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ÖZ
Sürdürülebilirlik kavramı toplumun her kesimini doğrudan ya da dolaylı
olarak etkilemektedir. Sürdürülebilirlik kavramından en çok etkilenenlerden
birisi de işletmelerdir. Dahası sürdürülebilirlik kavramı günümüz işletmeleri için
vazgeçilmez kavramlardan birisi haline gelmiştir. Bu kavramının işletmelere
yansıması kurumsal sürdürülebilirlik kavramı ile ifade edilmektedir. Kurumsal
sürdürülebilirlik kavramının çıktılarından birisi ise sürdürülebilirlik raporlarıdır.
Bu raporlar aracılığı ile işletmeler sürdürülebilirlik performanslarını iç ve
dış paydaşları ile paylaşmaktadır. İşletmelerin bu alandaki performanslarının
ölçülmesi ve değerlendirilmesi işletmelerin sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı
sağlayacaktır. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı işletmelerin sürdürülebilirlik
performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için bir model geliştirmektedir. Bu
amaç doğrultusunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Arçelik A.Ş.
örnek işletme olarak seçilmiştir. Araştırma kapsamında işletmenin 2010 – 2017
yılları arasında yayımladığı sürdürülebilirlik raporları incelenmiştir. Yapılan
inceleme sonucunda sürdürülebilirlik performansını ölçmede kullanılabilecek
kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler TOPSIS yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Bu analiz sayesinde işletmenin yıllar itibari ile sürdürülebilirlik performansı
derecelendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda işletmenin sürdürülebilirlik
performansının en yüksek olduğu dönemler ile en düşük olduğu dönemler tespit
edilmiştir. Dönemler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sürdürülebilirlik,
Sürdürülebilirlik Raporları, Performans, TOPSIS Yöntemi.
*16 Dumlupınar Üniversitesi, İşletme Bölümü, Muhasebe – Finansman ABD, kadirtutkavul@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-7167-8631
Makale Geliş Tarihi:
20.11.2019
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 27.12.2019

MART - NISAN 2020

141

MALİ

ÇÖZÜM

ABSTRACT
The concept of sustainability affects every sector of society directly
or indirectly. One of the most affected by the concept of sustainability is
the enterprises. Moreover, the concept of sustainability has become an
indispensable concept for today’s enterprises. Reflection of this concept
to businesses is expressed by corporate sustainability concept. One of the
outcomes of corporate sustainability is sustainability reports. Through these
reports, enterprises share their sustainability performances with their internal
and external stakeholders. Measuring and evaluating the performance of
enterprises in this area will contribute to the sustainability studies of enterprises.
In this context, the main purpose of the research is to develop a model for
measuring and evaluating the sustainability performance of enterprises. For
this purpose, Arçelik Corp. traded in BIST-Sustainability Index selected as a
sample business. Within the scope of the research, the sustainability reports
published by the enterprise between 2010 and 2017 were examined. As a result
of the review, criteria that can be used to measure sustainability performance
are determined. These criteria were analyzed using TOPSIS method. Thanks to
this analysis, the sustainability performance of the company has been rated by
years. As a result of the research periods where the sustainability performance
of the enterprise is highest and periods with the lowest are determined. The
comparisons were made between periods.
Keywords: Sustainability, Corporate Sustainability, Sustainability
Reports, Performance, Topsıs Metod.
GİRİŞ
Son zamanlarda dünyada genelinde geleceğin korunması ile ilgili
farkındalık gün geçtikçe artmış ve artmaya da devam etmektedir.
Bu farkındalık sürdürülebilirlik kavramını beraberinde getirmiştir.
Sürdürülebilirlik kavramı; devlet, toplum, sivil toplum örgütleri gibi birçok
kesim tarafından önemsenmekte ve tüm kesimler tarafından bu kavramın
önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu kavram birçok kesimi
etkisi altına almaktadır. Sürdürülebilirlik kavramından en çok etkilenen
kesimlerden birisi de işletmelerdir. Çünkü işletmeler faaliyetlerini belirli bir
çevrede gerçekleştirmekte ve dolayısıyla faaliyetlerini sürdürürken çevresinin
talepleri doğrultusunda hareket etmek zorundadır. İşletmenin çevresinde yer
alan müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar gibi gruplar günümüzde işletmelerin
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sadece ekonomik performansı ile ilgilenmemekte, işletmenin gelecekteki fırsat
ve tehlikeleri hakkında da bilgi sahibi olmak da istemektedir. İşletmelerin bu
taleplere karşı duyarsız kalması artan rekabet yarışında olumsuz etkilenmelerine
neden olmaktadır. Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı işletmeler arasında
rekabet avantajı sağlamanın yeni bir boyutu olarak değerlendirilmektedir.
Sürdürülebilirlik kavramı çeşitli şekillerde tanımlanmış olmasına rağmen
temelde; ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç unsur üzerine bina
edilmiştir. Sürdürülebilirlik kavramının işletmelere yansıması şeklinde ifade
edilen kurumsal sürdürülebilirlik kavramı genel olarak sürdürülebilirlik
unsurlarının işletmelere entegre edilmesi şeklinde açıklanmaktadır. Buradan
hareketle sürdürülebilirlik kavramını benimseyen/içselleştiren işletmelerin
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan performansları artık sadece finansal
boyutta ele alınmamakta, çevresel ve sosyal performans boyutları da
dikkate alınmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramını benimseyen işletmelerin
sürdürülebilirlik performansları sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla
açıklanmaktadır. Günümüzde sürdürülebilirlik raporlarını yayımlayan
işletme sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ancak artan raporlamaya karşın
literatürde sürdürülebilirlik performanslarının ölçümlenmesinde eksiklikler
olduğu tespit edilmiştir. Yayımlanan sürdürülebilirlik performanslarının
hem işletme bünyesinde, hem sektörel bazda, hem de ülke genelinde
analiz edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın temel amacı işletmelerin
sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek için bir model geliştirmektedir.
Bu amaç doğrultusunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Arçelik
A.Ş. örnek işletme olarak seçilmiştir. Araştırma kapsamında işletmenin 2010
– 2017 yılları arasında yayımladığı sürdürülebilirlik raporları incelenmiş
ve sürdürülebilirlik performansını ölçmede kullanılabilecek kriterler
belirlenmiştir. Bu kriterler TOPSIS yöntemi ile analiz edilerek işletmenin
yıllar itibari ile sürdürülebilirlik performansı derecelendirilmiştir. TOPSIS
yöntemi çok kriterli karar verme yöntemleri arasında en yaygın olarak
kullanılanı ve en popüler olanıdır. Bu yöntemin diğer yöntemlere nazaran
yaygın olarak kullanılmasının nedeni; anlaşılabilir, yalın, hesaplama yeteneği
güçlü, rasyonel ve daha az sübjektif değerlendirmeler içermesidir (Özel, 2016:
61-62). Bu üstünlüklerinden dolayı araştırma kapsamında TOPSIS yöntemi
analizlerin gerçekleştirilmesinde tercih edilmiştir. Araştırmanın sonucunda
işletmenin sürdürülebilirlik performansının en yüksek olduğu dönemler ile en
düşük olduğu dönemler tespit edilmiştir.
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1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI
Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramı, insanoğlunun birbirleriyle ve
çevreleri ile olan ilişkileri üzerine yapılan tartışmalarda anahtar bir kavram
haline gelmiştir (Heinrichs ve ötekiler, 2016, s.175). Aslında bu kavramın
kökenleri 300 yıl geriye dayanmaktadır. 1713 yılında Alman madencilik
yöneticisi Carl von Carlowitz ormancılık üzerine “Sylvicultura Oeconomica”
isimli bir bilimsel eser yazmıştır. Bu eserde Carlowitz ormanların devamlı,
düzenli/istikrarlı ve sürdürülebilir kullanımı için çağrıda bulunmuştur
(Heinrichs ve ötekiler, 2016, s.6). Ancak sürdürülebilirlik kavramı, ilk kez 1974
yılında Dünya Kiliseler Konseyi’nde (WCC) modern biçimde kullanılmıştır
(Zink, 2008, s.200; Dresner, 2008, s.1). Bu tarihten sonra özellikle modern
dünyada tüm kesimlerin ilgisini üzerine çeken sürdürülebilirlik kavramı
hemen hemen tüm platformlarda artık vazgeçilmez bir unsur halini almıştır.
Sürdürülebilirlik kavramının net olarak anlaşılabilmesi için doğru bir şekilde
tanımının yapılması ve tanımda geçen unsurların anlaşılması gerekmektedir.
Literatür incelendiğinde bu kavramın değişik yönlerine vurgu yapan birden
fazla tanımlamanın olduğu görülmektedir. Sürdürülebilirlik kavramı kısaca
gelecek nesiller için çevrenin korunmasında elimizden gelen her şeyi yapmak
olarak tanımlanabilmektedir. Ancak bu kavram pratikte daha derin bir
anlam taşımaktadır (Brinkmann, 2016, s.1). Daha kapsamlı bir tanımlamada
sürdürülebilirlik kavramı; ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelere bağlı
fırsatları değerlendirerek ve yine ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelere
bağlı riskleri yöneterek uzun vadeli değer yaratmak isteyen bir iş anlayışı
olarak tanımlanmaktadır (Quaddus ve Siddique, 2011, s.37). Diğer bir tanımda
sürdürülebilirlik kavramı; toplumun sosyal, kültürel, bilimsel, doğal ve insan
kaynaklarının tümünün ihtiyatlı kullanımını sağlayan ve buna saygı duyma
temelinde sosyal bir bakış yaratan katılımcı bir süreç olarak tanımlanmaktadır
(Aydın, 2015, s.63). Başka bir tanımlamada ise sürdürülebilirlik kavramı;
insanlar, kurumlar, doğal kaynaklar ve çevreyi ilgilendiren bir süreç olarak ifade
edilmektedir (Munier, 2005, s.13). Tanımı her ne olursa olsun, sürdürülebilirlik
alanında çalışan herkes genelde sürdürülebilirlik kavramını ekonomik, sosyal
ve çevresel olmak üzere üç unsuru referans alarak tasarlamaktadır (Hitchcock
ve Willard, 2009, s.9; Gabrusewicz, 2013, s.37; Schneider, 2015, s.526).
Açıklamalardan da anlaşıldığı gibi; ekonomik, sosyal ve çevresel boyutların
sürdürülebilirlik kavramının açıklanmasında temel teşkil eden yapı taşları
olarak değerlendirildiği görülmektedir.
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Son zamanlarda sürdürülebilirlik kavramı, dünya genelindeki toplumlar
arasında geleceğin korunması için önemli bir referans noktası haline gelmiştir.
Günümüzde hükümetler, işletmeler ve sivil toplum örgütleri ile ulusal ve
uluslararası konferanslar sürdürülebilirliğin önemini vurgulamaktadır.
Sürdürülebilirlik sorunlarının yakın gelecekte yeterince ele alınmaması
halinde, mevcut ekonomik uygulamalar ve toplumsal refah giderek
kısıtlanacaktır (Heinrichs ve ötekiler, 2016). Çünkü sürdürülebilirlik kavramı
temelde, kaynakların korunması ve geliştirilmesine dayanmaktadır (Aydın,
2015, 63). Sürdürülebilirlik kavramının öneminin anlaşılması ile birlikte bu
kavrama olan duyarlılık ve farkındalık seviyesi de artmıştır. Bunun sonucunda
ise kaynak sıkıntısı ile ilgili uzun dönemli küresel sonuçları hafifletmeye
yardımcı olmak için dünya genelinde çeşitli eylemler benimsenmektedir. Bu
bağlamda her tür ve boyuttaki kuruluşlar, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini,
doğal kaynakların bulunabilirliğini ve dolayısıyla toplum üzerindeki etkilerini
en aza indirgemenin yanı sıra, değerleri maksimize etmeye yardımcı olan
eylemler benimsemektedir (James, 2015, s.3). Sürdürülebilirlik konusunda
yapılan bu eylemlerin ekonomik, sosyal ve çevresel unsurlar ekseninde olduğu
diğer bir ifade ile bu unsurları odak noktasına aldığı görülmektedir.
Sürdürülebilirlik kavramından en çok etkilenen kesimlerden birinin de iş
dünyası olduğu bilinmektedir. İş dünyası sürdürülebilirlik kavramına kayıtsız
kalamamıştır. Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı iş dünyasında rekabet
avantajı için yeni bir savaş alanı olarak değerlendirilmektedir. Hatta yakın
gelecekte iş dünyası için stratejik içerikleri yöneteceği düşünülmektedir. Bu
açıdan değerlendirildiğinde; iş dünyası için sürdürülebilirlik kavramı birincil
stratejilerin odak noktasında olması gerekmektedir (Quaddus ve Siddique,
2011, s.38). Çünkü sürdürülebilir ticari uygulamalar işletmelerin uzun vadede
kar elde edebilmesine olanak sağlamaktadır (Caradonna, 2014, s.215-216).
Dahası sürdürülebilirlik kavramı işletmelere sadece uzun vadeli karlılık ve
rekabet avantajı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda bu kavram toplumun
bir bütün olarak refahının korunmasına yardımcı olmaktadır (Brockett ve
Rezaee, 2012, s.22). Bundan dolayı geriye düşmek istemeyen işletmeler
son zamanlarda sürdürülebilirlik kavramına gereken önemi vermekte ve iş
yapılarını sürdürülebilirlik kavramı üzerine bina etmektedir.
İş dünyası üzerinde bu kadar geniş çapta etkisi olan sürdürülebilirlik
kavramının işletmeler düzeyinde yansımasının olması kaçınılmazdır.
Literatürde bu kavramın işletme düzeyindeki yansıması kurumsal
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sürdürülebilirlik olarak kabul görmektedir (Özsözgün Çalışkan, 2012, s.137).
İzleyen bölümde sürdürülebilirlik kavramının işleteme düzeyinde tezahürü
olan kurumsal sürdürülebilirlik kavramı tartışılacaktır.
2. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI
İşletmecilik literatüründe sürdürülebilirlik kavramı «kurumsal
sürdürülebilirlik» veya «kurumsal sosyal sorumluluk» kavramına dönüşerek
kendini göstermektedir (Gabrusewicz, 2013, s.39). Diğer bir ifade ile
kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma/gelişme genel fikrinin
işletme seviyesine aktarımı olarak görülebilmektedir (Zink, 2008, s.7). Bu
kavram literatürde değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Bir tanımlamada
kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerde uzun vadede değer yaratmak
amacıyla; ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri
ile birlikte işletme faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu
konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi olarak ifade edilmektedir
(Senal ve Aslantaş Ateş, 2012, s.85). Başka bir tanımlamada ise kurumsal
sürdürülebilirlik; ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan
fırsatlara sahip olmak ve riskleri yönetmek suretiyle uzun vadeli bir hissedar
değeri yaratan bir işletme modeli olarak tanımlanmaktadır (Zink, 2008, 96).
Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı, işletme faaliyetlerinin sadece
ekonomik boyutlarını değil, aynı zamanda bu faaliyetlerin sosyal ve çevresel
boyutlarını da göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir (Tüm, 2014, s.61).
Yani bu kavram, tüm faaliyetlerin ve görevlerin çevre ve toplum üzerinde
olumlu etkiler yaratacak şekilde yapılmasını ifade etmektedir. Mevcut ve
gelecek kuşaklar, kurumsal kararlardan olumsuz bir şekilde etkilenmemelidir.
Buna kurumsal sürdürülebilirlik denilebilmektedir (Ette, 2015, s.14).
Kısacası kurumsal sürdürülebilirlik kavramı incelendiğinde; sürdürülebilirlik
kavramının temel yapı taşları olan ekonomik, sosyal ve çevresel unsuların
işletme düzeyine yansımaları görülmektedir.
Bugünün kurumsal sürdürülebilirlik vizyonu; ekonomik, çevresel ve
sosyal özelliklerin bağlamsal entegrasyonu ile ilgili geniş bir yaklaşım olarak
değerlendirilmektedir (Schaltegger ve ötekiler, 2006, s.7). Yani ekonomik,
sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin bütünleştirilmesi gerekmektedir.
Bütünleştirilmeye ilaveten ayrıca üç boyutlu bu sistemin senkronik olarak
uyum içinde olması gerekmektedir. Bu uyum temelde metodolojik nitelikte
olup, bu bütünleştirmeyi sağlayacak uygun araç ve yöntemlerin kullanılması
146

MART - NISAN

MALİ

ÇÖZÜM

gerekmektedir (Tüm, 2014, s.64-65). Sürdürülebilirlik için gerekli olan
ekonomik, sosyal ve çevresel unsurların entegrasyonunda kullanılması
gereken araç ve yöntemler; ekonomik, sosyo-ekonomik, sosyal, sosyoçevresel, çevresel, eko-verimlilik başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Bu araç
ve yöntemler aşağıdaki şekil yardımı ile sunulmaktadır.

Şekil 1. Kurumsal Sürdürülebilirlik Göstergelerinin Özellikleri
Kaynak: Garbie, İ., 2016, Sustainability in Manufacturing Enterprises
Concepts, Analysis and Assessments for Endustri 4.0, Springer International
Publishing, Switzerland: s.157.
Kurumsal sürdürülebilirlik boyutları incelendiğinde; ekonomik sürdürülebilirlik
işletmenin finansal, maddi ve maddi olmayan sermayesiyle ilgili olup, bu sermaye
türlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sosyal
sürdürülebilirlik beşeri ve toplumsal sermayenin geliştirilmesini gerekli kılmakta
iken çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanması
anlamına gelmektedir (Tüm, 2014, s.63-64). İşletme düzeyinde bu üç unsurun
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve birbirleri ile entegrasyonu işletmelere rakipleri
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karşısında rekabet avantajı yaratmaktadır. Son 20 yılda kurumsal sürdürülebilirliğin
anahtar unsurları rekabet baskısı ve tüketiciler olmuştur (Lee ve Vachon, 2016,
s.23). İşletmeler rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürülebilmeleri için değişen
koşullara ayak uydurmak zorundadır. Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili
artan farkındalık ve duyarlılık nedeni ile işletmelerin sürdürülebilirlik konularına
önem vermeleri paydaşları tarafından talep edilmektedir. Bu talep karşısında
işletmeler sadece ekonomik performanslarından değil aynı zamanda toplumsal ve
sosyal performanslarında da sorumlu tutulmaktadır. İşletmeler de bu sorumluluğa
karşılık verebilmenin yollarını aramaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik girişimleri
bu sorumluluğa karşılık verebilmenin yollarından birisidir.
Kurumsal sürdürülebilirlik girişimlerinin (kirlilik önleme, sürdürülebilirlik
raporlaması, vb.) uygulanması yoluyla bir işletme; işletme maliyetlerini,
emisyonlarını ve kaynak tüketimlerini düşürmenin yanı sıra itibarını arttırarak,
sosyal faaliyet ruhsatını elde ederek ve paydaş katılımını sağlayarak rekabet
avantajını artırabilmektedir (Haffar ve Searcy, 2017, s.495-496). Başka
bir şekilde ifade etmek gerekirse günümüz rekabet ortamında kurumsal
sürdürülebilirlik, işletmelere çekici olmak, rekabet edebilmek, büyümek, tek
kelime ile hayatta kalabilmek için etkili bir şekilde yardımcı olabilmektedir
(Zink, 2008, s.99). Böyle bir ortamda işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik
uygulamalarından vazgeçmesi rekabet yarışında geri düşmesine neden olacak
ve hatta bu durum işletmeleri faaliyetlerini sürdüremez hale getirebilecektir.
Dolayısıyla işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelmesi
hayati önem arz etmektedir.
Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı ile ilişkili dört kavram bulunmaktadır.
Bu kavramlar aşağıda belirtildiği gibi sıralanmaktadır (Wilson, 2003, s.1):
• Sürdürülebilir Kalkınma
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk
• Paydaş Teorisi
• Kurumsal Hesap Verebilirlik
2.1. Sürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilir kalkınma düşüncesinin kökleri 19. yüzyıla dayanmaktadır.
Ancak kavramın adını dünya çapında duyurması 1987 yılında yayınlanan
Bruntland Raporu (Our Future) aracılığı ile olmuştur (Kılıç, 2012, 203). Bu
rapora göre sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını
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karşılama yeteneğinden ödün vermeksizin, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan
bir gelişme olarak tanımlanmaktadır (United Nations, 1987). Sürdürülebilir
kalkınma; ekonomi, sosyal adalet, çevre bilimi ve yönetimi, işletme
yönetimi, siyaset ve hukuku bir araya getiren geniş bir konsept olarak ifade
edilmektedir (Wilson, 2003, s.1). Bu kavram aracılığıyla bir yandan ekonomik
büyüme amaçlarına ulaşılırken diğer yandan çevresel duyarlılık göz önüne
alınmaktadır. Ancak sürdürülebilir kalkınma, sadece çevresel kaynakları
korumak anlamına gelmemekte sosyal, çevresel ve ekonomik amaçları eşit
derecede dikkate almaktadır (Onay, 2015, s.106). Sürdürülebilir kalkınmanın
kurumsal sürdürülebilirliğe katkısı iki türdür. Birincisi işletmelerin çevresel,
sosyal ve ekonomik performans olmak üzere, üzerinde durması gereken
alanları belirlemeye yardımcı olmaktadır. İkincisi ise kurumlar, hükümetler ve
sivil toplum için ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik konularında
ortak bir toplumsal hedef sağlamaktadır (Wilson, 2003, s.2). Sürdürülebilir
kalkınma kavramının da ekonomik, çevresel ve sosyal unsurlardan kopmadığı
bu kavramlar etrafında şekillendiği açıktır.
2.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin sosyal ve çevresel endişelerini
işletme faaliyetleri ve paydaşlarıyla gönüllülük temelinde etkileşim içinde
birleştiren bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Commission of the European
Communities, 2001). Daha geniş bir tanımlamada ise kurumsal sosyal sorumluluk;
işletmelerin başta faaliyet gösterdiği çevre olmak üzere, çalışanlardan topluma tüm
paydaşların, saygınlığını gözetmek, onların hayat standartlarını artırmak ve ülkenin
ekonomisine katkıda bulunmak için hem yasal hem de etik gerekliliklerin yerine
getirilerek toplum nezdinde işletme itibarının artırılması ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması çabası olarak tanımlanmaktadır (Daştan ve Bellikli, 2015, s.179-180).
Yapılan tanımlamalar incelendiğinde açıkça anlaşılmaktadır ki; kurumsal sosyal
sorumluluk kavramı işletme faaliyetleri sırasında toplumsal faydanın göz önüne
alınmasını gerekli kılmaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluk işletmenin toplum içindeki rolü ile
ilgilenmektedir. Bu kavramın temel önceliği; işletme yöneticilerinin yalnızca
hissedarların çıkarları veya kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmemesi,
toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması ve bu ihtiyaçlara hitap
etmesi yönünde etik bir yükümlülüğünün olduğunun benimsenmesi olarak
ifade edilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal yöneticilerin
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sürdürülebilir kalkınmaya nasıl yönelmeleri gerektiğine dair etik tartışmalar
sağlayarak kurumsal sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır (Wilson, 2003,
s.2). İşletmelerin, kurumsal olarak sosyal sorumlu olmaları için kurumsal
sosyal sorumluluğun dört temel boyutu olan; gönüllü, kanuni, etik ve ekonomik
anlamlarda sorumlu davranmaları gerekmektedir (Senal ve Aslantaş Ateş,
2012, s.85). Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının bu boyutları Caroll’un
kurumsal sosyal sorumluluk piramidi ile detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.117
2.3. Paydaş Teorisi
Katılım ve karşılıklı bağlılık gibi değerleri vurgulayan; bununla birlikte
güven, itibar, yenilik ve yaratıcılık gibi önemli rekabet avantajları (üstünlükleri)
sağlayan paydaş teorisi yaklaşımı kurumsal sürdürülebilirliğin önemli bir
anahtarı olarak görülmektedir (Senal ve Aslantaş Ateş, 2012, s.86). Paydaş
teorisi, işletmelerin faaliyetleri ve sonuçları hakkında farklı beklentilere sahip
olan işletmeler ve diğer sosyal aktörler arasındaki ilişkiler ile ilgilenmektedir
(Quaddus ve Siddique, 2011, s.282). Paydaş teorisinin temel önermesi,
işletmelerin hayatta kalması paydaşlarla olan başarılı ilişkilerini yönetmelerine
bağlıdır (Jianu, 2015, s.100). Paydaş teorisinin amacı ise, işletmelerin rekabet
avantajı (üstünlüğü) yaratmak için dış gruplarla ilişkilerini güçlendirmelerine
yardımcı olmaktır. Paydaşlarla güçlü ilişkiler; güven, saygı ve işbirliğine
dayanan ilişkiler olarak ifade edilmektedir (Wilson, 2003, s.4). Buradan
hareketle denilebilmektedir ki işletmelerin faaliyetleri sırasında, işletme
paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak hareket
etmeleri kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasında kritik rol oynamaktadır.
Paydaş beklentilerini karşılamak için iki temel yöntem bulunmaktadır. Birincisi
paydaş grubunun finansal açıdan desteklenmesi, ikincisi ise paydaşlara yardım
etmek ya da onları zarardan korumak amacıyla çeşitli kararların alınması
olarak ifade edilmektedir (Senal ve Aslantaş Ateş, 2012, s.86).
2.4. Kurumsal Hesap Verebilirlik
Hesap verebilirlik kavramı, sorumlu tutulacak eylemlerin hesaplanması ve/
veya açıklanması için yasal veya etik sorumluluktur. Diğer yandan bu kavram,
kişinin eylemlerini açıklama, haklı kılma veya raporlama yükümlülüğünü
ifade etmektedir (Wilson, 2003, s.4). Kurumsal açıdan değerlendirildiğinde ise
117 Kurumsal sosyal sorumluluğun boyutları ile ilgili detaylı açıklamalar için; “Carroll, A. B., 1991, The Pyramid
of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business
Horizons, Volume: 34, Issue: 4.” künyesi verilen çalışma incelenebilir.
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kurumsal hesap verebilirlik kavramı; yetkililerin, paydaşlara yetki ve görevlerin
devri konusunda bilgi vermesi, paydaşların eleştiri ve önerilerine cevap vermesi
ve yetersizlik, başarısızlık veya hilekârlık sorumluluğunu üstlenmesi gerekliliği
olarak tanımlanmaktadır (Senal ve Aslantaş Ateş, 2012, s.86). Kurumsal hesap
verebilirlik teorisinin kurumsal sürdürülebilirliğe katkısı, işletme yöneticileri ve
toplumun geri kalanı arasındaki ilişkinin doğasını tanımlamaya yardımcı olması
olarak ifade edilmektedir. Dahası kurumsal hesap verebilirlik kavramı işletmelerin
sadece finansal performansları değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve ekonomik
performansları hakkında rapor vermeleri gerektiği konusundaki tartışmaları
da ortaya koymaktadır (Wilson, 2003, s.5). Kurumsal hesap verebilirlik
ilkesi sayesinde işletme yöneticileri ve diğer ilgililer işletmelerde kurumsal
sürdürülebilirliğin sağlanmasında yapmış oldukları faaliyetlerin (ekonomik,
sosyal ve çevresel) sorumluluğunu üstlerinde taşımakta, bu faaliyetler hakkında
işletmenin iç ve dış paydaşlarını düzenli olarak bilgilendirmektedir. Bu durum
kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasına önemli katkılar sağlamaktadır.
3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI
Kurumsal sürdürülebilirlik anlayışını benimseyen işletmeler sürdürülebilirlik
performansını ölçmekte, iç ve dış bilgi kullanıcılarına sunmaktadır. İşletmelerin
sürdürülebilirlik performansları sürdürülebilirlik raporları aracılıyla
sunulmaktadır. Sürdürülebilirlik raporu bir şirket veya kuruluş tarafından
yayınlanan ve bu şirket veya kuruluşların günlük faaliyetlerinin neden olduğu
ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri hakkında bilgiler sunan bir rapor
olarak tanımlanmaktadır (www.globalreporting.org). Tanım incelendiğinde
sürdürülebilirlik kavramının üç boyutu olan ekonomik boyut, çevresel boyut
ve sosyal boyutun sürdürülebilirlik raporlarına da sirayet ettiği görülmektedir.
Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse; sürdürülebilirlik raporları işletmelerin
ekonomik, sosyal ve çevresel performanslarının bir bütün olarak sunulduğu
raporlardır. Bu raporlar sayesinde bilgi kullanıcıları işletmelerin geçmişe dönük
olarak raporladıkları ekonomik görüntülerinin yanında geleceğe yönelik fırsat
ve tehditlerini de analiz etme olanağı bulmaktadır.
Sürdürülebilirlik raporlaması finansal raporlamanın aksine şimdilik çoğu
ülkede gönüllülük esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla işletmelerin bu raporları
hazırlarken çeşitli motivasyon kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Yapılan araştırmalar
sonucunda işletmeleri sürdürülebilirlik raporlamasına yönelten motivasyonlar
aşağıda belirtildiği gibi sıralanmıştır (Kolk, 2004, s.54):
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Belirlenen hedefler doğrultusunda yaşanan ilerlemeyi izlemek
Çevresel stratejilerin uygulanmasının kolaylaşması
İşletme genelinde çevresel sorunlar hakkında farkındalığın artması
İşletme mesajının açıkça ifade edilebilmesi
Şeffaflığın ve buna bağlı olarak güvenilirliğin artması
İşletmenin sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını ve standartlarını
iletebilmesi
İşletme itibarının artması
Maliyet tasarrufu sağlaması
Verimliliğin artması
İş geliştirme fırsatlarının ortaya çıkması
Çalışanların moralinin artması

Finansal raporlamanın aksine sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında
belirli bir format bulunmamaktadır. Bununla birlikte bu raporların
hazırlanmasında işletmelere referans kaynağı olacak küresel düzeyde bir
takım rehber ve standartlar seti oluşturulmuştur. Bunlardan en popüler olanı
ve en yayın olarak kullanılanı Küresel Raporlama Girişimi diğer bir ismi ile
GRI (Global Reporting Initiative) tarafından oluşturulan sürdürülebilirlik
rehberleridir (Ertan, 2018, s.466). GRI 1997 yılında Boston’da kurulan
bir kuruluştur. Bu kuruluş 2000 yılında kılavuz olarak ilk kapsamlı
sürdürülebilirlik raporlama çerçevesini yayımlamış ve bu çerçeve yıllar
itibari ile güncellenerek geliştirilmiştir (Aydın, 2015, s.70). Sürdürülebilirlik
anlayışını benimseyen/içselleştiren işletmeler bu rehberler ve standartlardan
yararlanarak sürdürülebilirlik raporlarını hazırlamakta ve ilan etmektedir.
İşletmeler tarafından ölçümlenen sürdürülebilirlik performans bilgileri
(ekonomik, çevresel ve sosyal) yıllık faaliyet raporlarında ya da ayrı raporlarda
sunulmaktadır. Bu sayede işletmelerin ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlerinin
boyutları işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarına iletilmektedir. Aynı
zamanda bu raporlar işletmelerin stratejisi, yönetim yaklaşımı ve vaatleri
hakkında da bir değerlendirme sunmaktadır (Uçma Uysal ve Yazıcı, 2016,
s.122). Günümüzde sürdürülebilirlik raporları birçok yıllık raporun ayrılmaz
bir parçası haline gelmiştir (Diehl ve ötekiler, 2017, s.307). Dahası bu raporlar
rekabet avantajı sağlamanın yeni bir unsuru olarak da görülmektedir. Bu olgular
sürdürülebilirlik raporlarının gelişim hızını arttırmış, gün geçtikçe bu raporları
yayınlayan işletmelerin sayısının artmasına neden olmuştur.
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4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
4.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın temel amacı işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını
ölçmek ve değerlendirmek için bir model geliştirmektedir. Bu amaç
doğrultusunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Arçelik A.Ş.
örnek işletme olarak seçilmiştir. Araştırmada Arçelik A.Ş.’nin yayımlamış
olduğu sürdürülebilirlik raporları analiz edilerek işletmenin yıllar itibari
ile sürdürülebilirlik performansı hakkında detaylı bilgilere ulaşılmak
amaçlanmıştır.
4.2. Araştırmanın Verileri
Araştırmada BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Arçelik A.Ş’nin
sürdürülebilirlik raporları kullanılmıştır. İşletmenin yayınlamış olduğu
sürdürülebilirlik raporları kurumsal web sitesinden temin edilmiştir (www.
arcelikas.com.tr).
4.3. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. TOPSIS yöntemi, 1981
yılında Hwang ve Yoon tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem çok kriterli karar
verme teknikleri arasında en popüler olanlarından birisidir. Bunun nedeni;
bu yöntemin sade, güçlü, matematiksel temelli ve anlaşılabilir olmasından
kaynaklanmaktadır (Chatterjee ve Chakraborty, 2018, s.885). Bu yöntemde
belirlenen kriterler referans alınarak seçim alternatifleri arasında sıralama
yapılmaktadır. TOPSIS yönteminin temel sıralama mantığı; tercih edilen
alternatifin pozitif ideal çözümden en kısa mesafeye, negatif ideal çözümden
ise en uzak mesafeye sahip olması gerektiği ilkesine dayanmaktadır.
(Afsordegan ve ötekiler, 2016, s.1421; García-Cascales ve Lamata, 2012,
s.125; Giri ve ötekiler, 2018, s.155). Yöntemde pozitif ideal çözüm, tüm
alternatiflerin mümkün olan azami faydalarını ve asgari olası maliyetlerini
içeren bir çözümü ifade ederken; negatif ideal çözüm, mümkün olan en düşük
fayda ve en yüksek maliyete sahip olan çözümü ifade etmektedir (Dandage
ve ötekiler, 2018, s.321). Literatür incelendiğinde TOPSIS yönteminin, insan
kaynakları yönetimi, kalite kontrolü, satın alma ve dış kaynak kullanımı ve
benzeri birçok alana başarıyla uygulandığı ifade edilmiştir (Yu ve ötekiler,
2019, s.425). TOPSIS yöntemi altı aşamalı bir yöntemdir. Bu aşamalar şu
şekilde ifade edilmektedir (Yıldırım ve Önder, 2015, s.135-139):
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Aşama 1: Karar Matrisinin Oluşturulması
Karar matrisi seçim alternatifleri ile karar kriterlerinin birleşiminden oluşan
bir matristir. Bu matrisin satırlarında seçim alternatifleri, sütunlarında ise karar
kriterleri yer almaktadır. Bu matris aşağıda gösterildiği gibi oluşturulmaktadır.
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işlemine
Bu
yöntemde
wi değeri
sübjektif
bir değerdir.
Bu
belirlenen
w tutulur.
değeri gerekmektedir.
sübjektif
bir belirlenen
değerdir.
Bu
değerin
toplamının
1’e
ğerin
toplamının
1’e tabi
eşit
olması
Ağırlıklandırma
işlemi
sonucunda
hesaplanan
eğerin toplamının 1’e eşiti olması gerekmektedir. Ağırlıklandırma işlemi sonucunda hesaplanan
eşit 1’e
olması
Ağırlıklandırma
işlemi sonucunda
hesaplanan
erin toplamının
eşit gerekmektedir.
olması
gerekmektedir.
Ağırlıklandırma
işlemi sonucunda
hesaplanan
rmalize
edilmiş karar
matrisi
aşağıda
gösterildiği gibi
oluşturulmaktadır.
ormalize edilmiş
karar
matrisi
aşağıda
gösterildiği
gibi
oluşturulmaktadır.
normalize edilmiş karar matrisi aşağıda gösterildiği gibi oluşturulmaktadır.
malize edilmiş karar matrisi aşağıda gösterildiği gibi oluşturulmaktadır.
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Aşama 4: İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Değerlerinin Tespit Edilmesi
Bu aşamada problemin amacı belirlenir. Amaç maksimizasyon ise her bir sütuna ait maksimum değerler
Bu aşamada problemin amacı belirlenir. Amaç maksimizasyon ise her bir
tespitminimum
edilir. sütuna
Tespit
edilen
maksimum
değerler
ideal
çözüm
her çözüm
bir sütuna
ait
değerler
tespit
edilir.
Tespit
edilen
minimum
değerler
iseSonrasında
negatifdeğerler
ideal
değerle
ait
maksimum
değerler
tespit
edilir.
Tespitdeğeridir.
edilen maksimum
ideal
çözüm tespit
değeridir.
Sonrasında
herminimum
bir
sütunadeğerler
ait
minimum
değerler
tespitçözüm
minimum
değerler
edilir.
Tespit
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değerler
ise negatif
Amaç
minimizasyon
ise her
bir
sütunaedilen
ait
tespit
edilir. ideal
Tespit
edilendeğerle
mini
edilir. Tespit edilen minimum değerler ise negatif ideal çözüm değerleridir.
Amaç minimizasyon
ise her birSonrasında
sütuna aither
minimum
değerler
tespit edilir.
Tespit
edilen
mini
değerler
ideal çözüm değeridir.
bir sütuna
ait maksimum
değerler
tespit
edilir.
T
Amaç minimizasyon ise her bir sütuna ait minimum değerler tespit edilir.
değerler
ideal edilen
çözüm
değeridir.
Sonrasında
herçözüm
birdeğerleridir.
sütuna
ait maksimum
değerler
edilen
maksimum
değerler
ise negatif
ideal
çözüm
Tespit
minimum
değerler
ideal
değeridir.
Sonrasında
her birtespit edilir. T
edilen maksimum
değerler isedeğerler
negatif ideal
değerleridir.
sütuna ait maksimum
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edilir. Tespit
edilen maksimum değerler
ise negatif
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İdeal çözüm
değerleri
İdeal çözüm değerleri için;
İdeal çözüm değerleri için;
A* = 4max 389 :; = 1, … , ?; A = 1, … , BC
*
∗ ∗
, …, ?;
, 32A∗ }= 1, … , BC
", 3
A* = 4maxA3 = :;{3=
1,#…
89

A* = {3"∗ , 3#∗ , … , 32∗ }

Negatif ideal çözüm değerleri için;
Negatif
ideal
çözümiçin;
değerleri için;
Negatif ideal
çözüm
değerleri

A- = 4min 389 :; = 1, … , ?; A = 1, … , BC
I I
{3"=
} 1, … , BC
,3
, …, ?;
, 3A2I=
A- = 4minA3= :;
1,#…
89

A- = {3"I , 3#I , … , 32I }
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Aşama 5: İdeal ve Negatif İdeal Noktalara Olan Uzaklık Değerlerinin
Aşama
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İdeal
veve
Negatif
İdeal
Hesaplanması Bu değ
Bu
aşamada
ideal
negatif
idealNoktalara
noktalaraOlan
olan Uzaklık
uzaklık Değerlerinin
değerleri hesaplanmaktadır.
Hesaplanması
Bu
aşamada
ideal
ve negatif
ideal
noktalara
uzaklık
değerleri
Bu aşamada
ideal
ve negatif
ideal
noktalara
olan
uzaklık olan
değerleri
hesaplanmaktadır.
Bu değ
hesaplamak
için
kullanılan
formüller
aşağıdaki
gibidir:
hesaplanmaktadır.
Bu
değerleri
hesaplamak
için
kullanılan
formüller
aşağıdaki
hesaplamak için kullanılan formüller aşağıdaki gibidir:
gibidir:
İdeal noktalara olan uzaklık değerinin hesaplanabilmesi için;
İdeal noktalara olan uzaklık değerinin hesaplanabilmesi için;
J8∗ = *∑29O"(389 − 39∗ )#

J8∗ = *∑29O"(389 − 39∗ )#
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İdeal noktalara olan uzaklık değerinin hesaplanabilmesi için;
İdeal noktalara olan uzaklık değerinin hesaplanabilmesi için;
İdeal noktalara olan uzaklık değerinin hesaplanabilmesi için;
J8∗ = *∑29O"(389 − 39∗ )#
J8∗ = *∑29O"(389 − 39∗ )#
Negatif ideal noktalara olan uzaklık değerinin hesaplanabilmesi için;

Negatifolan
idealuzaklık
noktalara
olan uzaklık
değerinin hesaplanabilmesi
için;
Negatif ideal noktalara
değerinin
hesaplanabilmesi
için;

J8I = *∑29O"(389 − 39I )#

J8I = *∑29O"(389 − 39I )#
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ve negatifolan
idealuzaklık
noktalara
olan uzaklık
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sonra
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∗
Isonra her bir seçim alternatifi için ve değerleri hesaplanmaktadır. Diğer bir
için J8 ve J8 değerleri hesaplanmaktadır. Diğer bir ifade ile problemde yer alan seçim alternatifi sayısı
İdeal ve negatif
ideal
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değerleri
hesaplandıktan
sonra
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seçim alternatifi
ifade
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sayısı kadar
ve sonra
değerleri
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∗
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J
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J
değerleri
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çıkarılmaktadır.
kadar
8 J Içıkarılmaktadır.
8
için J8∗ ve
8 değerleri hesaplanmaktadır. Diğer bir ifade ile problemde yer alan seçim alternatifi sayısı

kadar J8∗ ve J8I değerleri ortaya çıkarılmaktadır.
6:Göreli
İdeal Çözüme
Göreli
Yakınlığın Hesaplanması
Aşama 6: İdealAşama
Çözüme
Yakınlığın
Hesaplanması
Seçim alternatiflerinin ideal çözüme göreli yakınlığının hesaplanabilmesi
Seçim alternatiflerinin ideal çözüme göreli yakınlığının hesaplanabilmesi için ideal ve ideal olmayan
Aşama 6: İdeal
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verme
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kriterleri, Arçelik A.Ş’nin yayımlamış olduğu sürdürülebilirlik performans
yayımlamış olduğu sürdürülebilirlik performans göstergelerinden temin edilerek derlenmiştir. Yapıla
göstergelerinden temin edilerek derlenmiştir. Yapılan derleme sonucunda
derleme sonucunda
karar
verme 16
kriterleri;
16 adetperformans
ekonomik göstergesi
performans(EPG),
göstergesi
karar verme
kriterleri;
adet ekonomik
7 adet(EPG), 7 ade
çevresel performans
göstergesi göstergesi
(CPG) ve(CPG)
8 adetvesosyal
göstergesi
(SPG) olmak üzer
çevresel performans
8 adet performans
sosyal performans
göstergesi
üzere
toplamda
adet gösterge
üç ana
başlık altında
analize tabi raporlarını
toplamda 31(SPG)
adet olmak
gösterge
üç ana
başlık31
altında
analize tabi
tutulmuştur.
Sürdürülebilirlik
tutulmuştur. Sürdürülebilirlik raporlarının çok kriterli karar verme teknikleri
çok kriterli karar verme teknikleri yardımı ile analizine ilişkin literatür incelendiğinde herhangi bi
yardımı ile analizine ilişkin literatür incelendiğinde herhangi bir çalışma
çalışma ile karşılaşılmamıştır.
Bu nedenle
araştırma
kapsamında
ele alınan
verme
ile karşılaşılmamıştır.
Bu nedenle
araştırma
kapsamında
ele karar
alınan
kararkriterleri özgü
olarak belirlenmiştir.
Araştırmada
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kriterlerAraştırmada
(sürdürülebilirlik
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verme kriterleri
özgün olarak
belirlenmiştir.
kullanılan
kriterler göstergeleri
(sürdürülebilirlik
performans göstergeleri) aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir:
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Tablo 1. Karar Verme Kriterleri
Kodu

Ekonomik Performans Göstergeleri

Kodu

Çevresel Performans Göstergeleri

EPG01

Net Satışlar (milyon €)

CPG01

Sera Gazı Emisyonları (ton CO2e)

EPG02

Brüt Kar (milyon €)

CPG02

Enerji Tüketimi (GJ/yıl)

EPG03

Faaliyet Karı (milyon €)

CPG03

Su Tüketimi (m3)

EPG04

Vergi Öncesi Kar (milyon €)

CPG04

Deşarj Edilen Su Miktarı (m3)

EPG05

Net Kar (milyon €)

CPG05

Çalışanlara Sağlanan Çevre Eğitimleri
(kişi x saat)

EPG06

Toplam Varlıklar (milyon €)

CPG06

Toplam Hammadde ve Malzeme Kullanımı (ton)

EPG07

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
(milyon €)

CPG07

Toplam Atıklar (ton)

EPG08

Toplam Yükümlülükler (milyon €)

Kodu

Sosyal Performans Göstergeleri

EPG09

Özkaynaklar (milyon €)

SPG01

Toplam Çalışan Sayısı

EPG10

Ödenen Temettüler (milyon €)

SPG02

Sürekli Çalışan Sayısı

EPG11

Yatırım Harcamaları (milyon €)

SPG03

Kadın Çalışan Sayısı

EPG12

Temettü (€)

SPG04

Çalışan Eğitimleri (toplam saat)

EPG13

Yıl Sonu Hisse Fiyatı (€)

SPG05

Çalışan Sirkülasyonu (%)

EPG14

Yıl Sonu Piyasa Değeri (milyon €)

SPG06

Kaza Sıklık Oranı

EPG15

Kurumsal Yönetim Derece Notu

SPG07

Kaza Ağırlık Oranı

EPG16

Üretilen Ekonomik Değer
(milyon tl)

SPG08

Genel Kazalanma Oranı

Araştırmada ikinci olarak alternatifler belirlenmiştir. Araştırma kapsamında
işletmenin 2010 – 2017 faaliyet dönemi seçim alternatifi olarak belirlenmiştir.218
Bu sayede Arçelik A.Ş.’nin hangi faaliyet döneminde sürdürülebilirlik
performansının en üst seviyede hangi faaliyet döneminde ise sürdürülebilirlik
performansının en alt seviyede gerçekleştiği ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Araştırma kapsamında belirlenen karar kriterleri beş farklı şekilde TOPSIS
yönteminde analiz edilerek ayrı ayrı performans sıralamaları elde edilmiştir.
Araştırma kapsamında elde edilen performans sıralamaları aşağıdaki şekilde
özetlenmiştir:
• İlk olarak tüm karar verme kriterleri (ekonomik, çevresel ve sosyal)
TOPSIS yönteminde analize tabi tutularak işletmenin yıllar itibari ile
sürdürülebilirlik performansı bir bütün olarak sıralanmıştır.
• Sonrasında her bir karar verme kriteri ayrı ayrı TOPSIS yönteminde
analize tabi tutularak işletmenin yıllar itibari ile finansal
218 Arçelik A.Ş. tarafından yayımlanan 2018 yılına ait sürdürülebilirlik raporunda analize tabi bazı verilerin
ilan edilmediği tespit edilmiştir. İlan edilmeyen veriler için “İlgili rakamlar denetim sürecindedir. Rakamlar
denetim süreci tamamlanmasını takiben kurumsal internet sitemizde paylaşılacaktır.” açıklamasında bulunmuştur. Bu nedenle 2018 yılı analize tabi dönemlerin içinden çıkarılmıştır.
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sürdürülebilirlik performansı, çevresel sürdürülebilirlik performansı
ve sosyal sürdürülebilirlik performansı sıralanmıştır.
Sonrasında finansal olmayan karar verme kriterleri (çevresel ve sosyal)
TOPSIS yönteminde analize tabi tutularak işletmenin yıllar itibari ile
çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik performansı sıralanmıştır.
Son olarak tüm performans sıralamaları dikkate alınarak genel bir
değerlendirme yapılmıştır.

4.4. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları
Araştırma kapsamında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan
Arçelik A.Ş.’nin 2010 – 2017 faaliyet dönemi verileri analize tabi tutulmuştur.
Araştırmada bir adet işletmenin ele alınması ve ele alınan bu işletmenin sekiz
faaliyet dönemini kapsayan verilerinin kullanılması araştırmanın kapsam ve
sınırlılıklarını oluşturmaktadır.
4.5. Araştırmanın Bulguları
TOPSIS yöntemi altı aşamadan oluşmaktadır. Diğer bir ifade ile altı
aşamanın ardından performans sıralamasına ulaşılmaktadır. Araştırmanın
bulguları bölümünde sadece ortaya çıkan performans sıralamaları ayrıntılı
olarak sunulacaktır. TOPSİS yönteminin altı aşamasının beş farklı karar
verme kriterine göre (i. ekonomik, çevresel ve sosyal performans göstergeleri,
ii. ekonomik performans göstergeleri, iii. çevresel performans göstergeleri, iv.
sosyal performans göstergeleri, v. çevresel ve sosyal performans göstergeleri)
tek tek açıklanması çalışmanın hacminin oldukça artmasına neden olacağından
çalışma kapsamına alınmamıştır. Bu bağlamda çalışmanın bulguları olan
performans sıralamaları aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
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Tablo 2. Ekonomik Performans Göstergeleri, Çevresel Performans
Tablo 2. Ekonomik
Performans
Göstergeleri,
Çevresel
Performans
Göstergeleri
Göstergeleri
ve Sosyal
Performans
Göstergelerinin
Analize
Dahil ve Sosyal
Tablo
2.
Ekonomik
Performans
Göstergeleri,
Çevresel
Performans
Göstergeleri
Sosyal
Edilmesi Durumunda
Hesaplanan
İdeal
ve NegatifHesaplanan
İdeal Çözüm
Performans Göstergelerinin
Analize Dahil
Edilmesi
Durumunda
İdeal veveNegatif

Performans Göstergelerinin
Dahil
Durumunda
Değerleri
veEdilmesi
Sonuç
Tablosu
İdealAnalize
Çözüm
Değerleri
ve Sonuç
Tablosu Hesaplanan İdeal ve Negatif
İdeal Çözüm Değerleri ve Sonuç Tablosu

Dönem
Sıralama
J8∗
J8I
P8∗
∗
I
2017
3
Dönem 0,0238
Sıralama
J8 0,0284
J8 0,5440
P8∗
2016
2 3
2017 0,0171
0,0238 0,0317
0,0284 0,6496
0,5440
2016 0,0164
0,0171 0,0310
0,0317 0,6536
0,6496
2015
1 2
2014
5 1
2015 0,0250
0,0164 0,0221
0,0310 0,4694
0,6536
2013
6 5
2014 0,0285
0,0250 0,0230
0,0221 0,4462
0,4694
2012
4 6
2013 0,0250
0,0285 0,0256
0,0230 0,5063
0,4462
2011
7 4
2012 0,0273
0,0250 0,0217
0,0256 0,4423
0,5063
2010
8 7
2011 0,0318
0,0273 0,0213
0,0217 0,4006
0,4423
2010
0,0318 0,0213 0,4006
8

Tablo 3.
EkonomikGöstergelerinin
Performans Göstergelerinin
Dahil
Tablo 3. Ekonomik
Performans
Analize DahilAnalize
Edilmesi
Durumunda
Durumunda
Hesaplanan
İdealAnalize
ve Negatif
İdeal
ÇözümDurumunda
TabloHesaplanan
3. Edilmesi
Ekonomik
Performans
Göstergelerinin
Dahil
Edilmesi
İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Değerleri ve Sonuç Tablosu
ve Sonuç
Tablosu
Hesaplanan Dönem
İdeal veDeğerleri
Negatif
İdeal
Çözüm
Değerleri
ve Sonuç Tablosu
Sıralama
J8∗
J8I
P8∗
2017
2
Dönem 0,0289
Sıralama
J8∗ 0,0350
J8I 0,5481
P8∗
2016
2017
2016
2015
2014
2015
2013
2014
2012
2013
2011
2012
2010
2011
2010

0,0217
0,0289 0,0405
0,0350 0,6509
0,5481
0,0217 0,0284
0,0405 0,5204
0,6509
0,0262
0,0284
0,0262 0,0283
0,0284 0,4988
0,5204
0,0268
0,0284 0,0297
0,0283 0,5259
0,4988
0,0269
0,0268 0,0319
0,0297 0,5431
0,5259
0,0399
0,0269 0,0174
0,0319 0,3036
0,5431
0,0403
0,0399 0,0218
0,0174 0,3505
0,3036
0,0403 0,0218 0,3505

1
5
6
4
3
8
7

2
1
5
6
4
3
8
7

Tablo 4. Çevresel Performans Göstergelerinin Analize Dahil Edilmesi Durumunda Hesaplanan
Tablo 4. Çevreselİdeal
Performans
Göstergelerinin
Analize Dahil
Edilmesi
Durumunda Hesaplanan
ve Negatif
İdeal Çözüm Değerleri
ve Sonuç
Tablosu
İdeal ve
Negatif İdeal
Çözüm
Değerleri
ve Sonuç Tablosu
Dönem
J∗
JI
P∗
Sıralama
8

8

8

2017
2
Dönem 0,0379
J8∗ 0,0556
J8I 0,5945
P8∗
Sıralama
2016
3 2
2017 0,0403
0,0379 0,0540
0,0556 0,5725
0,5945
2016 0,0247
0,0403 0,0736
0,0540 0,7489
0,5725
2015
1 3
2014
6 1
2015 0,0569
0,0247 0,0418
0,0736 0,4232
0,7489
2013
8 6
2014 0,0707
0,0569 0,0240
0,0418 0,2537
0,4232
2012
7 8
2013 0,0702
0,0707 0,0278
0,0240 0,2836
0,2537
2011
4 7
2012 0,0493
0,0702 0,0523
0,0278 0,5146
0,2836
2010
5 4
2011 0,0542
0,0493 0,0415
0,0523 0,4337
0,5146
2010
0,0542 0,0415 0,4337
5
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2015
2014
2013
2012
ÇÖZÜM
2011
2010

0,0262
0,0284
0,0268
0,0269
0,0399
0,0403

0,0284
0,0283
0,0297
0,0319
0,0174
0,0218

0,5204
0,4988
0,5259
0,5431
0,3036
0,3505

5
6
4
3
8
7

Tablo 4. Çevresel Performans Göstergelerinin Analize Dahil Edilmesi
Durumunda
Hesaplanan
İdeal ve Negatif
Değerleri
ve Hesaplanan
Tablo 4. Çevresel Performans
Göstergelerinin
Analize İdeal
DahilÇözüm
Edilmesi
Durumunda
Sonuç
Tablosu
İdeal ve Negatif İdeal
Çözüm
Değerleri ve Sonuç Tablosu
Dönem
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

J8∗
0,0379
0,0403
0,0247
0,0569
0,0707
0,0702
0,0493
0,0542

J8I
0,0556
0,0540
0,0736
0,0418
0,0240
0,0278
0,0523
0,0415

P8∗
Sıralama
0,5945
2
0,5725
3
0,7489
1
0,4232
6
0,2537
8
0,2836
7
0,5146
4
0,4337
5

Tablo 5. Sosyal Performans Göstergelerinin Analize Dahil Edilmesi
Tablo 5. Sosyal
Performans
Göstergelerinin
Durumunda
Durumunda
Hesaplanan
İdeal veAnalize
NegatifDahil
İdealEdilmesi
Çözüm Değerleri
ve Hesaplanan
Tablosu
İdeal ve Negatif İdealSonuç
Çözüm
Değerleri ve Sonuç Tablosu
Dönem
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

J8∗
0,0637
0,0356
0,0292
0,0608
0,0742
0,0520
0,0543
0,0803

J8I
0,0694
0,0795
0,0840
0,0531
0,0628
0,0719
0,0611
0,0598

P8∗
Sıralama
0,5215
5
0,6907
2
0,7422
1
0,4665
6
0,4586
7
0,5805
3
0,5294
4
0,4269
8

Tablo 6. Çevresel Performans Göstergeleri ve Sosyal Performans Göstergelerinin Analize Dahil
Edilmesi Durumunda Hesaplanan İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Değerleri ve Sonuç Tablosu
Dönem
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
160

J8∗
0,0383
0,0267
0,0194
0,0419
0,0515
0,0429
0,0370
0,0497

J8I
0,0452
0,0493
0,0565
0,0344
0,0353
0,0405
0,0407
0,0373

P8∗
Sıralama
0,5413
3
0,6485
2
0,7447
1
0,4508
6
0,4069
8
0,4855
5
0,5239
4
0,4287
7

MART - NISAN
Yukarıdaki tablolar incelendiğinde; ekonomik, çevresel ve sosyal performans göstergelerinin tamamının

0,0292
0,0608
0,0742
0,0520
0,0543
0,0803

0,0840
0,0531
0,0628
0,0719
0,0611
0,0598

0,7422
0,4665
0,4586
0,5805
0,5294
0,4269

1
6
7
3 ÇÖZÜM
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2015
2014
2013
2012
2011
2010

Tablo 6. Çevresel Performans Göstergeleri ve Sosyal Performans
Tablo 6. Çevresel
PerformansAnalize
Göstergeleri
ve SosyalDurumunda
Performans Hesaplanan
Göstergelerinin
Göstergelerinin
Dahil Edilmesi
İdealAnalize Dahil
veHesaplanan
Negatif İdeal
Çözüm
Değerleri
ve Çözüm
Sonuç Tablosu
Edilmesi Durumunda
İdeal
ve Negatif
İdeal
Değerleri ve Sonuç Tablosu
Dönem
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

J8∗
0,0383
0,0267
0,0194
0,0419
0,0515
0,0429
0,0370
0,0497

J8I
0,0452
0,0493
0,0565
0,0344
0,0353
0,0405
0,0407
0,0373

P8∗
Sıralama
0,5413
3
0,6485
2
0,7447
1
0,4508
6
0,4069
8
0,4855
5
0,5239
4
0,4287
7

Yukarıdaki tablolar
incelendiğinde;
çevresel ve
sosyal performans
Yukarıdaki
tablolarekonomik,
incelendiğinde;
ekonomik,
çevreselgöstergelerinin
ve sosyal tamamının
performans
tamamının
analize dahil
yapılan
analize dahil
edilerek göstergelerinin
yapılan hesaplamalar
sonucunda
Arçelikedilerek
A.Ş.’nin
sürdürülebilirlik
hesaplamalar sonucunda Arçelik A.Ş.’nin sürdürülebilirlik performansının
performansının en yüksek olduğu dönemin 2015 faaliyet dönemi olduğu (0,6536), sürdürülebilirlik
en yüksek olduğu dönemin 2015 faaliyet dönemi olduğu (0,6536),
performansının
en düşük olduğu
dönemin iseen
2010
faaliyet
dönemi
olduğu
(0,4006)
tespit edilmiştir.
sürdürülebilirlik
performansının
düşük
olduğu
dönemin
ise 2010
faaliyet
dönemi
olduğu göstergelerinin
(0,4006) tespitanalize
edilmiştir.
Sadece yapılan
ekonomik
performans
Sadece ekonomik
performans
dahil edilerek
hesaplamalar
sonucunda söz
göstergelerinin
analize performansının
dahil edilerek yapılan
hesaplamalar
sonucunda
konusu işletmenin
sürdürülebilirlik
en yüksek
olduğu dönemin
2016 söz
faaliyet dönemi
konusu işletmenin sürdürülebilirlik performansının en yüksek olduğu dönemin
olduğu (0,6509), sürdürülebilirlik performansının en düşük olduğu dönemin ise 2011 faaliyet dönemi
2016 faaliyet dönemi olduğu (0,6509), sürdürülebilirlik performansının
olduğu (0,3036)
tespit olduğu
edilmiştir.
Sadece
performans
göstergelerinin
analize
en düşük
dönemin
iseçevresel
2011 faaliyet
dönemi
olduğu (0,3036)
tespitdahil edilerek
edilmiştir.sonucunda
Sadece çevresel
performans
göstergelerinin
analize performansının
dahil edilerek en yüksek
yapılan hesaplamalar
söz konusu
işletmenin
sürdürülebilirlik
yapılan
hesaplamalar
sonucunda
konususürdürülebilirlik
işletmenin sürdürülebilirlik
olduğu dönemin
2015
faaliyet dönemi
olduğu söz
(0,7489),
performansının en düşük
performansının en yüksek olduğu dönemin 2015 faaliyet dönemi olduğu
olduğu dönemin ise 2013 faaliyet dönemi olduğu (0,2537) tespit edilmiştir. Sadece sosyal performans
(0,7489), sürdürülebilirlik performansının en düşük olduğu dönemin ise
göstergelerinin
dahil
edilerek
yapılan
hesaplamalar
sonucunda
söz konusu
2013analize
faaliyet
dönemi
olduğu
(0,2537)
tespit edilmiştir.
Sadece
sosyal işletmenin
performans
göstergelerinin
analize
edilerek
sürdürülebilirlik
performansının
en yüksek
olduğudahil
dönemin
2015 yapılan
faaliyet hesaplamalar
dönemi olduğu (0,7422),
sonucunda söz konusu işletmenin sürdürülebilirlik performansının en yüksek
sürdürülebilirlik performansının en düşük olduğu dönemin ise 2010 faaliyet dönemi olduğu (0,4269)
olduğu dönemin 2015 faaliyet dönemi olduğu (0,7422), sürdürülebilirlik
performansının en düşük olduğu dönemin ise 2010 faaliyet dönemi olduğu
(0,4269) tespit edilmiştir. Çevresel ve sosyal performans göstergelerinin
analize dahil edilerek yapılan hesaplamalar sonucunda söz konusu işletmenin
sürdürülebilirlik performansının en yüksek olduğu dönemin 2015 faaliyet
dönemi olduğu (0,7447), sürdürülebilirlik performansının en düşük olduğu
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dönemin 2015 faaliyet dönemi olduğu (0,7447), sürdürülebilirlik performansının en düşük olduğu
dönemin ise 2013 faaliyet dönemi olduğu (0,4069) tespit edilmiştir. Beş farklı karar verme kriterine göre

2013yılların
faaliyet
dönemi olduğu
tespit
edilmiştir.
Beş
yapılan dönemin
analizlerdeisediğer
performans
sıralaması(0,4069)
yukarıdaki
tablolarda
gösterildiği
gibi

farklı karar verme kriterine göre yapılan analizlerde diğer yılların performans
şekillenmiştir.

sıralaması yukarıdaki tablolarda gösterildiği gibi şekillenmiştir.
Araştırma kapsamında Arçelik A.Ş.’nin sürdürülebilirlik performans
Araştırma kapsamında Arçelik A.Ş.’nin sürdürülebilirlik performans
göstergeleri çeşitli şekillerde
3 Yapılan
göstergeleri çeşitli şekillerde analiz edilmiştir.19
tüm analizler
3
analiz edilmiştir.
analizler
sonucunda
ortayasonuçları
çıkan performans
sonucundaYapılan
ortaya tüm
çıkan
performans
sıralama
aşağıdakisıralama
tablodasonuçları
aşağıdakiözetlenerek
tabloda özetlenerek
sunulmuştur.
sunulmuştur.
Tablo
İçinHesaplanan
Hesaplanan
Sonuç
Tablosu
Tablo7.
7.Tüm
Tüm Alternatifler
Alternatifler İçin
Sonuç
Tablosu
Dönem EPG + CPG + SPG
(*)
2017
3
2016
2
2015
1
2014
5
2013
6
2012
4
2011
7
2010
8

EPG
(**)
2
1
5
6
4
3
8
7

CPG
(***)
2
3
1
6
8
7
4
5

SPG
(****)
5
2
1
6
7
3
4
8

CPG + SPG Ortalama Değerlendirme
(*****)
(******)
(*******)
3
3,00
3
2
2,00
2
1
1,80
1
6
5,80
6
8
6,60
7
5
4,40
4
4
5,40
5
7
7,00
8

Notlar:Tablo incelendiğinde analize tabi tüm seçeneklere göre hesaplanan
(*) performans
Ekonomik, çevresel
ve sosyal performans
göstergelerininHesaplanan
tamamının analize
dahil edilmesi
sıralamaları
görülmektedir.
performans
durumunda ortaya çıkan sıralama
ortalamaları
alınarak
değerdurumunda
elde edilmiştir.
Bu sıralama
değer,
(**)sıralamalarının
Ekonomik performans
göstergelerinin
analizeyeni
dahilbir
edilmesi
ortaya çıkan
(***)
Çevresel
performans
göstergelerinin
analize
dahil
edilmesi
durumunda
ortaya
çıkan
sıralama
karar verme aşamasında referans alınan değerdir. Bu değere göre 2015 faaliyet
(****) Sosyal performans göstergelerinin analize dahil edilmesi durumunda ortaya çıkan sıralama
döneminin
işletmenin
sürdürülebilirlik
en durumunda
yüksek olduğu
(*****)
Çevresel ve
sosyal performans
göstergelerininperformansının
analize dahil edilmesi
ortaya çıkan
sıralama
dönem olduğu, 2010 faaliyet döneminin ise işletmenin sürdürülebilirlik
(******) Tüm seçenekler için hesaplanan sıralama değerlerin ortalaması
performansının
endikkate
düşükalınarak
olduğu
dönem
(*******)
Ortalama değer
yapılan
sıralamaolduğu ortaya çıkmıştır. Aynı

zamanda 2015 faaliyet döneminin yapılan tüm analizlerde en üst sıralarda yer
aldığı, 2010 faaliyet
ise yapılan göre
tüm analizlerde
alt sıralarda
Tablo incelendiğinde
analize döneminin
tabi tüm seçeneklere
hesaplanan en
performans
sıralamaları
yer
aldığı
da
görülmektedir.
Analize
tabi
diğer
dönemlerin
sıralaması
görülmektedir. Hesaplanan performans sıralamalarının ortalamaları alınarak yeni bir ise
değer elde
tabloda açıklandığı gibi şekillenmiştir. Performans sıralamasının her açıdan
edilmiştir. Bu değer, karar verme aşamasında referans alınan değerdir. Bu değere göre 2015 faaliyet
incelenmesi hesaplanan sıralamanın güvenilirliğini de arttırmaktadır.
döneminin işletmenin sürdürülebilirlik performansının en yüksek olduğu dönem olduğu, 2010 faaliyet

döneminin ise
5. işletmenin
SONUÇ sürdürülebilirlik performansının en düşük olduğu dönem olduğu ortaya
çıkmıştır. Aynı
zamanda 2015
faaliyet döneminin
analizlerdeisrafında
en üst sıralarda
yer aldığı,
Günümüzde
kıt kaynakların
artmasıyapılan
ve butüm
kaynakların
yaşanan

2010 faaliyet
döneminin
iseverilen
yapılan tüm
analizlerde
en alt
sıralardahava
yer aldığı
da görülmektedir.
artışlar,
çevreye
zararların
(çevre
kirliliği,
kirliliği,
su kirliliği, Analize

toprak kirliliği vb.) ileri boyutlara taşınması, gibi nedenler sürdürülebilirlik
kavramını dünya çapında en önemli konulardan biri haline getirmiştir.
3

19
3 Yapılan analizlerin ayrıntılı dökümleri çalışma kapsamına alınmamıştır.

Yapılan analizlerin ayrıntılı dökümleri çalışma kapsamına alınmamıştır.
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Sürdürülebilirlik kavramından ister makro düzeyde olsun ister mikro
düzeyde olsun tüm kesimler etkilenmiştir. Sürdürülebilirlik kavramından
en çok etkilenen kesimlerden birisi de işletmelerdir. Günümüzde işletmeler
bu kavramı benimseyerek/içselleştirerek rekabet avantajı elde etmek
istemektedir. Bu kavram rekabet avantajı elde etmenin yeni bir alanı olarak
değerlendirilmektedir. Çünkü sürdürülebilirlik kavramını içselleştiren
işletmeler; maliyet azalımı, şeffaflık, hesap verilebilirlik, kurumsal itibar
artışı, marka değeri, toplumsal ve çevresel sorumluluk bilinci, işletmeye
duyulan güven, etkin kaynak kullanımı gibi değerler elde etmektedir. Bu
nedenle sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren işletmelerin sayısı gün
geçtikçe artmaktadır.
Sürdürülebilirlik çalışmaları işletmenin tüm fonksiyonlarını içine alan bir
çalışmadır. Bu fonksiyonlardan birisi de muhasebe fonksiyonudur. Muhasebe
fonksiyonu sürdürülebilirlik kavramına uyum göstermiştir. Sürdürülebilirlik
kavramının muhasebeye yansımalarından birisi sürdürülebilirlik raporlarıdır.
İşletmeler sürdürülebilirlik performanslarını sürdürülebilirlik raporları ile ilan
etmektedir. Sürdürülebilirlik performansı; işletmelerin ekonomik, çevresel ve
sosyal performansının entegrasyonu olarak ifade edilmektedir. İşletmelerde
sürdürülebilirlik performansının ölçümü ve raporlanması, işletmelerin hem
yakın/iç çevresini (yöneticiler, çalışanlar, işletme sahipleri vb.) hem de
uzak/dış çevresini (toplum, devlet, potansiyel yatırımcılar vb.) yakından
ilgilendirmektedir. Çünkü günümüzde işletme paydaşları (yakın çevre ve/veya
uzak çevre) işletmelerin sadece ekonomik performansına değil, çevresel ve
sosyal performansına da odaklanmakta ve kararlarını bu odak noktasına göre
şekillendirmektedir. Sürdürülebilirlik performansının raporlanması sayesinde
işletmenin hem yakın/iç çevresi hem de uzak/dış çevresi işletmenin geçmiş
performansını, gelecek fırsat ve tehditlerini bir bütün olarak görebilmekte ve
işletme hakkında daha sağlıklı kararlar verebilmektedir.
Bu araştırmanın amacı işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını
(sürdürülebilirlik raporlarını) analiz etmektir. Bu kapsamda analize
tabi işletmenin sürdürülebilirlik raporları ele alınarak çok kriterli karar
verme tekniklerinden birisi olan TOPSIS yöntemi yardımı ile performans
sıralamasına tabi tutulmuştur. Sürdürülebilirlik performansının sıralanması;
işletmenin hem yıllar bazında hem de sürdürülebilirlik performansının
unsurları (ekonomik, çevresel ve sosyal) bazında detaylı analizlerin
yapılmasını sağlamaktadır. Analiz sonucunda işletmenin hangi yıllarda üstün
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sürdürülebilirlik performansı gösterdiği, bu performansı hangi unsurlarda elde
ettiği başarı sayesinde gerçekleştirdiği ortaya çıkmaktadır. Yine benzer şekilde
işletmenin hangi yıllarda vasat ve vasatın altında sürdürülebilirlik performansı
gösterdiği ve bu performansa neden olan unsurların neler olduğu detaylı
bir şekilde analiz edilebilmektedir. Bu analiz işletmelerin sürdürülebilirlik
performansı unsurlarından üstün oldukları unsurların korunmasına ve daha
da geliştirilmesine, zayıf olan unsurların ise üzerinde çalışma yapılarak
iyileştirilmeye çalışılmasına olanak sağlamaktadır.
Çalışmada BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kayıtlı Arçelik A.Ş. örnek
işletme olarak seçilmiş ve bu işletmenin sürdürülebilirlik raporları analiz
edilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında karar verme kriterleri belirlenmiştir.
Karar verme kriterleri, Arçelik A.Ş’nin yayımlamış olduğu sürdürülebilirlik
performans göstergelerinden temin edilerek derlenmiştir. Seçim alternatifleri
ise işletmenin sürdürülebilirlik raporu yayımladığı dönemler (2010 – 2017)
olarak belirlenmiştir. TOPSIS yöntemi kullanılarak yapılan farklı analizler
sonucunda Arçelik A.Ş.’nin sürdürülebilirlik performansının en yüksek olduğu
dönemin 2015, sürdürülebilirlik performansının en düşük olduğu dönemin ise
2010 faaliyet dönemi olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Sürdürülebilirlik performansın en yüksek olduğu ilk üç dönem
incelendiğinde, 2015 faaliyet dönemi ekonomik performans göstergeleri
dışında kalan tüm performans göstergelerinin en yüksek seyrettiği dönemdir.
Bu dönemde ekonomik performans analize tabi dönemler arasında beşinci
sırada kalmıştır. Buna rağmen sürdürülebilirlik performans sıralaması
etkilenmemiştir. 2015 faaliyet döneminden sonra gelen en yüksek performans
dönemi 2016 faaliyet dönemidir. Bu dönemde ekonomik performans, analize
tabi dönemler arasında en üst sırada yer almıştır. Çevresel performansta
ise bu dönem üçüncü sıraya gerilemiştir. Ancak bu durum genel sıralamayı
değiştirmemiştir. 2017 faaliyet dönemi analize tabi dönemlerde en iyi
performansı gösteren üçüncü dönemdir. Bu dönemde sosyal performans
oldukça gerileyerek beşinci sırada yer almıştır. Ancak diğer performans
göstergeleri üst sıralarda kalarak bu dönemin sürdürülebilirlik performansına
olumlu katkı sağlamıştır.
Sürdürülebilirlik performansın en düşük olduğu ilk üç dönem incelendiğinde
ise 2010 faaliyet dönemi en düşük performanslı dönem olarak ortaya çıkmıştır.
Bu dönemde sadece çevresel performans beşinci sırada yer alırken diğer tüm
performans göstergeleri en alt sıralarda yer almıştır. 2010 faaliyet döneminden
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sonra gelen en düşük performans dönemi 2013 faaliyet dönemidir. Bu dönemde
ekonomik performans üst sıralarda yer almıştır. Ancak bu sürdürülebilirlik
performansını olumlu yönde etkilemeye yetmemiştir. Diğer iki performans
göstergesinin (çevresel, sosyal, çevresel ve sosyal) analize tabi dönemlerin
en alt sıralarında olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum sürdürülebilirlik
performansını oldukça olumsuz etkileyerek en düşük performans gösterilen
ikinci dönem olmuştur. 2014 faaliyet dönemi sürdürülebilirlik performansının
en düşük olduğu üçüncü dönemdir. Bu dönemde tüm performans göstergeleri
en düşük üçüncü performans göstergesi olarak sıralanmıştır.
İşletmeler sürdürülebilirlik performansının analiz edilmesi sonucunda
sürdürülebilirlik unsurlarını yakından inceleme, bu unsurları geliştirme ve/
veya iyileştirme fırsatı bulmaktadır. İşletmelerde ekonomik unsurların
geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi sonucunda; verimlilik, büyüme, karlılık
gibi değerler elde edilebilmektedir. Çevresel unsurların geliştirilmesi ve/
veya iyileştirilmesi sonucunda; atıkların azalması, enerji kaynaklarının
kullanımının azaltılması, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi, canlılara
verilen zararın azaltılması gibi değerler elde edilebilmektedir. Son olarak
sosyal unsurların geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi sonucunda; çalışan
güvenliği, kurumsallık, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi değerler elde
edilebilmektedir. İşletmeler bazında elde edilen sürdürülebilirlik performans
gelişimi makro bazda değerlendirildiğinde ise bu gelişim sürdürülebilir
kalkınmaya destek olmaktadır. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; yapılan
bu araştırma örnek bir model niteliğindedir. Araştırmacıların hem diğer
işletmeler bünyesinde, hem sektörel bazda, hem de ülke genelinde yapacakları
yeni çalışmalar daha fazla dönemi ve daha fazla işletmeyi kapsayacaktır. Bu
çalışmaların daha detaylı bilgiler sunacağı tartışmasız kabul edilmektedir.
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ARÇELİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANS TABLOLARI (*)
Ekonomik Performans Göstergeleri
2017
2016
2015
2014
2013
Net Satışlar (milyon €)
5.062
4.819
4.692
4.307
4.395
Brüt Kar (milyon €)
1.581
1.599
1.502
1.369
1.342
Faaliyet Karı (milyon €)
341
398
383
352
338
Vergi Öncesi Kar (milyon €)
199
360
260
252
295
Net Kar (milyon €)
205
390
296
220
247
Toplam Varlıklar (milyon €)
4.526
4.558
4.324
4.394
3.886
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler (milyon €)
1.861
1.781
1.648
1.571
1.393
Toplam Yükümlülükler (milyon €)
2.994
2.939
2.852
2.835
2.476
Özkaynaklar (milyon €)
1.531
1.619
1.471
1.559
1.409
Ödenen Temettüler (milyon €)
103
78
116
122
160
Yatırım Harcamaları (milyon €)
242
251
217
159
207
Temettü (€)
0,1560
0,1880
0,1280
0,1780
0,1760
Yıl Sonu Hisse Fiyatı (€)
4,73
5,74
4,40
5,32
4,14
Yıl Sonu Piyasa Değeri (milyon €)
3.198
3.878
2.971
3.593
2.796
Kurumsal Yönetim Derece Notu
9,52
9,52
9,48
9,41
9,28
Üretilen Ekonomik Değer (milyon ₺)
22.496
17.903
15.454
13.231
12.005
Çevresel Performans Göstergeleri
2017
2016
2015
2014
2013
Sera Gazı Emisyonları (ton CO2e)
78.438
69.955
77.662
86.979
141.194
Enerji Tüketimi (GJ/yıl)
1.639.804 1.729.538 1.751.093 1.730.619 1.738.140
Su Tüketimi (m3)
1.176.509 1.319.646 1.298.191 1.445.001 1.480.435
Deşarj Edilen Su Miktarı (m3)
757.343
869.294
844.366
819.334
948.303
Çalışanlara Sağlanan Çevre Eğitimleri (kişi x saat)
12.682
12.688
21.497
10.311
6.242
Toplam Hammadde ve Malzeme Kullanımı (ton)
692.924
777.914
791.531
801.816
893.391
Toplam Atıklar (ton)
88.904
92.152
97.904
118.938
88.411
Sosyal Performans Göstergeleri
2017
2016
2015
2014
2013
Toplam Çalışan Sayısı
16.619
17.332
17.558
16.718
15.358
Sürekli Çalışan Sayısı
16.075
15.746
15.835
14.639
14.478
Kadın Çalışan Sayısı
2.191
2.139
2.006
1.828
1.529
Çalışan Eğitimleri (toplam saat)
534.006
386.587
398.983
455.301
314.042
Çalışan Sirkülasyonu (%)
34,00
21,00
18,50
16,00
8,70
Kaza Sıklık Oranı
4,11
3,21
3,71
6,69
7,45
Kaza Ağırlık Oranı
0,0580
0,0540
0,0400
0,0880
0,0930
Genel Kazalanma Oranı
0,2380
0,1720
0,1480
0,5920
0,6900
2012
4.581
1.323
326
270
237
4.349
1.676
2.679
1.670
150
209
0,2280
4,98
3.362
9,11
10.991
2012
179.253
1.891.598
1.547.530
986.362
8.412
761.221
75.582
2012
14.787
13.400
1.432
310.344
9,00
5,00
0,0850
0,4260

2011
3.633
1.094
278
265
233
3.764
1.445
2.269
1.494
113
157
0,1910
2,50
1.692
8,59
8.927
2011
173.149
1.941.930
1.477.482
951.241
15.904
681.431
60.383
2011
14.631
13.337
1.415
306.743
13,10
5,73
0,0780
0,4480

2010
3.487
1.040
321
330
276
3.573
1.143
1.910
1.663
55
127
0,1860
3,81
2.572
8,55
7.347
2010
157.725
1.816.956
1.409.750
824.673
11.055
656.999
65.805
2010
14.070
12.974
1.326
296.185
9,60
8,41
0,0850
0,7180

(*) Arçelik A.Ş. tarafından yayımlanan 2018 yılına ait sürdürülebilirlik raporunda analize tabi bazı verilerin ilan edilmediği tespit edilmiştir. İlan edilmeyen veriler için “İlgili
rakamlar denetim sürecindedir. Rakamlar denetim süreci tamamlanmasını takiben kurumsal internet sitemizde paylaşılacaktır.” açıklamasında bulunmuştur. Bu nedenle 2018
yılı analize tabi dönemlerin içinden çıkarılmıştır.

Kodu
EPG01
EPG02
EPG03
EPG04
EPG05
EPG06
EPG07
EPG08
EPG09
EPG10
EPG11
EPG12
EPG13
EPG14
EPG15
EPG16
Kodu
CPG01
CPG02
CPG03
CPG04
CPG05
CPG06
CPG07
Kodu
SPG01
SPG02
SPG03
SPG04
SPG05
SPG06
SPG07
SPG08
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