Ürünler 
Sarf Malzemeleri Katı Atıklar 
Ticari Mallar                   Belediyeye Verilen 
Enerji:                   Yeniden Kullanılan 
         Gaz                   Çevreye karışan 
         Kömür Atık Sular 
         Fuel Oil                   Miktar 
         Diğer Yakıtlar                   Ağır Metaller 
         Yenilenebilir (biokütle, ağaç)                  COD 
         Güneş, Rüzgar, Su                  BOD 
         Dışarıdan Satın Alınan Isı (su veya 
buhar olarak)  Atmosferik Emisyon 

         Dışarıdan Alınan Elektrik                    CO2 
         İçeride Üretilen elektrik (otoprodüktör)                    CO 
Su:                    NOx 
         Belediyeden Alınan                   SO2 
         Yeraltı Kaynağından Temin edilen 
(Artezyen)                   Toz 

         Kaynak Suyu                   FCKws, NH4, VOCs 
         Yağmur veya Diğer Yüzey Suları                   Ozon Delen Çıktılar 
Kaynak UN ESA259 

 

Varlık akış tablosu ise bir koordinasyon ve takip sistemini betimlemektedir. 

Çevresel yönetim muhasebesine veri ve bilgi sunan maliyet muhasebesi farklı alt bilgi 

sistemlerinden yararlanır. Varlığın cinsine ve fiziksel özelliklerine uygun olarak bazı alt 

                                                 
258  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.43. 
259  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.43 
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bilgi sistemlerinin o varlık bazında bilgi toplama ve analiz sürecine katkısı olmayabilir. 

Örneğin elektrik stok edilemediği için stok yönetimi alt bilgi sisteminin bu noktada 

fonksiyonu bulunmamaktadır. 

 

Tablo 3.11 

Varlık Akış Dengesi Takip Tablosu 
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Ham maddeler OK OK OK OK OK OK OK  OK OK  

Yardımcı Malzemeler OK OK OK OK OK OK OK  OK OK  

Ambalaj Malzemeleri OK OK OK OK OK OK OK  OK OK  

Sarf Malzemeleri OK OK OK OK    OK OK OK  

Enerji OK OK OK     OK OK OK  

Su OK OK OK     OK  OK  

Ürün OK OK OK       OK  

Katı Atıklar OK  OK     OK OK OK  

Atık Sular OK  OK     OK  OK OK 

Atmosferik Emisyon OK       OK  OK OK 

Kaynak: UN ESA260 

 

Tablonun dikey ekseninde Girdi / Çıktı analizinin temel hesap ve takip 

kalemleri yer almaktadır. Yatay eksende ise veri uyumunu takip eden ve aynı zamanda 

sistem bilgi kaynağı olarak da görev yapan alt bilgi sistemleri yer almaktadır.  

Girdi / Çıktı analizinin etkin bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki konuların 

net, şeffaf ve anlaşılabilir şekilde ortaya konması gereklidir.261 
                                                 
260 UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures 
and Principles, s.44. 
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• Üretim sürecinde hangi hammadde ve malzemeler kullanılmakta ve 

hangi hesaplarda kaydedilmektedirler?, 

• Hangi çevresel maliyetler hangi hesaplarda izlenmekte, bunlardan 

hangisi direkt maliyet hangisi endirekt maliyet (genel gider) olarak kabul 

edilmektedir?, 

• Hangi miktarda hammadde, malzeme, yardımcı malzeme ve enerji 

kullanılmaktadır (birim dönemde)?, 

• Malzeme stok numaraları varmıdır, varsa ne anlamda 

kullanılmaktadırlar?, 

• Üretim prosesinde kullanılan tüm malzemeler muhasebe sisteminde 

kayıtlımıdırlar?, 

• Maliyet merkezleri ve maliyet taşıyıcılar hangi düzen ve mantığa göre 

oluşturulmakta ve detaylandırılmaktadırlar?, 

Firmaların atık madde ve emisyonları çevresel maliyet muhasebesi üzerinden 

takip ve tespit edebilmeleri için kendi üretim teknikleri, teknolojik altyapıları ve 

mühendislik algoritmalarına uygun olarak hesap planında özel eklemelere gitmeleri 

gerekebilir.262  

Çevresel yönetim muhasebesi uygulamalarıyla nitelikli sonuçlara ulaşabilmek 

için bilgi homojenliğinin üst seviyede olması gerekir. Pratikte en fazla yapılan hatalar 

sürece giren maddelerin sürecin farklı alt bölümlerinde farklı birimlerle takip ediliyor 

olması, bir diğeri ise bazı bölümlerin ürünleri tek tek izlerken bazılarının gruplayarak 

izliyor olmasıdır. Bu tür hataları ve eksikleri gidermenin temel yolu mühendislik 

uygulamalarıyla muhasebe uygulamalarını uyumlaştırarak konuşturan ara programların 

kullanılmasıdır. Bu programların özellikle ERP uygulamalarının çevre ile ilintili 

                                                                                                                                               
261  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.45. 
262  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.45 ve s.46. 
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olmayan maliyetleri de derleme riski olduğu için maliyet tanımlamalarının hassasiyetle 

yapılmasında fayda vardır.263 

Bu tür çalışmaların ağırlıklı manuel yapılıyor olması özellikle büyük ve çoklu 

ürün gruplarında çıktı alan endüstriyel şirketlerde süre kaybı ve hatalı raporlamaya 

sebep olma riski taşımaktadırlar. Yapılan uygulamaların analizi sonucunda elektronik 

bilgi akışında finansal muhasebenin fatura takip düzeni ile maliyet muhasebesinin kendi 

ihtiyaçlarına göre yarattığı iş emri ve ürün grubu bazlı takip sistemlerinin kombine 

çalıştırılmasının en etkin sonucu verdiği anlaşılmaktadır. Bunu sağlamanın en temel 

yolu bir malzeme sisteme girdiği andan itibaren finansal muhasebenin bunu hem fatura 

tutarı hem fiziksel birim olarak sisteme alması, maliyet muhasebesinin ise kendi iş takip 

formlarında kullanılan malzemeye ait fatura bilgilerini de içeren bir çalışma yöntemi 

kullanmasıdır. Eğer sistem bu tür bir bilgi kombinasyonu içerecek olursa finansal 

raporlamalar ile fiziksel sonuçlar arasındaki farklar asgariye inecek, kontrol veya hata 

bulma gibi “tekrar” karakterli iş yükünde azalma meydana gelebilecektir.  

Maliyet muhasebesinde kayıt yapılırken her bir sipariş emri sonunda sistemin 

gözden geçirilmesi, şartlar gerektiriyorsa yeni hesap numaralarının açılması hatta 

malzemelerin takip edildiği hesap numaralarının değiştirilmesi gibi düzeltici / geliştirici 

önlemlere başvurmakta fayda bulunmaktadır. 

Çevresel maliyet muhasebesinin tüm bu analiz, kayıt, sınıflama ve raporlama 

faaliyetlerinde en etkin sonucun alınması için gerekli hedef unsurlarının başında atık 

madde analiz ve takibi gelmektedir. Üretim prosesinin her aşamasında oluşan atık 

maddeler kontrol edilemeyip doğaya salınan ekosisteme zararlı atık maddeler, 

belediyeye teslim edilen atık maddeler, tekrar üretime hammadde  veya ara mamul 

olarak kazandırılabilen atık maddeler gibi temel kategorilerde takip edilmektedir. Bu 

takibin profilini belirleyen iki temel unsurdan birincisi ülkede yürürlükte bulunan yasal 

çevre mezuatının atık madde tanımı diğer ise firmanın kendi spesifik ürün gamı ve 

üretim teknolojisinden kaynaklanan pratik atık madde tanımıdır.  

                                                 
263 Thomas Loew ve Diğerleri, s.8. 
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Çevresel yönetim muhasebesi uygulamalarında en yaygın karşılaşılan 

yaklaşımlardan birisi  Japonya Ticaret Bakanlığı örneğinde olduğu üzere atık maddeyi 

kolay tanımlayabilmek adına bir denklem bakiyesi olarak tanımlamaktır264 

Malzeme Girdisi + Dönem Başlangıç Stokları – Üretilen ürünlerde kullanılan 

malzeme – Dönem Sonu Stokları = Atık madde ve malzeme kaybı 

Çevresel yönetim muhasebesinin, firmanın ekosisteme olan etkisinin asgariye 

indirilmesi ve parası ödendiği halde kullanılamayan hammadde kavramının yerleşik 

hale gelmemesi için  ilk aşamada önlemler alınması gereğini ortaya koymak, ikinci 

aşamada bunun takip ve raporlamasını yapıp üçüncü aşamada önceki durum / güncel 

durum analizini yapmaya yetecek kadar kıyaslamalı analiz gerçekleştirmek gibi 

geçişken bir iş sürecini yürütmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Çevresel yönetim muhasebesinin takip ve kıyaslamalı analizleri sonuç verdiği 

takdirde atık madde ve emisyon oluşturan maddelerin geri kazanım oranları atmaya 

başlayacaktır. Bir başka ifadeyle çevresel yönetim muhasebesinin temel felsefesi sıfır 

fireyle ve sıfır çevresel zararla çalışabilecek üretim prosesini dizayn edebilmektir. 

Çoklu ve homojen ürün üretmeyen firmalarda her bir yeni ürün veya ürün grubunun 

üretimine ticari olarak başlandığında ilk faaliyet dönemi karşılaştırma yapmadan 

geçecektir. Pratikte üretim iki haftalık olduktan sonra geçmişle kıyaslama başlamaktadır 

buna rağmen en azından bir çeyrek yıl tamamlanmadan sağlıklı yorum yapmak çok 

kolay değildir.  

Sistemin etkinliğinin doğru bir şekilde ölçümlenmesi için atık maddelerin 

sınıflanması ve buna uygun olarak kaydedilmesi sürecinde bunlarla ilgili ekipmanın 

amortismanı, alınan dış servisler, atıklarla ilgili çalışan personelin maliyeti, kullanılan 

enerji, katlanılan cezalar, sigorta yerine koyma maliyetlerinin tespiti ile bunlarla ilgili 

gelir gider hesaplarının oluşturulması gerekmektedir. 265 

                                                 
264  Ministry of Economy, Trade and Industry, Environmental Management Accounting (EMA) Workbook, 
Japonya, Haziran 2002,  s.15. 
265 IFAC, International Guidance Document, Environmental Management Accounting, New York 2005 s.43 ve 
s.44. 
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Buna ilave olarak temizleme, taşıma ve üçüncü taraflardan alınan hizmetler 

kaleminde atık maddelere yönelik olarak bir kayıt olup olmadığı her zaman kontrol 

edilmelidir. Atık maddelerin çevresel yönetim muhasebesi analiz ve raporlama 

süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılması hususunda satın alma departmanları anahtar 

rol oynamaktadır. Bu departman çevresel zararları olan atık maddeleri içeren hammadde 

ve yarımamullerin kaynaklarını ve hangi malzemenin ne kadar potansiyel zararlı atık 

madde içerdiğine dair tüm bilgilere liste halinde sahiptir. Satın alma departmanı aynı 

zamanda potansiyel tehlike içeren tüm malzemeleri miktarlarıyla beraber kayıt etmelidir.  

Bir atık malzeme potansiyel olarak geri kazanılabilir nitelikte bir madde olsa 

dahi eğer geri kazanma işlemine tabi tutulmadan belediye atık toplama ekiplerine çöp 

niteliğinde veriliyorsa geri kazanım özelliği kullanılmadığı için çöpe giden atık madde 

olarak sınıflandırılmalıdır. 

Kendi elektrik enerjisine üretme tesisine sahip (otoprodüktör) bazı endüstriyel 

firmalarda atık malzemelerin yanmaya uygun olanları enerji tesisinde yakıt olarak da 

kullanılabilmektedir (kendine ait elektrik üretme ünitesi olan demir çelik tesislerinde bu 

amaçla cüruf yakılması gibi) Bu durumda söz konusu madde atık madde olarak değil 

üretilen enerjinin içsel yakıtı olarak kaydedilmelidir. 

Ülkelerin kayıt mevzuatları atıkların kaydedilmeleri konusunda farklılıklar 

yaratabilmektedir. Örneğin bazı ülkelerde firmalar sadece ekosisteme zararlı etkisi olan  

atık maddeleri takip ve raporlamakla yükümlüyken bazı ülkeler belediyeye çöp sıfatı 

altında verilen, enerji içsel yakıtı olarak kullanılan ve geri dönüşüme gönderilen tüm 

atıkların gerek parasal gerek miktarsal bazda takibini şart kılmaktadır. Çevresel yönetim 

muhasebesinin etkin bir sonuç verip karar vericilerin yeni politika ve stratejileri daha 

etkin kurgulamasına yardımcı olabilmesi için mevzuatın şart koşmadığı durumlarda 

dahi atık maddelerin sadece ekosisteme zararlı atıklar olarak değil aynı zamanda çöp 

olarak atılan atıklar ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar olarak ayrıştırılıp 

kaydedilmesinde fayda olduğu düşünülmektedir. 
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3.5. ÇEVRESEL YÖNETİM MUHASEBESİNE YAKLAŞIM 

3.5.1     İşletme Faaliyetleri İçindeki Yeri ve Fonksiyonları 

Çevre olgusunun taşıdığı önem toplum içerisinde artarken firmaların 

faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak için politika ve stratejilerini kamuoyununun bu yeni 

değer yargısına dikkat ederek belirlemeleri gerekmektedir.266 Çevre ve çevresel yönetim 

muhasebesi olgularının işletme faaliyetleri içerisinde yer bulması sürdürülebilirliğin ve 

toplum refahı maksimizasyonunun elde edilebilmesi için hizmet ve mal üretiminde 

çevresel değerlerin gözetilmesi gereğinin idrak edilmesinden sonra gerçekleşmiştir. Bu 

anlamda çevresel yönetim muhasebesinin varlığının sosyal sorumluluk ilkesinin 

yükselişiyle paralellik arz ettiği ifade edilebilir.  

Firmaların mal ve hizmet üretimlerinin çevreye olan olumlu ya da olumsuz 

etkilerinin ilk olarak gözlenmeye başlaması seri üretim ve ölçek ekonomisi 

kavramlarının gündeme geldiği sanayi devriminin başlangıcına kadar uzanmaktadır. 

Sanayileşmeye ilk geçen İngiltere örneğinde olduğu üzere Thames nehrindeki ani 

ekosistem çöküşü ya da Almanyadaki madencilik bölgelerinde tespit edilen yaygın 

solunum yolu hastalıkları gibi örnekler kontrolsüz gelişmenin bireylere kadar uzanan bir 

faturası olduğunun sinyallerini vermiştir. Bununla birlikte sosyal sorumluluk ve bu 

anlamda çevresel değerlerin gözetilmesi uzun yıllar boyunca makro düzeyde bir kamu 

sorumluluğu olarak algılanmış, firmaların mikro düzeydeki sosyal sorumluluğu kavramı 

ise ancak 1950’li yılların sonu ile 1960'ların başlarından itibaren gündeme gelmiştir.  

Sosyal sorumluluk kavramı oldukça geniş bir spektruma sahiptir. En kısıtlı 

tanımıyla sosyal sorumluluk ticari olan ve olmayan tüm faaliyetlerde eşitlikçi kurum 

karakteri sergileyip dürüst bir nitelik taşımayı, kamu, toplum ve personeliyle ilişkileri 

açısından uyumlu bir görüntü oluşturmayı anlatmaktadır. Geniş tanımına baktığımızda 

ise sosyal sorumluluk, firmaların faaliyet gösterdiği toplum(lar)da salt kendi 

operasyonlarından sorumluluk duyması değil aynı zamanda 3. kişi ve kurumlarca 

kendileri dışında oluşturulan sosyal nitelikli sorunların çözümlenmesinde de aktif rol 

üstlenme isteğidir. Çevresel yönetim muhasabesi söz konusu sorumluluğun yerine 
                                                 
266 Daniel Blake Rubinstein, Environmental Accounting for the Sustainable Corporation: Strategies 
and Techniques, 2009, s.54-s.61. 
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getirilmesi için gerekli bilgi akışı ve raporlama mekanizmasını oluşturma fonksiyonunu 

üstlenmektedir. Bu mekanizmanın nasıl çalıştığını tam olarak ortaya koyabilmek için 

sosyal sorumluluğun geniş tanımına da kısaca bakmanın faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 

Günümüzün kompleks ilişkiler içeren sosyal yaşantısında firmalar sadece 

finansal tablolarında dönem sonlarında oluşan amortisman öncesi faaliyet karı veya 

vergi sonrası net dönem karı gibi mali performans indikatörleriyle değil bulunduğu 

toplumun tüm sorunlarıyla ilgili olmak durumundadırlar.267 Bu olgu firmanın toplumun 

döngüsünü sağlayan hukuki, idari, beşeri, teknoloji, vs faktörlerle sürekli iletişim ve 

etkileşim içerisinde olmasından kaynaklanmaktadır. Sanayi devriminin başlangıcından 

bugüne kadar olan insan-çevre ilişkisini incelediğimiz zaman bilinçsizce yürütülen bir 

önce tahrip et sonra yerine koymaya veya rehabilite etmeye çabala şeklinde bir 

yaklaşımın hakim olduğunu görüyoruz. Bu nedenle iktisadi gelişme genellikle çevre 

kirlenmesi, doğal kaynakların bir çok açıdan yerine konamayacak ölçüde tahrip 

edilmesi, kentsel yaşam kalitesi ve huzurunun bozulması gibi sosyal ve iktisadi 

sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu oluşum salt liberal kapitalist ülkelerde değil 

sosyalist, komunist ve devletçi ekonomileri benimseyen ülkelerde de görülmüştür. Bu 

nedenler ışığında sorunların temelinde insanın kendisini bilinçsiz hale getirecek ölçüde 

solo gelişimine odaklanması ve gelecek kuşakları dahi ihmal edecek boyutta kısa vadeli 

düşünmesi gerçeğinin yattığı düşünülmektedir. 

Çevre ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesiyle firmalar ilk planda kendi 

etki alanları dahilinde önlemler alma ve bunu icraate dökme yolunu benimsemektedir. 

Bu icraatlar incelendiğinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bazen iyiniyetli 

ama bilinçsiz davranış modelleri sergiledikleri de görülebilmektedir. Örneğin çevreye 

zararı olmayan atıkların yeniden kazanım döngüsünün tesis edilmesi, temiz ve biolojik 

hayata uygun olan su kaynağının yeniden temizlenmesi için maddi kaynak ve zaman 

ayrılması gibi. Daha yüksek nitelikli personele haiz ve araştırma geliştirme fonlarıyla 

kurumsal bilinç düzeyini artırma  şansına sahip büyük ölçekli firmaların pek düşmediği 

bu tür kontrolsüz iyiniyet uygulamalarının sonunda genelde mali verimsizlik ile 
                                                 
267 Norvegian Ministry of Foreign Affairs, Corporate Social Responsibility in a Global Economy to 
the Storting, Report No. 10 (2008–2009),  s.6 ve s.7. 
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karşılaşılmaktadır. Bilinçsiz sosyal sorumluluğun yarattığı mali verimsizlik çevre için 

ayrılan bu fonların yeniden kazanımların sağladığı katmadeğerin fonun anaparasını 

karşılamaması şeklinde tanımlanabilir. Bu anlamda “çevreyi koruduğunuz takdirde 

yalnız doğa değil, işletmeniz de kazanır” görüşünü “bilinçli koruma yaptığınız takdirde 

doğa ve işletmeniz kazanır aksi takdirde siz kaybedersiniz doğanın kazanımı ise şansa 

bağlıdır” şeklinde yeniden kurgulamak daha rasyonel görülmektedir.  

Bu yorumdan yol çıkarak çevresel yönetim muhasebesinin, firmanın çevreye 

olan sorumluluğunu yerine getirirken, rasyonel yönetmesi gereken süreçler için gerekli 

olan bilgi akışının düzenleyen ve raporlayan bir sistem olduğu iafde edilebilir. Çevresel 

yönetim muhasebesine organizasyon ve muhasebe bilgi sistemi içerisindeki yeri 

perspektifinden bakıldığında temel belirleyici unsurun çalışmanın nerede ve kimin için 

yapıldığı sorularının cevabında olduğu görülmektedir. En geniş anlamıyla çevre 

muhasebesi ürünlerinin muhatabının borç verenler, küçük yatırımcılar, kamu otoritesi 

veya toplum gibi 3. şahıslar olduğu durumlar dışsal çevre muhasebesi, buna karşılık söz 

konusu ürünlerin muhatabının kurumun içinde karar veren yöneticiler olduğu 

durumlarda ise içsel çevre muhasebesi olarak adlandırılmaktadır. 268  İçsel çevre 

muhasebesi yerine giderek daha artan bir yoğunlukta çevresel yönetim muhasebesi 

(ÇYM) veya uluslararası literatürde kısaca EMA (environmental management 

accounting) ifadesi kullanılmaktadır. 

Çevresel yönetimim muhasebesinin kapsam ve faaliyet konuları hakkında 

akademik ve iş çevrelerinde bir çok tartışmalar mevcuttur. Bununla birlikte Birleşmiş 

Milletler Örgütü’nün 2001 yılında yayınladığı Çevresel Yönetim Muhasebesi: 

Prosedürler ve İlkeler adlı yayınındaki genel yaklaşım genel kabul görmektedir. 

Birleşmiş Milletler yaklaşımına göre çevresel yönetim muhasebesi temelde içsel 

yöneticilerin almak zorunda oldukları çevresel kararların veya genel maksatlı 

kararlarının çevre boyutunun doğru baza oturması için gerekli bilgilendirme ve 

raporlamayı parasal ve fiziksel bazda ayrı ayrı gerçekleştirir 269 . Bunları yaparken 

finansal muhasebenin kayıt ve raporlarından, maliyet muhasebesinin analiz 
                                                 
268 Japan Ministry of Economy, Trade and Industry, Environmental Management Accounting (EMA) Workbook, 
Tokyo, Haziran 2002, s.8. 
269  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.4, s.5 ve s.7. 
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sonuçlarından ve diğer tüm içsel bilgi kaynaklarından faydalanabilir. Ulaşılan sonuç ise 

kurumun faaliyetleri çerçevesinde geçmiş verimliliğin tespit edilmesi, sorunların analizi, 

kısa ve uzun vadeli bütçe ve yatırım planlarının hazırlanması şeklinde ortaya çıkar. 

Tablo 3.12 yukarıda betimlenen çalışma şeklini özetle göstermektedir. 

Tablo 3.12. 

Çevresel Yönetim Muhasebesi Araçlarının Sınıflandırılması Tablosu 
Çevresel Yönetim Muhasebesi 

Parasal ÇYM Fiziksel ÇYM 

Geçmiş Odaklı Araçlar Gelecek Odaklı Araçlar Geçmiş Odaklı Araçlar Gelecek Odaklı Araçlar 

Yıllık bazda çevresel 

harcama ve maliyet kayıtları 

Çevresel harcamalara 

yönelik yatırım planları 

Malzeme enerji kullanım 

miktar-stok dengeleri 

Fiziksel çevre bütçesi ve 

fiziksel yatırım planları 

 Gelecek projelerin çevre 

maliyet tasarrufu ve 

faydalarının hesaplanması 

Çevresel performans 

değerlendirme göstergeleri 

ve kıyaslama 

Sayısallandırılmış performans 

hedefleri konulması 

Çevresel harcama, maliyet ve 

sorumlulukların dışarı karşı 

raporlanması  

 Fiziksel kullanım, kayıp 

ve kazanımların dışsal 

mercilere raporlanması 

Daha temiz üretim ve etkin 

malzeme  yönetimi gibi 

konularda çevresel yönetim 

prosedürlerinin tasarlanması 

Kaynak: United Nations270Economic and Social Affairs Department 

 

3.5.2. Çevresel Yönetim Muhasebesinin Katmadeğer Etki Alanı 

Çevresel yönetim muhasebesi toplam muhasebe bilgi sistemi içerisinde önemli 

işlevlere sahip olup karar vericilere sağladığı katma değer yüksektir. Çevresel muhasebe 

içerdiği yöntemlerle çevrenin ekonomiye katkısını ve bunun karşılığında ekonominin 

çevreye olan etkisini ölçümleme ve takip etme olanağı sağlar.271Çevresel muhasebenin 

yüksek katmadeğer yaratması kullandığı metodlar ve yerine getirdiği fonksiyonların bir 

bileşimi olarak firmanın karar mercilerine doğal kaynak kullanım performansı, koruma 

ve yerine koyma maliyetleri, para ve mal akışlarının karşılaştırmalı verimlilik analizi 

gibi unsurlar içeren genel büyük bir resim sunabilmesidir.  

                                                 
270  UN Economic and Social Affairs Department, Environmental Management Accounting Procedures and 
Principles, s.4. 
271 INTOSAI Working Group on Environmental Accounting, Environmental Accounting Current Status and 
Options for SAI’s, 2010 www.environmental-auditing.org, ISBN 978-9949-9055-1-5 , s.9. 
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Çevresel yönetim muhasebesinin özellikle etkili olduğu karar süreçlerinden 

bazıları şöyle sıralanabilir;272 Ürün dizaynı, ürün ve ürün gamı seçimi, süreç dizaynı, 

tesis yer seçimi, insan kaynakları yönetimi, satın alma, ürün ve süreç maliyet tespiti, 

risk ve sorumluluk yönetimi, stratejik planlama, tedarikçi seçimi, saklama ve dağıtım 

teknoloji ve metodolojilerinin seçim, sermaye yatırımları, maliyet kontrolü, atık 

yönetimi, maliyetlerin ürün ve üretim merkezlerine dağıtılması, ürün fiyatlama, 

performans değerlendirme ve kapasite artışı (tevsi) yatırımları. 

Çevresel yönetim muhasebesi yarattığı geri beslemeler yoluyla personelin 

çevre bilinci ve sosyal sorumluluk anlamında yetersiz kaldığı noktaları belirtir. Bu 

noktaların giderilmesi için gerekli eğitimler, ödül ve ceza yönetmelikleri, ve doğru 

performans ölçüm sistemleri kurgulanmalıdır.273 Çevresel yönetim muhasebesi maliyet 

muhasebesi kaynaklarını kullanarak beşeri hataların yoğunlaşma alanlarını tespit edip 

karar vericilere çözüme giden yolda destek olur. 

Çevresel yönetim muhasebesinin yukarıda anılan ve aktif katma değer yarattığı 

süreçlerden kaynakların etkin kullanıldığı süreçlere ulaşılması hedeflendiği 

düşünülmektedir. Örneğin inşaat sektöründe kaynak kullanımının minimize edilmesi, 

negatif çevresel etkilerden kaçınmak ve insan ihtiyaçlarını kültürel değerlere hassasiyet 

göstererek karşılamak gibi hedeflere ancak etkin kaynak kullanımıyla ulaşılabileceği 

düşünülmektedir. 274 

Çevre Muhasebesinin etkin kullanımıyla çözüm bulunabilecek temel işletme 

kararları arasında en önemlilerinin aşağıdakiler olduğu düşünmektedir. 

• Yer seçimi,  

• Ürün seçimi, 

• Üretim teknolojisi seçimi, 

• Saklama ve dağıtım teknoloji ve metodolojilerinin seçimi, 

• İnsan kaynakları yönetimi 

                                                 
272 US Environmental Protection Agency, Snapshots of Environmental Cost Accounting, Mayıs 1998, s.4. 
273 Piroska Harazin ve Gy Horwath, Relation Between Environmental Accounting and Pillars of Sustainability, 
World Academy of Science, Engineering and Technology 59, 2011, s.1883. 
274 Jorge Vanegas, Annie R. Pearce, Public Policy And Natural Resources Management, s.10 
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Firmaların fabrika yerinin doğru seçimi, çevreyi daha az kirleten teknolojilerin 

ve çevreyi daha az kirleten kimyasal maddelerin seçilmesi, arıtma sisteminin doğru 

tespiti, kullanılan kimyasal madde miktarının azaltılması , atık su miktarının azaltılması, 

ve mümkünse tekrar kullanılması ile atıklardan bazı maddelerin geri kazanılması 

yaklaşımlarına başvurarak çevresel maliyetlerini azaltmaları beklenmektedir.275 

Anılan karar süreçlerinde çevresel maliyetlerin yanı sıra özellikle 

organizasyonların alt seviyelerinde parasal olmayan bilgi ve verilere de yer verilmesi 

günümüzde sıklıkla rastlanmaktadır. 276  Firma üst yönetimlerinin ise kararlarında 

parasal değerlere verdikleri öncelik hala devam etmektedir. Bu tercihdeki gelişmeler 

çevresel muhasebeninin geleceği açısından da önem arz etmektedir. Çevresel yönetim 

muhasebesinin söz konusu süreçlerdeki fonksiyonunu tek tek etüd etmenin faydalı 

olacağı düşünülmektedir.  

3.5.2.1. Yer Seçimi  

Yerseçimi hem şirket merkezi hem üretim ve depolama gibi lojistik 

merkezlerinin doğru coğrafi konumlandırmasını içerir. Çevre muhasebesi geçmiş ve 

cari maliyet kayıtlarından yola çıkarak bir ürünün üretilmesi için en ideal noktayı 

tanımlar. Örneğin ideal yer hammaddeye, nihai tüketiciye, personelin ikamet alanlarına 

veya liman gibi ana ulaştırma merkezlerine optimum uzaklıkta olmalıdır. Aksi takdirde 

firma için taşıma maliyetleri artarken, taşıt araçlarının karbon emisyonlarından trafikten 

mütevellit ses kirliliğine kadar bir çok yan etki ekolojik sisteme yansıtılmış olacaktır. 

Kültür ve fiziksel çevrenin uygun olduğu bazı yerlerde firmalar üzerinde oluşan 

toplumsal baskı, doğal alanların ve ekolojik toplumların sürdürülebilirliğini 

sağlar. 277 Firmaların bu baskıyı en az hissedecek bölgeleri üretim yeri olarak 

seçmelerinde fayda olduğu düşünülmektedir. 

 

                                                 
275 Alagöz, Ali, “Çevre Muhasebesi ve Çevresel Maliyetler”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik 
Araştırmalar Dergisi, s. 155 
276 Macve, s.15. 
 
277 Philip Sutton, A Perspective on Environmental Sustainability, A paper for the Victorian Commissioner for 
Environmental Sustainability, Victoria State Australia, 2004, s.2. 
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3.5.2.2. Ürün Seçimi  

Ürün seçimi firmanın gelecekte çevreyle olan ilişkisini belirleyen önemli bir 

etmendir. 278Ürün seçiminin çevreyle bir kaç yönden ilişkisi vardır, 

• Ürün içeriğindeki hammadde nedeniyle çevreye zararlı veya dost olabilir, 

• Ürün imalatındaki teknoloji nedeniyle çevreye zararlı veya dost olabilir, 

• Ürün ikame etkisiyle çevreye zararlı alternatif ürünlerin pazar payını 

azaltabilir, 

• Ürün çevreci bir imaj sağlanmasına katkıda bulunabilir, 

Bu ve benzeri faktörler yönetim muhasebesinin geçmiş ve mevcut bilgilerden 

yola çıkarak ve dışarıdan aldığı bilgilerle harmanlanarak etüd edilir. Bir sonraki madde 

de ele alınan üretim teknolojisinin çevreciliğe katkısı parasal veya fiziksel açıdan daha 

büyük olabilir ama toplumsal görüntü, algılama ve bilinirlik açısından ürün seçimi en 

kritik aşamayı teşkil eder. 

3.5.2.3. Üretim Teknolojisi Seçimi 

Üretim teknolojisi seçimi çevresel yönetim muhasebesinin en önemli 

fonksiyonel katkı alanlarından birisidir. Çevresel yönetim muhasebesi kurulu 

işletmelerde yenileme veya tevsi yatırımlarından önce kullanılan mevcut sistemin enerji 

harcaması, fire oranı, gürültü kirliliği gibi kilit verilerini derleyerek sınıflar, piyasadaki 

emsallerine veya diğer alternatiflere göre kıyaslamasını yapar. 279 Bu sayede yeni 

seçilecek teknoloji firmayı çevreye olan sosyal sorumluluğunda bir üst basamağa 

getirecektir. 

 

                                                 
278  US Environmental Protection Agency, An Introduction to Environmental Accounting As A Business 
Management Tool: Key Concept and Terms, Haziran 1995, s.26 ve s.27. 
279 Moses Singih ve Tamara Yuanita, “Analysis Of Technology Selectıon To Reduce CO2 Emissions In Sponge 
Iron Plant Using Environmental Management Accountıng (EMA)”, “Bridging the Gap Between Theory, 
Research and Practice: IFRS Convergence and Application”, Faculty of Economics Universitas Indonesia Bali-
Indonesia, 27 - 28 Ekim 2010,  s.3, s.4 ve s.5. 
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3.5.2.4. Saklama ve Dağıtım Teknoloji ve Metodolojilerinin Seçimi 

Saklama ve dağıtım çevresel açıdan tahmin edilemeyecek kadar maliyetli 

olabilir. Özellikle depolama tesisleri ürünleri belirli ısı ve nem derecesinde tutabilmek 

için yüksek miktarda enerji harcarlar. Bu nedenle kullanılacak teknoloji önem taşır, 

ayrıca az miktarda stok tutarak çalışma kütlesel depolamanın çevreye olan 

yansımalarını en aza indirgemek için önemli bir faktör teşkil eder. Lojistiğin doğru 

modellenmesi ve etkilerin tespiti açısından bir çok kritik faktör bulunmaktadır. Bilindiği 

üzere lojistik tedarik zincirleri ürünlere bir değer katmak ve bu ürünlerin; istenilen 

miktarlarda, uygun nitelikte ve istenilen zamanda nakliyat sürecinde rekabetçi bir 

maliyet anlayışıyla dağıtılmasını hedefler.280 Konuya çevre muhasebesi perspektifinden 

yaklaştığımızda 2 sorunun ön plana çıktığı düşünülmektedir. Dağıtım sıklığı ve birim 

dağıtımda taşınacak miktar ne olmalıdır ? Sık taşıma çok yakıt ve trafik yaratımı 

demektir buna karşılık büyük ölçekli taşıma ise sızıntı veya kaza gibi durumlarda 

potansiyel çevre felaketi anlamına gelmektedir.  

3.6. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DESTEK ROLÜ 

Günümüzde şirketlerin karşılaştığı en önemli olgulardan bir tanesi veri 

kaynakları ile veri hacminin giderek artmasıdır. Çok sayıda veriden yola çıkıp gerek 

dahili karar vericilerin günlük yaşamını hızlandırıcı gerek harici ilgililerin (yatırımcılar, 

borç verenler vb) anlamlı bir bilgi setine ulaşabilmesi ancak bunu işleyebilecek beşeri 

ve mekanik altyapının kurulup çalışma prensiplerinin sistematik bir şekilde 

belirlenmesiyle mümkündür.281 

Bilgi teknolojilerinin çevre muhasebesinin etkinliğini artırmadaki rolü 

nedeniyle bankaların müşterilerin bilgi teknolojilerine yatırım yapmaya teşvik etmesi, 

onları yapmayı düşündükleri büyük yatırımların tamamlayıcısı olarak bilgi 

teknolojilerine de ilave kaynak ayırmalarını sağlamak üzere teşvik etmelerinde yüksek 

fayda olduğu düşünülmektedir. 
                                                 
280 Turan Paksoy, “Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme 
İhtiyaç Kısıtı Altında Stratejik Bir Üretim-Dağıtım Modeli”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Konya, 2005 , s.436 ve s.437. 
281 Jaroslava Hyrslova ve Miroslav Hajek, Environmental Accounting : An Important Part of an Information 
System in the Conditions When the Company Approach to the Environment Influences its Prosperity, Vadyba 
Management , No: 3/4 2006,  s.24 ve s.25. 
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Bilgi teknolojilerine yatırım yapmak sadece içsel bir konu olmanın ötesine de 

geçmektedir. Devletler kontrol ve denetim odaklı bir çok resmi uygulamayı mevzuata 

eklemektedirler. 282Örneğin Avrupa Birliği’nin kimyasal maddeler direktifi REACH 

(Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals), elektrik ve elektronik ekipman 

hurdaları direktifi WEEE (Waste of Electronical, Electrical Equipment) ve tehlikeli 

maddelerin sınırlandırılması direktifi RoHS (Restriction of Hazardous Substance) uyum 

ve bildirim yükümlülükleri zorlu uygulamalardır. Buna benzer çalışmalar ABD’de de 

gündeme gelmektedir. Adı geçen ve benzeri diğer ülkelerde mevzuatta yapılan 

değişikliklere kurumsal bazda cevap verebilmek için çok etkin veri tedarik ve işleme 

mekanizmalarına ihtiyaç duyulabileceği düşünülmektedir. 

3.6.1. Çevresel Yönetim Muhasebesinin Bilgi İhtiyacı ve İlgili IT Yapısı 

Çevresel Yönetim Muhasebesinin temel hedeflerinden birisi çevresel 

performansın ürün, süreç ve organizasyon seviyelerinde tam ve doğru tespiti için 

çevresel bilgi sisteminin gereksinim duyduğu uygun bilgiyi tedarik etmektir283 

Çevresel Yönetim Muhasebesinin yukarıda anılan fonksiyonu 3 adımda 

çalışmaktadır284 

• Malzeme ve enerji akışının analizi, algılanması ve değerlendirilmesi, 

• Verinin uygun şekilde toplanması, 

• Çevresel Bilgi sistemine gerekli verilerin işlenmeye hazır şekilde tedarik 

edilmesi. 

Bu amaçlara yönelik hazırlanan donanım ve yazılım dört ana kombinasyonu 

bulunmaktadır. Bunlar en basitten en gelişmişe doğru sırasıyla aşağıdaki gibidir285: 

• Sisteme entegre olmayan standart PC ve standart ofis uygulamaları 

                                                 
282 Par Hammarstrom, ERP and Environmental Footprint Management for Manufacturers, IFS White Paper , 
www.ifs.com , 2011, s.1. 
283 Gunnar Jürgens & Claus Lang, Supporting Environmental Accounting with ERP Systems Discussion of 
General Concepts and a Case Study in the Glass Manufacturing Industry, Fraunhofer Institute for Industrial 
Engineering, Stuttgart Almanya,  s.1. 
284 Jürgens & Lang, s.1. 
285  Claus Lang, Daniel Heubach ve Thomas Loew, Using Software Systems to Support Environmental 
Accounting Instruments, Implementing Environmental Management Accounting: Status and Challenges, 
Springer, Hollanda 2005 – s.27 
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• Firma genel network’ünden data alan fakat çevre muhasebesi özelinde 

modifiye edilmemiş standart ERP uygulamaları, 

• Firma genel network’ünden data alan ve çevre muhasebesi spesifik özel 

modül içeren ERP uygulamaları, 

• Merkezi veri deposu kullanılarak datanın sistemden toplanması, 

biriktirilmesi ve gerektiği şekilde işlenerek kullanıya dönük bilgi setlerine 

ulaşılması. 

Bu çalışmada sürecin algoritmasını anlatmak için en gelişmiş yöntem olam 

merkezi veri deposu kullanımı tercih edilmiştir. 

Verinin doğru ve eksiksiz toplanması özellikle her bir organizasyon için kendi 

karakterine göre saptanmış çevresel performans göstergelerinin (EPI – Environmental 

Performance Indicators) etkinliğine bağlıdır. 286  Bu nedenle çevresel muhasebe ve 

çevresel bilgi sistemi organizasyonun karakteristiklerini yansıtan göstergelerin varlığı 

ile anlamlı okunabilir – anlaşılabilir hale gelmektedir. Yoğun ham veri akışının 

kullanılabilir bilgi paketine dönüşmesi için kurulan bilgi sisteminin veriyi tespit etmesi, 

toplaması (toplatması) filtrelemesi, depolaması, karar vericilerin yorumlayabileceği 

rapor tabanlarına dönüştürmesi ve ilgili taraflara doğru anda doğru şekilde ulaştırması 

gerekmektedir. Bu şirketlerin verimlilik ve kurumsallaşma yolunda karşılaştığı büyük 

bir uğraş ve mücadele alanıdır. İş Zekası 287  (BI – Business Intelligence) olarak 

adlandırılan kavramın doğuşu bu mücadelenin bir şirket içi disiplin veya fonksiyon 

olarak algılanmasıyla başlar288 

Pratikte ne olduğu veya olmadığı belirlenmiş olsa da literatürde İş Zekası için 

farklı tanım ve algılamalar mevcuttur: yönetim için veri ve bilgi işleme sürecinin 

devamlılığı, veri ve bilgi selini verimli kılma filtresi, MIS, hızlı ve esnek uygulamalar, 

erken uyarı sistemi, Veri Ambarı, Bilgi ve Tecrübe Depolama, Semptom araştırma 

süreci: Gözlem –  Gözlem ve İyileştirme – Tahmin - Tekrar Gözlem ve İyileştirme – 

                                                 
286 Jürgens ve Lang , s.1 ve s.2. 
287  Intelligence kelimesinin Türkçede 2 karşılığı bulunmaktadır: Zeka ve istihbarat.  Intelligence, Business 
intelligence içerisindeki kullanımıyla aslında istihbarat anlamına  daha yakın olmakla beraber, konsept yaratıcılık ve 
akıl gerektirdiğinden ben bu çalışma kapsamında iş zekası ibaresini kullanmayı tercih ettim. 
288  Miada Naana & Abdelkerim Rezgui, Improving Environmental Management Accounting with the 
Introduciton of Business Intelligence Tools; Carl Von Ossietzky University Oldenburg; Faculty for Informatics’ 
and Economic Science, Oldenburg, 2010,- s.7. 
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Kontrol 289 . Kemper’a göre ise iş zekası firma yönetiminin karar verme sürecini 

desteklemek üzere geliştirilmiş entegre, şirket spesifik ve IT tabanlı global bir 

yaklaşımdır. 290 

 

 
Kaynak: Miada Naana  & Abdelkerim Rezgui291 

Şekil 3.2. 

İş Zekası Algoritması 

3.6.2 Geliştirme Adımları 

Başarılı bir iş zekası uygulaması için öncelikle kurum içi ihtiyaçların 

saptanması gerekmektedir. İdeal koşullar altında bir iş zekası geliştirme sürecinin 

adımları aşağıdaki gibidir292.  

                                                 
289 Miada Naana ve Abdelkerim Rezgui, s.7. 
290 Miada Naana ve Abdelkerim Rezgui, s.7. 
291 Miada Naana ve Abdelkerim Rezgui, s.7. 
292 Andrea Caldelli & Marisa Parmigiani, Management Information System – A tool for Corporate 
Sustainability, SCZ Azioninnova Consulting, Ocak 2004, s.4-s.5 
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• Gerekli olan verilerin tespiti (kurum politikalarının indikatörler ile ifade 

edilmesi, veri nitelik ve temin sıklığının tespiti, vs) 

• Veri kaynaklarının belirlenmesi (verilerin var olup olmadığının kontrolü, 

yeni yazılım ile entegre çalışacak sistemlerin tespiti) 

• Veri toplama sisteminin dizayn edilmesi veya mevcut sistemin yeniden 

dizayn edilmesi (bilgi temin sürecinin çizilmesi, olası etkilerinin 

değerlendirilmesi, çıktıların ihtiyacın bir fonksiyonu olarak tanımlanması) 

• Sistemin kullanıma alınması (yeni sistem veya eski sistemdeki 

değişikliklerin düzgün çalıştığının verifiye edilmesi, sistemin çalışması ve 

takibi) 

Bu tür yazılımların kullanım etkinliği hakkındaki tecrübelerimize istinaden özellikle 

firmanın politikalarının indikatör olarak tanımlanması ve verinin fiilen olup olmadığının 

tespit edilmesinin geliştirme aşamasının en kritik ara adımları olduğunu 

düşünülmektedir. 

Geliştirme aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri de geliştirilecek 

sistemin özellikle sürdürülebilirlik perspektifinden hangi hedefe odaklanacağıdır. Bu 

anlamda bilgi sistemleri pratik ve stratejik olmak üzere iki ana başlık altında 

değerlendirilebilir.293  

Pratik bilgi sistemleri firmaların günlük faaliyetleri içerisinde çevreye verdikleri 

zararın azaltılması gibi konulara odaklanarak iyi  kurumsal vatandaş olmalarına 

odaklanırken stratejik bilgi sistemleri firmanın topluma olan iktisadi ve çevresel 

katkısının geliştirilmesi için proaktif olarak değişim önlemleri üzerinde yoğunlaşır. 

Bilgi sistemlerini çevre muhasebesinin hizmetinde kullanmak isteyecek firmaların 

öncelikle pratik model üzerinde uygulamaya geçmeleri, tecrübe kazandıktan sonra 

stratejik modeli de uygulamanın yollarını aramalarının daha uygun olduğu 

düşünülmektedir. 

                                                 
293 Arvind Malhotra, Nigel Melville ve  Richard Watson, Information Systems and Environmental Sustainability,  
MIS Quarterly, Nisan 2011,  s.1. 
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3.6.3. Uygulama Adımları 

İş Zekası uygulamaları çeşitli adımlar içerir ve bunlar üç ana kategoride 

toplanabilirler.294  

3.6.3.1. Verinin Temini 

İçsel ve dışsal çok sayıda kaynaktan akan verilerin yüksek hacmi ve belki de 

bundan daha önemlisi heterojen bir profilde olmaları kullanıcıların bunlara analitik 

amaçla doğrudan erişmeleri için doğal bir engeldir. Bu nedenle ilk adımda ETL (Extract 

Transform Load) işlemi uygulanarak farklı kaynaklardan oluşan bilgiler nihai 

kategorizasyonu kolaylaştıracak şekilde gruplar halinde depolanır.  

3.6.3.2. Verinin İşlenmesi 

Bu aşama şirketin karar vericilerin kullandıkları verilerin ETL aşamasında 

depolandıkları yerlerden bir takım rafinerizasyon işlemi sonucunda alınarak kullanıcı 

veri depolarına aktarılmasıdır. 295  Yüksek bilgisayar teknolojisi ve buna uygun veri 

altyapısı gerektiren bu aşama ikincil ETL olarak da adlandırılmaktadır. İkinci ETL 

aşamasında gruplanmış veriler bir dönüşüm işlemine tabi tutularak teknik boyuttan 

ticari ve iktisadi açıdan yorumlanabilir şekle dönüştürülürler. Bu aşamanın birbirinden 

farklı alt aşamaları mevcuttur. En belli başlı alt aşamalar arasında filtreleme, 

harmonizasyon, birleştirme ve zenginleştirme sayılabilir. ETL’nin güçlü yönleri 

geliştirme zamanının kısa olması vs belirli bir veri grubuna odaklanabilmes,, zayıf 

yönleri ise elastik olmaması ve kullanıcıların öğrenme süresinin uzun olmasıdır.296 Son 

dönemlerde ETL’ye alternatif olarak verinin derlendikten sonra veri ambarlarına 

depolanması ve gerektiğinde işlenmesine dayalı ELT modeli de geliştirilmiştir. Daha 

esnek olan bu sistem henüz yeteri kadar yaygınlık kazanmamıştır. 

                                                 
294 Miada Naana ve Abdelkerim Razgui, s.8. 
295 Josef Schiefer, Jun-Jang Jeng ve Robert M. Bruckner, Managing Continuous Data Integration Flows, CEUR 
Workshop Proceedings, Klagenfurt, 2003, s.4. 
296 Robert J. Davenport, ETL vs ELT: A Subjective View, Data Academy,  Haziran 2008, s.8. 
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Büyük endüstriyel işletmelerde bu veriler DWH (Data Warehouse) olarak da 

adlandırılan geniş kapasiteli merkezi elektronik veri bankalarında toplanır ve saklanır. 

DWH modelleri şirketlerin kendi ihtiyaçlarına ve derlenen verinin boyutuna, bunları 

talep eden kullanıcıların hiyerarşik düzenine göre farklı şekillerde olabilir. 297En tipik 

modelleri Yıldız, Kar Tanesi ve Galaksi olarak adlandırılmaktadır. Kar Tanesi ve 

galaksi şekilleri itibariyle birden çok karar verici merkezin eş anlı olarak çok sayıda veri 

talep ettiği şirketlerde kullanılan çok kırılımlı alt gruplara kadar inmeyi hedefleyen 

matriks oluşumlardır. Yıldız ise daha yalın bir organizasyonel yapı ve buna bağlı olarak 

az sayıda veri kategorisini ifade etmektedir.298 DWH modellerinin son yıllarda bilişim 

teknolojileri içerisinde çok kullanılıyor olmasının sebeplerinden birisi de BASEL 

bankacılık regülasyonlarının çok sayıda bilgiyi toplayıp, derleyip işlenmeye hazır hale 

getirme gerekleridir299. Transformasyon işleminden geçmiş veriler DWH yapıları içinde 

fonksiyonlarından müstakil olarak ayrıca cari veri, tarihi veri, birikimli veri veya 

planlanmış veri gibi niteliğine göre sınıflandırmalara da tabi tutulabilmektedir. 

3.6.3.3 . Verinin Analizi ve Sunumu (Raporlama) 

Yukarıdaki aşamalardan geçmiş ve tüm rafinerizasyon işlemlerini 

tamamlayarak kullanıma hazır olan verilerin analiz edilerek anlamlı bilgilere 

dönüştürülmeleri için şirketin sahip olduğu elektronik altyapının çalışma algoritmasına 

göre online analitik işleme (OLAP - online analytical processing) veya data mining gibi 

değişik yöntemler kullanılabilir. 300  Tüm bu sistemler karar vericilerin hedeflerle 

gerçekleşmeler arasındaki farkı tespit edip, farkların nedenlerini anlamasına ve gerektiği 

takdirde iyileştirici çözüm yöntemlerini uygulama safhasına sokmasına yardımcı olurlar. 

Konuya çevresel yönetim muhasebesi perspektifinden yaklaştığımızda şirketin çevreye 

yönelik olumsuz etkilerini asgariye indirecek mali, teknik, idari ve hukuki kararların 

alınıp sonuçlarının takip sürecinde çevresel verimlilik indikatörlerinin tespitinin ancak 

yukarıda anlatılan yüksek teknolojiye haiz veri işleme sistemleri ile 

gerçekleştirilebileceği görülmektedir. 

                                                 
297 Miada Naana ve Abdelkerim Razgui, s.8. 
298 Miada Naana ve Abdelkerim Razgui,  s.8. 
299 Wolf Behrman, Marc Rakers, Specifics Of Financial Data Warehousing And Implications For Management 
Of Complex ISD Projects, London School of  Economics Library, 2008, s.4 ve s.5. 
300 Miada Naana ve Abdelkerim Razgui, s.8. 
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Günümüzde İş Zekası tekniklerinin çevresel yönetim muhasebesi 

uygulamalarındaki kullanımı hala çok sınırlıdır. Bir çok şirket bu iki kavramı birbiriyle 

uyum gösterecek şekilde kullanmaktan uzak konumda olup gerekli hazırlık 

çalışmalarının bir çok sektör ve ülkede yetersiz kaldığı görülmektedir. Oysa bu konuya 

önem veren ve çevresel muhasebe ile teknoloji arasındaki bağı doğru kuran aile 

şirketleri bile İtalyan Granaralo şirketinin rehabilitasyonu örneğinde301 olduğu üzere 

verimlilikleri ise sürdürülebilirliklerini kayda değer düzeyde artırabilmektedirler  

Çevresel yönetim muhasebesinin bir çok şirkette yetersiz kalması gerekli olan 

verilerin eksikliği, heterojen yapısı veya zamanında analiz edebilecek mekanizmaların 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu veri ve bilgi yetersizliği çevresel yönetim 

muhasebesinin konvansiyonel olmayan ve normalde kayıt düzeninde yeri dahi 

bulunmayan özel unsurlar üzerinde yoğunlaşmasından ötürü daha da şiddetli olarak 

hissedilmektedir.  

İş Zekası ve buna paralel  iletişim sistem uygulamaları endüstriyel şirketler 

başta olmak üzere bir çok işletmenin gereksinim duyduğu verilerin sistemden derlenip 

karar vermede kullanılabilir şekle dönüştürülmesinde etkin rol oynayabilirler. 302  İş 

Zekası geniş veriden hızlı bir tempoda hedefe yönelik cevap çıkarma kapasitesine sahip 

olduğu için özellikle “hangi hammaddeler ürün maliyetini düşürmek için 

kullanılmalıdırlar”, “üretim sürecinin atık kısmının maliyeti ne kadardır” ve “geri 

dönüştürülebilir malzeme kullanılarak maliyetler ne kadar düşürülebilir” gibi mali 

disiplin ile teknik disiplini eş anlı içeren sorulara cevap bulabilir.  

İş Zekası uygulamalarının çevresel yönetim muhasebesi için sisteme 

konulmasının çalışma prensipleri bakımından diğer karar verici ihtiyaçlarına cevap 

vermekten çok farkı yoktur. Çalışma genelde iki konuda odaklanır. Bunlardan biri 

kompleks çerçevenin belirlenmesi ikincisi ise süreç ve ihtiyaç dinamikleridir. 303 

Kompleks çerçevenin belirlenmesi işlemi sırasında çevreyle ilgili olan her şey özellikle 

hammadde ve stoklarla ilgili bilgiler başta olmak üzere ihtiyaçların sayılarla tespitidir. 

                                                 
301  Andrea Caldelli ve Marisa Parmigiani, Management Information System: A Tool for Corporate 
Sustainability, SCZ Azioninnova Consulting, Ocak 2004, s.10 ve s.11. 
302 Jaroslava Hyrslova ve  Miroslav Hajek, s.25. 
303 Miada Naana  ve Abdelkerim Rezgui, s.9. 
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Bunun pratik anlamı çok sayıda materyal, bunlarla ilgili birimler ve çok sayıda bağımsız 

değişkene ait bilginin işlenmesidir. Diğer odak noktası ise ihtiyaç dinamiklerinin 

saptanmasıdır. İhtiyaç dinamiklerinin saptanması esas itibariyle veriler hangi frekansla 

derlenecek ve bilgiye dönüşecek, hangi süratte karar verici merciye iletilecek, şirketle 

ilintili doğal kaynakların yapısında meydana gelebilecek değişimlerin tahmin 

edilebilmesi nasıl gerçekleştirilebilecek ve bunlara nasıl reaksiyon verilecek gibi 

hususlarını içerir.304  

Bilindiği üzere konvansiyonel muhasebe sistemi temelde firmaların mali 

tablolar ile diğer mali raporlarını ilgili tarafların (kreditör, yatırımcı, devlet vs) 

ekonomik performans hakkındaki merak ve bilgi ihtiyaçlarını giderecek şekilde dizayn 

edilmişlerdir. Bu perspektifte konvansiyonel muhasebe sistemi şirketlerin çevresel 

davranış biçimlerinin oluşturulması için gerekli bilgilerin sağlanmasında yetersiz 

kalmaktadırlar. 305  Çevresel yönetim muhasebesinin ihtiyaç duyduğu verilerin çoğu 

spesifik ve diğer prosesler kapsamında çok kullanılmayan özelliktedirler. Bu nedenle 

çevresel yönetim muhasebesinin ihtiyaç duyduğu verileri diğer verilerden müstakil bir 

veri deposunda saklamak bir çok işletme tarafından kabul gören pratik bir uygulamadır.  

Genel kabul görmüş yapının çevresel yönetim muhasebesine uyarlanmış hali 

aşağıdaki gibidir. Şekilden de anlaşılacağı üzere depolama işleminin tamamlanmasından 

sonra ikinci aşama mevcut durum tespitinin yapılmasıdır 306 . Çevresel yönetim 

muhasebesinin şirketin geleceğe dönük politika ve stratejilerine ışık tutacak yorumları 

gerçekleştirebilmesi için sağlıklı ve eksiksiz bir mevcut durum analizinin 

gerçekleştirilmesi elzemdir. Bu aşamada çevresel yönetim muhasebesinin bilgi 

teknolojilerinden temel beklentileri istenilen bilgilerin otomatik olarak derlenmesi, 

istenilen rutinde kullanıcıya sağlanması ve güncelleme işlemlerinin de otomatik olarak 

gerçekleştirilmesidir. Ancak bu takdirde mevcut durum tespiti için gerekli asgari şartlar 

sağlanmış olacaktır307. Söz konusu işlemin gerçekleştirilebilmesi için yazılım tarafında 

veri sondajı ve filtrelemesi ile bunları kullanıcının önceden tanımladığı formülasyon ve 

algoritmalara göre analizden geçirecek yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
                                                 
304 Jaroslava Hyrslova ve Miroslava Hajek,  s.28, s.29 ve s.30. 
305 Jaroslava Hyrslova ve Miroslava Hajek, s.26. 
306 Miada Naana  ve Abdelkerim Rezgui, s.10. 
307 Miada Naana  ve Abdelkerim Rezgui, s.10. 
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Kaynak: Miada Naana  & Abdelkerim Rezgui 308 

 

Şekil 3.3. 

İş Zekası ile Çevresel Yönetim Muhasebesinin Entegrasyonu 

 

Bir sonraki aşamada operasyonel planlama için gerekli çevresel yönetim 

muhasebesi uygulamaları yer almaktadır. Bu noktada bilgi teknolojilerinin kalitatif 

hedefi ekosistem ve çalışma koşullarındaki her değişme veya mevzuat farklılaşmalarına 

hızlı intibak edebilecek, elastik ve dinamik çalışmaya uygun bir elektronik işleme 

ortamının yaratılmasıdır. Sisteme bu aşamada girilen önemli bir veri firmanın bütçesi ve 

bunun özelinde çevresel yönetime özel kurumsal düzeydeki hedeflerdir. Sistem karar 

vericilere planlama yapabilmeleri için gerekli her türlü veri ve parametreyi bütçe ile 

hedeflere uygun formasyonda ve karşılaştırmalı olarak düzenli bir şekilde sağlar. Kısaca 

çevresel takip/izleme ve bilgi sistemi (EMIS – Environmental Monitoring and 

Information System) olarak adlandırabileceğimiz bu elektronik düzen net karı 

artırabilecek çevresel fırsatların tespitinden çevre koruma iş süreçlerinin 

oluşturulmasına, çevreye duyarlı ürünlerin fiyatlamasından çevresel maliyetleri 

                                                 
308  Miada Naana  ve Abdelkerim Rezgui, s.9. 
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önlemek için yapılan yatırımların getirisinin hesaplanmasına kadar bir çok fonksiyonu 

icra eder veya daha etkin icrası için yardımcı olur.309 

Bundan sonraki aşama orta düzey yönetimin günlük, üst düzey yönetimin ise 

stratejik anlamda bu çıktıları kullanarak faaliyetlerini icra etmeleridir. Yapılan 

araştırmalar bilgi teknolojilerinin etkin kullanıldığı ortamlarda üst yönetimin doğru 

çevresel karar verme performansının yükseldiği görülmüştür. Performans yükselmesinin 

özellikle göze çarptığı noktalar aşağıdaki gibidir; 

• Çevresel kararlar daha hızlı alınabilmektedir, 

• Çevresel kararların daha güvenilir olmasını sağlayacak ölçüde ve manuel 

olarak analizi mümkün olmayan hacimde veri ile çalışılabilmektedir, 

• Bütçe ve planlar daha rasyonel varsayımlarla yapılabilmektedir, 

• Fiili icraat dönemi sonunda bütçe ve planlardan ne kadar sapıldığı daha 

kesin ve hızlı bi şekilde gerçekleştirilebilmekte ve böylece eğer bir 

iyileştirme tedbiri alınacaksa bu yüksek hızla gerçekleştirilebilmektedir, 

• Acil durum tedbirlerinin ivedilikle alınması gerektiği durumlara karşı 

alarm sistemleri manuel kontrol ve değerlendirmeye oranla çok daha 

etkin çalışmaktadırlar. 

Raporlama aşamasında ise içsel ve dışsal muhataplara karşı standart ve vaka 

bazında isteğe bağlı raporların hazırlanabilmesi için bilgi teknolojileri alternatif 

çözümler sunabilmektedir. Standart raporların özellikle günlük veya haftalık gibi kısa 

vadeli olanlarının şirketin network’ü üzerinde tüm kademe kullanıcılarına simültane 

ulaşabilmesi performansın doğru yorumlanıp gerekli müdahalelerin kısa sürede 

alınmasını sağlaması açısından son derece önemlidir. Bilgi teknolojileri özellikle 

çevreyi kirletme potansiyeli yüksek kimya ve petro kimya gibi endüstrilerde resmi üst 

kurumların istediği detaylı rapor eklerinin oluşturulmasında da büyük bir etkinlik ve 

doğruluk sağlayabilmektedirler. 

                                                 
309 Dimitrios Ginoglou, Panayiotis Tahinakis ve Chrisanty Thriskou, Green Accounting as an  Information System,  
University of  Macedonia, s.3, s.4 ve s.5 
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3.6.4. Örnek Bir Yazılım Çalışması: Güney Afrika EEGECOST 

(Environmental Engineering Group Cost) Modeli 

Çevre muhasebesinin etkin kullanımı için muhasebe bilgi sistemi ile bilgi 

teknolojileri arasında bağ kuran çok sayıda yazılım geliştirilmiştir. Örneğin TEAMS 

(Total Environmental Accounting and Management System) veriyi kaydetme, işleme, 

kalitesini kontrol ve teyid etme ile en sonunda çevresel hususları raporlayan bir 

yazılımdır310.  

Bu konudaki sinerjiyi gösteren ilginç örneklerden birisi de Güney Afrika 

Cumhuriyetinde çevre muhasebesinin kullanımı ve etkinliğinin artırılması için 

geliştirilen EEGECOST (environmental engineering group cost) modelidir. Bu model 

fayda – maliyet analizini daha etkin uygulaması, gayrimaddi varlıkları sayısallandırıp 

modele ekleyebilmesi, risk ve belirsizliği model içerisinde hesaplara katabilmesi ve 

genel giderlerin yüklenebileceği maliyet merkezleri kullanmasıyla emsal sistemlerden 

ayrılmaktadır. 311 Modelin algoritması 5 aşamada çalışmaktadır: 

İlk aşamada hedefler ve analizin teknik tanımı yapılmaktadır, İkinci aşamada 

süreçin yaşam döngüsü analizi yapılmakta ve ürün analiz edilmektedir, Üçüncü aşama 

kritik önem arz etmekte olup çevresel maliyetler ilgili maliyet kaynaklarına 

yüklenmekte ve kaydedilmektedirler, takiben dördüncü aşamada maliyetlerin analiz ve 

kaydı tamamlandıktan sonra çevreye ve firmaya olan etkileri derlenir ve 

değerlendirilmektedir. Son aşamada ise raporlama ve dökümantasyon tüm muhatapların 

kullanacağı formatlarda ayrı ayrı üretilir. 

EEGECOST modelinin algoritması aşağıda şekil. 3.4’de gösterilmekte olup 

hedefler ve analizin teknik tanımı dışındaki aşamalarda dışarıdan elle müdahale 

minimum düzeyde olup nihai karar vericilerin kullanımına kadar geçen aşamada 

EEGECOST gerekli bilgileri muhasebe bilgi sisteminden kendisi derlemektedir. 

 

                                                 
310 Dimitrios Ginoglou, Panayiotis Tahinakis ve Chrisanty Thriskou, s.6- s.7. 
311  Patrick de Beer & Francois Friend, Environmental Accounting: A Management Tool for Enhancing 
Corporate Environmental and Economic Performance, University of Pretoria, Pretoria, s.7. 
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Kaynak Patrick de Beer & Francois Friend312:  

Şekil 3.4. 

Güney Afrika EEGECOST Modeli Çalışma Algoritması. 

                                                 
312 Patrick de Beer & Francois Friend, s.8. 
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3.7 ÇEVRE MUHASEBE STANDARDI ÖNERİSİ 

Üçüncü bölümde etüd edilen tüm başlıklar çerçevesinde firmalar arası homojenlik ve 

disiplin sağlayabilmek için bir çevre muhasebesi standartı oluşturulması gerektiği 

düşünülmektedir. Aşağıda bu konuyla ilgili bir taslak metin öneri olarak sunulmaktadır, 

Türkiye Muhasebe Standardı 

(TMS xx) 

Çevre Muhasebesi 

 

Amaç 

 

1. Bu standardın amacı çevreyle ilgili muhasebe işlemlerini açıklamaktır. 

Muhasebede çevresel değerlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili temel konu, bir mal veya 

hizmet üretirken oluşan çevresel maliyetlerin ait oldukları maliyet grubundan gerekirse 

çevresel etkinin ölçümlenmesini sağlamak üzere ayrıştırılabilecek şekilde 

muhasebeleştirilmesidir. Bu standart, hangi maliyetlerin çevresel maliyet olarak 

adlandırılacağını, sınıflandırılma ve raporlamanın ne şekilde yapılıp dahili ve harici 

kaynaklara sunulacağı, etkin kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik açısından çevresel 

muhasebenin kullanımı hakkında bilgi verir. 

 

Kapsam 

 

2. Bu Standart aşağıda sayılanlar dışındaki tüm çevresel maliyetler için uygulanır: 

a) Sahibi olmayan doğal kaynaklar  

b) Milli varlık kabul edilen kamusal çevre kaynaklarına ait maliyetler 

Tanımlar 

 

3. Aşağıdaki terimler bu standartta belirlenen anlamları ile kullanılırlar: 

 

Çevre: İnsanın yaşamını sürdürdüğü fiziksel ve toplumsal çevre bütünü 
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Fiziksel Çevre: Canlıların içinde yaşadığı, varlığını, özelliğini ve niteliğini fiziksel 

olarak algıladığı ortama fiziksel çevre olarak adlandırılır 

 

Toplumsal Çevre: İnsanların ekonomik, toplumsal ve siyasal ilişkilerinin tümüne 

toplumsal çevreyi teşkil eder 

 

Çevresel Maliyet: İşletme Faaliyetleri sonucunda doğal kaynaklar dahil olmak üzere 

çevreyi oluşturan unsurlarda meydana azalma ile oluşan doğrudan giderler ile kötü 

kaynak kullanımından oluşan fire veya ceza gibi dolaylı giderlerin toplamıdır 

 

Çevresel Maliyet Muhasebesi: Firmanın hizmet veya mal üretimi sırasında oluşan 

maliyetlerin birim ve parasal bazda takip, kayıt ve ölçümlenmesi süreci 

 

Çevresel Finansal Muhasebe: Çevreye etkisi olan tüm işlemlerin dahili ve harici 

ilgililer tarafından anlaşılabilir şekilde ayrıştırılıp tasnif edilerek mali tablo ve 

dipnotlarında raporlanması 

 

Çevresel Yönetim Muhasebesi: Firmanın çevreye olan tüm etkilerinin incelenmesi, 

analizi ve daha sürdürülebilir bir faaliyet süreci teşkili için firma yönetimin karar verme 

sürecinde kullanılacak raporlamanın gerçekleştirilmesi 

 

Çevresel Maliyetlerin Sınıflandırılması 

 

4. Çevresel Maliyetler dört ana kısma ayrılarak sınıflandırılır ve raporlanırlar 

 

Konvansiyonel Çevre Maliyetleri: Bunlar işletmenin temel faaliyetleri sırasında 

oluşan ürün niteliğindeki çıktıların malzeme ve hammadde maliyetleri ile ürün 

niteliğinde olmayan çıktıların (fire, defolu ürün, cüruf, posa, gaz vs) malzeme ve 

hammadde maliyetleridir. Firmaların ürün niteliğinde olmayan konvansiyonel çevre 

maliyetlerini zaman içerisinde gelişimini takip etmeye cevaz verecek şekilde alt hesap 

koduyla izlemeleri esastır. 
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Gizlenmiş Çevresel Maliyetler: Gizlenmiş çevresel maliyetler zorunlu katlanılanlar ve 

gönüllü olarak katlanılanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

 

Zorunlu katlanılan gizlenmiş çevresel maliyetler grubuna temelde resmi mevzuat ve 

uygulamalar nedeniyle oluşan maliyetler girmektedir. Firmalar bağlı oldukları mevzuat 

gereğe çevreye yönelik uygulamaya aldıkları kontrol, takip ve benzeri - resmi raporlama, 

kayıt tutma, planlama, tescil ettirme, lisanslama, etiket ve bandrolleme, takip ve gözlem, 

zorunlu eğitim, lisanslama, teftiş, yasal koruma malzemeleri, kirlilik kontrol, vergi, 

resim, harç maliyetlerini çevre alt kırılım koduyla maliyetlerine kaydederler. Bu 

maliyetlerin içerisinde kuruluşla ilgili olanlar diğer kuruluş maliyetleriyle beraber 

aktifleştirilebilir fakat çevresel varlık olarak diğer varlıklardan ayrıştırılabilecek şekilde 

kaydedilmeleri esastır. 

 

Gönüllü katlanılan gizlenmiş çevresel maliyetler: Firmaların kendi sosyal sorumluluk 

politikaları gereği oluşan geri dönüşüm, ilave çevre sigortası, çevre kirliliği önleme 

araştırma ve geliştirme, habitat ve sulak alan koruma, çevre örgütlerinin mali açıdan 

desteklenmesi, ekolojik denetim, kamuoyu bilinçlendirme ve ilave eğitim maliyetleridir.  

 

Firmaların bu iki ayrı kategoriyi karışmasını önleyecek şekilde kayıt ve raporlamaları 

zorunludur. 

 

Şarta Bağlı Çevresel Maliyetler: Gerçekleşmesi için başka bir olayın gerçekleşmesi 

gereken çevresel maliyetlere şarta bağlı çevresel maliyetler denir. Cezalar, tazminatlar, 

özel mülkiyet üzerindeki hasarları karşılama, kişisel yaralanma tedavi giderleri, yasal 

masraflar, doğal kaynaklar üzerindeki kirlenme ve hasarların giderilmesi, ekonomik 

kayıp ve fırsat maliyetleri şarta bağlı çevresel maliyetler adı altında 

sınıflandırılmaktadırlar. Firmaların kendi faaliyetlerinin doğasına göre şarta bağlı 

çevresel maliyet oluşumunu adil ve basiretli bir üslupta tahmin etmeleri gerekir. 
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İmaj ve İlişki Bazlı Çevresel Maliyetler:  

 

Firmaların toplum içerisindeki ticari saygınlıklarını sürdürülebilir kılma yolunda 

katlandıkları maliyetlerdir. Temel olarak kurumsal imajın korunması ve/veya 

zedelendikten sonra rehabilitasyonu, müşterilerle, yöneticilerle, kadroda yer alan 

bordrolu işçi ve memurlarla, hammadde ve ara malı sağlayan tedarikçilerle, kredi ve 

benzeri borç kaynaklarını tahsis eden kurumlarla ve genel anlamıyla toplumla firma 

arasında olan ilişkilerin sürekliliğinin sağlanacak şekilde korunması ve/veya bozulması 

durumunda iyileştirme ve buna bağlı yerine koyma maliyetlerinin bu kategoride 

sınıflandırılması gerekir. 

 

Çevresel Varlıkların Değerlemesi 

 

Çevresel varlıklar maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. 

 

Çevresel Konuların Raporlanması 

 

Çevresel varlık ve maliyetlerle ilgili konuların raporlanması iki kısımda icra edilir.  

 

1. Önemlilik ilkesi çerçevesinde açıklanmasında fayda olunan tüm konular ilgili 

maddeler içerisinde çevreyle ilgili olduğu belirtilerek verilir. 

2. Çevresel varlık ve maliyetlerle ilgili tüm gelişmeler bağımsız bir başlık olarak 

(finansal tablo dip notları madde xx) topluca özetlenir. Bu çerçevede çevresel konular 

hakkında finansal tablo dipnotlarında aşağıdaki hususlar açıklanır:  

 

(a) Çevreyle ilgili varlıkların değerlemesinde benimsenen muhasebe politikaları, 

kullanılan maliyet hesaplama yöntemleri, 

(b) Çevresel varlıkların toplam kayıtlı değerleri ve işletmeye uygun şekilde 

sınıflandırılmış bazda ayrı ayrı tutarları,  

(c) Dönem içinde alınan, satılan veya hurdaya ayrılan çevresel varlıklar ile 

aktifleştirilen çevresel maliyetlerin tutarı, 
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(d) Çevresel yükümlülükler için teminat olarak gösterilen çevresel olan/olmayan 

tüm varlıkların kayıtlı değeri, 

(e)  Çevresel maliyetler mali tabloların dip notlarında aşağıdaki düzende gösterilir 

 
 Konvansiyonel Gizlenmiş Şarta 

Bağlı 

İmaj 

Satılan Malın Maliyeti     

Genel Giderler     

Araştırma Giderleri     

Pazarlama Giderleri     

Finansman Giderleri     

Olağan Giderler     

Olağanüstü Giderler     

 

Çevresel maliyetler dip not madde xx kapsamında özet olarak verilirken bir önceki 

dönemle karşılaştırmalı olarak ifade edilirler. 

 

Çevresel Genel Üretim Maliyetlerin Dağılımı 

 

Çevresel genel üretim maliyetlerinin dönüştürme maliyetlerine dağıtımı, üretim 

faaliyetlerinin normal kapasitede olacağı varsayımına dayanır. Normal kapasite, 

planlanan bakım-onarım çalışmaları da dikkate alınarak, normal koşullarda bir veya 

birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarıdır.  

 

Her bir üretim birimine dağıtılan sabit genel üretim gider tutarı, düşük kapasite ya da 

atıl kapasite nedeniyle arttırılmaz. Dağıtılmayan genel üretim giderleri, gerçekleştiği 

dönemde gider olarak kaydedilerek sonuç hesaplarına alınır. 

 

Değişken genel üretim giderleri, üretim tesislerinin gerçek kullanıma bağlı olarak her 

bir üretim birimine dağıtılır. 
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Üretim sürecinde aynı anda birden fazla ürün birlikte üretildiği ve her bir ürünün üretim 

maliyetlerinin ayrı olarak belirlenemediği durumlarda, bu maliyetler ürünler arasında 

firmanın faaliyet alanının doğasına uygun bir temele göre dağıtılır.  

 

Doğal Kaynak Temin Eden ve Enerji Üreten Firmaların Raporlamaları 

 

Diğer firmaların kullanımı için kömür, bakır ve benzeri maden kaynaklarını işleyen ya 

da kereste üretimi yapan firmalar ile enerji üreten kuruluşlar yukarıda belirtilen 

maliyetlerin dışında başka tutarların da kamuya açıklandığı bir kar veya zarar formatı 

oluşturabilir.  

 

Bu format içerisinde üretim miktar veya teknolojilerindeki değişimler nedeniyle mali 

tablo dönemi içerisinde çevreye ve ekolojik dengeye verdikleri veya ileride 

verebilecekleri endirekt zarar ve buna bağlı maliyetler hakkında bilgi vermeleri de 

esastır. 

 

Yürürlük Tarihi  

 

5. Bu standart, 31/12/20xx tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde 

uygulanmak üzere yürürlüğe girer. 
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4. ÇEVRESEL MUHASEBE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK   

    YAKLAŞIMI 

4.1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME FAALİYETLERİNİN BOYUTLARI 

Sürdürülebilirlik kavramı sahip olduğumuz ve kullandığımız kaynakların 

istediğimiz sürece bulunamayacağı, bazı varlık ve kaynakların yok olabileceği ya da bir 

daha kullanılması mümkün olmayacak şekilde bozulabileceği olgularının fark edilmesi 

ve toplumlarca kaygıyla karşılanmasıyla beraber geniş tartışma ortamlarına alınmış bir 

kavramdır. Kelimenin tam bir tanımı bulunmamaktadır. Bu noktada en önemli husus 

şimdiki kuşakların gelişim ve kalkınmasının gelecek kuşakların kaynaklarını tehlikeye 

atmayan bir büyüme politikasıyla düzenlenmesidir.313 Aslında sürdürülebilirlik bir çok 

değişken faktörün (sosyal, çevresel, ekonomik) süreli olarak dinamik bir denge 

içerisinde olmasıyla sağlanabilen hassas düzeni temsil eder.  

Bu konudaki en gerçekçi yaklaşımlardan birisi gelecek kuşakların kaliteli 

yaşam haklarıyla günümüz kuşaklarının yaşam mücadele ve hakları arasında bir ilişki 

kurmaktır. Weston sürdürülebilirlik kavramını analiz ederken sürdürülebilir kalkınmayı 

insanoğlunun istek ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği gelişme çabalarının 

gelecek kuşaklarının istek ve hedeflerine ulaşmasını engelleyici hasarlar yapmadan 

meydana gelmesi için gerekli organizasyonel çalışma olarak tanımlamaktadır.314 

Sürdürülebilirlik kavramının durağanlıktan uzak dinamik bir olgu olması, 

sürdürülebilir kalkınma ve yaşam biçimini yönetenlerin değişimlere karşı elastik ve 

takipçi olmasını gerektirmektedir. Salt mevcut paradigmalara dayanmak ve yeni 

oluşumları gecikmeli takip etmek bu konudaki tüm gayretleri boşa çıkartabilecek 

yönetsel bir hata olarak kabul edilmektedir. Kanımızca sürdürülebilirlik kendi yaşam 

kalitesini gelecek kuşakların yaşam kalitelerini tehlikeye düşürmeden maksimize etme 

sürecidir. Bu genel perspektif yönetim muhasebesine taşınırken büyük bir sorumluluğu 

da peşinde getirmektedir. Bilindiği üzere dünya üzerindeki kaynakların büyük bir kısmı 

şirketler, kamu kurumları ve benzeri organizasyonlar tarafından kullanılmaktadır. Adı 

                                                 
313 Çağatay Göker , Çevre Sözlüğü , Ankara: Saypa Yayınları , 1994, s.362. 
314 Annie R. Pearce, The Dimensions of  Sustainability, s.1.  



133 
 

geçen tüm organizasyon tipleri insanlığın bireysel ve ortak hedefleri doğrultusunda 

çalışmaktadırlar. Gıda üretimi beslenme, taşıt üretimi ulaşım, hastane inşası tedavi, okul 

yatırımı eğitim talebinin realizasyonu için şirket ve kamu kurum benzeri 

organizasyonlar vasıtasıyla gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarıdır. Bu bağlamda 

toprak, su ve gübreye malzeme teşkil eden kimyasallar gıda üretiminde bireylerin 

beslenme hedeflerinin, çelik, alüminyum, kauçuk, plastik ve benzerleri otomobil 

üretiminde bireylerin ulaştırma hedeflerinin, okul inşasında kullanılan çimento, kum, 

demir, ahşap, metal vs malzeme ise bireylerin eğitim hedeflerinin realizasyonu için 

gerçekleştirilen dönüşüm işlemleridir.  

Bu üretim ve tüketim dönüşümü sırasında kullanılan malzeme, hammadde, ara 

mamul ve enerjinin etkin kullanılması kaynakların sağlıklı bir şekilde bir sonraki kuşağa 

aktarılmasını sağlayacaktır.315 Aksi takdirde yani kaynakların verimsiz ve plansız bir 

şekilde kullanımı yoluyla israfı yukarıda sayılan beslenme, ulaşım ve eğitim gibi 

ihtiyaçların takip eden kuşaklarda yerine getirilememesi sonucunu doğuracaktır. Bu 

nedenle ekonomik döngü içerisinde kaynakları kullanarak mal ve hizmet üreten 

şirketlerin salt şu an değil aynı zamanda bir sonraki kuşağa da hizmet verirken aynı 

etkinliği sergileyebilecek şekilde planlı, displinli ve geniş vizyonlu olmaları sosyal 

sorumlulukları gereğidir. Bu tür bir disiplinin kurum kültürünün parçası olarak yerleşik 

hale gelmesi sadece gelecek kuşakların refah ve yaşam kalitesini değil aynı zamanda 

söz konusu şirketlerin kendi karlılık ve büyümelerinin de sürdürülebilir bir çizgide 

olmasını sağlayacaktır. Başka bir ifadeyle sürdürülebilirlik kavramı salt mevcut ve 

gelecek kuşakları değil aynı zamanda toplum denilen sosyal platformun her bir 

organizasyonel üyesini de bir diğerine yaşamsal açıdan bağlamaktadır. Çevreye en az 

zarar vererek üretim yapma bilinç ve sorumluluğunu firma düzeyinde yerleştirmek milli 

ekonominin sürdürülebilir olması açısından da anahtar rol oynamaktadır.316 

Sürdürülebilirliğin çok sayıdaki indikatörlerinin sınıflandırıldığı dört temel 

boyutu olduğu varsayılmaktadır. 317  Bunlar teknolojik, çevresel, ekonomik ve sosyal 

boyutlardır. Söz konusu dört temel boyut sürdürülebilirlik kavramının ülkeler arası en 
                                                 
315 Emanuel Prinet, Sustainable Consumption and Production , One Earth - www.OneEarthWeb.org, Ocak 2011, 
s.3, s.4 ve  s.10. 
316 Macve , s.2. 
317 Anouk van Heeren , s.6. 
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önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu 

(UN CSD United Nations Commision on Sustainable Development) tarafından 1995 

yılı Nisan ayındaki çalışma toplantısında kabul edilerek yayınlanmıştır. 2005 yılında 

yapılan düzenleme ile indikatörler 14 konu başlığı altında toparlanmış ve sayıları 50 

olarak tespit edilmiştir.318  

Sürdürülebilirlik göstergeleri önceleri milli ekonomiler seviyesinde 

geliştirilmiş zaman içerisinde firma düzeyinde yorumlanabilir hale getirilmişlerdir.319 

Sürdürülebilirliğin her bir boyutu diğeri ile iletişim halindedir. Bir sistem tüm 

boyutlarıyla sürdürülebilir olduğunda gelecek refah ve nitelikli kalkınma garanti edilmiş 

olunabilir. Aksi takdirde bazı unsurlar yetersiz kalabilecek ve güvenli kaynak aktarımı 

gerçekleştirilememiş olacaktır. 

4.1.1 Sosyal Boyut 

Sürdürülebilirlik kavramı yapısı gereği sosyolojik bir olgudur. İnsanlar için 

sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir bir ortam yaratmak için gerçekleştirilen araştırma, 

analiz, yatırım ve benzeri tüm çabalar sadece hayatta kalabilmek için değil aynı 

zamanda yaşanılabilir hayat standartlarının en iyisini yakalamak veya başka bir deyişle 

beşeri refah düzeyini maksimize etmek içindir. 320  Bu perspektiften bakıldığında 

sürdürülebilirlik kavramını etkileyen bir çok sosyo kültürel faktör olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Bunlardan ilki ve belkide en önemlisi kuşaklar arası miras olgusudur. Kuşaklar 

arası miras bir Afrika atasözünde “Biz dünyanın sahibi değiliz, torunlarımız adına 

bekçiliğini ve bakımını yapıyoruz” şeklinde ifade edildiği üzere aslında iki kuşağın 

karşılıklı hak ve sorumlulukları bütününden oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik olgusunu 

günümüz değer yargılarıyla etüd ettiğimiz zaman ortaya çıkan en önemli husus şudur, 

sadece gelecek kuşakları düşünürek planlama yapmak ve mevcut kuşakların refahını 

ihmal etmek ye da ikinci plana atmak verimli bir çözüm algoritması değildir. Şirketler 

                                                 
318 UN ESA, Indicators Of Sustainable Development: Guidelines And Methodologies, Ekim 2007, New York, s.9 
ve s.10. 
319 Anouk van Heeren,  s.7. 
320 D.M Liverman,. ve Diğerleri, “Global Sustainability: Toward Measurement.”, Environmental Management, 
12/2, 1988,  s.133 ve s.143. 
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çevresel yönetim muhasebesinin yol gösterici analiz ve yorumlarını kullanarak en doğru 

üretim yöntemleriyle gelecekten çalmadan günümüze hizmet etmek durumundadırlar. 

Ekosistem içerisinde bulunan varlıkları ve kaynakları hiç kullanmamak ya da olduğu 

gibi tutmak gereği mevcut kuşağın üretme ve geliştirme motivasyonunu azaltan 

unsurlardır. Temel hedef günümüz teknolojisinin ulaştığı tüm imkanlardan yararlanarak 

kaynakları kuşaklar arasında hakkaniyet ölçüsü içerisinde paylaştırmaktır.321 

Sürdürülebilirliği etkileyen diğer sosyokültürel faktörlerden başlıcaları ise 

çevresel adalet, nüfus atışı, insan sağlığı, kültürel ihtiyaçlar ve bireysel tercihlerdir. 

Sosyo kültürel olgu ve faktörler sürdürülebilirlik kavramını çeşitli yollardan 

etkileyebilirler. En tipik olarak kanunlar, kuşaklararası ve kuşak içi kararlar, kültürel 

adet ve töre formasyonunda sürdürülebilirliği etkileyen döngüler yaratırlar. 

Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu temel insan ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra 

yüksek toplumsal ve kültürel ihtiyaçları da kapsayan kompleks bir yapıya sahiptir. 

Ahlak kuralları ile şirketlerin günlük yaşamlarını bir etkileşim içerisine sokmak 

için kurumsal ve mesleki bazda toplumsal sorumluluk ve ahlak kurallarını dizinleri 

geliştirilmektedir. Bu yaklaşım Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamış 322  ve 

dünyanın bir çok ülkesine yayılmış durumdadır. Mesleki ahlaki kurallar dizinlerinin 

oluşturulması özellikle mühendislik alanında büyük etki yaratmıştır. Örneğin gerek 

ABD gerek benzeri bir çok gelişmiş ülkenin mühendislik disipliniyle ilgili ahlaki 

kurallar bütününde yaklaşık olarak şu ifade yer alır: Dürüstlük, bütünlük, eşitlik, adalet 

ve güç toplumun sağlığı, güvenliği ve refahına adanmalı ve onun için kullanılmalıdır.  

Çevresel yönetim muhasebesinin temel ödevlerinden birisi de firmanın 

geliştireceği veya yapacağı tüm eylemlerin fonksiyonel olarak bağlı olduğu meslek 

gruplarının ahlaki kurallar bütünüyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmektir. Eğer bir 

şirket tüm çalışan gruplarıyla (mühendisler, muhasebeciler, satış ekipleri vs) tüm ahlaki 

kurallara bağlı olarak çalışıyorsa sürdürülebilirlik için gerekli sosyolojik temelin 

oluşturulmasında doğru bir patikaya oturmuş olduğu kabul edilebilir.  

                                                 
321 Annie R. Pearce, The Dimensions of Sustainability, s.2. 
322 Annie R. Pearce, The Dimensions of Sustainability, s.10. 
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Bu noktada tekrar denge konusuna dönmekte fayda vardır. Ünlü mühendis 

Kenneth Walsh’un 323  sorguladığı üzere ahlaki kurallar ve toplumsal öncelikler 

müşterilerin ihtiyaç ve isteklerinden önceliklimidir? Bu sorunun tek ve basit bir cevabı 

yoktur. Bununla birlikte sürdürülebilirlik perspektifinden bakıldığında bir firma 

müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına karşılık vermediği takdirde gelir elde edemezler ve 

faaliyetlerini idame etmeleri imkansız hale gelir. O halde müşteri istek ve ihtiyacına 

cevap verilecektir. Bununla birlikte müşteri ihtiyacına cevap verilirken ekosistemin 

dengesi, biyolojik çeşitlilik, tükenebilir kaynakların kritik rezerv miktarları ve gelecek 

kuşakların yaşayabileceği sağlıklı çevre koşulları ile güvenliği garanti edilmiş 

kaynaklara sahip olmaları gibi hususlara dikkat edilmelidir. Eğer Firmanın kısa vadeli 

karlılığı ve sürdürülebilir ticari hayatı ile mevcut müşterilerinin kısa vadeli refahı 

ekosistem ve global kaynaklar üzerinde uzun vadeli ve kalıcı nitelikte hasarlar 

yaratmadan elde edilebiliyorsa sosyal ve ahlaki açıdan doğru bir faaliyet bütünü 

oluşturulduğu kabul edilebilir.  

4.1.2 Ekonomik Boyut 

Ekonomik sürdürülebilirlik sadece milli gelir, döviz kurları veya enflasyon gibi 

parametreleri ifade etmez. Esasında sürdürülebilirlik açısından ekonomi mal ve 

hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketimini açıklayan bir bilim dalıdır 324 . Ekonomik 

perspektiften sürdürülebilirliğe yapılan en güzel yorumlardan birisi de Robert Solow’a 

aittir325. Solow ekonomik perspektiften sürdürülebilirliği “geleceğe en az bizim kadar 

iyi yaşama kabiliyet veya opsiyonu bırakacak şekilde hareket etme 

yükümlülüğümüz”326 olarak adlandırmaktadır. Ekonomi ile çevre arasında çok yoğun 

ilişkiler mevcuttur. Aslında ekonominin bir neden, çevredeki bozulma ve sorunların ise 

bir sonuç olduğuda söylenebilir. Üretim ve tüketim arttıkça çevre sorunları artmakta 

                                                 
323 Annie R. Pearce, The Dimensions of Sustainability, s.10. 
324 Annie R. Pearce, The Dimensions of Sustainability, s.7. 
325 Annie R. Pearce, The Dimensions of Sustainability, s.8. 
326 Robert Solow, “Sustainability: An Economist’s Perspective”. In Economics of the Environment: Selected 
Readings,  W.W Norton and Co. New York, s.179 ve s.187. 
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fakat ekonomi belli bir düzeye geldikten sonra bu olumsuz etkiler azalmaya 

başlamaktadır327.  

Konu incelendiğinde birbiriyle çelişen iki husus olduğu görülmektedir. 

Bunlardan ilki gelişmek, daha üstü düzeyde refah içerisinde yaşamak, bunun için daha 

fazla mal üretmek, daha fazla mal üretmek için daha çok kaynak kullanmak diğeri ise 

doğal kaynakları gelecek kuşaklara da yetecek şekilde ve ekolojik dengeyi bozmadan 

kullanma gereğidir. Bu iki çelişkili olguyu bir kazan kazan stratejisi içerisinde çözmek 

için doğal kapitalizm düşüncesi geliştirilmiştir. Doğal kapitalizmin üç ilkesi vardır328. 

• Tüm kaynakları daha iyi kullanarak büyüyen sorunların çözümü için 

vakit kazanmak, 

• Tüm ürünleri imal etme ve sunma süreçlerini doğayı taklit ederek 

yeniden tasarlamak, 

• Tüm kurumları, insan sermayesi ve doğal sermayeyi güçlendirecek 

şekilde yönetmek. 

Bu aslında bir nevi doğayla barışık yaşama ve kalkınmanın kuralları gibi de 

tanımlanabilir. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği dikkate alınmadan hızlı bir şekilde 

tüketimi kısa vadede refah artışı getirmektedir. Bununla beraber çevrenin korunmaması 

kaynaksızlıktan dolayı üretimin durmasına, üretimin durması işsizliğe, işsizlik 

yoksulluğa, yoksulluk ise tekrar çevre kirliliğine yol açarak olumsuz döngüyü baştan 

başlatacaktır 329 . Toplum tarafından çevreye gösterilen önemin artması ile birlikte 

çevreye duyarlı firmaların ekonomik hayat içerisindeki önem ve etkinliklerinin de 

değişmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri’nde International 

Hotels Environment Initiative (IHEI) tarafından yapılan bir araştırmaya göre otel 

                                                 
327 Uğur Yıldırım, “Çevre Sorunlarına Ekonomik Yaklaşımlar “ - Mehmet C. Marın (Ed) & Uğur Yıldırım (Ed) - 
Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar , İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,  2004,  s.189 ve s.190. 
328 Hunter Lovins, Üretimi Yeniden Düşünmek , Worldwatch Enstitüsü 25. Yıl Özel Baskısı , İstanbul: TEMA 
Yayınları,  s.38. 
329 Yılmaz Dündar, “Sürdürülebilir Yaşam Koşullu Sürdürülebilir Kalkınma”, Sürdürülebilir Kalkınmanın 
Uygulanması Tartışma Toplantısı, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, 11 ve 12 Aralık 1997,  s.185. 
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müşterilerinin %90’ının çevreci otellerde konaklamayı tercih ettikleri tespit 

edilmiştir.330 

4.1.3. Çevresel Boyut 

Ekoloji sürdürülebilirlik kavramının doğal çevre ile ilgili olan boyutudur. 

Dünyanın ekolojik sistemi insanlığa karşı hem tüm enerji ve hammaddelerin kaynağı 

hem üretimden doğan direkt ve endirekt etkileri absorbe eden çift taraflı bir mekanizma 

olarak hizmet görür. Sürdürülebilirliğin ekolojik boyutu işletme faaliyetlerinin çevresel 

etkileri, biyolojik süreçler ve doğal sistemlerin sürekliliği ile verimliliği üzerine 

yoğunlaşır. 331  Bu tür eğilimlerin giderek artması ve ekonomik boyutun geleceğini 

şekillendirmesi beklenmektedir. 

Çevresel konular sürdürülebilirlik için özel önem arz etmektedir. Ekolojik 

sistemde sınırlar vardır. Bu sınırlar kaynakların kısıtlı miktarlarda varlığından, bazı 

kaynakların yenilenemez olmasından ve yenilenebilir olanların da geri kazanımının 

uzun süreli olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin kömür geri konulamaz ve 

yenilenemez bir kaynaktır buna karşılık ağaç yerine konulabilir bir kaynaktır ama geri 

konulması ticari açıdan kaygı uyandıracak kadar uzun bir süre almaktadır. İnsanlık ve 

medeniyetin tatminkar refah seviyesinde uzun vadeli sürdürülebilirliği doğada mevcut 

kaynakların korunmasına ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine bağlıdır 

Diğer önemli bir çevresel konu da çevre üzerindeki etkimizin en aza 

indirgenmesidir. Doğal ekosistemler kendi olanaklarıyla üzerilerinde meydana gelen 

etkilerin bir kısmını bertaraf edebilir ve oluşan hasarların bir kısmını onarabilirler. 

Bununla birlikte doğanın kendini yenileme gücü sınırlıdır ve üzerinde oluşan yoğun 

baskılar nedeniyle yokolma sınırını geçebilir. Doğaya etkilerimizin bizce iyiniyetli olan 

eylemlerimizden kaynaklanabileceği de unutulmamalıdır. Örneğin bir ormancılık şirketi 

olgun ağaçları kestikten sonra bölgeyi tekrar ağaçlandırırken tek bir türe dayalı 

ağaçlandırma yaparsa eski ekosistemin devam etmesi mümkün olmaz. Bu nedenle 

                                                 
330 B. Esra Aslanertik ve Işıl Özgen, Otel İşletmelerinde Çevresel Muhasebe, İşletme Fakültesi Dergisi Cilt 8 Sayı 
2, 2007, s.175. 
331 Becky.J Brown ve Diğerleri,. “Global sustainability: Toward Definition”, Environmental Management, 11(6), 
1987, s.713-s.719. 
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çevresel etkilerin kontrolu bilimsel yöntemlerle ele alınmalı ve şirket politikalarına bu 

perspektifte aktarılmalıdırlar.  

4.1.4. Teknolojik Boyut 

Teknoloji geniş bir kavramdır. Her ne kadar gündelik yaşam lisanında gelişmiş 

aygıt ve araçları anlatırken kullanılan bir deyim olsa da gerçekte ihtiyaçlarımızı 

karşılamak için sahip olduğumuz kabiliyet düzeyini ifade etmektedir.332 Bazen kısaca 

bilgi olarak da adlandırılmaktadır. 333Bu anlamda teknoloji bir hedefe ulaşmak veya bir 

problemi çözmek için bilginin uygulamalı kullanılmasıdır şeklinde de tanımlanabilir. 

Söz konusu çerçevede bir ticari anlaşmanın yapılış şekli, kullandığımız diller ve günlük 

hayatımızdaki tüm süreçler teknolojimizin doğal bir parçasını teşkil ederler.  

Teknoloji sürdürülebilir büyüme sürecinde çok önemli bir rol oynar. Bunun 

temel nedeni insanların hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni kaynakların tespiti, 

kaynaklara ulaşım yollarının bulunması ve kaynakları işleyerek mal/hizmet üretim 

tekniklerinin tespitinde yaşanılan tüm değişimlerin teknolojik gelişimlerden 

kaynaklanmasıdır. 334  Örneğin işlenmiş sütün daha uzun süre içilebilir kalmasını 

sağlayan bir ambalaj malzemesi veya radyo dalgalarını daha etkin ileten bir anten 

sisteminin geliştirilmesi sürdürülebilirliği etkileyen teknolojik gelişmelerdir.  

Teknolojik gelişme kısa vade de insan yaşantısını mutlaka olumlu yönde etkiler 

bununla birlikte sürdürülebilirliğe katkısının olması için kaynak kullanımını daha etkin 

hale getirmesi veya en azından üretim süreçlerinin negatif etkilerini göreceli olarak 

azaltması gerektiği düşünülmektedir. Kısa vade de refah yaratırken çevreye verdiği 

zararlar nedeniyle uzun vade de kaynak kullanımını riske atan teknolijik gelişmelerden 

uzak durulması gerekir. Örneğin altın ve bakır üretiminde siyanür ve benzeri zehirli 

maddeler ile asitlerin kullanımı bir alternatiftir. Bu yöntemlerin kullanılması kısa 

vadede firmanın ölçek ekonomisinden daha etkin yararlanmasını sağlayabilir. Bununla 

birlikte uzun vade de toplum kontrol edilemeyen negatif özelliklere sahip teknoljik 
                                                 
332  The World Council of Associations for Technology Education (UNESCO), Technology Education Notes, 
Technology Education Guide, Unit 1, New York, 2003,  s.3. 
333 Joel Mokyr , Long-Term Economic Growth And The History Of Technology, Philippe Aghion (Ed) ve Steven 
Durlauf (Ed), Handbook of Economic Growth, Haziran,  2003, s.7. 
334  Jorge A. Vanegas, and Annie R. Pearce; Sustainable Design and Construction Strategies for the Built 
Environment, School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology, 1997, s.4. 
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tercihlerden olumsuz etkilenince refah düzeyi azalacak ve firmanın ürettiği ürünü 

istediği miktar ve kar marjında satması ve hatta üretime devam etmesi mümkün 

olmayacaktır. 

Bu bağlamda şirketlerin çevresel yönetim muhasebesi çerçevesinde takip 

etmeleri gereken temel olgu sahip oldukları teknolojinin kısa ve uzun vade de 

sürdürülebilir bir ekonomik düzene ne kadar hizmet ettiğinin tespit edilmesidir.335 Bu 

tespit işlemi sırasında sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerin karakteristiklerinin biliniyor 

mevcut ve hedeflenen teknolojilerin bu karakteristikler ışığında değerlendiriliyor olması 

gerekmektedir. Temelde sürdürülebilirliğe hizmet eden teknolojinin üç temel göstergesi 

vardır 

• Yenilenemez kaynakların minimum kullanımı, 

• İnsanların ihtiyaçlarına hizmet etmesi ve tatmin yaratması, 

• Ekolojik denge üzerinde minimum olumsuz etkiye sahip olması. 

4.1.4.1. Yenilenemez Kaynakların Minimum Kullanımı 

Yenilenemez kaynakların şartların elverdiği en düşük ölçüde kullanılması son 

derece önemlidir. Örneğin fosil yakıtların hızla ve verimliliğine dikkat edilmeden 

tüketilmesi bir sonraki kuşağın enerji kaynağı sıkıntısına yol açacağı gibi giderek kıt 

hale gelen kaynaklarla üretim yapan firmaların karlılık ve rekabet güçlerini olumsuz 

olarak etkileyecektir. Günümüzün mevcut teknolojik şartlarında yenilenemeyen 

kaynaklardan uzak bir üretim düzeni kurmak mümkün görülmemektedir. Mümkün 

olduğu kadar az malzeme ve enerji kullanmak ya da azla çoğu üretmek sürdürülebilir 

olmanın temel hedefi haline gelmektedir. 336 Bu nedenle yönetim muhasebesinin sıfır 

seviyesine değil en azla en çoku üretmeyi hedefleyen firma kültürüne hizmet ediyor 

olması gerektiği düşünülmektedir. 

 

 

                                                 
335 Jorge. A Vanegas  JR DuBose ve Annie R Pearce, s.5. 
336 Annie R. Pearce, The Dimensions of Sustainability, s.3. 
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4.1.4.2. İnsanların İhtiyaçlarına Hizmet Etmesi 

Sürdürülebilir teknoloji insanlığın hedeflerine ve odaklandığı beşeri ihtiyaca 

tam cevap verebilir nitelikte olmalıdır. Teknoloji bu işlevi görürken sosyal ve kültürel 

farklılıkları ve tercihleri de göz önünde bulundurmalıdır.337 Bu tercih ve farklılıkların 

teknoloji üzerindeki baskısı bazen çevrenin ve ekosistemin gerekleriyle çelişebilir. Bu 

tür çelişki durumlarında teknolojiden beklenen iki baskı unsuru arasında bir denge 

bulmasıdır. Sonuçta şirketlerin ve benzeri organizasyonların tüm mal ve hizmet 

üretimleri insanlığın ihtiyaç ve çıkarları için gerçekleştirildiğinden salt mekanik 

ekosistem odaklı bir teknolojik çerçeve içerisinde yaşamak insanlığın sürdürülebilirliği 

açısından mümkün ve anlamlı görülmemektedir. 

4.1.4.3. Ekolojik Denge Üzerinde Minimum Olumsuz Etkiye Sahip Olması 

İnsanlığın sürdürülebilir olması dünya üzerindeki ekosistemin sağlığına ve 

doğal çeşitliliğin korunmasına bağlı görülmektedir. 338  Bu durumda teknolojik 

gelişmelerden hedeflenen ve beklenen mevcut sistemin negatif etkilerini azaltacak yeni 

çevre duyarlı sistemler yaratmak ve pozitif etkileri artırmaktır. Bu bağlamda yönetim 

muhasebesi teknolojiyle ilgili alınacak karar süreçlerinde doğanın ve ekosistemin nasıl 

etkileneceğini anlayabilmek için öncelikli olarak mevcudu bilmek, takip etmek ve 

sonuçları analiz ederek yorumlamak zorundadır. Eğer teknoloji çevreye zarar veriyorsa 

ve bu zarar şirket ile insanlığın geleceği için kontrol edilemez bir risk faktörü 

yaratıyorsa teknolojinin daha çevre korumacı bir versiyonu ile değiştirilmesi elzemdir. 

Yapılması gereken yatırımların finanse edilebilir boyutunun şirket mali kapasitesini 

zorlaması veya imkansız hale getirmesi durumunda rehabilite edici sistemlerin yönetim 

mekanizmasına sunularak sisteme entegre ettirilmeleri gerektiği düşünülmektedir. 

Teknolojinin çevresel sorunlar içerisindeki konumu ve sürdürülebilirlik 

kavramıyla olan ilişkisi büyük ölçüde günümüzün doğrusal büyüme düzeni ilintilidir. 

Doğrusal büyüme düzeni malzeme ve enerji tüketiminin iyileştirilebilirliğini ve geri 
                                                 
337  Ken Green ve  Philippe Vergragt, Towards Sustainable Households: A Methodology For Developing 
Sustainable Technological And Social Innovations, Futures, 34.381–400  www.elseviere/locate/futures, 2002, 
s.383 
338 B.G. Norton, “A New Paradigm for Environmental Management.” in Ecosystem, R. Costanza (ed), B. G. 
Norton (ed) ve B. D. Haskell (ed), New Goals for Environmental Management, Island Press, Washington DC, 1992, 
s.23 ve s.41,  
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beklenen-hedeflenen çıktılarının yanısıra iki ilave çıktıya daha sahiptir. Bunlar 

sürdürülebilir büyüme kavramını tehdit eden iki temel ekolojik problem kaynağıdırlar: 

• Zararlı ve zararsız atıklar, 

• Çevreye olan etkiler.  

Prosesin doğrusallığı giren malzemenin hiç geri işlenmesi olmadan sürekli ileri 

giderek kaynaktan hammaddeye, hammaddeden ürün veya hizmete, ürünün tüketim 

çerçevesinde kullanım faydası ve atık malzemeye çevrilmesine kadar ilerlemektedir. 

Oluşan zararlı/zararsız atık malzemelerin dönüştürülme anlamı bilinmemekte veya daha 

çok ihmal edilmektedir. Atık malzemelerin geri kazanımının olmadığı bu tür tek yönlü 

bir üretim ve gelişme modelinin 3 ayrı muhtemel sorun yarattığı gözlenmektedir 

• Doğal kaynakların tükenmesi, 

• Atık maddelerin birikmesi, 

• Çevresel kayıplar, 

Bu sistemin günümüz dünyasının küreselleşme, nüfus artışı, toplumsal 

bilinçlenmeye istinaden oluşan refah ihtiyacı ve benzeri beşeri nedenlerle hızla artan 

taleplerini etkin ve verimli bir şekilde karşılama ihtimalinin düşük olduğu ve hatta 

sorunların ölçeğini yükselterek mevcut sorunların dozunu artıracağı düşünülmektedir. 

Kendi içinde çözümsüz bir sarmal yaratan bu olguyu kırmanın yolu sistemi çevresel 

etkileri en aza indirecek geri dönüşüm odaklı bir yapıya dönüştürmektir.  

Döngüsel gelişme modeli olarak adlandırılan bu süreçte 340  temel olgu 

kullanılan doğal kaynaklar ve bunlardan elde edilen hammaddelerin üretim süreci 

boyunca en etkin kullanılabileceği üretim modellerinin seçilmesi, atık ve yan ürünlerin 

geri dönüşüm sistemleriyle tekrar hammaddeye dönüştürülmesi ve en sonunda doğal 

kaynakların tükenmesini önleyecek bir korumacı politikanın tesis edilmesine 

dayanmaktadır. Atık maddelerin geri dönüşüm prosesine kazandırılması tek bir aşama 

olarak düşünülmemelidir. Etkin bir geri dönüşüm döngüsü doğal kaynağın hammaddeye 

dönüşümünden başlayıp üretim, nakliye, depolama ve satış süreçlerini de içerir. Bu 

                                                 
340 D.V. Roberts, “Sustainable Development”, A Challenge for the Engineering; Profession. in The Role of 
Engineering in Sustainable Development, American Association of Engineering Societies,Washington, DC, 1994, 
s.44 ve s.61. 
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aşamaların her birinde oluşan atık maddeler bir önceki aşamaya tekrar kazandırılacak 

şekilde işleme tabi tutulabileceği alanlara sahip olmalıdır.  

Şekil 4.2 günümüz teknolojisinin bu yeni yaklaşımını şekilsel olarak 

tanımlamaktadır.341 Görüleceği üzere nihai ürünün tüketilmesi sonucunda oluşan fayda 

ve atık madde ikilisinden çok önce her bir aşamada kaybedileni kazanma üzerine kurulu 

bir teknolojik felsefe yerleşik hale getirilmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere 

sürdürülebilir teknolojinin 3 temel kriteri vardır, bunlardan ilki yenilenemez 

kaynakların minimum kullanımı, diğeri insanların ihtiyaçlarına hizmet etmesi ve tatmin 

yaratması, sonuncusu ise ekolojik denge üzerinde minimum olumsuz etkiye sahip 

olmasıdır. Döngüsel gelişme modeli insan ihtiyaçlarının  tatmin edilmesi adlı subjektif 

başlığın dışında kalan tüm konulara olabildiğince fiziksel cevaplar getirmektedir. 

Sürdürülebilir gelişim süreçlerinin ilk ve temel farkı kapalı devre olmalarıdır. 

Yukarıda anlatıldığı üzere doğrusal (sürdürülebilir olmayan) gelişim süreçlerinde 

kaynakların hammaddeye dönüşümü ile başlayan süreç enerji gibi çeşitli girdileri de 

kullanarak üreim, depolama, satış gibi aşamaları geçerek tüketim (kullanım) noktasına 

gelmekte ve nihai işlemin sonunda fayda ve atık madde ikilisi olarak süreç 

sonlanmaktadır. Sürdürülebilir süreçlerde ise alt sistemler ve süreç aşamaları benzer 

nitelikte olmakla beraber kaynak kullanımının etkinliği açısından geri beslemelere 

dayalı bir düzen kurulmuştur ve dört yeni alt sistem daha içermektedir. 

                                                 
341 Annie R Pearce , The Dimensions of Sustainability, s.5. 
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  Kaynak:Annie Pearce342 

Şekil 4.2 

Sürdürülebilir Döngüsel Gelişim 

 

                                                 
342 Annie R. Pearce, The Dimensions of Sustainability,  s.5. 
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İlave alt sistemler döngüselliği yaratarak sürdürülebilir çevre koşulları 

oluşturmaktadır ve kısa tanımları aşağıdaki gibidir. 

• Doğal Kaynak Yönetimi: Doğal kaynak yönetimi temel doğal kaynakların 

(hava, su, mineral vb) sürdürülebilir şekilde kullanımını ifade eder 343 . 

İçeriği itibariyle yenilenebilir kaynakların bulunması ve üretim sistemlerine 

hammadde sağlayacak şekilde etkin yönetimleri ile yenilenemez nitelikteki 

doğal kaynakların tamamen tükenmelerini önleyecek bir tempoda 

kullanılmalarını planlar ve kontrol eder. Doğal kaynak yönetiminin temel 

felsefesi her zaman elde talepten fazla yenilenebilir doğal kaynak arzı 

bulundurmaktır. Ancak bu takdirde etkin kaynak kullanımının olabileceği ve 

bazı hassas kaynakların tüketilmeden devam edilebileceği düşünülmektedir. 

• Kaynak Yenileme: Kaynak yenileme fiziksel ve kimyasal özellikleri uygun 

kaynakların atık malzemelerden tekrar geri kazandırılması süreçlerini 

planlar ve yönetir. İçeriği itibariyle doğal kaynak yönetimi toplumsal 

seviyede bireylerin mülkiyet hakları, teşvikler ve gelir dağılımını da 

içerdiğinden çevresel muhasebeyi yakından ilgilendirdiği 

düşünülmektedir.344 Döngüsel sistemin işleyişinde önemli yer tutan bu geri 

kazanılmış kaynaklar doğrusal sistemde de yer alan beş temel alt sisteme 

girdi sağlamaktadırlar. Bu sayede sadece kaynaklar geri kazanılmamakta 

aynı zamanda doğaya salınan atık madde miktarının da azalması 

sağlanmaktadır. 

• Atık Yoketme: Üretim, depolama ve nihai kullanım teknolojileri ne kadar 

ilerlerse ilerlesin bir miktar geri kazanılması mümkün olmayan atık 

kaçınılmazdır. Atık yok etme alt sistemi kaçınılmaz olarak doğan atıkların 

çevreye zarar vermeden veya zararları asgari düzeyde kalacak şekilde yok 

edilmesi için çalışır. Özellikle asitik artıkların ve cıva içeren maddelerin 

doğaya karışmasının önlenmesi sürdürülebilirlik açısından kritik önem arz 

etmektedir. 

                                                 
343 Jan Bojo, Natural Resource Management, World Bank Group,  New York, 2000, s.1. 
344 Jan Bojo, s.2. 
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• Çevresel Teknolojiler: Çevresel teknolojiler üretim süreçlerindeki her bir 

alt sistemin (hammadde temini, nakliye vs) proaktif bir disiplinle sorun 

çıkmadan sorun çıkmasını önleyecek tedbirler almasını sağlayacak, sorunu 

çevreye yansımaları görülmeden kökünde çözecek, çevre yansımaları 

görülmeden koruma tedbirlerini alacak planlama, geliştirme, izleme, kontrol 

ve değerlendirme alt süreçleridir. Bu alt sistem aynı zamanda bir hasar 

oluştuğu zaman fiziksel ve parasal boyutunu hesaplamayı, etkilerini yok 

etmek için yapılması gerekli işleri bir plan dahilinde oluşturmayı ve kontrol 

takip süreçlerini kullanarak her türlü çevresel hasarın bertarafını hedefler. 

Sürdürülebilir döngüsel sistemler aslında doğanın kendi döngüsünü taklit 

ederek endüstriyel ve ticari faaliyetleri doğal yaşam kurallarına göre düzenleyen 

gelişme modelleridir. Doğada her canlı geriye kazanılmakta ve tekrar yaşam 

döngüsündeki yerini almaktadır. Hedef, endüstriyel sistemlerin de kendi içerisinde bu 

kadar etkin, verimli ve atıklarını minimize etmiş bir seviyeye gelmesini sağlamaktır. 

Atıkların minimize edilmesi doğanın etkilenmesini kademeli ve düşük süratli bir yapıya 

dönüştürür. Bu yapı doğanın kendini yenilemesi veya doğaya daha az etki yapan ikame 

ürün ve sistemlerin bulunması için zaman kazanımını sağlayacaktır. 

4.2. Sürdürülebilir İşletme Faaliyetlerine Mühendislik Yaklaşımı 

Sürdürülebilirlik kavramı yönetim muhasebesi penceresinden yöneticilere ışık 

tutarken üretilen ürünlerin bu yaklaşıma hizmet verecek şekilde geliştirilmesi özel önem 

taşımaktadır.Yeni ürün geliştirebilme firmaların küresel ekonomide rekabetçi olmaları 

için önemli bir stratejik yoldur. Bunun yanısıra giderek artan çevreye dönük kaygılar 

nedeniyle bu ürünlerin çevreye uyumlu (ekodizayn) olması da önemli bir unsurdur  345 

Günümüzün modern mühendislik yöntemlerini sürdürülebilirliğin gereklerine cevap 

verecek şekilde kullanmak üzere çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın 

kabul gören ve pratikte uygulananlar yaşam döngüsü analizleri (life cycle analysis) ve 

regenerative dizayn (regenerative design) teorileridir.  

 

                                                 
345UNEP Design for Sustainability, A Practical Approach For Developing Economies, 2011,  s.15 ve s.16. 
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4.2.1. Yaşam Döngüsü Analizleri 

Yaşam döngüsü analizleri ürünü dizayn eden mühendislerin dikkate alması 

gereken parametrelerin sayısını ve sınırını ürünün hammaddesinin elde edilişinden nihai 

tüketicinin elinde hurda haline gelinceye kadar kullanımı kapsayan geniş vizyonlu bir  

yaklaşımdır. 346Bilindiği üzere konvansiyonel mühendisler geliştirdikleri ürünü zaman, 

maliyet ve kalite parametreleriyle değerlendirirler. Yaşam döngüsü analizleri ise 

konuyu daha geniş bir spektrumda ele alır ve temel parametreleri insan mutluluk ve 

tatmini, çevreye minimal zararlı etki ve enerji ile hammaddenin minimal kullanımı 

olarak belirler. Bu yeni üçlünün varlığından söz edilebiliyor olması için zaman, maliyet 

ve kaliteden oluşan konvasiyonel üçlünün sisteme alt element olarak monte edilmiş 

olması gerekmektedir.  

 
Kaynak: Vanegas & DuBose & Pearce 347 

Şekil 4.3 

Sürdürülebilirlik için Yaşam Döngüsü Analizleri 

Eski ve Yeni Yaklaşımların Karşılaştırılması 

 

                                                 
346 Deloitte Touche Tohmatsu, Life Cycle Assesment: Where is it on Your Sustainability Agenda; Deloitte 
Development LLC; 2009,  s.1. 
347  Jorge A.Vanegas, Jennifer R DuBose ve Annie R Pearce, Sustainable Technologies for the Building 
Construction Industry, Proceedings Symposium, Atlanta, Kasım 1995, s.9. 
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Yaşam döngüsü analizlerinin konvansiyonel sınırları aşıp yukarıda ifade edilen 

kapsama ulaşması için yapılması gereken temel performans şirketin ürettiği ürünlerin ve 

genelde üretim faaliyetinin çevre, toplum ve ekonomiye olan etkilerini sürekli 

formasyonda saptamaktır. 348  Bu etkilerin saptanabilmesi için kaynak akış izleme, 

kullanılan enerji analizleri ve yaşam döngüsü muhasebesi gibi çeşitli yöntemlerin 

sistematik olarak kullanılması gerekmektedir.  

 

 

Şekil 4.4 

Yaşam Döngüsü Yaklaşımı ve Çevreye Olan Etkileri 
Kaynak: Pearce349 

 

                                                 
348 Anouk van Heeren , s.7 
349 Annie R. Pearce, The Dimensions of Sustainability,  s.12. 
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Yaşam döngüsü analizleri mühendisler tarafından en fazla ürün ve üretim 

metodolojisinin özelliklerinin tespiti ve seçiminde kullanılır. Yaşam döngüsü 

analizlerinin dizayn aşamalarında kullanılmasıyla müşterilere sürdürülebilir alternatifler 

sunulması hedeflenmektedir. Yaşam döngüsü analizleri yönetim ve maliyet 

muhasebelerinin etkin kullanımıyla teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında 

yöneticilere yol gösterecek sonuçlara ulaşılabilmektedir 

4.2.2. Yeniden Yaratılabilir Dizayn: 

Yeniden yaratılabilir (kazanılanabilir) sistemler özellikle endüstriyel tarım 

ürünlerinin üretiminde son yıllarda kullanılmaya başlanan bir yaklaşımdır. Bu sistemde 

devre tam kapalıdır ve her türlü atık madde bir sonraki turda hammadde veya enerji 

kaynağı olarak geri dönmektedir. Otomotiv ve beyaz eşya sektörleri de ekolojik tarım 

kadar mükemmel olmasa da oldukça yüksek düzeyle hurda malzeme kullanımına adapte 

olabilmektedirler. Lyle bu durumu açıklarken yeniden yaratılabilir sistemler kendi 

kaynaklarını asla yok etmez ve çevreye zarar vermez aksine doğal ve insan eliyle 

yapılmış sistemleri entegre bir şekilde kullanır ifadesinin altını çizmektedir.350 

Kendi kendini besleyen (veya yenileyen) sistemler konvansiyonel doğrusal 

modelle oldukça büyük farklar arz etmektedirler. Hatırlanacağı üzere doğrusal üretim 

sistemlerinde bir noktadan hammadde ve yarımamul girmekte bunlar enerji kaynağı 

kullanılarak işlenmekte ve en sonunda nihai ürüne ulaşılmaktadır. Bu süreç zarfında 

hammadde depolama, üretim ve pazarlama safhalarında bir çok malzeme ve mal kaybı 

oluşmaktadır. Söz konusu kayıpların doğrusal süreçlerde geri kazanımı ihmal edilebilir 

boyutlarda kalmaktadır. 

Yeniden kazanım modeli ise döngüsel bir model olup üründen elde 

edilebilecek son fayda alındıktan sonra geriye kalan her şey tekrar hammadde olarak 

geriye dönmektedir. Gemi inşa sektörünün gemi söküm sektörüyle koordineli çalışmaya 

başlamasından sonra asbestos gibi zararlı kalıntılar hariç hurda gemiler komple 

ağırlıklarıyla birlikte yeni gemi hammaddesine dönüşebilmektedirler. 

                                                 
350 Annie R. Pearce, The Dimensions of Sustainability,  s.12 
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Yeniden yaratım (kazanım) üzerine dayalı sistemlerde sürekli bir yerine geri 

koyma mekanizması çalışır, sistemin mükemmel olarak adlandırılması için sadece 

hammadde değil aynı zamanda enerji temininde de yenilenebilir (yerine geri koyulabilir) 

kaynak ve metodolojilerin kullanılması gerekmektedir. Örneğin yukarıda ifade edilen 

gemi inşa sanayinde bir geminin sökülerek tekrar gemi sacı ve malzemesi haline 

getirilmesi sürecinde kesme, parçalama ve ergitme aygıtları fosil yakıt kullanıyorsa tam 

ve mükemmel bir yeniden kazanım modelinden bahsetmek mümkün değildir. 

Yeniden yaratım (kazanım) modelleri esasında doğayı replike etmektedir.351 

Bilindiği üzere bir yaprağın çürüyerek toprağa dönüşürken hücrelerindeki suyun da 

atmosfere karışmasıyla tam bir döngü yaşanmakta ve kullanılan tüm malzeme ve enerji 

geri kazanılmış olmaktadır. Faaliyetlerinde doğayı replike eden bir şirketin operasyonel 

verimini kontrol edip tüketicinin eline geçen ürünleri ömür sonunda hammadde olarak 

geri kazanımı, etkin bir yönetim muhasebesi uygulaması ve bunun girdilerini kullandığı 

kapsamlı bir maliyet muhasebesi tabanı gerekmektedir. 

Yeniden yaratım (kazanım) modellerinin temel karakteristikleri aşağıda olduğu 

gibidir352. 

• Doğal süreçlerle entegre edilmiş operasyonel sistem ve sosyal kültür bağı, 

• Fosil yakıtlar ile insanoğlu aklıyla yapılmış kimyasalların kullanılmaması veya 

en azından asgari düzeyde kullanımı, 

• Yenilenemez (veya gelecek kuşaklar tarafından kullanılamaz) hammadde 

kaynaklarına itibar edilmemesi veya en az miktarlarda kullanılması, 

• Yenilenebilir kaynakları kendilerini yenilemeye yetecek ölçüde zaman bırakarak 

kullanması, 

• Hiç bir şekilde geri kazandırılmayan atıkların izole edilerek çevreye etki 

yapmadan bertaraf yoluna gidilmesi 

 

 

                                                 
351 David Eisenberg ve William Reed, Regenerative Design: Toward the Re-Integration of Human Systems with 
Nature , Temmuz 2003, s.1 ve s.8. 
352 Annie R. Pearce, The Dimensions of Sustainability, s.13. 
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Yeniden Yaratım (kazanım) Stratejilerine örnekler: 353  354 

 

• Doğayı işini yapması için serbest bırak, 

• Doğayı model olarak al, 

• Fonksiyonları izole etme bir araya getir, 

• Teknoloji ve ihtiyacın birbiriyle tam örtüşmesini hedefle, 

• Çoklu çözüm önerileri geliştir, 

• Depolamayı sürdürülebilirliğin temel anahtarı kabul et, 

• Sürdürülebilirliği temel öncelik kabul et, 

 

Doğayı replike eden modelleri kurmak ve bunların yönetim muhasebesi 

uygulamalarıyla etkinliğini kontrol etmek zorlu bir süreç olarak görülmekle beraber 

sistem oturduğu zaman alınan operasyonel ve iktisadi verimlilik çok yüksektir. Örneğin 

Brezilya’da aluminyum meşrubat kutusu üretimi yeniden yaratım (kazanım) modeline 

mükemmel bir örnek teşkil etmektedir. Devlet teşvikleri alan özel sermayeli teneke kutu 

üreticileri üretim prosesini yeniden kazanım üzerine kurmuşlardır. Gerçek bir çevresel 

yönetim muhasebesi örneği olan bu çalışmalar sonucunda teneke meşrubat kutusu 

üretiminde geri kazanım oranı %85’e ulaşmıştır355. Firmalar üretime hammadde teşkil 

edecek kullanılmış kutuların geri alımını taşeron şirket, bireysel toplayıcı ve belediyeler 

vasıtasıyla gerçekleştirmektedirler.  

Bu yolla Brezilya’da bir yılda kullanılan 9.500.000.000 adet aluminyum 

meşrubat kutusunun 7.600.000.000 adeti hammadde olarak geri alınmaktadır. Üretim 

yapısı yeniden yaratım modeline uyarlanmamış ve çevresel yönetim muhasebesi 

tekniklerinden yeteri kadar yararlanmayan Avrupa ülkelerinde bu oran %40 

mertebelerinde seyretmektedir. 

                                                 
353 Annie R. Pearce, The Dimensions of Sustainability,  s.15. 
354 Joseph Bilello; Regenerative Design Principles, College of Architecture and Planning at Ball State University, 
2002,  s.3 ve s.14. 
355Amanda Xia, Recycling Aluminium Industry, Article Online Directory, 
http://www.articleonlinedirectory.com/281313/recycling-aluminum-industry.html, 2 Mart 2010. 



153 
 

Bilindiği üzere etkinlik ve verimliliğin bir tanımı de bireylerin bir başkasına 

zarar vermeden daha iyi olamayacağı kaynak kullanım koşullarına ulaşılmasıdır. 356 

Muhasebe disiplininin proses ve çıktı kalitesinin maksimizasyonuna odaklanarak etkin 

bir sosyo ekonomik koşullar bütünün oluşturulması sürecinde karar vericiler için temel 

yol gösterici olduğu düşünülmektedir. 

4.3. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME FAALİYETLERİ İÇİN BANKALARIN 

YÖNLENDİRİCİ EYLEMLERİ 

4.3.1. Mevcut Durum Hakkında 

Sürdürülebilir yaşam ve refah için çevreye yönelik değerlerin korunması 

gerektiği ve çevreye olan olumsuz etkilerin ağırlıklı bölümünün  ekonomik 

faaliyetlerlen kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu faaliyetlerin çevresel değerlere azami 

dikkat edilerek yürütülmesinde yatırımcı ve icracı konumundaki firmaların 

yönlendirilmesi ve disipline edilmesi önem arz etmektedir. Bu konuda 3 güç ve bilgi 

odağının söz sahibi olabileceği düşünülmektedir 

1) Kamu otoritesi (kanun ve diğer yasal düzenlemeler vasıtasıyla) 

2) Sivil Toplum Örgütleri (sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde) 

3) Finansal Kuruluşlar (kredi temin etmenin bir koşulu olarak çevreye saygıyı 

ön plana çıkartarak. 

Finansal kuruluşların bu konuda yapabilecekleri konusunda bir görüş 

oluşturabilmek için önce mevcut durum analizi yapılması daha uygun olacaktır. 

Finansal kurumların kredi kullandırma süreçlerinde çevreye dikkat etmeyi ne tür bir 

kredi koşulu olarak kullandığını anlamak için supranational olarak adlandırılan 

uluslararası finans kuruluşlarından örnekleme yapılmıştır. Bu kurumlardan Dünya 

Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma 

                                                 
356 Gary Yohe & Richard Moss, Economic Sustainability Indicators and Climate Change, IPCC Expert Meeting 
on Development, Equity and Sustainability  27th , 29th Nisan Colombo, Sri Lanka, s.68 ve s.69. 
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Bankası’nın hali hazırda uyguladıkları kurallar ve koşullar setlerinden faydalanılarak 

durum etüd edilmiştir. 

Dünya Bankasının kendisinden kredi kullanan kurumlar ve kredi kullandırmak 

üzere fon sağlayan yerel bankalardan talep ettiği sözleşme koşulları Genel Çerçevesinin 

ana başlıkları aşağıdaki gibidir.357  

1) Uygun çevre mevzuatının ve/veya standartlarının yayınlanması, 

2) Mevcut mevzuat, düzenleme ve standartların güçlendirilmesi, 

3) Çevresel etki değerlendirme gibi çevreyle ilgili çalışmaların 

gerçekleştirilmesi/devam ettirilmesi, 

4) Çevresel amaçlarla kaynaklarda rezerv ayrılması, 

5) Temiz teknolojilerin uygulamaya alınması, 

6) İnsanların hayatını etkileyen projelerde kamu desteği ve/veya katılımının 

sağlanması, 

Yukarıda kısaca betimlenen genel koşullar firma ve proje bazına inerken daha 

detaylandırılırlar:358 

Spesifik Çevresel Sözleşme Koşulları ve Gereklilikler; 

1) Krediye konu projenin tanımlanması, uygulanması (eleman istihdamı dahil) 

ile ilgili olarak atılacak çevresel adımların takvimlendirilmesi, 

2) Çevresel araştırma, çalışma, plan ve politikaların hazırlanması, 

3) Krediye konu projenin spesifik dönemlerinde çevreyle ilgili raporların 

dünya bankasına sunulması, 

                                                 
357  Muhammed Abdelwahab Bekhechi, “Some Observations Regarding Environmental Covenants and 
Conditionalities in World Bank Lending Activities”, s.301. 
358 Muhammed Abdelwahab Bekhechi, s.305. 
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4) Çevre kirliliğini azaltma, kontrol ve mücadele ile ilgili ekipmanların satın 

alınması ve montajı, 

5) Güncel veya yeni mevzuatın yürürlüğe girmesi, 

6) Tüm çıkar sahipleri ve ilgililerle istişareler yapılması, 

7) Proje spesifik çıkar sahipleri ve ilgililerle istişarler yapılması, 

8) İlgili uluslararası mevzuatların uygulamaya konulması, 

 

Dünya bankası özellikle sürdürülebilir bir ekonomi için sosyal huzuru ön planda 

tutmaktadır. Bu çerçevede proje sonunda bir varlık, iş veya ticaret kaybı olan veya zarar 

gören veya üretim kaynaklarına erişimini kaybeden kişiler tazminat veya yeniden 

yerleşim için uygun kişi olarak kabul edileceklerdir. Bu tür kişilerin tespiti sırasında 

ilgili listelere eklenmeyenler de daha sonra gerekli incelemeler sonrasında tazminata 

hak kazanabilirler 

Proje finansmanı kapsamında sosyal konulara verilen önemin bir başka denge 

noktası ise yerel halkın konuyla ilgili desteğinin alınmasıdır. Bu anlamda finansmana 

konu projelerin yerel halk tarafından kabulü önemlidir yani bir başka ifadeyle dünya 

bankası çevreyi aynı bölüm 2.1 de anlatıldığı üzere insan da dahil tüm maddi ve sosyo 

kültürel değerleriyle bir bütün olarak kabul etmektedir. Bu nedenle dünya bankası 

kredilerini kullanacak proje sahiplerinin söz konusu projeden etkilenebilecek kişilerle 

istişare yapması esastır.359 Bu kişilere ulaşabilecekleri tüm görevlilerin temas bilgileri ve 

çalışma saatleri tedarik edilmelidir. Bu anlamda firmalara açık kapı politikası gereği 

çevreyle ilgili konularda ihtiyacı olanlarla temasta kalmak üzere bir çevre temsilcisi 

atamaları tavsiye edilmekte veya bazen şart koşulmaktadır. 

 

                                                 
359 Dünya Bankası, Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi Operasyon El Kitabı Yeniden 
Yerleşim Politika Çerçevesi, New York,  s.9. 
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Yukarıda ifade edilen koşullar çerçevesinde sözleşmelere eklenen veya 

sözleşmeleri etkileyen çevreci önlemleri aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:  

1) Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce alınması gereken önlemleri 

içeren koşullar, 

2) Çevresel koşullara uymayı garanti altına alan programlarla ilgili 

yükümlülükler, 

3) Projeyle ilgili spesifik hususlar, 

4) Dünya Bankası çevre standartlarının uygulama konması, 

Bu kapsamdaki kredilerde aşağıdakine benzer koşullar olabilmektedir. 

1) Herhangi bir surette çevresel açıdan insan sağlığına zarar verebilecek 

herhangi bir atık, tehlikeli madde, insan faktöründen kaynaklansın veya 

kaynaklanmasın herhangi bir kirlenmeye maruz kalmamıştır ve inşaatın 

yapılması süresince de  maruz kalması beklenmemektedir, 

2) Projenin inşa edileceği alanlar projenin gerçekleştirilmesine ve amaçlarına 

uygundur, 

2.1. proje’nin inşaa edileceği alanlarda inşaatın yapımını engelleyecek bir 

yerleşim yapılanma kültür değerleri değerli eşya ve sanat eserleri 

bulunmamalıdır, 

2.2. Çevre hukukuna dayanılarak inşaatın yapımının engellenmesine 

yönelik herhangi bir dava veya idari başvuru yoktur, 

2.3 Proje bu sözleşmenin tarihi itibariyle yürülükte olan 2872 sayılı çevre 

kanununa ve çevre hukuku ile ilgili yürülükte ve uygulanabilir olan 

ilgili mevzuata uygundur, 

2.4. İş bu sözleşme tarihi itibariyle kredi alana karşı başlatılmış çevresel 

talep ve dava bulunmamaktadır. 
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3) Kredi kullanan yasaklı firma listesinde yer alan firmalardan yapılan 

harcamaların ve ikinci el makinelerin finanse edilmeyeceğini, 

4) Çevresel önlemlerin alınıp alınmadığı ile ilgili olarak çevre yönetim planı 

hazırlayıp yatırım devreye girene kadar yılda iki kez ilerleme raporu 

hazırlamayı kabul ve beyan eder. 

Dünya Bankası ABD ve anglosakson kültürün etkilerini taşırken kıta avrupasının 

proje finansmanında çevresel değerlere bakışını Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB) 

sözleşme koşulları izah etmektedir. AYB perspektifinden kredilerin çevresel 

değerlendirmesi dünya bankasına oldukça benzemekte ve aşağıdaki başlıklardan 

oluşmaktadır.360 

1) İklim değişikliği ve temiz enerji, 

2) Sürdürülebilir taşıma, 

3) Sürdürülebilir üretim ve tüketim, 

4) Doğal kaynakların korunması ve yönetimi, 

5) Halk sağlığı, 

6) Demografik etkiler ve sosyal katılım, 

7) Küresel yoksulluk, 

AYB bilindiği üzere AB üye ülkeleri ve diğer ülkelerdeki kalkınma projelerini 

finanse etmek ve çevre dahil olmak üzere AB politikalarını desteklemekle görevlidir. 

Bankanın çevresel ve sosyal görev tanımları bir projenin finanse edilemeye uygun 

bulunması için gerekli zemini aşağıdaki başlıklar altında değerlendirmektedir361 

1) İklim değişikliğiyle mücadele (yenilenebilir enerji, enerji verimliliği vs), 

2) Doğa ve doğal çeşitliliği korumak, 

                                                 
360 European Investment Bank, Environmental and Social Practices Handbook , Luksemburg, 2010 , s.9. 
361 European Investment Bank, s.12. 
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3) Çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkisini azaltmak, 

4) Şehir hayatının kalitesini artırmak 

AB bu kriterlere göre finanse edilmeye uygunluğu değerlendirirken projeleri de 

dört kategoride toplamaktadır362 

A Tipi: Çevreye minimal etki veren veya hiç etkilemeyen projeler, 

B Tipi: Yerel ve kısa vadeli negatif etkileri bulunmakla beraber olumsuz 

etkileri ölçülebilir ve azaltılabilir projeler, 

C Tipi: çevre ve sosyal konular üzerinde önemli, kompleks ve uzun vadeli 

etkileri olan projeler, 

D Tipi: AYB perspektifinden değerlendirilmeye alınamayacak projeler, 

AYB bu şekilde bir sınıflandırmaya giderek hem doğrudan kendinden kredi 

almak için başvuran firma ve ülkeleri hem kendi müşterilerine kredi sağlamak için fon 

arayışında olan yerel finansal kurumları A ve B tipi proejeleri bulma ve tercih etme 

doğrultusunda yönlendirmektedir. Bu tür kredilerde aşağıdaki türde yaptırımlar olabilir 

1) Kurum çevre mevzuatına uyuma özel önem vermektedir. Finanse edilecek 

tüm projeler xxx tarafından yürürlükte olan çevre mevzuatına 

uyumlulukları açısından değerlendirilecektir. Türkiye’de geçerli çevre 

kanunlarına uygun olmayan proje kredi kapsamında finanse 

edilemeyecektir.  

2) ÇED gerektiren, belirli çevresel riskler teşkil eden veya doğal koruma 

alanında yer alan bir projeye tahsis yapılmadan önce onay alınmalıdır.  

Dünya Bankası ve AYB yukarıda belirtilen koşullarla çalışmayı tercih ederken Avrupa 

Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (EBRD) kredi vermeyeceği projeleri 

kendinden fon temin eden kurumlara kesin bir dille ifade etmektedir. Buna göre EBRD 

                                                 
362 European Investment Bank, s.22. 
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aşağıda adı geçen faaliyetleri bilgisi dahilinde (kendi iradesiyle) hiç bir zaman finanse 

etmeyecektir:363  

1) İlgili ülkenin yasal mevzuatı veya uluslararası anlaşmalar çerçevesinde 

yasa dışı kabul edilen herhangi bir varlığın üretim veya ticareti, 

1.1. PCB364 içeren ürünler, 

1.2. Kullanımı uluslararası durdurulmuş veya yasaklanmış ilaçlar, zirai mücadele 

ilaçları ve benzeri zararlı malzemeler, 

1.3. Uluslararası yasaklamaya tabi ozon delici malzemeler, 

1.4. Yaban hayatının ticareti veya yaban hayatından elde edilmiş ürünlerin 

üretimi ve ticareti 

1.5. Uluslararası kanunlara göre yasaklanmış zararlı atık malzemelerin sınır aşan 

hareketleri, 

1.6. Asbest veya asbest içeren malzemelerin üretimi ve ticareti 

1.7. Doğal çeşitliliğe veya kültürel mirasa zarar veren ve yerel kanunlarca 

yasaklanmış her türlü faaliyet 

1.8. Uzunluğu 2.5 km’yi geçen ağ ve olta takımlarının kullanıldığı balıkçılık 

aktiviteleri, 

1.9. Petrol veya benzeri zararlı maddeleri taşınmasında IMO (International 

Maritime Organization) kurallarına uygun olmayan standartlardaki 

tankerlerin kullanılması 

1.10. İlgili ülkelerin gerekli onayı veya lisansı olduğuna dair kanıt olmayan 

malların ihracat, ithalat ve transit geçisi 

                                                 
363 EBRD Environmental Memo Annex 1,EBRD Environmental and Docial Exclusion List  EBRD Environmental 
and Social Policies Manual, http://www.ebrd.com/environment/emanual  2008, s.66 
364 Poli Clor Bifenil 
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EBRD’nin Kaynak Kullanan Bankalardan Talep Ettiği çevresel ve Sosyal Due 

Dilligence ve İzleme Prosedürleri bir anlamda Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım 

Bankası ile benzerlik göstermektedir. Buna göre; 365 

1. EBRD’den kaynak kullanan finansal kurum çevresel ve kültürel due 

dilligence ve izleme prosedürlerini düzenlemek ve uygulamaya koymak 

durumundadır. Bu prosedürler kredilere konu olan ticari faaliyetin çevresel 

ve sosyal riskiyle uyumlu olmak zorunda olup EBRD ile mutabık kalınarak 

tespit edileceklerdir. 

2. Eğer bir finansal kurum halihazırda çevresel ve kültürel due dilligence 

prosedürlerine sahip olduğunu gösterir ve kanıtlarsa, EBRD söz konusu 

prosedürleri ve finansal kurumun bu prosedürlerin gereklerini yerine 

getirme kapasitesini gözden geçirecektir. 

3. Finansal kurum prosedürlerini aşağıdaki hususları karşılayacak şekilde 

geliştirir 

3.1 Projelerin risk kategorizasyonu 

3.2 Due dilligence’sın tespit edilen risklerle uyumlu bir şekilde icra 

edilmesi 

3.3 Krediye konu olan projelerin yerel çevre, sağlık, güvenlik, çalışma ve 

kamu danışma mevzuatına uygun yapılandırılması, 

3.4 krediye konu olan projelerin yerel çevre, sağlık, güvenlik, çalışma ve 

kamu danışma mevzuatına uygun kullanılıp kullanılmadığının takip 

edilmesi, 

3.5 EBRD finansal kurumların söz konusu prosedürleri geliştirmeleri ve 

uygulamaya koyabilmelerine yardımcı olmak üzere bir rehber (EBRD 
                                                 

365 EBRD, EBRD Environmental and Social Due Dilligence and Monitoring Procedures, EBRD Environmental 

and Social Risk Management Manual, ,  http://www.ebrd.com/environment/e-manua,l Nisan 2010 
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eManual) hazırlamıştır. Halihazırda eşlenik düzeyde prosedüre sahip 

olmayan finansal kurumların Rehber’in kredi ve projeyle ilgili 

maddelerin kullanmaları gerekmektedir 

4.3.2. Bir Koşul Seti Önerisi: 

Sonuç olarak yukarıda anılan kredi kullandırma koşullarının varlığı finasman 

kaynağı sağlayan kuruluşların çevre ve sürdürülebilirlik bilinçlerinin oluştuğunu 

göstermesi açısından önemli ve anlamlıdır. Bununla birlikte neredeyse tamamı teknik ve 

operasyonel koşullar olup mali yönden bağlayıcılığı ve özellikle çevre muhasebesinin 

kullanımını yönlendirici özellikleri kısıtılıdır. Genel görünüm itibariyle bankaların bir 

çok şeyin yapılmasını şart koştuğu ama bunların yapılması için gerekli alt yapının 

niteliğini ihmal ettiği yönündedir. Bir başka ifadeyle bankalar firmalar bunu nasıl olsa 

yaparlar gibi düşündüğünü ama firmaların gerekli teknik ve beşeri donanıma sahip olup 

olmadıklarını sorgulamadıkları anlaşılmaktadır. 

Bu perspektifte 2 ayrı finansman paketi kapsamında aşağıdaki koşul setinin 

tüm bankalar için uygulamaya konulmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

1) Uzun Vadeli ve Altyapıya ya da Endüstriyel Üretime Dönük Krediler  

1.1.İlgili tüm yerel ve uluslararası mevzuata uyulacaktır. Uyum konusunda 

yapılan çalışma ve alınan önlemler raporlanacaktır 

1.2.Projenin fizibilitesine ilave olarak uzman bir kuruluşa hazırlatılmış 

ÇED raporu kapsamlı olarak talep edilecektir 

1.3.Alt yapı yatırımları için yerel halkla mutabakat zaptı talep edilecektir 

1.4.Tüm yatırım malzemesi ve işletme dönemi hammadde ve malzemeleri 

çevreye duyarlı malzemelerden seçilecektir, uluslararası yasaklı 

malzemeler kullanılmayacaktır. 
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1.5.Yatırım kredisinin vadesi içerisinde ve ödemesiz dönemde çevre 

muhasebesine yönelik alt yapı çalışması yapılacaktır. Çevre 

muhsabesini bilen en az 2 eleman istihdam edilmesi şarttır. 

1.6.Endüstriyel üretim yapan tüm kurumlarda çevresel maliyet muhasebesi 

yapılandırılacaktır. Bununla ilgili raporlama düzenli olarak kreditöre 

temin edilecektir. 

1.7.Muhasebe ve finansman bölümlerinde çalışanlar her yıl düzenli çevre 

muhasebesi eğitimlerine tabi tutulacaktırlar. 

1.8.Bu konuyla ilgili raporların kredinin taksit ödemeleriyle beraber 

başlaması hedeflenecektir. 

1.9.Çevreyle ilgili çalışmaların sonuçlarına faaliyet raporlarında yer 

verilecektir. 

1.10. Firmanın kendi çevre politikasını oluşturması ve bu politikaya 

dönük kararlarda etkili olabilecek yönetim muhasebesi uygulamalarını 

kullanmaları tavsiye ve takip edilecektir.  

2) Orta Vadeli veya Küçük Ölçekli Yatırım ve Ticari Krediler 

2.1. İlgili tüm yerel ve uluslararası mevzuata uyulacaktır. Uyum konusunda 

yapılan çalışma ve alınan önlemler raporlanacaktır. 

2.2. Projenin fizibilitesine ilave olarak uzman bir kuruluşa hazırlatılmış 

ÇED raporu kapsamlı olarak talep edilecektir. 

2.3. Tüm yatırım malzemesi ve işletme dönemi hammadde ve malzemeleri 

çevreye duyarlı malzemelerden seçilecektir, uluslararası yasaklı 

malzemeler kullanılmayacaktır. 

2.4. Yatırım kredisinin vadesi içerisinde çevre muhasebesine yönelik alt 

yapı çalışması yapılacaktır. Çevre muhsabesine vakıf en az bir eleman 

istihdam edilecektir. 
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2.5. Muhasebe ve finansman bölümlerinde çalışanlar her yıl düzenli çevre 

muhasebesi eğitimlerine tabi tutulacaktır. 

2.6. Çevreyle ilgili çalışmaların sonuçlarına faaliyet raporlarında yer 

verilecektir. 

Yukarıda ifade edilen önlemlerin tüm bankalar tarafından eşanlı ve rekabetçi 

gücü olumsuz etkileyebileceği kaygısından uzak bir uslupta uygulanabilmesi için sektör 

üst kurum (BDDK, vs) ve meslek birliklerin (TBB vs) koordinasyon rolünü 

üstlenmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde firmalar yukarıda anılan koşullar veya 

benzerlerini şart koşmayan finansal kurumların tekliflerini kabul etme refleksi 

gösterebileceğinden bankalar kısa vadeli çıkarlarını ön plana alarak çevresel konuları 

ihmal edebilirler. 

Koşul olarak sunulan ilgili mevzuata uyma zorunluluğunun, uluslararası kabul 

görmüş bir çevre muhasebesi standartı oluşturulduktan sonra çok daha yaptırım gücü 

yüksek bir hal alması beklenmektedir. 
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5. ÇEVRE MUHASEBESİ BİLİNCİ HAKKINDA SEKTÖREL   

    ARAŞTIRMA 
 

5.1. Çalışmanın Amacı 

 

Tezin ana temasını oluşturan çevre, çevre muhasebesi ve sürdürülebilirlik konularının 

ülkemizde ne ölçüde bilindiği, öneminin idrak edildiği ve uygulama sahası bulup 

bulamadığı konusunda bir saha çalışması yapılmasının anlamlı olacağı düşünülmüştür. 

Bu konuda finans ana sektörünün bir alt sektörü olan bankacılığın seçilmiş olması önce 

yadırganlık yaratabilir. Çünkü yüzeysel olarak değerlendirildiğinde bankalar sınai 

kuruluşlar kadar çok doğayla ilintili bir faaliyet gamına sahip değildirler. En yüksek 

sayıda şubeye sahip büyük erişim ağlı ticari bankalar bile orta ölçekli bir endüstriyel 

kuruluş kadar hammadde ve enerji kaynak kullanımına haiz değildirler. Bunun 

sonucunda bankaların kendi faaliyetlerinden yarattıkları karbon emisyonları ve benzeri 

çevresel etkiler sınırlı düzeydedir. Bununla birlikte bilindiği üzere bankacılık sosyo 

ekonomik düzende önemli bir işleve sahip, ileri ve geri bağları vasıtasıyla bir çok 

sektörle karşılıklı iletişim halinde olan önemli bir konuma sahiptir. Bu konumun 

bankacılığa bir gösterge niteliği kazandırdığı düşünülmektedir. Bu nedenle bankacılığı 

araştırmanın ve çalışma şeklini anlamanın bir açıdan ülkeyi anlamak olduğu ileri 

sürülebilir.  

 

Yukarıda anılan kapsamda bankaların kurumsal müşterileriyle olan ilişkileri, 

müşterilerine sağladıkları hizmetlerin koşulları, yurtiçi ve yurtdışı fon kaynakları ile söz 

konusu kaynakların getirmiş oldukları kaynak temin ve kullandırım prosedürleri çevre, 

çevre muhasebesi ve sürdürülebilirlik kavramlarının firma bazına indirgenmesi için 

uygun araçlar olarak ortaya çıkmaktadırlar. 
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5.2.  KULLANILAN ANKET VE HEDEF KURUMLAR HAKKINDA 

BİLGİLER 

Anket çalışmasında aşağıdaki soru seti kullanılmıştır. Görüleceği üzere sorular 

konunun oldukça yeni uygulama sahası bulması göz önünde bulundurularak 

“farkındalığın ölçümü” uygun tasarlanmışlardır. Bankacılık sektöründe ticari sır olgusu 

diğer sektörlerden daha yüksek olduğu için ankete katılan kurumlar sakıncalı gördükleri 

soruları cevaplamama konusunda serbest bırakılmışlardır. 

1. Kurumunuzun çevre politikası varmıdır ? 

Evet Hayır 
  

2. Kurumunuzun sürdürülebilirlik üzerine bir iş planı bulunmaktamıdır ? 

Evet Hayır 
  

3. Bu konuda kurumunuzda yürütülen herhangi bir yapılanma projesi var mıdır?  

Evet Hayır 
  

4. Çevre ve çevreyle uyumlu olarak faaliyetlere uzun süre istikrarlı bir şekilde 
devam etme konularını kurum içinde takip eden  kişi veya departmanlar var 
mıdır?  

Evet Hayır 
  

5. Banka personelinizin çevreye olan duyarlılığını artırmak ve bilinç düzeyini 
geliştirmek amaçlı eğitimleriniz mevcutmudur ? 

Evet Hayır 
  

 



166 
 

6. Müşterilerinizin çevreye olan duyarlılığını artırmak ve bilinç düzeyini 

geliştirmek amaçlı faaliyetleriniz mevcutmudur ? 

Evet Hayır 
  

7. Kurumunuz çevreyle ilgili uluslararası bazı dernek/birlik/organizasyonlara üye 

midir ? (GLOBAL COMPACT, UNEP FI, GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 

CARBON DISCLOSURE PROJECT, EQUATOR PRINCIPLE gibi)  

Evet Hayır 
  

8. Kurumunuzun çevre ve/veya sürdürülebilirlik konulu dernek/birlik/organizasyon 

üyeliklerinden dolayı katlandığı yıllık maliyet nedir ? 

 

9. Kurumunuzda ISO 14000, ISO 14064 gibi çevre standartları 

uygulanmaktamıdır ?  

Evet Hayır 
  

10. Avrupa Çevre Ajansı’nın (EEA European Environmental Agency)  işlevleri 
hakkında bilginiz varmıdır ? 

Evet Hayır 
  

11. Kurumunuzun çevrenin korunması ve bununla ilgili maliyetler konularına bakış 
açısı nedir ? 

a) Tüm bunlar gereksiz proseslerdir,  
b) Çevresel kurallar işlevsiz konulardır ve maliyet yaratır,  
c) Çevresel konular kurumun duyarlılığı ve konuyu algı düzeyini artırdığı 

için ticari ve sosyal artı değer yaratmaktadır. 
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12. İş süreçleri açısından baktığımızda, Kurumunuzun çevresel duyarlılığı ve aldığı 
aksiyonların ticari açıdan getirdiği faydalar varmıdır ? 

Evet Hayır 
  

13. Kurumunuzun bir yılda atmosfere yaydığı toplam karbon miktarını (egzost, baca 
gazı, aydınlatma, çalışanlar vs) uzman bir kuruma ölçtürüp bunu karşılayacak 
oranda bir Karbon sertifikası (Karbon ayak izinin silinmesi) alıyormusunuz ? 

Evet Hayır 
  

14. Çevresel konulara değer veren bir firma olarak tanınmanın sizce önemi varmıdır ?  

a) Yoktur. 
b) Sadece sosyal olarak vardır. 
c) Sosyal ve ticari açıdan vardır. 
d) Ölçümlemek ve yorum yapmak güçtür. 

15. Çevresel konulara değer veren bir kurum olarak tanınmak için medya planınız 
varmıdır ? 

Evet Hayır 
  

16. Operasyonel anlamda maliyet tasarruf planları varmıdır, (enerji giderlerinde 
tasarruflar, iyileşen iş süreçlerinde gelen maliyet avantajları) eğer varsa nasıl 
düzenlenmektedir ? 

Evet Hayır 
  

17. Bu konularla ilgili olmanızdan dolayı uluslararası sermaye piyasalarından daha 
kolay kaynak bulabiliyormusunuz ? 

a. Evet. 
b. Hayır. 
c. Spesifik konularda ve kısıtlı miktarlarda. 
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18. Yurtdışı sermaye piyasalarında çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanlarında 
mevcut cazip maliyetli fonlara erişim sağlayabiliyormusunuz ? 

Evet Hayır 
  

19. Kyoto protokolünü imzalamamış ve Karbon emisyonunu düşürme taahhütü 
vermemiş bir ülkenin bankası olmanız nedeniyle uluslararası piyasalardan 
kaynak temin ederken veya derecelendirme benzeri bir konuda sıkıntı 
çektinizmi ? 

Evet Hayır 
  

20. Sürdürülebilir finansman açısından bakıldığında [yenilenebilir enerji, enerji 
verimliliği ve çevre yatırımlarının, temiz teknoloji yatırımlarının finansmanı] 
gibi önemli olgular Bankanızda müstakil bir ürün grubu olarak kabul 
edilmektemidir ? 

Evet Hayır 
  

21. Kredi tahsisat süreçlerinde potansiyel müşteri ve krediye konu projesi ekolojik 
açıdan etüd edilip çevre politikaları ve uluslararası standartlar kapsamında 
değerlendirilmektemidir. ? 

Evet Hayır 
  

22. Çevreye duyarlı olmayan ancak ticari açıdan karlı bir projeyi nasıl 
değerlendirirsiniz ? 

a. Çevreden bağımsız değerlendiririz 
b. Çevreye zararlı olduğu için red ederiz 
c. Çevreye olan zararını asgariye indirme koşuluyla tahsisat yaparız 

23. İklim değişikliği konusundaki gelişmelere paralel olarak kurum politikalarınızda 
bir değişiklik veya yapılanma gereksinimi duyulmaktamıdır ? 

Evet Hayır 
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24. Bankanızda Çevre Muhasebesine hizmet veren özel bir IT sistemi veya software 
varmıdır ? 

Evet Hayır 
  

25. Çevre tanımınızda müşteriler ve onlarla olan ilişkiler bulunmaktamıdır ? 

Evet Hayır 
  

26. Yürüttüğünüz çevre temalı Sosyal Sorumluluk kampanyası varmıdır ? 

Evet Hayır 
  

27. Banka yönetim muhasebesine entegre bir çevresel yönetim muhasebesi 
uygulaması bulunmaktamıdır ? 

Evet Hayır 
  

 

28. Bütçe düzeniniz içerisinde çevreyle ilgili hedefler varmıdır ? 

 
Evet Hayır 
  

 

29. Bir önceki soruya yanıtınız evet ise bütçe hedeflerinizin gerçekleşme kontrol ve 
takibi ne sıklıkla yapılmaktadır ? 

 
...................................................... 

30. Çevreyle ilgili maliyetler hesap planınızın hangi kalemlerinde takip 
edilmektedir ? 
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31. Çevreyle ilgili maliyetler diğer maliyetlerden nasıl ve ne detayda 
ayrıştırılmaktadır ? 

............................................................. 

32. Kurumunuzda Muhasebe Bilgi Sistemi ve bununla uyumlu çalışan bir Çevresel 

Bilgi Sistemi varmıdır ? 

 

Ankete 8 banka katılmıştır. Bunlardan 7 tanesi ticari banka bir tanesi ise yatırım 
bankasıdır. Bankalara ait özet tanıtıcı mali bilgiler aşağıda olduğu gibidir 

Tablo 5.1. 

Ankete Katılan Bankalar 

 

Banka Adı Ödenmiş 

Sermaye 

Aktif Büyüklüğü Net Kar Çalışan Sayısı 

İşbankası 4,500,000,000 165,606,903,947 1,660,931,902 24,641
Halkbank 1,250,000,000 100,964,524,000 1,253,185,000 13,707
HSBC 652,290,000 26,402,547,000 83,820,000 6,483
Şekerbank 1,000,000,000 14,864,153,000 120,577,000 3,592
TSKB 1,100,000,000 9,814,033,000 172,923,000 334
Vakıfbank 2,500,000,000 96,703,795,000 704,159,000 13,343
Turkishbank 150,000,000 852,942,000 1,677,000 291
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 5.3.  SONUÇLAR VE YORUM 

1. Kurumunuzun çevre politikası varmıdır ? 

 
Şekil 5.1 

Çevre Politikası Varlığı 

 

Tüm katılımcılardan olumlu yanıt alınmış olup “evet” yüzdesi 100’dür. 

Yapılan görüşmelere dayanarak konunun sayısal olarak tüm sektöre uygulanabilecek 

kesinlikte olduğu bununla birlikte söz konusu politikaların varlığının çok kapsamlı ve 

ekolojik temalı bir kurum kültürünün oluştuğu anlamına henüz gelmediği 

düşünülmektedir. Bankalar müşterilerine vermiş oldukları hizmetlerin niteliği itibariyle 

sosyal repütasyonları (güvenilirlik, ciddiyet, sorumluluk vs) daima kamuoyu nezninde 

tartışmaya ve eleştirilmeye açık müesseselerdir. Bu kapsamda meydana gelebilecek tüm 

olumsuzluklar ticari ürünlerin faaliyet performansına negatif yansıyabilmektedir. Bu 

nedenle Bankaların çağımızın en güncel ve toplumsal hassasiyet yaratan konularından 

birisi olan çevre hakkında politikalar üretmiş olmaları normal ve olması gereken bir 

davranıştır. Bununla beraber kredi tahsis süreçlerinden müşteri ilişkilerine kadar bir çok 

açıdan değerlendirildiğinde çevre politikalarının günlük çalışma hayatına tam 

yansımaktan uzak ve yüzeysel nitelikte olduğu ama bu sınırlı yaklaşımın bile umut 

vadeden olumlu bir gelişme olduğu düşünülmektedir. 
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2. Kurumunuzun sürdürülebilirlik üzerine bir iş planı bulunmaktamıdır ? 

 

Şekil 5.2 

Sürdürülebilirlik İş Planı Varlığı 

 

Tüm katılımcılardan olumlu yanıt alınmış olup incelemeler ışığında bu 

sonucun ankete katılmayan diğer bankalar için de geçerli olduğu düşünülmektedir. 

Finansal kuruluşların uzun vadede fonksiyonlarına devam edebilmeleri hem kendi ticari 

faaliyetlerinde hem müşterilerinin faaliyetlerinde (en azından kredi kapsamındaki 

faaliyetlerin) sürdürülebilirliği temel hedef olarak koymalarıyla gerçekleşebilir. 

Bankaların bu konuda bilinçlendikleri, bununla birlikte bir önceki soruda yapılan 

yorumun paralelinde bu bilinçlenmenin tüm sosyal sorumluluğun yerine getirildiği 

anlamına gelecek kadar uluslararası normlarda gelişmemiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere ticari bankalarımızın temel fon kaynağı müşterilerinden topladıkları 

tasarruf mevduatları olup sendikasyon kredilerin aktif finansmanındaki payı göreceli 

olarak sınırlıdır. Mevduat yapısı itibariyle serbest kaynak olup yurtdışından temin edilen 

sendikasyon kredilerini veren kuruluşların koymuş oldukları “doğaya saygılı olmayan 

projelere kredi kullandırılamaz” gibi kısıtlamalar içermemektedir. Bu nedenle 

bankalarımızın sürdürülebilirlik yaklaşımı büyük ölçüde gönüllülük ilkesine dayalıdır 

ve uluslararası kamuoyu baskısı hissetmedikleri için sürdürülebilirlik kavramının kurum 

kültürünün doğal parçası olma süreci yavaş bir gelişme seyri içermektedir. 
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3. Bu konuda kurumunuzda yürütülen herhangi bir yapılanma projesi var mıdır?  

 
Şekil 5.3 

Yürütülen Yapılanma Projesi Varlığı 

Katılımcıların yarısından azı bu konuda gayret göstermektedir. Bilindiği üzere 

Banka benzeri mali kurumların bir konuda yapılanma projesi planlaması ve onu hayata 

geçirmesi iki temel hususa bağlıdır. Yapılanmaya konusu öncelikle ticari açıdan diğer 

bölüm ve faaliyetlerden müstakil bir yönetimi hak edecek ölçüde ticari öneme sahip 

olmalıdır. Yapılanma konusuna bu özel ilgi gösterildiği zaman harcanacak yatırım 

maliyetleri kabul edilebilir bir süre içinde kendini geri ödemelidir. Çevre, ekolojik 

denge ve sürdürülebilirlik alanlarında geliştirilen fikirlerin, uygulamaya konulan 

politikalar ile çalışma yöntemlerinin ilişkilerin mali kurumlarımızın kısmen veya 

tamamen yapılandırılması için yeni bir çalışma dönemine girmelerini tetikleyecek kadar 

olgunluk seviyesine ulaşmadığı düşünülmektedir. Çevre dostu olmanın müşteri seçimi 

ve müşteriyle olan ilişkilerin temel yönlendiricisi olacağı ana kadar özel bir yapılanma 

projesinin gündeme gelemeyebileceği kanaatine ulaşılmıştır. Bu durum bankalarımızın 

kendilerini muhtemel gelişmelerden çok mevcut dinamiklere göre yönetmek istedikleri, 

kalıcı tedavi yerine semptom giderici çözümleri tercih ettikleri sonucuna götürmektedir.  

 

 



174 
 

4. Çevre ve çevreyle uyumlu olarak faaliyetlere uzun süre istikrarlı bir şekilde 

devam etme konularını kurum içinde takip eden  kişi veya departmanlar var mıdır?  

 

Şekil 5.4 

Çevreye Uyum Elemanı veya Departmanı Varlığı 

Bu konuda katılımcı kurumların %86’sinin organizasyonel yapılarında 

çevreyle ilgili sorumluluk taşıyacak kişi ve birimleri ayrıştırdıkları/belirledikleri 

anlaşılmaktadır. Ankete katılanların yorumlarına istinaden emsal kuruluşların da benzer 

yapılanmalar içinde olduğu, evet cevabının ağırlığı bire bir aynı olmasa bile cevabın 

yönünün sektör için de benzer şekilde olduğu düşünülmektedir. Bilindiği üzere 

bankaların organizasyon şemalarında bazıları sektörün doğal gereksinimleri bazıları ise 

mevzuat zorunlulukları nedeniyle bazı fonksiyonlardan sorumlu kişileri saptamak 

gelenekselleşmiştir. Örneğin risk’ten sorumlu yönetim kurulu üyesi gibi. Çevre konuları 

yapısı ve tabi olduğu mevzuatlar nedeniyle ayrı bir uzmanlık gerektirdiğinden farklı 

birimler kapsamında olası yanlış uygulamaları önlemek amacıyla bankaların bir refleks 

olarak bu organizasyonel ayrışmayı gerçekleştirdikleri, çevrenin sosyo ekonomik 

konjonktürdeki önemi arttıkça söz konusu ayrışma sonucu oluşan birimlerin daha 

kapsamlı ve sorumluluk sahaları geniş yapılar haline gelecekleri düşünülmektedir.  
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5. Banka personelinizin çevreye olan duyarlılığını artırmak ve bilinç düzeyini 

geliştirmek amaçlı eğitimleriniz mevcutmudur ? 

 

Şekil 5.5 

Personele Yönelik Çevre Eğitimi 

Çevresel konularda personele verilen eğitim henüz tüm sektör genelinde 

yaygın olmamakla beraber oldukça tatminkar bir oranda uygulama sahası bulduğu 

anlaşılmaktadır. Bu konuda katılımcı kurumların yaklaşık dörtte üçünün eğitime zaman 

ve kaynak harcadıkları anlaşılmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere çevre ile ilgili 

konular bankacılığın genel tecrübe ve uygulamalarından farklılıklar arz eden ve 

uzmanlık gerektiren hususlardır. Bu nedenle bir kredi talebinin değerlendirilmesinde 

başvuru dosyasının içerisinde yer alan ÇED raporunun doğru yorumlanması veya 

firmanın kaynak kullanım etkinliğini artıracak bir modernizasyon yatırımının uzun vade 

de doğaya olan etkilerinin doğru analiz edilmesi gibi teknik bilgi gerektiren konularda 

olası hata veya yanlış uygulamalar ağır mali ve hukuki sonuçlar doğurabilir. Bankaların 

çoğu bu perspektifte çevre ve bununla ilgili tüm teknik ve yasal konuları içeren eğitim 

paketlerini son yıllarda eğitim bütçelerine dahil etmektedirler. Konunun başarılı 

uygulanması özel önem arz ettiği için iş başı eğitimin toplam eğitim programlarında 

özel bir yer tuttuğu ayrıca anlaşılmaktadır. Anılan kapsamda yer alan eğitim 

programlarının hem kapsam hem sıklığının artması kuvvetle beklenmektedir. 
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6. Müşterilerinizin çevreye olan duyarlılığını artırmak ve bilinç düzeyini geliştirmek 

amaçlı faaliyetleriniz mevcutmudur ? 

 

Şekil 5.6 

Müşterilerin Bilinç Düzeyini Geliştirme Faaliyetlerinin Varlığı 

 

Bu konunun bankalarımızın hassasiyet gösterdiği bir husus oluğu 

anlaşılmaktadır. Katılımcıların %72’si soruyu “Evet” şeklinde cevaplandırmışlardır. 

Bankaların müşterileri bilindiği üzere bireysel ve kurumsal olarak iki ana kategoride 

sınıflandırılmaktadırlar. Bankalarımızın çevresel konularda bilinçlendirmek üzere hedef 

aldıkları müşteri kitlesinin ilk aşamada kurumsal müşteriler olduğu anlaşılmaktadır. 

Bunun iki temel nedeni olduğu düşünülmektedir. Öncelikle kurumsal müşteriler yapmış 

oldukları sınai ve ticari faaliyetler nedeniyle doğan üzerinde bireylere oranla çok daha 

büyük bir etki yaratmaktadırlar. Diğer bir husus ise kurumsal müşterilere verilen 

eğitimin ölçeğinin kontrol edilebilmesidir. Özellikle ticari bankaların milyonlarca 

bireysel müşterisi olduğu düşünüldüğünde bireye yönelik olası eğitici ve bilinçlendirici 

faaliyetlerin güç yönetilebilir ve maliyetli olduğu için ikinci planda kalmasının normal 

olduğu düşünülmektedir. Verilen eğitimlerin ana temasının doğal dengenin korunması, 

etkin kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik olduğu anlaşılmaktadır. 
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7. Kurumunuz çevreyle ilgili uluslararası bazı dernek/birlik/organizasyonlara üye 

midir ? (GLOBAL COMPACT, UNEP FI, GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 

CARBON DISCLOSURE PROJECT, EQUATOR PRINCIPLE gibi)  

 
Şekil 5.7 

Çevreyle İlgili Organizasyonlara Üyelik 

Üyelikler yeni yeni oluşmaktadır, katılımcıların %50’sinden fazlası bir 

uluslararası birlik veya organizasyona üyedir. Bununla beraber yapılan görüşmelerden 

alınan izlenimlerin ışığında söz konusu üyeliklerin kısa sürede tüm sektöre yayılacağı 

düşünülmektedir.  

Bankaların bu üyelikleri farklı nedenlerden ötürü gerçekleştirdikleri 

düşünülmektedir. En önemli etken bu tür üyeliklerin Bankayı çevresel konularda sürekli 

güncel tutması, gelişmelerden haberdar etmesi ve sürdürülebilir bir kurum olma yolunda 

gerektiği zaman tecrübe ve know how aktarımında faydalı olmasıdır. Bunun yanı sıra 

çevreci örgüt üyeliğinin üye bankayı emsal bankalardan farklılaştırıp piyasada müstakil 

bir konuma oturtarak rekabetçi bir güç kazandırma potansiyeli de önemli teşvik edici bir 

etmendir. Bankaların bu tür üyeliklerinin artmasının ileride onlara lobiler oluşturarak 

global ortamda daha etkin kılabilecek nitelikte fırsatlar verebileceği düşünülmektedir. 
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8. Kurumunuzun çevre ve/veya sürdürülebilirlik konulu dernek/birlik/organizasyon 

üyeliklerinden dolayı katlandığı yıllık maliyet nedir ? 

 

Şekil 5.8 

Çevreyle İlgili Organizasyonlara Üyeliğin Maliyeti 
 

Üye olan kurumlar dahi bu konuda bilgi vermekten imtina etmekte 

olduklarından net bir sonuca ulaşılamamıştır. Cevap veren tek kurumun yıllık maliyeti 

xxx ABD doları mertebesindedir. Bununla birlikte ilgili organizasyonların yıllık 

aidatlarından yola çıktığımızda söz konusu maliyetin bankalarımızın toplam faaliyet 

hacmi ve işletme giderlerine oranla oldukça düşük bir seviyede olabileceği tahmin 

edilmektedir. Bankacılık sektörünün yıllık konsolide işletme giderlerinin 2011 yılı 

itibariyle xxx ABD doları olduğu düşünüldüğünde sosyal etkisi oldukça büyük bu tür 

sosyal etkinliklerin sektör geneline yayılsa dahi mali açıdan kayda değer bir yük 

getirmeyeceği anlaşılmaktadır. 
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9. Kurumunuzda ISO 14000, ISO 14064 gibi çevre standartları uygulanmaktamıdır ?  

 

Şekil 5.9 

ISO Standartlarının Varlığı 

 

Uluslararası standartlar yeni uygulanmaya başlamış olup genele yaygın değildir. 

Katılımcıların sadece %57’si ISO çevre standartlarını uygulama safhasına koymuş 

bulunmaktadırlar. Bilindiği üzere ISO standartları Türkk firmaları arasında değişik 

formlarıyla uygulama alanı bulmaktadırlar. Özellikle endüstriyel firmalar üretim 

proseslerinin ve ürünlerinin kalitesini vurgulamak için bu standartlara uymayı aynı 

zamanda rekabetçi gücü artırıcı bir enstruman olarak da kullanmaktadırlar. Çeşitli ISO 

normları hizmet kalitesini global düzeyde tutmak isteyen Türk bankaları tarafından da 

kullanılmaya başlanmışlardır. Bununla birlikte çevre konularının günlük bankacılık 

faaliyetlerini girmeye başlaması göreceli olarak yeni bir olgu olduğundan ISO 14000 ve 

ISO 14064 gibi standartların tüm sektörü kapsamaktan uzak olduğu anlaşılmaktadır. 

Bankaların özellikle kredilendirme veya danışmanlık gibi faaliyetleri sırasında 

müşterileri hakkında çevreyle uyumlu kararlar aldıklarını tescillemeleri açısından 

çevreyle ilgili standartları kurum kültürlerinin doğal bir parçası haline getirmelerinin 

yakın geleceğin önemli bir gündem ve aktivite maddesi olması beklenmektedir. 
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10. Avrupa Çevre Ajansı’nın (EEA European Environmental Agency)  işlevleri 
hakkında bilginiz varmıdır ? 

 

Şekil 5.10 

EEA HakkındaBilgiye Sahip Olmak 

Çok etkin bir kurum olmasına rağmen EEA’nın tüm katılımcılar tarafından 

bilinmemesi çevreyle ilgili konulardaki genel takip düzeyi hakkında kuşku 

doğurmaktadır. Katılımcıların %57’si konuya vakıf gözükmektedir. Bilindiği üzere 

Avrupa Birliği daha sürdürülebilir bir ekonomi ve yaşam standartını temin amacıyla 

çevreye yönelik politikalar geliştirmekte, enerji veya ulaştırma gibi bir çok diğer 

iktisadi faaliyeti çevreyle uyumlu bir şekilde sürdürüebilmek amacıyla yönetmelik ve 

tebliğler çıkartmaktadır. Bu kapsamlı çevre politikalarının merkezinde ise EEA yer 

almaktadır. Bankalarımızın EEA’nın faaliyetlerini daha yakından takip etmesinim, 

yapmış oldukları çalışmalarda EEA’nın etkin veri tabanından ve araştırma raporlarından 

yararlanmalarının kendileri için verimli sonuçlar doğurabileceği düşünülmektedir. Bu 

tür fikirsel oluşum ve etkileşimler AB muktesabatı ile her seviyede uyumlu hale 

gelmeye çalışan Türkiye için bankacılık sektörü perspektifinde önemli ve etkili bir 

yakınlaşma teşkil edebilir. 

 

11. Kurumunuzun çevrenin korunması ve bununla ilgili maliyetler konularına bakış 

açısı nedir ? 
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Şekil 5.11 

Çevre Koruma Maliyetlerine Bakış Açısı 

 

Katılımcıların tamamı çevrenin korunması için katlanılan maliyetleri anlayışla 

karşılamakta ve konunun önemini takdir etmektedirler. Çevreci hareketin başlangıç 

yıllarında kamuoyunun bir çok kesimi tarafından gereksiz olarak algılanılan bir çok 

korumacı unsur, kaynakların hızlı tüketimi ve ekolojik dengenin bozulmasının insan 

yaşantısını doğrudan etkilemeye başlaması nedeniyle artık çok daha farklı ve öncelikli 

olarak algılanmaktadırlar. Bankalarımızın bu konuda gösterdiği hassasiyet ve anlayış 

sadece kendi yarattıkları etki için değil aynı zamanda ve esas olarak müşterilerinin 

etkilerinin doğru olarak yorumlanması açısından değer taşımaktadır. Eğer bankacılık 

sistemi çevre koruma ile ilgili maliyetlerin kendileri ve müşterilerinin ticari değerini 

artırdığına inanarak değerlendirirlerse bu konuda yapılacak kredi, danışmanlık ve 

aracılık hizmetleri taleplerini daha olumlu bir şekilde değerlendireceklerdir. Ticari 

değerin artması şu an için daha çok subjektif olarak ele alınan bir olgudur. Bununla 

birlikte ileride global fon tedarikçilerinin muhtemelen bankaları çevre dostu olan ve 

olmayan olarak kategorize etmesi ya da kamu otoritesinin çevreci bankalara çeşitli 

uygulamalarda öncelik vermesi gibi davranış değişimleri ticari değeri daha ölçülebilir 

kılacak ortamlar yaratabilecektir. 
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12. İş süreçleri açısından baktığımızda, Kurumunuzun çevresel duyarlılığı ve aldığı 

aksiyonların ticari açıdan getirdiği faydalar varmıdır ? 

 

Şekil 5.12 

Çevresel Duyarlılığın Ticari Getirileri 

 

Evet yüzdesi 86 olup çevreye yapılan yatırımların olumlu getirileri olduğu ve 

bankaların bunu doğru yorumlayabildiği anlaşılmaktadır. Kar etmek amacıyla 

oluşturulan müesseselerde yeni olguların kurum kültür ve faaliyetine kalıcı bir şekilde 

eklenmesi için en önemli gereklerden biri uygulamanın ilk yıllarında ticari 

katmadeğerin somut bir şekilde ölçümlenebilmesidir. Bankalarımızın çevreyle ilgili 

konular kapsamında ve farklı formasyonlarda (altyapı, eğitim vs) yapmış oldukları 

yatırımınların marka bilinirliği, kurumsal güvenilirlik, ticari itibar gibi farklı geri 

dönüşlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar değişik bankalarda farklı 

kombinasyonlarda kendini gösterebilir ama yapılan mülakatlardan çevreye dönük 

yatırımların mutlaka materyal bir getirisinin oluşabildiği sonucuna varılmaktadır. 

Çevreyle ilgili konularda ileride yapılması gereken organizasyonel gelişmeler ve 

ayrılması gereken bütçelerin kolaylıkla kabul görmesi için bu ilk pozitif karakterli 

bulguların varlığının özel öneme haiz olduğu düşünülmektedir. 
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13. Kurumunuzun bir yılda atmosfere yaydığı toplam karbon miktarını (egzost, baca 

gazı, aydınlatma, çalışanlar vs) uzman bir kuruma ölçtürüp bunu karşılayacak 

oranda bir Karbon Sertifikası (Karbon ayak izinin silinmesi) alıyormusunuz ? 

 

Şekil 5.13 

Karbon Ayak İzi Silme Politikası 

 

Katılımcı Kurumların %57’sinin karbon ayak izini silme gayreti içerisinde 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu olumlu bir bilinçlenme ve güzel bir sosyal sorumluluk 

örneği olarak görülmektedir. Bilindiği üzere çok şubeli ve büyük operasyon merkezli 

bankaların bile yarattığı karbon salınımı orta ölçekli bir endüstriyel tesis kadar yüksek 

olmayabilir. Bununla birlikte bankalar daima bir çok yeniliğin uygulanmasında öncü rol 

oynayan dinamik kuruluşlardır. Teknik etkisi sınırlı bile kalsa bu yönde gösterdikleri 

her bir çaba toplumun geneline örnek teşkil edebilecek, özellikle bankaların kurumsal 

müşterilerini de aynı yönde davranmaya sevk edebilecektir. Ülkemiz Kyoto 

Protoko’lünün ek listesinde yer aldığı için karbon ayak izinin silinmesi gibi gayretler 

yasal zorunluluktan çok sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik vizyonları kapsamında 

gerçekleştirilen davranış biçimleridir. Bu çabaların çok kısa sürede tüm bankaları 

kapsayacak kadar yaygınlık gösterebileceği düşünülmektedir. 
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14. Çevresel konulara değer veren bir firma olarak tanınmanın sizce önemi varmıdır ?  

 

Şekil 5.14 

Çevreci Olarak Tanınmanın Önemi 

Katılımcı kurumların neredeyse tamamı çevreci banka olarak tanınmanın 

sosyal ve ticari değeri olduğunu düşünmektedirler. Çevreci kurum imajının hiç bir 

değeri olmadığını düşünen bankamız yoktur ve bu geleceğe dönük umut verici bir bulgu 

olarak değerlendirilmektedir. Yapılan görüşme ve gözlemlerden edindiğimiz 

izlenimlere göre, çevreci olarak tanınma olgusu öncelikle sosyal boyutuyla kendisini 

göstermiş, sosyal olarak belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra ticari olarak da önem arz 

etmeye başlamıştır. Bu olgu çevreci olmanın kamuoyunda yadsınamayacak ölçüde 

kabul görmesinin para ve sermaye otoritelerinin çevreyi ciddiye alması gibi de 

yorumlanabileceği kanaatindeyiz. Henüz ülkemize tam olarak yansımamış olmakla 

beraber sosyo ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde çevreci kurumların sunduğu mal ve 

hizmetlere gösterilen ilgi emsal kuruluşların emsal mal ve hizmetlerine gösterilen 

talepten daha yüksek olabilmektedir. Bu ilgi farkı çevreci olmanın ticari değerinin 

temelini teşkil etmektedir. Ülkemizde gerek banka müşterilerinde gerek fon ve benzeri 

kaynak sağlayacılarında bu tür bir algıda seçicilik tam olarak yerleşmemiş olabilir, 

bununla birlikte geleceğe yönelik bir altyapının oluşturulması açısından firmalar çevreci 

kurum imajını kalıcı bir şekilde edinebilmenin yoğun gayreti içerisindedirler.  

Yoktur 
%0 
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15. Çevresel konulara değer veren bir kurum olarak tanınmak için medya planınız 
varmıdır 

 

Şekil 5.15 

Çevresel Medya Planı Varlığı 

Bankalarımızın medya ile çevresel bazdaki ilişkilerinin tam bir düzene 

oturmadığı ve bu konuda plan eksikliği olduğu anlaşılmaktadır. Soruya evet yönündeki 

cevap yüzdesi 43 seviyesinde kalmıştır. Konuya sosyal sorumluluk perspektifinden 

yaklaşan bankalarımızın gerektiğinde bunu bir reklam aracı olarak da kullandıkları takip 

edilmektedir. Bununla birlikte reklamın ötesinde kamuoyunu bilgilendirici ve 

yönlendirici beyanların, açıklamaların ve benzeri diğer medya çalışmalarının yetersiz 

kaldığı düşünülmektedir. Daha öncede belirtildiği üzere bankalar çevrecilik 

faaliyetlerini daha çok kurumsal müşterileri nezninde odaklandırdıkları için bireye 

yönelik tanıtımlarda daha etkin bir kamuoyu oluşturma aracı olan medyanın ihmal 

edilme nedeni bir ölçüde anlaşılmaktadır. Bankacılık ayrıca kamu otoritesi tarafından 

regüle edilen bir sektör olduğu için basınla olan ilişkileri diğer endüstriyel veya hizmet 

sektörü firmalarında olduğu kadar özgür olmayabilir, bununla birlikte kurallara uygun 

işletilmiş bir tanıtım ve bilgilendirme çalışmasının bankacılık sektörünün çevre için ne 

kadar önemli misyonlar üstlenebileceğini anlatacağı aşikardır. Bireylerin giderek daha 

çok oranda çevre dostu kurumları tercih ettiği bir konjonktürde bankalarımızın bu 

konuda daha aktif olmalarında muhtemel faydalar vardır.  
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16. Operasyonel anlamda maliyet tasarruf planları varmıdır ve nasıl 

düzenlenmektedir ? 

 
 

Şekil 5.16 

Operasyonel Tasarruf Planları 

Bankalarımızın hakim çoğunluğunun (%86) maliyet tasarruf planına sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Maliyet tasarrufunda bulunmanın bankalar açısından kısa ve uzun vade 

de farklı anlamlar içerdiğini ifade edilebilir. Bunlardan kısa vadeli olanı yapıyı daha 

karlı hale getirerek bankayı rekabetçi kılmak ve hisse değerini maksimize etmektir. 

Uzun vadeli olanı ise kısa vadeliyi de içerecek şekilde bir yaklaşımı ifade eder ama esas 

amaç etkin kaynak kullanımıyla bankayı sürdürülebilir kılmaktır. Çevre muhasebesi 

açısından yaklaşıldığında uzun vadeli hedefler sektörel açıdan büyük önem taşımaktadır. 

Bilindiği üzere bankaların faiz ve komisyonlar gelir/giderleri dışında en önemli gelir 

tablosu hesapları işletme giderleridir. Çevre perspektifinden tasarrufa konu olan esas 

unsur bu olup bankaların özsermaye karlılığının sürdürülebilir olması için azami 

limitlerde uygulanması gerekir. Bankalarımızın operasyonları elektronikleştirme, benzer 

faaliyetleri tek merkezden yürütme, harici kaynaklardan ucuza temin edilebilecek her 

türlü hizmeti dışarıdan temin etmek (outsourcing) ve benzeri uygulamaları kontrol 

altına alınmış bir işletme giderleri yapısı içerisinde sürdürülebilirliği sağlayacak 

düzeydedir. 
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17. Bu konularla ilgili olmanızdan dolayı uluslararası sermaye piyasalarından daha 

kolay kaynak bulabiliyormusunuz ? 

 

Şekil 5.17 

Sermaye Piyasalarından Kolay Kaynak Bulabilmek 

Bu soru kapsamında alınan cevapların niteliği itibariyle kolay kaynak bulma 

konusunda bankalarımızın elinde somut ve ölçülebilir az sayıda done bulunduğu, 

genelde belirsizliklerin olduğu anlaşılmaktadır. Global düzeyde faaliyet gösteren ve 

ülkeler üstü (supranational) olarak adlandırılan finans kurumları çeşitli ülkelerdeki 

muhabir bankalarına çevre koruma, yenilenebilir (renewable) enerji ve enerji verimliliği 

gibi konularda kaynak temin etmektedirler. Ankete katılanlardan evet cevabı verenlerin 

bu ve benzeri türde kaynakları temin edebilen kurumlar oldukları anlaşılmaktadır. 

Yarıyı geçen ölçüde cevap yok yanıtı alınması bankalarımızın uluslararası platformdan 

kaynak temin ederken karşılaştıkları çevreyle ilgili soruların kaynak teminiyle ilgili 

nihai karar sürecinde ne kadar etkili olduğunu bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Özellikle belirli bir hedefe yönelik olmayan genel maksat kredilerinin temininde 

karşılaşılan ve bankalarımızın çevreciliğini sorgulayan soruların nihai kararda aslında o 

kadar da öncelikli faktör olmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte çevreciliğe verilen 

önemin artışına binaen bu konuda farklı gelişmeler olması muhtemeldir. Soruya verilen 

cevapların genel profilinin bu belirsizliğin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. 
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18. Yurtdışı sermaye piyasalarında çevre koruma ve sürdürülebilirlik alanlarında 

mevcut cazip maliyetli fonlara erişim sağlayabiliyormusunuz ? 

 

Şekil 5.18 

Çevre Konulu Kaynak Bulabilmek 

Bu konuda net bir sonuca ulaşılamamıştır. Çevre temalı kaynakların 

kullandırımı doğası gereği çeşitli teknik esaslara bağlıdır. Örneğin yenilenebilir 

kaynaklarla enerji üretecek bir santralin çevresel yan etkilerinin değerlendirilmesi süreci 

oldukça teknik detaylar içerip sadece fizik ve kimya değil aynı zamanda biyoloji ve 

sosyoloji gibi disiplinlerin de çalışma alanlarına girmektedir. Uzman kuruluşlara 

yaptırılmış bu tür bir çalışmayı anlamak, yorumlamak ve buna istinaden bir kredi kararı 

verebilmek için gerekli alt yapı ve şartları sağlamak her banka için kolay olmayabilir. 

Çevre konseptinin giderek daha yerleşik hale gelmesiyle bilgi, teknoloji ve insan 

kaynakları altyapısı kuvvetlenen bankalarımızın yüksek oranda kabul görerek çevre 

konulu kaynaklara rahat erişim sağlayabilecekleri düşünülmektedir. 
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19. Kyoto protokolünü imzalamamış ve Karbon emisyonunu düşürme taahhütü 

vermemiş bir ülkenin bankası olmanız nedeniyle uluslararası piyasalardan kaynak 

temin ederken veya derecelendirme benzeri bir konuda sıkıntı çektinizmi ? 

 

Şekil 5.19 

Kyoto Protokolü’nün Etkileri 

Görüldüğü üzere ankete katılan bankalar genellikle bir sıkıntı yaşamadıklarını 

ifade etmişlerdir. Derecelendirme kuruluşları nezdinde Kyoto Protokolü’ni imzalamış 

veya imzalamamış bir ülke olmanın çok büyük bir fark yaratmadığı anlaşılmaktadır. 

Türkiyenin uluslararası sınıflandırma ve derecelendirmelerle ilgili gerçekten ilginç ve 

kendisi akademik bir tez konusu olabilecek ilginç bir durumu vardır. Bilindiği üzere 

Türkiye Cumhuriyetinin uluslar arası derecelendirme kuruluşları tarafından verilen ülke 

notları zaman içerisinde tedricen gelişme kaydetmiş olsa da hala yatırım yapılabilir 

seviyenin altındadır. Buna karşılık uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetlerimiz 

bir çok yatırım yapılabilir ülkeden düşük ve cazip seviyelerde bulunmaktadır. Kyoto 

Protoko’lünün imzalanmamasının kronik bir sorun yaratmamasının global sermaye ve 

para güçlerinin ülkemizi değerlendirirken siyasi ve sosyal içerikli kararlardan 

etkilenmeden ülkeyi kendi içsel dinamikleriyle değerlendirmelerinden kaynaklandığı 

kanaatindeyiz. Şüphesiz Kyoto Protoko’lünü imzalamış bir ülke olmak tercih 

edilebilirdi ama bunun mali gereklerinin kısa vade de gerçekleştirilemeyeceği 

düşünülmektedir. 



190 
 

20. Sürdürülebilir finansman açısından bakıldığında [yenilenebilir enerji, enerji 

verimliliği ve çevre yatırımlarının, temiz teknoloji yatırımlarının finansmanı] gibi 

önemli olgular Bankanızda müstakil bir ürün grubu olarak kabul edilmektemidir ? 

 

Şekil 5.20 

Çevre Konulu Spesifik Ürünlerin Varlığı 

 

Bu konuda henüz yeteri kadar ürün uzmanlaşması olmadığı anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların sadece dörtte birinde ürün bazlı bir ayrıştırma tespit edilebilmiştir. 

Bununla birlikte değişim hızının oldukça yüksek olduğu, bu tür ürün farklılaştırmalarına 

sahip olmayan bankaların da uygun kaynaklar aradıkları ve ilgili kaynakları temin 

etmeleriyle beraber ürün tanımlamalarını ivedilikle gerçekleştirecekleri anlaşılmaktadır. 

Sektördeki son gelişme hazırlıklar ışığında çevre ile ilgili ürünlerin müstakil bir ürün 

grubu olarak ayrıştırılması tüm sektör geneline hızla yayılacaktır. 21 Numaralı sorunun 

cevabında da belirtildiği üzere çevre kredilerinin küresel standartlarda plase 

edilebilmesi için gerekli uzmanlaşma diğer kredilerden daha yüksek teknik donanım ve 

tecrübe gerektirmektedir. Bankalarda bu alt yapının kurulması zaman aldığı için bunun 

paralelinde çevre müstakil ürün gruplarının tanımında da gecikmeler kaydedilmektedir.  
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21. Kredi tahsisat süreçlerinde potansiyel müşteri ve krediye konu proje ekolojik 

açıdan etüd edilip çevre politikaları ve uluslararası standartlar kapsamında 

değerlendirilmektemidir. ? 

 

Şekil 5.21 

Kredi Süreçlerinde Ekolojik Değerlendirme 

Katılımcıların yüzde 72’si projelerin ekolojik açıdan etüd edildiğini ifade 

etmişlerdir. Bu iyi bir oran olmakla beraber söz konusu incelemenin ne kadar detaylı ve 

ne kadar detaylı mühendislik çalışmaları içerdiği konusunda somut veriler mevcut 

değildir. Bununla birlikte çevreyle ilgili faktörlerin kredilendirme sürecinde belirleyici 

bir unsur olarak değerlendirilmesi gerçekten önemli bir aşamadır. Bu faaliyetin icra 

edilmesi her şeyden önce bankalarımızdaki yatırım projelerine dönük kredilendirme 

sürecinin salt bir teminat kontrolü ve nakit yaratım potansiyeli analizinden ibaret 

olmadığını, aynı zamanda krediye konu varlık ve/veya projenin çevre, toplum ve 

ekonominin diğer unsurları üzerindeki etkilerinin de etüd edildiğini göstermektedir. 

Yapılan görüşme ve incelemelerden bankalarımızın buradaki teknik incelemeyi 

genellikle taşeron kimlikli müteahhit firmalara yaptırdıkları ve kendi bünyelerindeki 

kadroların daha kısıtlı düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili işlem hacmi 

arttıkça teknik know how’ın organizasyon içerisindeki sürekliliğini sağlamak 

maksadıyla bahsi geçen türde teknik karakterli insan kaynağı istihdamının artması 

beklenmektedir. 
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22. Çevreye duyarlı olmayan ancak ticari açıdan karlı bir projeyi nasıl 

değerlendirirsiniz ? 

 

Şekil 5.22 

Çevreye Duyarlı Olmayan Projelerin Değerlendirilmesi 

Katılımcımların küçük bir kısmı ticari açıdan başarılı olmak kaydıyla bir 

projeyi çevresel etkilerinden müstakil değerlendirebileceğini ifade etmiştir. Genel 

eğilim projenin sahibi potansiyel müşteriyi telkin yoluyla ikna etmek veya baskı 

uygulayarak çevreye olabilecek zararlı etkilerini en aza indirgemeye çalışmak 

yönündedir. Bu ülke genelinde sürdürülebilirliğin sağlanması younda önemli bir 

adımdır. Bilindiği üzere kredilendirme faaliyeti özellikle şirketlerin finansal kaldıraça 

sık sık başvurdukları bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ilgili firmaları eğitmek 

ve/veya yönlendirmek için kullanılan önemli bir silahtır. Bankalarımızın sadece ÇED 

raporu talep etmenin ötesinde krediyle yapılacak işlemin etkin kaynak kullanımına 

destek olup olmadığı veya beşeri hata ve israfları asgariye indiren çevreci karakterde bir 

yatırım olup olmadığı sorgulamalarıyla birlikte sektörün toplumsal bazda sosyal 

sorumluluk misyonuda gündeme gelmiş olacaktır. 
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23. İklim değişikliği konusundaki gelişmelere paralel olarak kurum politikalarınızda 

bir değişiklik veya yapılanma gereksinimi duyulmaktamıdır ? 

 

Şekil 5.23 

İklim Değişikliğinin Kurum Politikalarına Etkisi 

Cevaplardan sektör geneline yayılabilecek nitelikte yorum yapılabilecek net bir 

sonuca ulaşılamamıştır. Bunun temel nedeni sera etkisi gibi faktörlerle iklim 

değişikliğinin kötü sonuçları olabileceği gibi bir sonuç hem kamuoyunda hem 

bankalarımızda mevcuttur. Bununla birlikte iklim değişikliğinin olası sosyal, iktisadi ve 

ticari etkileri nasıl olacaktır? Bu etkiler zaman içerisinde nasıl bir sıralamayla gelişecek 

ve etkilerin bizim ülkemize yansımaları hangi takvimde gerçekleşebilecektir gibi bir 

çok sorunun cevabı bilimsel yönden tartışmalıdır. Bu nedenle bankalarımız çevre atık 

değerlendirme tesislerinin kredilendirilmesi veya yenilenebilir kaynakları kullanan 

enerji tesislerine öncelik verilmesi gibi hususlarda takındıkları kararlı tutumları burada 

doğal olarak sergileyememektedirler. Kanaatimizce iklim değişikliğinin olası teknik ve 

mali portresi ilgili akademik çevreler ve kamu otoritesi tarafından net bir şekilde ortaya 

konulduktan sonra bankalarımız da buna kolaylıkla adapte olacaklardır. Şimdilik 

bankalarımızın sera etkisini artırıcı ölçüsüz ve kontrolsüz ısı yayan kuruluşların kredi ve 

danışmanlık taleplerini daha hassas incelediklerini, uzman kuruluşlara analiz 

yaptırdıktan sonra nihai kararlarını verdiklerini ifade edebiliriz.  
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24. Bankanızda Çevre Muhasebesine hizmet veren özel bir IT sistemi veya software 

varmıdır ? 

 

Şekil 5.24 

Çevre Temalı IT Varlığı 

Bir katılımcı haricinde bankalarımızın IT altyapısının çevreye dönük spesifik 

bir yönünün olmadığı anlaşılmaktadır. Bankaların çalışma prensipleri, çalışırken 

çevreyle olan etkileşimleri göz önünde bulundurulduğunda çevre muhasebesi spesifik 

bir teknik altyapının acil gerekliliği ayrıca sorgulamaya açıktır. Bankaların ve diğer 

finansal kurumların çevreci rol ve sosyal yükümlülükleri kendi faaliyetlerini 

sürdürülebilirlik disiplinine almalarından çok müşterilerini doğru yönlendirme ve 

kontrol etmelerine dayanmaktadır. Bu nedenle bankaların çevre muhasebesine hizmet 

veren özel bir IT sistemi veya software sahibi olmalarından çok kendilerine yatırım 

kredisi için başvuran endüstriyel firmaları buna zorlamaları, hatta bunu borçlandırmanın 

bir yan şartı olarak hizmet paketlerine koymaları çok daha anlamlı ve uygulabilir olarak 

değerlendirilmektedir. 
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25. Çevre tanımınızda müşteriler ve onlarla olan ilişkiler bulunmaktamıdır ? 

 

Şekil 5.25 

Müşterilerin Çevre Tanımında Yeralması 

Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü müşterilerini çevrelerinin doğal bir parçası 

olarak kabul etmektedirler. Bankalar bir finansal kurum olarak hizmet vermektedirler. 

Bu hizmet kaynak temini (borç verme), atıl kaynakların en iyi kullanımı (mevduat ve 

portföy yönetimi) ve danışmanlık hizmetlerini kapsayan sosyal bağı oldukça güçlü bir 

çalışma alanını ifade etmektedir. Bankaların kendi dinamikleri ve çalışma yöntemleri 

itibariyle mali tablolarında stokların, mamul üretim proseslerine bağlı giderlerin ve 

endüstriyel kuruluşlara özgü diğer işletme sermayesi unsurlarının ya hiç yeri yoktur ya 

da ticari önemi ihmal edilebilecek boyuttadır. Bankalar müşterileriyle parasal kaynaklar 

arasında bir finansal mühendislik süreci yönetmektedirler. Bu itibarla bankanın esas 

çevresini oluşturan mal tedarikçileri veya bayileri değil doğrudan kurumsal ve bireysel 

müşterileridir. Tüm bankacılık sistemi kurumsal/bireysel müşteri sınıflarının istek ve 

ihtiyaçlarını rekabetçi bir şekilde karşılayacak şekilde dizayn edilmişlerdir. Bankalar 

ağırlıklı olarak müşterilerinden oluşan bu çevreden vermiş oldukları hizmetler hakkında 

olumlu ve olumsuz geri bildirimler alır, strateji ve politikalarını bu geri bildirimler 

çerçevesinde gerekirse revize ederler. Bu karşılıklı etkileşimin sağlıklı olması için daha 

kurumsal ve daha üst düzey bilgiye ulaşma potansiyeli yüksek taraf olan bankanın 

müşterileri karşısında yol ve yön gösterici olması ilişkinin verimliliğini artıracaktır. 
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26. Yürüttüğünüz çevre temalı sosyal sorumluluk kampanyası varmıdır ? 

 

Şekil 5.26 

Çevre Temalı Sosyal SorumlulukKampanyası 

Bankaların %57’si bu konuda bir çalışmaya sahiptir. Çevre temalı sosyal 

sorumluluk kampanyaları bir kaç farklı amaca hizmet etmektedirler. Bilindiği üzere 

bankalar için aslolan toplum içerisinde daima güven duygusu yaratmalarıdır. Güven 

müessesesinin yeteri kadar tesis edilmediği durumlarda bankanın sadece mevduat 

sahipleri tarafından değil kredi arayanlar tarafından bile kuşkuyla karşılanabileceği 

aşikardır. Bu nedenle bankalar hem maddi açıdan güvenilir olmak hem sosyo kültürel 

değerlere sahip çıkan ve takip eden saygılı kurum görüntüsü vermek zorundadırlar. 

Çevre günümüzün yükselen değeridir. Bunu kendi kurum kültürünün ayrılmaz bir 

parçası haline getirmelerinin bankalara sosyo kültürel normlarda imaj katma değeri 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bir diğer önemli amaç ise sürdürülebilirlik adına topluma 

doğru örnek olmaktır. Bilindiği üzere bankalar logolarından reklam metinlerine kadar 

kamuoyu tarafından sürekli takip edilen kurumlardır. Bankaların davranışları bir süre 

sonra onlar kadar mali açıdan güçlü ve/veya bilgi altyapısı sağlam olmayan kurumlar 

tarafından da bire bir kopyalanabilmektedirler. Bu toplumsal rol modelliğinin doğru 

işlemesi için bankaların çevresel değerlerin ön plana çıkartılması gibi gerçekten anlamlı 

kavramlar üzerinde odaklanmaları gerekmektedir. Yapılmış olunan görüşmelere 

istinaden söz konusu olgunun artarak devam etmesini beklenmektedir. 
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27. Banka yönetim muhasebesine entegre bir çevresel yönetim muhasebesi 

uygulaması bulunmaktamıdır  

 

Şekil 5.27 

Çevre Yönetim Muhasebesi Uygulaması Varlığı 

Bu sorunun 24 numaralı soru ile aynı platformda değerlendirilmesinin daha 

anlamlı olacağı düşünülmektedir. 24 numaralı soruya verilen cevapların analizi 

sonucunda bankalarımızın çevresel yönetim muhasebesine dönük özel bir donanım 

ve/veya yazılım tabanına haiz olmadıkları anlaşılmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak 

çevresel yönetim muhasebesi örgütlenmesine gitmek mümkün görülmemektedir. 

Bankaların mevcut durumda çevresl yönetim muhasebesine giren konularda veri 

toplama, analiz ve raporlama gibi konuları operasyon, idari işler ve krediler gibi iç 

yapıya dönük analitik karakterli bölümler marifetiyle takip ettikleri anlaşılmaktadırlar. 

Anılan bölümler çevresel yönetim muhasebesinin gerektirdiği raporlamayı hali hazırda 

kullanılan muhasebe donanım ve yazılımı içerisindeki kırılımlarla yerine 

getirmektedirler. Daha önce de belirtildiği üzere bankalar hizmet kuruluşları oldukları 

için özlerine dönük çevresel muhasebe uygulamaları için bu tür bir altyapı tecrübeli 

insan kaynağına sahip oldukları sürece yeterli olabilmektedir. Bununla birlikte çevresel 

ürünlerin hem kaynak hem borç verme açılarından artışa geçmesi ile birlikte sistemin 

müstakil bir elektronik alt yapısının donanım ve yazılım alanlarında gerçekleşmesi 

beklenmektedir. 
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28. Bütçe düzeniniz içerisinde çevreyle ilgili hedefler varmıdır ? 

 

Şekil 5.28 

Çevreyle İlgili Bütçe Hedefleri 

Bu soruya yorum yapılabilecek ölçüde net bir sonuca ulaşılamamıştır. Bununla 

birlikte yapılan görüşmelerden söz konusu belirsizliğin temel nedenlerinden birisinin 

çevre temalı ürün yaratabilmek konusunda yaşanılan gecikme ve benzeri sorunlar 

olduğu anlaşılmaktadır. Anketin 18 numaralı sorusuna verilen cevaplara tekrar 

dönülecek olursa bankalarımızın yaklaşık üçte ikisinin çevre konulu uygun vade ve 

maliyet koşullarına sahip tematik kaynaklara yeterli miktarda ulaşamadıkları 

anlaşılmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak 20 numaralı soruya verilen cevaplardan da 

anlaşıldığı üzere çevre temalı tanımlanmış ürün grubu az sayıda bankamızda mevcuttur. 

Yukarıda anılan ve birbirleriyle bağıntılı iki olumsuz olgunun bir uzantısı olarak 

bankalarımızın bütçe hedeflerinde çevreye dönük hedefler koymaktan imtina ettikleri 

anlaşılmaktadır. Bankaların kendi faaliyet döngüleri içerisinde daha etkin fiziksel 

kaynak kullanımına ait hedefler aktif büyüklüklerine göre sembolik düzeyde kaldığı için 

bütçe hedefi olarak spesifik bir başlık altında takip edilmemiş olma ihtimali de 

mevcuttur. Çevre unsuru ürün gamında daha köklü bir şekilde yer aldığı zaman bunun 

bütçe ve iş planlarına yansımasının daha etkili ve detaycı bir üslupta gerçekleşmesi 

beklenmektedir. 
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29. Bir önceki soruya yanıtınız evet ise bütçe hedeflerinizin gerçekleşme kontrol ve 

takibi ne sıklıkla yapılmaktadır ? 

 

Şekil 5.29 

Bütçe Hedef / Bütçe Kontrol Vadeleri 

28 numaralı soru genelde yanıtsız kaldığı için bu sorunun yanıtları da parallelik 

arz etmektedir. Planı olan tek kuruluş uluslararası bir bankanın Türkiye iştiraki olduğu 

için yerel uygulamaları (5 yıllık plan / yıllık kontrol) global bütçe hedeflerinden 

etkilenmektedir. Yerel bankalarımızın faaliyet alanlarıyla ilgili bütçe planları 

konjonktürdeki dinamik değişimler nedeniyle daha kısa olabilmektedir. Bu olgunun 

paralelinde çevre konulu ürünler ve bunlarla ilgili bütçe hedeflerinin de oluşturulmaya 

başlandığı dönemlerde bütçe vadelerinin global uygulamalardan daha kısa olacağı 

kanaati oluşmuştur. 
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30. Çevreyle ilgili maliyetler hesap planınızın hangi kalemlerinde takip edilmektedir ? 

 
 

Şekil 5.30 

Çevre Maliyetlerinin İzlendiği Hesaplar 

 

Katılımcılar cevap vermemeyi tercih etmişlerdir. Bununla birlikte bunların bir 

kısmının ana maliyet kalemlerine yedirilmiş olarak (örneğin çevre konulu eğitim 

giderinin eğitim giderleri içerisinde takip edilmesi gibi) ve bunların dışında kalıp 

sınıflandırılamayanların diğer giderler arasında takip edildiği düşünülmektedir. 

Hatırlanacağı üzere anketin 24 numaralı sorusuna verilen cevaptan bankalarımızda 

çevre spesifik bir bilgi teknolojisi altyapısının olmadığı anlaşılmış bulunmaktadır. Bu 

iki bileşeni ortak değerlendirdiğimizde çevreyle ilgili giderlerin takibinde bazı doğal 

sıkıntıların mevcut olabileceği sonucuna varılmaktadır. 
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31. Çevreyle ilgili maliyetler diğer maliyetlerden nasıl ve ne detayda 
ayrıştırılmaktadır ? 

 

Şekil 5.31 

Çevre Maliyetlerinin Ayrıştırılma Şekli 

Yorum yapmak için yeterli ölçüde cevap alınamamıştır. Bununla birlikte 

çevreyi direkt kirletmeye veya etkilemeye yönelik giderlerin özellikle izlendiği, 

endirekt etkiye sahip olanların ise bazı durumlarda ihmal edilebildiği veya diğer 

maliyetlerden ayrıştırılamadığı düşünülmektedir. 
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32. Kurumunuzda Muhasebe Bilgi Sistemi ve bununla uyumlu çalışan bir Çevresel 

Bilgi Sistemi varmıdır ? 

 
 

Şekil 5.32 

Çevresel Bilgi Sistemi Kullanımı 

 

Alınan yanıtlar muhasebe bilgi sisteminin çevreye dönük olmadığını 

göstermektedir. Yukarıda belirtilen çevre temalı uzmanlık ürünlerinin henüz yeteri 

kadar yaygınlaşmaması ve diğer operasyonel nedenlerin bu eksikliğin temelinde yatan 

temel etkenler olduğu düşünülmektedir. 
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6. SONUÇ  
 

Tez çalışması sürecinde dünyanın mevcut ekolojik durumu ve bunun insanlığın 

sürdürülebilir bir refah düzeyini sağlamasını nasıl etkilediği, çevre muhasebesinin bu 

süreçte etkin kaynak kullanımı ve planlamaya nasıl destek olabileceği, firmaları çevre 

muhasebesi kullanmaları yönünde yapılabilecek yönlendirmelerin neler olabileceği 

konuları etüd edilmiştir. Özet olarak ekolojik dengenin kentleşme, sanayileşme gibi 

faktörler nedeniyle tehdit altında olduğu ve firmaların faaliyetleri sırasında elleçledikleri 

kaynakların etkin kullanımı konusunda azami özen göstermesinin sürdürülebilirlik için 

önemli olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu etkinliğin temel gereklerinden biri de mal 

veya hizmet üretimi için gerekli madde akışını hammadde ve malzemeden nihai ürüne 

kadar takip eden, raporlayan ve karar vericilerin en uygun stratejiyi geliştirmeleri için 

gerekli bilgilendirmeyi yapan bir sistemin varlığıdır. Muhasebe bilgi sisteminin bir 

türevi olarak doğan çevre muhasebesinin bu ihtiyacı karşılayabileceği düşünülmektedir. 

Bununla birlikte muhasebe sistemlerinin hem kullanılış şekli, hem raporlama içeriği ve 

bu konuya ayrılacak kaynak ile gösterilecek özenin firmalar arasında büyük bir salınım 

yapmaları muhtemeldir. Bu nedenle makro düzeyde homojenliği sağlamak amacıyla 

konuyla ilgili bir muhasebe standartının varlığına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. 

Bunun yanı sıra hem devlet hem kaynak sağlayıcıların firmaları rekabetçi kimliklerini 

bozmamaya özen göstererek çevre muhasebesinin kullanımı yönünde teşvik etmeleri 

iktisadi verimliliği küresel düzeyde olumlu yönde etkilebilecektir. 

 

Yukarıda özetlenen bulgu ve düşüncelerin uygulamaya dönük açıklamalı 

değerlendirmeleri ise aşağıdaki gibidir. 

 

Çevre bilincinin yerleşik hale gelmesi ve küresel ölçekte yaygınlaştırılması 

amacıyla bugüne kadar gönüllülük prensibine göre uygulanan tüm girişim ve çalışmalar 

(örneğin GRI küresel raporlama inisyatifi) firmalar için kademeli olarak bir yükümlülük 

haline getirilmelidir. Bunu Birleşmiş Milletler üyesi 200’den fazla ülkede faaliyet 

gösteren milyonlarca işletme için zorunlu hale getirmek kısa vade de mümkün 

olmayacağı, ülkelerarası altyapı farkları ve siyasi dengelerin bu tür koordineli 

hareketleri olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte işe bir yerden 
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başlamak adına uluslararası platformda faaliyet gösteren  ve/veya faaliyetlerinin ölçeği 

belli bir seviyeyi geçen işletmeler için zorunluluk uygulamasını hemen başlatıp yıllar 

içinde daha küçük ölçekli işletmelere yansıtılması doğru bir strateji teşkil edebilir. Konu 

muhtemelen Birleşmiş Milletler ve benzeri ülkeler üstü veya arası örgütler tarafından 

koordine edileceği için zorunlu uygulamanın çok uluslu şirketlerden başlatılmasının, 

ikinci aşamada ise tek uluslu sermaye yapısına sahip ama başka ülkelerde yatırım yapan 

şirketler için de zorunlu hale getirilmesinin, üçüncü aşamada ihracat/ithalat yoluyla 

uluslararası dış ticaret piyasasında faaliyet gösteren firmaları da kapsaması, dördüncü 

aşamada ise sadece bulunduğu ülke sınırları içerisinde faaliyet gösteren yerel 

kuruluşlara uygulanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu dört adımın her biri 

gerektiğinde kendi içerisinde ekonomik ölçeğe göre ayrıca kademelendirilebilecektir. 

 

Yukarıda ifade edilen somut adımların üstelik işletmelere yükümlülük 

getirecek şekilde uygulanabilmesi, bunları gündeme getirecek kurumun güçlü ve 

otoriter olmasını gerektirir. Tek bir kurumun yapılması gereken her yasal değişikliğin 

sorumluluğunu alması zor olmakla beraber en azından Birleşmiş Milletler içerisinde 

bile konunun tekrar organize edilmesinin faydalı olduğu düşünülmektedir. Bilindiği ve 

daha önce bahsedildiği üzere BM çevre ile ilgili konuları Çevre Programı (UNEP – 

United Nations Environment Programme) adlı organı aracılığıyla yürütmektedir. Söz 

konusu organın şüphesiz Güvenlik Konseyi kadar güçlü ve dominant karakterli olmasını 

hedeflemek çok gerçekçi bir beklenti olmayabilir ama en azından dünya sağlık örgütü 

(WHO–World Health Organization) veya Dünya Gıda Örgütü (FAO–Food and 

Agriculture Organization) kadar yüksek bütçeli ve daimi üyelerin desteğini almış bir 

otorite haline getirilmesinde insanlığın refah ve kalkınmasının sürdürülebilirliği 

açısından çeşitli faydalar olduğu düşünülmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen ülkeler üstü ve ülkeler arası çalışmalar büyük önem 

taşımakla beraber çevresel sorunların kalıcı bir şekilde çözüm yoluna girmesi için 

ülkeler bazında kamu otoritelerinin yerel önlemler alması da gerekli ve önemlidir. Bu 

açıdan ülkelerin çevresel muhasebenin uygulama alanını kendi sınırları içerisinde 

desteklemeleri, çevreyle ilgili konularda eğitim ve tanıtım çalışmalarına önem 

vermeleri, akademik çalışmalara kaynak tesis etmeleri, özellikle sınai firmaların yatırım 
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planlama ve gündelik üretim faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde icra etmelerini 

teşvik etmeleri tavsiye edilmektedir. Kamu otoritelerinin örneğin vergi teşviklerini 

sadece çevre dostu yatırım ve ürünlere tahsis etmesi, kamu ihalelerinde karbon ayak izi 

en az olan firmalara öncelik vermesi gibi somut mali paketlere öncelik vermesinin 

çevresel konuların özel sermaye tarafından benimsenip uygulanmasını 

kolaylaştırabilecektir. 

 

Çevre Muhasebesinin uygulama alanının genişletilmesi amacıyla IASB ve 

FASB gibi kuruluşlar tarafından standartlar getirilmelidir. Çıkartılacak bu standartların 

kayıt düzeni ve raporlamalarda çevresel konuları geçici olarak takip edilen hususlar 

olmaktan çıkarıp aynı finansal borçların maliyeti veya grup şirketlerinden olan alacaklar 

gibi etüd edilip raporlanması zorunlu, hesap kalemleri haline getirilmesinin önemli ve 

faydalı olabileceği düşünülmektedir. Daha önceki bölümlerde de açıklandığı gibi  çevre 

muhasebesi halihazırda sosyal sorumluluk bilincinde olan işletmeler tarafından kıt 

kaynakların iyi kullanılıp kullanılmadığının kontrolü, sürdürülebilir büyüme için gerekli 

veri ve raporlama tabanının oluşturulması ve karar verme süreçlerinde çevresel 

konuların yeralması gibi amaçlarla gönüllülük prensibine uygun bir uslupta takip 

edilmektedir. Buradan iki sonuç çıkartmaktayız; öncelikle ifade etmek gerekir ki 

çevresel yönetim ve çevresel maliyet muhasebelerinin kullanım yoğunluğu muhtemelen 

çevresel finansal muhasebenin dışsal raporlama fonksiyonunun çok üstündedir. İkinci 

olarak gönüllülük prensibi söz konusu olduğu zaman firmalar hem içsel hem dışsal 

raporlamayı kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve kendi bilgi birikimlerine uygun bir 

şekilde yapmaktadırlar. Bu tür firmalar arası farklı uygulamalar kreditörler, yatırımcılar 

ve kamu otoriteleri gibi dış karar vericiler açısından kıyaslamayı zorlaştırıcı bir etki 

yapmaktadır. Çevresel konuların etkin raporlanmasının ancak yönlendirici ve kapsamlı 

bir tebliğe bağlanması durumunda söz konusu olabileceği düşünülmektedir.  

Bankalar ve benzeri finansal kuruluşların elinde her zaman son derece kıt ve 

değerli bir varlık olan parasal kaynaklar bulunmaktadır. Bankaların bunu hizmet ve 

sanayi üretimini yapan müşterilerini çevresel perspektifte disipline ederken zorunlu 

değil ancak, koşulları belirleyici bir güç faktör olarak kullanmalarında yarar olacağı bir 

muhtemeldir. Bankaların bunu birbirlerinden bağımsız olarak uygulamaları, hem 
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bankacılık sektörüne karşı güvenin kaybedilmesine hem de  bankalararası rekabetçi güç 

dağılımının haksız bir şekilde yer değiştirmesine sebep olabilir. Bu nedenle her ülkede 

bankalararası birliklerin ve ülkemizdeki BDDK gibi üst kurulların koordine edici lider 

rol oynaması gerektiği düşünülebilir. Bankalar sadece işletmeleri kredilendirirken değil 

tüm ilişki sürecinde müşterilerini takip ederler. Bu takibin anlamlı, güvenilir ve 

karşılaştırılabilir olması için bankaların kredi sözleşmelerine düzenli denetim yaptırmak 

veya uluslararası raporlama standartlarına uygun mali tablo hazırlamak gibi koşulları 

kredi sözleşmelerine bir koşul olarak koymaları sık rastlanılan uygulamalardır. Çevreye 

yönelik bilinci artırmak için bankaların yukarıda belirtilen standart mali disiplin 

koşullarına ek olarak müşterilerinden çevresel muhasebenin uygulanması ve ilgili 

raporlamanın düzenli olarak yapılmasını istemelerinin de çok etkili olacağı 

düşünülmektedir. Bankalar yaptıkları işin doğası gereği ekonominin hem içinde bazen 

ise bir hakem gibi biraz dışındadırlar. Bu farklı konumlardan yaklaşabilme yeteneklerini 

çevre muhasebesinin daha yaygınlaşması için kullanmaları sadece bankaların 

kredilerinin sürdürülebilirliğe hizmet eden kurum ve projelere plase edilmesini 

sağlamayacak; aynı zamanda muhtemelen kredilerin geri ödenmeme riskini de büyük 

ölçüde azaltacaktır.  

 

Sonuç olarak sağlıklı bir çevre için çevre muhasebesinin etkin kullanımı ve 

bunu sağlanabilmesi için ülkelerüstü kurumlardan tek tek devletlere, sektörel üst 

kurullardan banka ve işletmelere kadar geniş bir kesime işbirliği anlamında önemli 

görevler düşmektedir. Bu görevler bir uyum içinde icra edildiği takdirde sürdürülebilir 

refah düzeyinin en önemli teknik dayanağını çevre muhasebesinin sağlayacağı kuvvetle 

muhtemeldir. 

.
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