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ÖZ
Dünya, giderek artan kaynak kıtlığı sebebi ile önemli çevresel ve sosyal
tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle ticari faaliyetlerin doğaya daha
duyarlı olması ve faaliyetlerden kaynaklanan olumsuz sonuçların azaltılması
gerekliliği son derece önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gerekliliği
yerine getirmek üzere öne sürülen önlemlerden biri olan finansal olmayan raporlama
(sürdürülebilirlik raporlaması); Avrupa Birliği tarafından 2014 yılında çıkarılan
bir direktif ile şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın
amacı, finansal olmayan raporlamada 2014/95 sayılı AB Direktifini incelemek ve
Türkiye’de finansal olmayan raporlama çerçevesinin eğilimini direktif kapsamında
ortaya koymaktır. Araştırmada, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde
(XKURY) listelenen 57 şirketin, 2007-2020 yılları arasında yayınladıkları 708
adet faaliyet, entegre ve sürdürülebilirlik raporu yıllar itibari ile incelenmiştir.
Ayrıca, işletmelerin finansal olmayan bilgileri raporlama usulleri, raporların sayfa
sayıları, raporda yer alan konu başlıkları ve konuların ele alınış biçimleri analiz
edilmiştir. Elde edilen finansal olmayan raporlama bulguları, XKURY endeksinde
listelenen şirketler için yayınlanan kurumsal yönetim uyum ilkelerine uygunluk
notları ile karşılaştırılmıştır. Bulgular, finansal olmayan raporlama konusundaki
sınırsızlık ve çeşitliliğin; bilginin önemliliği, gerekliliği ve karşılaştırılabilirliği
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bakımından beklenen faydaları sağlamakta yeterli olmadığı yönünde sonuçlar
ortaya koymuştur. Ayrıca finansal olmayan raporlamanın, şirketler için rahatsız
edici konuların atlanması, bilgilerin manipüle edilerek raporlanması ve son olarak
da yeşil yıkama konularında literatürde yaygın olarak dile getirilen olumsuz
yanlarının, incelenen örneklem kapsamında geçerli olduğuna dair kanıtlara
ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Finansal olmayan raporlama, sürdürülebilirlik, AB
Direktifi, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)
ABSTRACT
The world has been faced with serious environmental and social threats because
of the growing scarcity of resources. Especially the necessity of commercial
activities to be more sensitive to nature and also the necessity to reduce the negative
consequences arising from the activities are important issues today. Non-financial
reporting (sustainability reporting), which is one of the measures put forward to
fulfill this requirement has been made compulsory for companies with a Directive
issued by the European Union in 2014. In this context, this study aimed to review
2014/95 numbered EU directive regarding nonfinancial reporting and also reveal
the trend of the frame of nonfinancial reporting in Turkey within the scope of the
relevant directive. In this study, 708 reports which were published by 57 companies
listed in Borsa Istanbul Corporate Governance Index (XKURY) between 2007
and 2020 were categorized as activity, integrated, and sustainability reports to
scrutinize by years. Moreover, non-financial information reporting methods of
the enterprises, the number of pages of the reports, the topics in the report, and
the way the subjects were handled were analyzed on a yearly basis. Corporate
governance compliance notes issued for the companies listed in the XKURY index
were compared with the non-financial reporting findings obtained. According
to the findings, the limitlessness and diversity in non-financial reporting do not
provide the expected benefits in terms of materiality, necessity, and comparability
of information. In addition to all these, we reached pieces of evidence that
negative aspects of non-financial reporting, such as omitting disturbing issues
for companies, reporting by manipulating information, and finally greenwashing,
which are commonly mentioned in the literature, are valid within the scope of the
sample examined.
Keywords: Nonfinancial reporting, sustainability, EU Directive, Borsa
İstanbul Corporate Governance Index (XKURY)
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1. GİRİŞ
Yirmi birinci yüzyılda yatırımcılar ve toplum, şirketlerden artık yalnızca
performanslarını en üst düzeye çıkarmalarını değil, aynı zamanda paydaşlar
tarafından talep edilen çeşitli ihtiyaç ve hedeflere saygı duymalarını da
beklemektedirler (Songini, Pistoni, Baret ve Kunc, 2020). Bu çağrı kurumsal
sosyal sorumluluk ilkesini ortaya çıkarmış ve sürdürülebilirlik olarak
adlandırılan sosyal sorumluluk temelli iş modellerinin rekabet avantajı
yaratmasını, müşteri değeri oluşturmasını, aynı zamanda çevreyi korumasını
ve çeşitli paydaş beklentilerini karşılayarak insan yaşamını iyileştirmesini
sağlamıştır. Uygulamada, genellikle kaynak kullanımını azaltmak, verimli
atık yönetimini başlatmak ve farklı (azınlık) grupları dahil etmek, paydaş
diyalogu ve çalışanların gönüllülüğünü teşvik ederek olumlu bir sosyal
etkiyi ortaya çıkartmaktadır. Bu sosyal etki de doğal çevre üzerinde daha
düşük olumsuz etki anlamına gelmektedir (Aluchna, 2018). Dolayısıyla
şirketler, tüm paydaşlarına, topluma ve hatta dünyaya karşı sorumlu ve şeffaf
olmalarının beklendiği bir dönem ile karşı karşıyadır. Finansal olmayan
ölçümler, hem bunları açıklayan firmaya hem de firmayı daha iyi anlamak
için bunları kullanan paydaşlara ek katma değer sağlamaktadır. McKinsey
ve Company (2002) tarafından 200 uluslararası kurumsal yatırımcı üzerinde
yapılan bir araştırmada, kurumsal yatırımcıların iyi yönetilen şirketler için
önemli tutarlarda fazladan ödemeleri kabul ettikleri ortaya konmuştur. 2014
yılında Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (AICPA), 1975 yılında
bir Fortune 500 şirketinin değerinin ortalama olarak %80’inden fazlasının
geleneksel finansal raporlamadan kaynaklandığını ancak bu oranın 2010’da
%20’ye gerilediğini açıklamıştır. Öte yandan S&P 500 şirketlerinin pazar
değerinin yaklaşık yüzde 80’i, AB ve Çin şirketlerinin Pazar değerinin
ise %70’i fikri mülkiyet hakları, insan sermayesi, itibar, know-how gibi
maddi olmayan varlıklardan oluşmaktadır (Oceantomo, 2022). Bu açıdan
bakıldığında araştırmalar; yatırımcılar ve diğer paydaşların, bir şirketin
çevresel, sosyal ve yönetişim konularıyla ilgili bilgilerin yanı sıra, bir şirketin
yenilik kapasitesi, yönetim kalitesi, markası, müşteri memnuniyeti ve itibarı
hakkında bilgiler gibi finansal olmayan bilgilere daha fazla yer vermeye
başladıklarını göstermektedir (Pawlicki, 2014; Murphy ve Hogan, 2016).
Financial Times’a göre, finansal olmayan bilgiler “para birimleriyle ifade
edilmeyen performans ölçütlerini” içermektedir. Bu önlemler, bir firmanın
yıllık ve üç aylık raporlarında ve ayrıca yıllık raporun ötesinde yayınlanan diğer
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bilgilerde, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikle ilgili raporlarda
yer alabilmektedir. Bir firmanın yıllık raporuyla birlikte yayınlanan bu diğer
raporlar, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir ve kurumsal sürdürülebilirlik
raporu, kurumsal sorumluluk raporu, sürdürülebilirlik raporu, kurumsal
yönetim uyum raporu veya bir şirketin yıllık faaliyet raporu gibi başlıklar
altında yayınlanabilmektedir.
Avrupa Birliği finansal olmayan raporlamanın artan bu önemine karşı, 2014
yılında bir düzenleme yaparak “Halka açık şirketler için finansal olmayan
ve çeşitlilik bilgilerinin zorunlu olarak ifşa edilmesine ilişkin 2014/95/EU
sayılı Direktifi122” yayınlamıştır. Birlik, tüm Avrupa ülkelerinin bu yönergeyi
mevzuatlarında tutarlı bir şekilde benimsemelerini şart koşmaktadır. 1 Ocak
2017 itibari ile, 500’den fazla çalışanı olan ve borsada işlem gören şirketler ile
finans kuruluşları, çevre koruma, sosyal sorumluluk ve çalışanlara muamele,
insana saygı, insan hakları, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ve şirket yönetim
kurullarında çeşitlilik gibi konu başlıkları altında finansal olmayan faaliyet
raporlarını açıklamak zorundadırlar. Direktifin uygulanması konusunda
ülkelere istedikleri bir finansal olmayan raporlama standardı veya rehberini
kullanmalarında serbesti tanınmış ve 2017 yılı itibari ile Direktif kapsamına
giren AB şirketleri finansal olmayan raporlamaları yayınlamaya başlamıştır.
Diğer taraftan söz konusu direktif 2021 yılı Kasım ayında yeniden tartışmaya
açılmış ve 2023 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir direktifin
hazırlanması yönünde AB komisyonu çalışmalarını yürütmektedir (EPRS,
2021). Yeni düzenleme ve gelişmelerin, şirketler açısından finansal olmayan
raporlamanın önemini daha da artıracağı düşünülmektedir. Bu kapsamda
çalışmanın amacı, finansal olmayan raporlamada AB Direktifini incelemek
ve Türkiye’de finansal olmayan raporlama çerçevesinin eğilimini direktif
kapsamında ortaya koymaktır. Bu amaçla girişi takip eden ilk kısımda finansal
olmayan raporlamanın kavramsal çerçevesi ve finansal olmayan raporlama için
bugüne kadar yayınlanmış rehberler/standartlar açıklanmıştır. İkinci kısımda
ise XKURY endeksinde listelenen şirketlerin (57 şirket/798 şirket yılı veri)
yıllar itibari ile finansal olmayan bilgileri raporlama usulleri, raporların sayfa
sayıları, raporda yer alan konu başlıkları ve konuların ele alınış biçimleri ile
ilgili araştırma bulgularına yer verilmiş ve çalışma, sonuç ve değerlendirmeler
ile tamamlanmıştır.
2 Buradan itibaren “Direktif ” olarak bahsedilecektir.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
2.1. Kavramsal Çerçeve
Bilgiye duyulan ihtiyaç, insanlık tarihinin başından bugüne artarak devam
etmektedir. Bilginin doğruluğu, güvenilirliği, zamanlılığı ve en nihayetinde
bilginin çeşitliliğine dair duyulan ihtiyaç günden güne artmıştır. Muhasebe
ve denetim faaliyetleri, şirketlerin mali faaliyetleri ile ilgili bilgilerin kayıt
altına alınması, dönemler halinde kontrol edilmesi ve bu faaliyetlerden
finansal tablolar veya raporlar üretilmesi süreçlerini içermektedir. On dokuz
ve yirminci yüzyıl için oldukça büyük öneme sahip bu finansal raporlar artık
dünya yatırım piyasalarının bilgi ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır
(Pawlicki, 2014; Murphy ve Hogan, 2016). 2008 mali krizinin olumsuz
etkileri, toplumun şirketlere ve piyasalara olan güvenini zayıflatmıştır. Bu
güvensizlik ortamı, şirketlerin etik davranışlarına, iş faaliyetlerinin sosyal,
çevresel etkilerinin raporlanmasında şeffaflığa, şirket yönetim kurullarının
sorumluluklarına daha fazla odaklanan alternatif çözümler için arayışa yol
açmıştır. Şirketlerin tüm paydaşlarına daha kapsamlı raporlama yapması
ve zorunlu finansal olmayan açıklama çağrıları, raporlama çerçevesini ve
kapsamını hızla değiştirmiştir (Songini, Pistoni, Baret ve Kunc, 2020).
Geleneksel finansal raporlar, şirketin finansal sonuçlarını yansıtan
ekonomik veriler içermektedir. Finansal olmayan raporlar, özellikle çevresel
ve sosyal etkiler olmak üzere finansal performans ve iş dışsallıkları hakkında
bilgi vermektedir. Finansal ve finansal olmayan faktörlerin şirketin değer
yaratma yeteneğini gösterdiği ve ayrıca şirketin ekonomik, doğal ve sosyal
çevre üzerindeki etkisini yansıttığı bilinen bir gerçektir (Bychkova vd.,2021).
Finansal bilginin doğrudan muhasebe sistemiyle bir bağı bulunurken ve
ölçü olarak parasal birimlerle ifade edilebilirken; finansal olmayan bilgi
ise parasal olarak ifade edilemeyen, herhangi bir muhasebe standardına
dayanmayan bilgilerden oluşmaktadır133. Finansal olmayan bilgi salınan
sera gazının ton olarak belirtilmesinde niceliksel bir bilgi olabileceği gibi,
kurumun yönetim süreci, itibarı ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkisini belirten
nitel bilgiler de olabilmektedir. Bu çeşitlilik nedeniyle finansal olmayan
bilginin elde edilmesi finansal bilgiyle karşılaştırıldığında oldukça zordur. Bu
zorluklar finansal olmayan bilginin kullanımını sınırlandırmaktadır (Yükçü ve
Kaplanoğlu, 2016; NIVRA, 2009). Finansal olmayan raporlama işletmelerin,
3 UFRS Sürdürülebilirlik Standartlarını Belirlemek için Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kuru13
lunu kurarak çalışmalarına başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2021/sustainability-reporting/
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insan haklarına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, mali durumlarıyla
ilgili olmayan belirli bilgileri resmi olarak ifşa ettiği bir şeffaflık raporlama
biçimidir (Gerwanski, Kordsachia ve Velte, 2018). Sosyal konular ve veriler,
genellikle çevresel, sosyal ve yönetişim etiketi altında, günümüz şirketlerinin
bir parçasıdır. Yönetim ekipleri, bu öğelerle ilgili artan sayıda konu, kategori
ve uygulama hakkında rapor vermektedir. Analistler ve yatırımcılar, S&P,
Refinitiv gibi derecelendirme kuruluşları aracılığıyla çevresel, sosyal ve
yönetişim faktörlerini portföy analizlerine eklemeye başlamıştır. Dolayısıyla
artık finansal olmayan raporlama; çevresel, sosyal ve yönetişim raporlaması
veya sürdürülebilirlik raporlaması gibi çeşitli şekillerde isimlendirilerek,
finansal raporlama ile birlikte şirketler için vazgeçilmez bir raporlama türü
olarak karşımıza çıkmaktadır (Bychkova vd.,2021).
Finansal olmayan raporlama, hem düzenlemeler açısından hem de
uygulama bakımından zaman içinde dikkate değer bir evrim geçirmiştir. 2008
yılında KPMG, Fortune 500’ün ilk 250 şirketi ve 16 ülkeden ilk 100 şirketin
izlediği kurumsal raporlama trendleri üzerine yürüttüğü bir araştırmada;
örneklemde yer alan şirketlerin %77’sinin GRI yönergelerini uyguladığını ve
%80’den fazla şirketin sürdürülebilirlik raporları yayınladığını tespit etmiştir
(KPMG, 2008). Sadece bir yıl içinde, finansal olmayan bilgiler yayınlayan
şirket sayısı yaklaşık 1.400’e ulaşmış ve akademisyenler arasında, 20082010 döneminde daha fazla finansal olmayan raporlamayı destekleyenlerin
oranı %29 artmıştır (Dragu ve Tudor, 2013). Yaşanan mali krizler ve ortaya
çıkardığı yeni gereklilikler, ekonomiyi yeniden dengelemek için sürdürülebilir
bir yaklaşım çağrısında bulunmaya başlamıştır. 2010 yılında, BM Küresel
İlkeler Sözleşmesi Liderler Zirvesi, sürdürülebilirlik ve finansal olmayan
raporlama için harekete geçmiştir (UN Global Compact-Accenture, 2010).
Avustralya’dan ASX 50 listesinde yer alan kuruluşlar üzerinde yapılan bir
araştırma, yatırımcı ilişkilerinin seviyesini ölçmek için; misyon ve strateji,
yönetim yaklaşımı, performans takibi, risk yönetimi, paydaş katılımı,
resmi kamu raporlaması başlıklarından oluşan altı kriter ortaya koymuştur
(ACCA,2011). Sürdürülebilirlik ve entegre raporlama standartları, bu
sorunları ele almak için umut verici bir dizi olası çözüm önermektedir. Bu
çözüm önerilerinden önemli bir tanesi AB Direktifi olarak kabul edilmektedir.
2018 yılında Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun
(Sustainability Accounting Standards Board – SASB), finansal açıdan
“önemli” sürdürülebilirlik konularının asgari setini ve bunlarla ilgili
116
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ölçümleri tanımlayan SASB Standartlar taslağını yayınlaması, 2021 yılında
SASB Kurulunun geri bildirimlerle ilgili tartışmaları kamuoyuna açması, AB
Direktifinin 2021 yılında revizyona açılması, Uluslararası Entegre Raporlama
Konseyi’nin (IIRC) ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun
(SASB) tek bir organizasyon olarak Değer Raporlama Vakfı (VRF) çatısı
altında birleşmesi, 2022 yılı sonuna kadar “SASB Standartları’nın hazırlanarak
yayımlanması çabaları gibi gelişmeler finansal olmayan raporlama kavramının
öneminin artacağına işaret etmektedir.
2.2. Literatür Araştırması
Finansal olmayan raporlamaya ilişkin uluslararası ve ulusal literatürde yer
alan araştırmalardan bazıları seçilerek bu bölümde özetlenmiştir.
Tüm (2014), işletmelerde sürdürülebilirlik muhasebesinin geliştirilmesinin,
sosyal ve çevresel konulardaki güvenilirliğin ve şeffaflığın artırılmasına, ürün
maliyetlerinin daha doğru bir şekilde hesaplanmasına, kaynak kullanımında
verimliliğin artmasına olumlu katkılarda bulunacağı sonucuna ulaşmıştır.
Aracı ve Yüksel (2016), sürdürülebilirlik raporlarının etkinliğini
değerlendirmek amacı ile, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kayıtlı
işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarını Küresel Raporlama Girişimi (GRI)
ilkelerini esas alarak içerik analizine tabi tutmuşlardır.
Gençoğlu ve Aytaç (2016), araştırmalarında, kurumsal sürdürülebilirlik ve
entegre raporlaması ile ilgili Türkiye’de faaliyet raporlarının hazırlanmasına
yönelik düzenlemelere dikkat çekmişler ve BIST Sürdürülebilirlik
Endeksinde yer alan işletmelerin yıllık faaliyet raporlarını çevresel ve sosyal
sürdürülebilirlik konularına vurgu yaparak analiz etmişlerdir.
Özdemir ve Pamukçu (2016), araştırmalarında, ilk olarak Borsa İstanbul
Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan işletmelerin, geçmişe dönük olarak
sürdürülebilirlik raporlarına sahip olma durumlarını ve yayınlanma sürelerini
analiz etmişlerdir. İşletmelerin hazırladıkları raporlarda veya kurumsal internet
sitelerinde Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi hakkında kurumsal başarı
veya endeksi tanıtmaya yönelik açıklamalar yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca
Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksi içerisindeki işletmelerin 2007 yılı itibari
ile %67’sinin en az bir defa, %46’sının ise 6 veya daha fazla yıl Borsa İstanbul
Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına girdiği belirlenmiştir.
Ertan (2018), sürdürülebilirlik raporlarını incelediği çalışmasında,
Türkiye’de, 2005-2017 yılları arasında yayınlanmış olan, geçmiş ve mevcut
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durumunu dikkate alarak 120 işletme tarafından yayınlanmış 391 adet
sürdürülebilirlik raporunu analiz etmiştir. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de
yayınlanan sürdürülebilirlik raporları sayısında artış olduğu gözlemlenmiştir.
Çalışmanın diğer bir sonucuna göre ise, Türkiye’de sürdürülebilirlik
raporlarının hazırlanmasında yaygın olarak Küresel Raporlama Girişimi
(GRI) tarafından oluşturulan rehber kullanılmıştır. Son olarak, çalışmada
yüksek uygulama seviyesinde hazırlanmış rapor sayısının az olduğu ve
sürdürülebilirlik raporlarının en fazla imalat sektöründe hizmet veren
işletmeler tarafından hazırlandığı tespit edilmiştir.
Gerekan ve Bulut (2018), çalışmalarında, Üçlü Sorumluluk Raporu
(ÜSR)’nu dikkate alarak işletmelerin, gönüllülük esası çerçevesinde sosyal,
çevresel ve ekonomik faaliyetlerini, paydaşlarıyla paylaşması gerektiğini
ifade etmişler ve Türkiye’de 2015 yılında sürdürülebilirlik raporu yayınlayan
bankaların sürdürülebilirlik raporlarında, ÜSR’ yi ne derecede dikkate
aldıklarını incelemişlerdir.
Şahin, Çankaya ve Karakaya (2018), yapmış oldukları çalışmalarında
Türkiye’de 2015 yılına kadar Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Rehberi’ne
göre hazırlanan 96 adet sürdürülebilirlik raporunda yer alan açıklamalarda
sektörlere ve yıllara göre farklılıkları belirlemişler ve 42 işletmenin 96 adet
sürdürülebilirlik raporunu incelemişlerdir. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda
sektörler arasında ve yıllara göre farklılıklar tespit etmişler ve Türkiye’de
sürdürülebilirlik raporları sayısının fazla olmadığını ve işletmelerin bu
raporları düzenli olarak hazırlamadıklarını ortaya çıkarmışlardır. Bu kapsamda
sürdürülebilirliğin önemi ile ilgili olarak şirketlere eğitim verilmesi gerektiğini
ve yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirmişlerdir.
Özerhan ve Sultanoğlu (2018), BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer
alan 42 işletmenin sürdürülebilirlik ve yıllık faaliyet raporlarını, çevresel
bilgilerin türü ve düzeyi açısından inceleyen ve güvence denetiminin
yürütülüp yürütülmediğini araştıran çalışmalarında, işletmelerin çevresel bilgi
raporlama seviyesindeki standardizasyon eksikliği nedeniyle, paydaşlara bilgi
aktarımında tutarlılığı ve karşılaştırılabilirliği sağlayamadığı yönünde kanıtlar
ortaya koymuşlardır.
Gümrah ve Büyükipekçi (2019), Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlamasının
mevcut durumunu tespit etmeye yönelik yaptıkları çalışmalarında, Türkiye’de
2008-2017 yılları arasında yayınlanmış sürdürülebilirlik raporlarını içerik
analizi yöntemiyle değerlendirmişlerdir. Araştırma sonucunda, Türkiye’de
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2008-2017 yılları arasında en fazla rapor hazırlayan sektörün holding, en az
rapor hazırlayan sektörün ise kar amacı gütmeyen ve elektronik sektöründe
faaliyet gösteren kuruluşlar olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca çalışmanın
diğer bir sonucu olarak ta küçük ve orta ölçekli işletmeler ile büyük ve çok
uluslu işletmeler arasında raporda ifade edilen gösterge sayıları bakımından
anlamlı farkın olduğu belirlenmiştir.
Özbay (2019), Türkiye’de 2006-2017 yılları arasında finansal olmayan
raporlamanın gelişim trendini 100 BIST şirketi üzerinde araştırdığı
çalışmasında, Türk şirketlerinin yıllar içinde daha fazla finansal olmayan
rapor ve bilgi sunduğu sonucuna ulaşmıştır.
Sultanoğlu ve Akdoğan (2020, Dünyada ve Türkiye’de entegre rapor
hazırlayan işletmelerin raporlarını IIRC Çerçevesindeki “İçerik Öğeleri”
kapsamında karşılaştırmalı olarak inceledikleri çalışmalarında, Türkiye
uygulamalarının, uluslararası uygulamalara göre henüz yeterli düzeyde
olmadığı, entegre rapor hazırlayan Türk işletmelerinin sayısının çok az
olduğunu saptamışlardır.
3. AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA
DİREKTİFİ (2014/95/EU)
AB tarafından Aralık 2014 tarihinde, Mali Olmayan Bilgiler veya Mali
Olmayan Raporlama Direktifi olarak da bilinen Muhasebe Direktifi (EU,
2013/34) değişiklik ile EU, 2014/95, AB Finansal Olmayan Raporlama
Direktifi (Non-Financial Reporting Directive- NFRD) yayınlanmıştır. AB,
üye ülkelerden direktifi 6 Aralık 2016’ya kadar ulusal hukuka aktarmalarını
istemiş ve bazı işletmelerin 1 Ocak 2017 veya sonrasında başlayan mali yıla
ait finansal olmayan bilgileri ifşa etmelerini zorunlu hale getirmiştir. Direktif,
finansal olmayan raporlamanın daha fazla şeffaflık sağlayacağı, şeffaflığın ise
daha iyi performansa yol açacağına vurgu yapmaktadır (EU, 2014/95). Bu
sadece finansal bilgilerin açıklanması için değil, aynı zamanda çevresel ve
sosyal konulardaki bilgiler için de geçerlidir. Şeffaf şirketler zamanla daha iyi
performans göstererek, daha düşük finansman maliyetlerine sahip olurlar ve
yetenekli çalışanları kendilerine çekerek, daha başarılı olurlar. Yatırımcılar, bir
şirketin gelişimi, performansı, konumu ve faaliyetinin etkisi hakkında kapsamlı
bir anlayışa sahip olmak için finansal olmayan bilgilerle giderek daha fazla
ilgilenmektedir. Yatırım-karar süreçlerinde bu bilgileri etraflıca analiz ederler.
Finansal olmayan raporlama dünyada gönüllü olarak yapılan açıklamalardan
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oluşmaktadır. Direktif, gönüllü olarak bildirilen bilgilerin kalitesiyle ilgili
bazı sorunlar nedeniyle, büyük şirketleri finansal olmayan çeşitli bilgileri
ifşa etmeye zorlamaktadır. Bu durum, yatırımcılar ve tüketicilerin de dahil
olduğu paydaşlar için kurumsal hesap verebilirliği, şeffaflığı ve bilgilerin
karşılaştırılabilirliğini arttırmayı amaçlamaktadır (Aureli, Baldo, Lombardi
ve Nappo, 2020). AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, direktif
ile 2017 yılından itibaren, geçerli zorunlu açıklama dönemi başlamadan önce,
2.500 büyük AB şirketinin %10’undan daha azının çevresel ve sosyal bilgileri
düzenli olarak açıkladığı, bu nedenle şirketlere finansal olmayan raporlama
konusunda zorunluluk getirilmesi gerektiği savunulmaktadır.
2017’de uygulamaya geçirilen direktif, büyük işletmeler tarafından
finansal olmayan ve çeşitlilik açısından kapsamlı bilgilerinin açıklanmasıyla
ilgili kuralları belirlemektedir. Mali olmayan raporlamaya ilişkin AB kuralları,
500’den fazla çalışanı olan, kamu yararına çalışan büyük şirketler için
geçerlidir. Bu, borsaya kayıtlı şirketler, bankalar, sigorta şirketleri ve ulusal
makamlar tarafından kamu yararına çalışan kuruluşlar olarak belirlenen diğer
şirketler dahil olmak üzere AB genelinde yaklaşık 6.000 büyük şirketi ve
grubu kapsamaktadır. Direktif kapsamında, büyük işletmeler çevre koruma,
sosyal sorumluluk ve çalışanlara muamele, insan haklarına saygı, yolsuzluk ve
rüşvetle mücadele, şirket yönetim kurullarında çeşitlilik ile ilgili uyguladıkları
politikalar hakkında raporlar yayınlamak zorundadırlar (National Action Plans
on Business and Human Rights, 2022).
Direktif, işletmelere ilgili bilgileri en yararlı gördükleri şekilde ifşa etmeleri
için önemli bir esneklik sağlamaktadır. İşletmeler beyanlarını oluşturmak için
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri, çok
uluslu şirketler için OECD Yönergeleri, Küresel Raporlama Girişimi (GRI),
ISO 26000 gibi, uluslararası veya ulusal çerçeveleri kullanabilmektedirler.
Raporlama çerçevesi konusunda tanınan esnekliğin yanı sıra Direktifin 1.
Maddesinde finansal olmayan raporların içermesi gereken temel performans
göstergeleri olarak adlandırılan önemli açıklamaların neler olacağı sayılmıştır.
Bu kapsamda, AB Direktifinin 1. Maddesi kapsamında, finansal olmayan
raporlar aşağıdaki bilgileri içermelidir ( EU, 2017):
Çevresel konular: Direktif, işletmelerden yapmış olduğu faaliyetlerinin
çevre üzerindeki fiili ve potansiyel etkileri, mevcut ve öngörülebilir
çevresel konuların şirketin gelişimini, performansını veya konumunu nasıl
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etkileyebileceğine ilişkin ilgili bilgileri açıklamasını beklemekte olup, bu
açıklamalar;
a) Kirliliğin önlenmesi ve kontrolüne ilişkin maddi açıklamalar,
b) Enerji kullanımından kaynaklanan çevresel etki,
c) Doğrudan ve dolaylı atmosferik emisyonlar (sera gazı emisyonları,
toksik maddeler, ötrofik ve asitleştirici maddeler vb.),
d) Doğal kaynakların (su, toprak) kullanımı ve korunması ile biyolojik
çeşitliliğin korunması,
e) Atık yönetimi,
f) Ulaşımdan veya ürün ve hizmetlerin kullanımından ve elden
çıkarılmasından kaynaklanan çevresel etkiler,
g) Yeşil ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi (çevresel etkileri en aza indirilmiş
ürün) olarak sıralanmaktadır.
Ayrıca direktif, bir işletmenin, raporlama sürecinde aşağıdaki göstergeleri
dikkate alabileceğini ifade etmiştir. Bu göstergeler;
-Enerji performansı ve enerji performansındaki iyileştirmeler;
-Yenilenemeyen kaynaklardan enerji tüketimi ve enerji yoğunluğu;
-Metrik ton CO2 eşdeğeri ve sera gazı yoğunluğu cinsinden sera gazı
emisyonları;
-Diğer kirleticilerin emisyonları (mutlak değer ve yoğunluk olarak ölçülür);
-Doğal kaynakların çıkarılması;
-Doğal sermaye ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiler ve bağımlılıklar;
-Atık yönetimi (geri dönüşüm oranları) olarak ifade edilmiştir.
Sosyal ve çalışan konuları: Direktif, şirketlerin sosyal ve çalışan konuları
ile ilgili olarak önemli bilgileri ifşa etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu
bilgiler;
a) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel sözleşmelerinin uygulanması,
b) Cinsiyet, istihdam ve meslekte eşit muamele gibi çeşitlilik konuları (yaş,
cinsiyet, cinsel yönelim, din, engellilik, etnik köken ve diğer ilgili hususlar),
c) Çalışanların danışma veya katılım, istihdam ve çalışma koşulları dahil
olmak üzere istihdam sorunları,
d) Sendikal haklara saygı ve sendika ilişkileri,
e) Yeniden yapılanma, kariyer yönetimi, istihdam edilebilirlik,
ücretlendirme sistemi, eğitim ve insan kaynakları yönetimi,
f) İş sağlığı ve güvenliği,
g) Tüketici memnuniyeti, erişilebilirlik, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği
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üzerinde olası etkileri olan ürünler dahil olmak üzere tüketici ilişkileri,
h) Hassas tüketiciler üzerindeki etkiler,
ı) Etkili pazarlama ve araştırma,
i) Yerel toplulukların sosyal ve ekonomik kalkınması ve topluluk
ilişkileridir.
İşletmeler, örneğin çok uluslu şirketler için OECD Yönergeleri, Uluslararası
Çalışma Örgütü, Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika ile ilgili Üçlü İlkeler
Bildirgesi veya ISO 26000 gibi geniş çapta tanınan, yüksek kaliteli ve
kapsamlı raporlardan faydalanabilmektedirler. Ayrıca direktif, bir işletmenin,
raporlama sürecinde aşağıdaki göstergeleri dikkate alabilmesi gerektiğini
ortaya koymuştur. Bu göstergeler;
-Cinsiyet çeşitliliği ve çeşitliliğin diğer yönleri,
-Cinsiyete göre ebeveyn iznine hak kazanan çalışanlar,
-Belirli kaza veya hastalık riski yüksek faaliyetlere katılan işçiler,
-İş kazalarının sayısı, yaralanma türleri veya meslek hastalıkları,
-İşten ayrılma ve ayrılanların cinsiyete göre oranı,
-Geçici sözleşmeli çalışanların cinsiyete göre oranı,
-Cinsiyete göre çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati,
-Çalışanlara danışmanlık süreçleri,
-İstihdam edilen engelli sayısı olarak belirlenmiştir.
İnsan haklarına saygı: Direktif, işletmelerin, insan haklarına saygı
konusuna özellikle hassasiyet göstermeleri gerektiğini ve şirket faaliyetlerinin
hak sahipleri üzerindeki potansiyel ve fiili etkilerine ilişkin aşağıdaki önemli
bilgileri açıklamalarını beklemektedir:
a) Faaliyetleri veya kararlarıyla ilgili olarak insan hakları üzerinde ciddi
etkilerin meydana gelmesi,
b) Şikâyetleri alma ve değerlendirme, insan hakları ihlallerini hafifletme ve
çözüm yolları sağlama süreci,
c) Önemli insan hakları ihlalleri riski altındaki operasyonlar ve tedarikçiler,
d) Her türlü sömürü, zorla veya zorunlu çalıştırma ve çocuk işçiliği,
güvencesiz çalışma ve güvenli olmayan çalışma koşulları için insan ticaretinin,
özellikle istismara maruz kalma riskinin daha yüksek olduğu coğrafi bölgelerde
önlenmesine yönelik süreçler ve önlemler;
e) Engellilerin, işletmelerin tesislerine, belgelerine ve web sitelerine ne
seviyede erişebildikleri,
f) Örgütlenme özgürlüğüne saygı,
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g) İlgili paydaşlarla etkileşim işletmelerden açıklama bekleyen konular
olarak belirlenmiştir.
Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konuları: Direktifin işletmelerden
açıklama beklediği diğer bir önemli konuda, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele
konularıdır. Bu kapsamda işletmelerden, olayları nasıl yönettikleri ile ilgili
olarak önemli bilgileri açıklamaları beklenmektedir. İşletmelerin, yolsuzluk
ve rüşvetle mücadeleyi nasıl değerlendirdiklerini açıklamayı, olumsuz etkileri
önlemek veya azaltmak için harekete geçmeyi, etkinliği izlemeyi ve konuyla
ilgili iletişim kurmayı da dikkate almaları tavsiye edilmiştir. Bir işletmenin
aşağıdaki hususlarla ilgili önemli bilgileri ve göstergeleri açıklaması gerektiği
direktifte açıkça belirtilmiştir:
a) Yolsuzlukla mücadele politikaları, prosedürleri ve standartları,
b) Yolsuzlukla ilgili risk değerlendirmelerinde kullanılan kriterler,
c) Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine tahsis edilen iç kontrol süreçleri ve
kaynakları,
d) Uygun eğitimi almış çalışanlar,
e) İhbar mekanizmalarının kullanımı,
f) Rekabete aykırı davranışlarla ilgili bekleyen veya tamamlanmış yasal
işlemlerin sayısı işletmelerin ifşa etmesi gereken konular olarak ifade
edilmiştir.
Diğer Konular: Direktifin, üzerinde durduğu son iki konudan ilki tedarik
zinciri diğeri ise ihtilaflı minerallerdir.
Tedarik zinciri: Bir işletmenin, tedarik zinciri ile ilgili olarak aşağıdaki
konuları ve göstergeleri direktif kapsamında açıklaması istenilmektedir:
a) Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma, güvencesiz çalışma, ücretler, güvenli
olmayan çalışma koşulları (bina güvenliği, koruyucu ekipman, işçi sağlığı)
dahil olmak üzere işgücü uygulamaları,
b) İnsan ticareti ve diğer insan hakları konuları;
c) Sera gazı emisyonları ve diğer su ve çevre kirliliği türleri;
d) Ormansızlaşma ve biyolojik çeşitlilikle ilgili diğer riskler;
e) İşletmelerin tedarikçiler üzerindeki etkisinin izlenmesi. Bu etki ödeme
koşullarının ve ortalama ödeme sürelerinin uzunluğu olarak örneklendirilebilir.
İhtilaflı mineraller: İşletmelerin, çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli
bölgelerden kalay, tantal, tungsten ve altın tedarik zincirlerinin sorumlu
olmasını sağlamak için gerekli özeni gösteren ilgili bilgileri açıklamaları
beklenmektedir. Açıklamalar, ekleri de dahil olmak üzere, Çatışmalardan
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Etkilenen ve Yüksek Riskli Alanlardan Sorumlu Tedarik Zincirleri için
OECD Durum Tedarik Rehberi ile tutarlı olmalıdır. Bu bağlamda, işletmelerin
politikalarının, uygulamalarının performansına ilişkin ilgili bilgileri ve ihtilaflı
mineraller durum tespitine ilişkin sonuçları açıklamaları istenmekte olup, bazı
göstergeler aşağıda belirtildiği şekilde ifade edilmektedir:
a) OECD Durum Tespiti Rehberi ile tutarlı bir çatışma mineralleri durum
tespiti politikası benimseyen ve uygulayan doğrudan ilgili tedarikçilerin oranı,
b) Çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerden sorumlu olarak
tedarik edilen kalay, tantal, tungsten veya altının oranı,
c) OECD Durum Tespiti Rehberi kapsamında sözleşme gereği, ihtilaflı
mineraller durum tespiti bilgisine ihtiyaç duyan ilgili müşterilerin oranı
açıklama bekleyen konular kapsamındadır.
3.1. Finansal Olmayan Raporlama Standartları
Direktif, yukarıda sayılan temel konuları içermek kaydıyla, şirketlerin ulusal
veya uluslararası finansal olmayan raporlama çerçevelerinden herhangi birini
veya bir kaçını bir arada kullanması konusunda kural koymamıştır. Finansal
olmayan raporlama konusunda dünyada çok çeşitli raporlama çerçevesi/
rehberi bulunmaktadır. Bu çerçeve/rehberlerden en yaygın kullanılanları
kısaca aşağıda özetlenmiştir:
Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI):
Girişim, dünyada kapsamlı sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili çerçevelerin
oluşturulmasını sağlayan, bilgisayar ağı ortamında faaliyette bulunan bir
kuruluş olup, kuruluşun finansal olmayan raporlama çerçevesi en yaygın tercih
edilen standart olarak kabul edilmektedir (Karğın, Aracı ve Aktaş, 2013, s.33).
GRI standardının boyutları ve alt başlıkları Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. GRI Standardının Boyutları ve Alt Başlıkları
Sosyal Boyut

Çevresel Boyut

Ekonomik Boyut

İstihdam

Malzemeler

Ekonomik performans

İş dünyası/yönetim ilişkileri

Enerji

Pazar durumu

İş sağlığı ve güvenliği

Su

Ekonomik etkiler

Eğitim ve öğretim

Biyoçeşitlilik

Satın alma uygulamaları

Fırsat eşitliği

Emisyonlar

Yolsuzlukla mücadele

Ayrımcılığa uğramama

Atık

Rekabet

Dernekler

Çevresel uyum

Çocuk işçiliği

Tedarikçi çevre değerlendirmesi

Zorla ve zorunlu çalışma
Güvenlik uygulamaları
İnsan hakları değerlendirmesi
Yerel topluluklar
Yerli halkların hakları
Tedarikçi sosyal değerlendirmesi
Kamu politikası
Pazarlama
Müşteri sağlığı ve güvenliği
Müşteri gizliliği
Sosyo-ekonomik uygunluk
GRI Standardının Boyutları ve Alt Başlıkları (Ekergil ve Göde, 2017, s.863).

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi Entegre Raporlaması
(International Integrated Reporting Council-IIRC, Integrated ReportingIR): Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi Entegre Raporlaması,
işletmelerin, bir entegre raporun hazırlanmasında ve sunulmasında temel
olarak dikkate almaları gereken ve raporun içeriği hakkında bilgilerin nasıl
sunulması gerektiği ile ilgili olarak bilgi vermiştir. Özellikle bir entegre
raporun stratejik odak ve geleceğe yöneliminin olması gerektiğini, bilgiler
arası bağlantının sağlanmasını, paydaşlarla ilişkilere önem verilmesini,
önemlilik kavramına hassasiyet gösterilmesini, kısa ve öz olması gerektiğini,
güvenilirlik ve eksiksizlik bakımından net olmasını ve tutarlılık ve
karşılaştırabilirlik olgularına önem gösterilmesi gerektiğini dile getirmektedir
(Entegre Raporlama Türkiye, 2022).
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Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi
Raporlaması (UN Global Compact UNGC, Communication on ProgressCOP): Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi, insan
hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında evrensel olarak
kabul görmüş beyannamelerden alınmıştır. Küresel İlkeler Sözleşmesi
şirketlerden bu ilkeleri kavramalarını, desteklemelerini ve uygulamalarını
beklemektedir. Sözleşme, iş dünyasından insan hakları, çalışma standartları,
çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili bilgileri açıklamasını istemektedir
(UN Global Compact, 2022).
Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO 26000, Sosyal sorumluluk
için Uluslararası Standart): Uluslararası Standardizasyon Örgütü ISO
26000, sosyal sorumluluk ilkesini rehber edinen işletmelerin uyması gereken
yedi temel kavramı açıklamaktadır. Bu konular içerisinde; organizasyonel
yönetim, insan hakları, işçi uygulamaları, çevre, adil çalışma uygulamaları,
tüketici sorunları, toplumsal katılım ve gelişme yer almaktadır. Bu kapsamda,
ISO26000 sosyal sorumluluk rehberini uygulayan işletmelerin faaliyetlerini
ve gelişim için önceliklerini bu temel kurallara göre belirlemesi ve
değerlendirmesi gerektiği tavsiye edilmektedir (Dinçer, Bayram, Bayram
2019, s.240).
Karbon Saydamlık Projesi Raporları (Carbon Disclosure ProjectCDP): CDP (Karbon Saydamlık Projesi) iklim değişikliği ile ilgilenen büyük
bir veri toplama ve değerlendirme programıdır. Program her sene sera gazı
emisyonları, enerji kullanımı ve iklim değişikliğinin riskleri ve fırsatları
hakkında işletmelerden bilgi vermelerini istemektedir. Bununla beraber CDP,
su riski ve fırsatlarının değerlendirilmesi konularında da bilgi toplamaktadır.
Bu sebeple CDP, birincil iklim değişikliği ve su verilerinin dünyadaki en büyük
veri tabanına sahiptir. CDP, sahip olduğu geniş kapsamlı veriler ile stratejik iş,
yatırım ve politika kararlarının merkezi konumunda bulunmaktadır (Sera Gazı
ve İklim Yönetimi, 2021).
Nasdaq ESG Raporlama Rehberi 2.0: Nasdaq ESG Raporlama Rehberi,
genel olarak, bir şirketin iş stratejisini yürütme ve uzun vadede değer yaratma
yeteneğini etkileyebilecek geniş bir çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim
konuları kümesi anlamına gelmektedir. ESG temel boyutlarında çevresel
boyut, sosyal boyut ve yönetişim boyutu yer almaktadır (Nasdaq, ESG
Reporting Guide 2.0, 2019).
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Mazars Denge Sürdürebilirlik Raporu: İşletmelerin gönüllü olarak
dikkate aldıkları standartlar içerisinde yer alan Mazars Denge Sürdürebilirlik
Raporu, tedarikçilerinin, belirlediği temel ilkeler çerçevesinde hareket
etmesini önemsemektedir. Bu bağlamda, Mazars Denge Tedarikçi İlkeleri,
insan haklarına saygı, sendikalaşma, zorla ve zorunlu işçi çalıştırmama,
çocuk işçiliği, işe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık, çevreyi koruma bilinci,
rüşvet, haraç ve yolsuzluk ile mücadele ve çalışma ortamının iyileştirilmesi
olarak belirlenmiştir (Mazars Denge Sürdürebilirlik Raporu, 2018).
Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Haklarına İlişkin Yol Gösterici
İlkeler (UNGPs): Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Haklarına İlişkin Yol
Gösterici İlkeler, insan hakları üzerindeki etkilerini nasıl ele aldıklarını
açıklamak için; ticari işletmelerin, birtakım ilkeleri yerine getirmesini
beklemektedir. Bu ilkeler; işletmelerin insan haklarına saygılı ve hedeflenen
haklara ulaşabilir olması, insan haklarına saygı çerçevesinde yapmış olduğu
durumları açıklaması gerekliliği ve insan hakları düzenlemelerinin paydaşlar
ve çalışanlar bağlamında risk teşkil etmemesi olarak sıralanmıştır (Guiding
Principles on Business and Human Rights, 2011).
4. ARAŞTIRMA: BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ
(XKURY) İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na göre şirketler hakkında yapılan
açıklamalarda yer alan tüm bilgiler yatırımcıların bilgiye dayalı karar
almalarına imkân verecek yeterlilikte ve finansal/finansal olmayan tüm
önemli hususları içermelidir (SPK, 2003). Finansal ve finansal olmayan
bilgilerin birlikte yer aldığı raporlardan biri olan entegre raporlama; şirketin
hem ekonomik hem de sosyal olarak gerçek katma değerini göstermek için
önemli bir raporlama türüdür. Finansal olmayan bilgiler hakkında raporlama
yapan bir başka rapor türü ise sürdürülebilirlik raporlamasıdır. Bu raporları
inceleyen taraflar konuyla ilgili zorunlu düzenlemelerin olmaması nedeniyle
verilerin homojenliği ve karşılaştırılabilirliği gibi çeşitli sorunlarla karşı
karşıya kalmaktadırlar. Küresel Raporlama Girişimi G4 ve Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi çeşitli uluslararası yönergeler, ondan fazla
ulusal standart ve düzenleme ile birlikte yürürlüktedir. Ancak, şirketlerin
hangisini tercih edeceklerini seçmelerine izin veren kılavuzların sayısının
artması nedeniyle, sürdürülebilirlik terminolojisi belirsiz hale gelmiş ve bir
şirketten diğerine değişiklik göstermektedir (Tînjală, 2015). 2014 yılında
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yayınlanan AB Direktifi ise, üye ülkeleri, finansal olmayan raporlama çerçevesi
konusunda serbest bırakmış ve ana konu başlıklarını örneklerle açıklayarak,
raporlanmasını beklediği konuları net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu
çalışma, söz konusu bu direktif ve finansal olmayan raporlama rehberlerindeki
bu çeşitliliğin pratikte nasıl göründüğünü analiz etmek motivasyonu ile ortaya
çıkmıştır.
4.1. Araştırma Amacı ve Metodu
Bu çalışma BIST Kurumsal Yönetim endeksinde listelenen şirketlerin
finansal olmayan raporlamalarını inceleyerek direktif çerçevesinde finansal
olmayan raporlama eğilimlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırma yöntemi olarak içerik analizi kullanılmış ve söz konusu endekste
yer alan şirketlerin yıllık faaliyet, entegre ve sürdürülebilirlik raporları
incelenmiştir. İçerik analizi, yazılı, sözlü veya görsel dokümantasyonu
sistematik olarak analiz etmek için niteliksel veya niceliksel olarak
kullanılabilen bir yöntemdir. Sosyal bilimlerde yaygın şekilde kullanılmakta
olan içerik analizi (White ve Marsh, 2006, s.21);
1. Araştırma yapısı ve araştırma sorularının oluşturulması,
2. Araştırmanın veri kaynağının tanımlanması,
3. Analiz birimi ve örneklemi belirleme,
4. Kodlama çerçevesini belirleme,
5. Verileri analiz etme,
6. Sonuç ve tartışma, adımlarından oluşmaktadır.
Araştırmada, bu adımlara uygun olarak araştırma konusu ve örnekleme
karar verildikten sonra, AB Direktifi esas alınarak, ana başlıklar ve alt
başlıkların kodlanması suretiyle bir ölçek oluşturulmuştur. Oluşturulan ölçek,
direktifte yer alan 7 ana başlık ve 42 alt başlıktan oluşan 49 satır ve 20072020 yılları arasında zaman serisini gösteren 14 sütundan oluşmaktadır. Her
bir şirketin raporu incelenirken söz konusu ölçekte ilgili hücreye +1 sayı
eklenmiş, raporlama yapılmamış olan hücrelere ise herhangi bir işaretleme
yapılmamıştır. Bu şekilde elde edilen veriler, bir sonraki aşama olan verileri
analiz etme ve bulguları yorumlama bölümü için hazır hale getirilmiştir. Elde
edilen verilerden oluşan içerik, veri analizi sonucunda metinsel çıkarımlar
yapılarak değerlendirilmiştir.
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4.2. Örneklem
Araştırma kapsamında BIST’te yer alan endeksler incelenmiş olup;
SPK’nın kurumsal yönetim ile ilgili yayınladığı yeterlik etüdünde belirtildiği
üzere, şirketlerin yönetim kalitesinin sadece finansal durumlarla değil aynı
zamanda finansal konuların yanında ek diğer konuları da içermesi gerekliliği
ortaya çıkmıştır (SPK, 2005). Kurumsal yönetim kavramının tartışmaya
açtığı belli başlı konuları yönetim kurulunun çeşitliliği, yeni ve ek denetim
komitelerinin kurulması, kamunun detaylı olarak aydınlatılması, şeffaflığın
artması, yönetim kurulunun mali haklarının belirli bir politikaya bağlanması
ve mali tabloların uluslararası standartlara göre hazırlanması, denetimin
uzman, bağımsız ve tarafsız denetçilerce uluslararası standartlara göre
yapılması şeklinde sıralamak mümkündür (SPK, 2005). SPK tarafından
Kurumsal Yönetim İlkeleri konuları olarak sayılan bu konular kısaca
sürdürülebilirlik olarak adlandırılan finansal olmayan konuların raporlanması
ile ilgili düzenlemelerle benzerlik göstermektedir. Bu nedenle BIST’te yer alan
endekslerden XKURY araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir. XKURY,
Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören ve kurumsal yönetim
ilkelerine uyum derecelendirme notu 10 üzerinden en az 7, her bir ana başlık
itibarıyla 10 üzerinden en az 6,5 olan şirketlerin paylarından oluşmaktadır.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK’nın “Sermaye Piyasasında
Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar
Tebliği” kapsamında, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları
tarafından, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin olarak verilen
notu ifade etmektedir. Bir kurumsal yönetim derecelendirme notu, kurumların
hissedar haklarına verdikleri önemin, kamuyu aydınlatma faaliyetlerinin,
menfaat sahipleri ile ilişkilerinin ve yönetim kurullarının genel kredibilitesi
hakkındaki bir görüşüdür (Borsa İstanbul, 2021).
31 Ağustos 2007 yılından itibaren hesaplanmakta olan endeks 2021 yılı
Aralık ayı itibari ile 57 şirketten oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi
seçildikten sonra, zaman serisine karar vermek için, endekste yer alan
şirketlerin XKURY dışında BIST’te listelenme süreleri incelenmiştir. Kural
gereği bir şirketin XKURY endekste listelenebilmesi için Yıldız Pazar, Ana
Pazar ve Alt Pazar’da işlem görüyor olması gerekmektedir. Grafik 1’de
görüldüğü üzere örneklemde yer alan şirketlerin %88’i 11 yıl ve üzerinde
BIST’te listelenmektedir. Bu nedenle XKURY endeksinin kuruluş yılı olan
2007 araştırmanın zaman serisi başlangıcını oluşturmaktadır. Tüm şirketlerin
MART - NİSAN 2022

129

MALİ

ÇÖZÜM

2021 yılı raporları henüz yayınlanmadığından zaman serisi 2020 yılı ile
sınırlandırılmıştır. Buna göre araştırmanın örneklemi; XKURY’de listelenen
57 şirketin, 2007-2020 yılları arasında 14 yıllık verilerinden oluşmakta olup;
798 firma/yılı gözlemden oluşmaktadır. Ayrıca örneklemi oluşturan şirketlerin
sektörel dağılımı Grafik 2’de gösterilmiş olup; örneklemin büyük bir kısmının
finansal şirketlerden ve imalat şirketlerinden oluştuğu görülmektedir.

Grafik 1. Örneklemin BIST’te Listelenme Dağılımı

Grafik 2. Örneklemin Sektörel Dağılımı

4.3. Bulgular
Araştırmanın bulguları, raporlama ile ilgili bulgular; Kurumsal Yönetim
ilkelerine uyum derecelendirmesi bulguları; direktifin ana başlıklarına göre
analiz bulguları ve Kurumsal Yönetim Endeksi   Derecelendirmesi/AB
Direktifi puanlaması bulguları olmak üzere üç kısımda incelenmiştir.
4.3.1. Raporlama ile İlgili Bulgular
Örneklemde yer alan şirketlerin 14 yıllık zaman serisi boyunca
yayınladıkları faaliyet, entegre ve sürdürülebilirlik raporları incelendiğinde;
798 firma/yılı gözlemden ancak 708 firma/yılı gözleme ulaşılabilmiştir. Bazı
yıllarda şirketlerin finansal olmayan raporlama bilgilerine web sitelerinde
veya KAP üzerinden ulaşmak mümkün olmamıştır. Ulaşılabilen raporlar, ilk
olarak rapor türüne göre sınıflandırılmış olup, Grafik 3 örneklemde yer alan
şirketlerin incelenen rapor türlerini göstermektedir. Grafik 3’te görüldüğü
üzere örneklemde incelenen toplam raporların %60’ı faaliyet raporu, %26’sı
sürdürülebilirlik raporu ve ancak %3’ü entegre rapordan oluşmaktadır.
Toplam örneklemin %12’sinde ise (98 firma/yılı) raporlama olmayan gözlem
tespit edilmiştir. Grafik 4, raporların yıllar itibari ile durumunu göstermekte
olup, faaliyet raporları ilk yıldan son yıla doğru önce artış sonra azalış
eğilimindedir. Sürdürülebilirlik raporlamasının zaman serisinin son yıllarında
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artış gösterdiği ve entegre raporların bu endeks için 2016 yılından itibaren
söz konusu olduğu elde edilen bulgular arasındadır. 2016 yılından itibaren ise
raporlama bulunmayan gözlem bulunmamaktadır.

Grafik 3. Raporların Tür Bakımından Dağılımı

Grafik 4. Rapor Türlerinin Yıllara Göre Eğilimi

İkinci inceleme raporların sayfa sayıları bakımından yapılmış ve faaliyet
raporlarının sayfa sayılarının özellikle finansal olmayan raporlama konularının
etkisiyle son yıllarda artış gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda,
denetim raporu veya faaliyet raporu gibi raporların sayfa sayılarının, rapor
içeriğinin çeşitliliğine, paydaşlara ve kamuya bilgi aktarımının ve şeffaflığın
artışına işaret olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Fulop, 2018;
Tušek ve Ježovita, 2018). Grafik 5’te görüldüğü üzere örneklemde yer alan
şirketlerin ortalama rapor sayfa sayısı en düşük 102 sayfa ile 2010 yılında ve
en fazla 146 sayfa ile 2011 ve 2020 yıllarında gerçekleşmiştir. Endeksin yıllık
ortalama rapor sayfa sayısı yıllar itibari ile düzenli bir artış ya da azalış eğilimi
göstermemiş olup değişkenlik göstermektedir. Bu durum, raporlardaki tür ve
içerik çeşitliliğinin ve dağınık uygulamaların varlığına işaret etmektedir.

Grafik 5. Ortalama Rapor Sayfa Sayısı
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4.3.2. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Bulguları
XKURY, Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören ve kurumsal
yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu 10 üzerinden en az 7, her
bir ana başlık itibarı ile 10 üzerinden en az 6,5 olan şirketlerin paylarından
oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK’nın “Sermaye
Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin
Esaslar Tebliği” kapsamında, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme
kuruluşları tarafından, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin
olarak verilen notu ifade etmektedir. Bir kurumsal yönetim derecelendirme
notu, kurumların hissedar haklarına verdikleri önemin, kamuyu aydınlatma
faaliyetlerinin, menfaat sahipleri ile ilişkilerinin ve yönetim kurullarının genel
kredibilitesi hakkındaki bir görüşüdür (Borsa İstanbul, 2021). Derecelendirme
dört ana başlıkta ayrı ayrı hesaplamayı ve bir toplam puanı ifade etmektedir.
Toplam puanı etkileyen dört başlık; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve
şeffaflık, menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’ndan oluşmaktadır. Her
4 başlık ve toplam derecelendirme puanı için notlar; 0-10 arasında değer
almaktadır (Saha Kurumsal Yönetim, 2022).
Eğer derecelendirmeye tabi olan şirket, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne
uyum sağlamamış, gerekli politika ve önlemleri zayıf, şirket kurumsal yönetim
ilkelerine duyarlı değil ve menfaat sahipleri, kamuyu aydınlatma, şeffaflık ve
yönetim kurulu alanlarının hepsinde önemli zaafları var ise yatırımcı güveni
zedelenebilir ve maddi zararlar oluşabilir kaygısı ile bu şirkete dörtten daha düşük
bir puan verilmektedir. Eğer şirket yukarıda sayılan konulara asgari derecede uyum
sağlamışsa 4-5 puan, şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne orta derecede uyum
sağlamış ve gerekli politika ve önlemlerinin bir kısmını uygulamaya sokmuş ise
6 puan verilmektedir. Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne önemli ölçüde
uyum sağlamış ve çoğu gerekli politika ve önlemleri uygulamaya sokmuş ve çok
büyük riskler teşkil etmese de, bu alanların biri veya birkaçında bazı iyileştirmeler
yapmış ise 7-8 puan verilmektedir. Son olarak, şirket SPK Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlamış ve tüm politika ve önlemleri uygulamaya
sokmuş ise ve aynı zamanda kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini en üst
düzeyde kabul etmiş ise yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama
kategorisinde yer aldığı durum gözlenmektedir. Sayılan alanlarda işletmenin
zaafının bulunmadığı, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne en üst düzeyde dahil
edilmeye hak kazandığı düşünülmekte ve ilgili şirkete 9-10 puan verilmektedir
(Saha Kurumsal Yönetim, 2022).
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XKURY’de yer alan şirketler için SPK tarafından yetkilendirilen derecelendirme
şirketleri tarafından verilen notlar şirket web sitelerinde yayınlanmaktadır.
Grafik 6’da görüldüğü üzere 57 şirketten, 6 şirket derecelendirme puanlarını
raporlamamış olup; 10 şirketin 1-5 kez; 21 şirketin 6-10 kez ve 20 şirketin ise 1114 kez derecelendirme notunu web sitesinde yayınladığı görülmüştür. Puanlarını
raporlayan şirketlerden ise 14 yıllık zaman serisi boyunca, ortalaması en düşük
şirket 8,1 ve en yüksek şirket ise 9,58 puan olarak hesaplanmıştır. XKURY’nin
tüm yıllarda toplam ortalaması ise; 8,28 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 7, endeksin
toplam yıllık derecelendirme not ortalamalarını göstermekte olup; derecelendirme
puanlarının yıllık bazda ortalamasına bakıldığında yıllar itibari ile genel olarak
artan derecelendirme puanı (2017 hariç) grafiği görülmektedir. Endeksin yıllık
ortalamaları zaman serisi boyunca üst düzey (7-8) ve en üst düzey (9-10) uyum
kategorisinde yer almış olduğu görülmektedir. Bu yüksek not ortalamaları
örneklemin kurumsal yönetim, sosyal sorumluluk ve şeffaflık konularında üst
düzey uyumluluğuna işaret etmektedir.

Grafik 6. Derecelendirme Raporunun
Yayınlanma Sıklığı

Grafik 7. Yıllara Göre XKURY Derecelendirme
Puan Ortalaması

4.3.3. Direktifin Ana Başlıklarına Göre Analiz Bulguları
AB Direktifi finansal olmayan raporların genel olarak temel performans
göstergeleri olarak adlandırılan önemli açıklamaları ve göstergeye dayalı
açıklamaları içermesini önermektedir. Direktifin 1. maddesi kapsamında,
finansal olmayan raporlar; çevresel konular, sosyal ve çalışan konuları, insan
hakları konuları, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konuları, tedarik zinciri ve
ihtilaflı maddeler ile ilgili konularda işletmelerden bilgi talep etmektedirler. Bu
kapsamda, örneklemde yer alan şirketlerin finansal olmayan açıklamalarından
elde edilen bulgular çerçevesinde, Grafik 8’de toplam açıklamaların sırasıyla
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%44’ünün sosyal ve çalışan konularından, %24’ünün çevresel konulardan,
%12’sinin insan hakları konularından, %11’inin yolsuzluk ve rüşvetle
mücadele konularından ve %9’unun tedarik zinciri konularından oluştuğu
tespit edilmiştir. Diğer taraftan ise ihtilaflı maddeler hakkında herhangi bir
açıklamaya rastlanılmamıştır. Grafik 9 ise tüm açıklamaların zaman serisi
boyunca toplam değerinin artış eğilimini göstermektedir. 2007 yılında toplam
101 açıklama tespit edilmiş ve 2020 yılı sonunda açıklama sayısı on katı kadar
artış göstermiştir. Özellikle direktifin de yürürlüğe giriş tarihi olan 20162017 yıllarından sonra artış eğrisinin daha dik bir eğri oluşturduğu da dikkat
çekmektedir.

Grafik 8. Ana Konu Başlıklarına Göre Yüzde Dağılımı

Grafik 9. Yıllara Göre Raporlama Eğrisi

4.3.4. Çevresel Konular
Direktifinin 1. Maddesi kapsamında bir işletmenin, yapmış olduğu
faaliyetlerinin çevre üzerindeki fiili ve potansiyel etkileri, mevcut ve
öngörülebilir çevresel konuların şirketin gelişimini, performansını veya
konumunu nasıl etkileyebileceğine ilişkin ilgili bilgileri açıklamasını
beklenmektedir. Grafik 10, çevresel konuların yüzde dağılımını ve Grafik 11
ise çevresel konuların alt başlıklarının eğilimini göstermektedir.
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Direktifinin 1. Maddesi kapsamında bir işletmenin, yapmış olduğu
faaliyetlerinin çevre
üzerindeki fiili ve potansiyel etkileri, mevcut ve öngörülebilir çevresel konuların şirketin gelişimini,
performansını veya konumunu nasıl etkileyebileceğine ilişkin ilgili bilgileri açıklamasını
beklenmektedir. Grafik 10, çevresel konuların yüzde dağılımını ve Grafik 11 ise çevresel konuların alt
başlıklarının eğilimini göstermektedir.

Grafik 10. Çevresel Konuların Yüzde Dağılımı
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Grafik 11. Çevresel Konuların Artış Eğilimi
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4.3.5.
Sosyal ve Çalışan Konuları
Direktif, işletmelerin yapmış olduğu faaliyetlerde sosyal ve çalışan
konusuna hassasiyetle yaklaşmaları gerektiğine vurgu yapmıştır. Bu kapsamda
Grafik 12 sosyal ve çalışan alt konu başlıklarının dağılımını ve Grafik 13 ise
alt konu başlıklarının yıllara göre artış eğilimi göstermektedir.

Grafik 12. Sosyal Konuların Yüzde Dağılımı

Grafik 12’de görüldüğü üzere sosyal konulardan en fazla raporlanan iki
alt konu başlığı sırasıyla; cinsiyet/istihdam gibi çeşitlilik konuları ve tüketici
memnuniyeti/etkili pazarlama konularıdır. Raporlarda yer alan şirketlerin
toplam çalışan sayısı; çalışanların kadın/erkek dağılımı, sözleşmeli/ kadrolu
dağılımı, ebeveyn izni verilmesi, iş kazalarında uygulanan prosedürler gibi
bilgileri vermekte daha şeffaf oldukları, ancak ebeveyn iznine ayrılanların,
işten ayrılanların cinsiyete göre dağılımı, istihdam edilen engelli sayısı,
işten çıkarılan engelli çalışan sayısı, iş kazasına uğrayan çalışan sayısı gibi
konularda daha yüzeysel ve bilgilendirici olmayan açıklamalarda bulundukları
tespit edilmiştir.
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Grafik 13. Sosyal Konuların Artış Eğilimi

Diğer yandan, Uluslararası Çalışma Örgütü ilkelerini uyguladıklarını
hemen her yıl ifade eden şirketlerin toplam şirketlere oranının %7; sendikal
haklarla ilgili açıklamalarda bulunanların toplam şirketlere oranı ise ancak %
8 olarak hesaplanmıştır.
4.3.6.
İnsan Hakları Konuları
Direktif, işletmelerin, insan haklarına saygı konusuna özellikle önem
vermeleri gerektiğini ve finansal olmayan raporlama süreçlerinin etkilerine
ilişkin önemli bilgileri açıklamalarını istemektedir. Bu bağlamda Grafik 14
insan hakları konularının yüzde dağılımını, Grafik 15 insan hakları konularının
yıllara göre artış eğilimini göstermektedir. Grafik 14’de görüldüğü üzere ilgili
paydaşlarla etkileşim, şikayetleri alma ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gibi
konular en fazla raporlanan konu başlıkları olarak gerçekleşmiştir. Öncelikle
şikayetleri alma konusunda, oluşturtulan şikayet hatları, müşteri memnuniyeti,
müşteri temsilciliği gibi uygulamalardan daha çok ve sık bahsedildiği, ancak
yine bu kanallardan şikayet gelip gelmediği veya gelen şikayetler hakkında
bilgilendirmede bulunulmadığı görülmüştür.
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Grafik 15. İnsan Hakları Konularının Artış Eğilimi

4.3.7.
Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele
22
Direktifin işletmelerden açıklama beklediği bir diğer başlık yolsuzluk ve
rüşvetle mücadele konularıdır. Bu kapsamda Grafik 16, örneklemin bu konudaki
açıklamalarını göstermektedir. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konuları diğer
konu başlıklarından farklı olarak şirket web sitelerinde “Yolsuzluk ve Rüşvetle
Mücadele Politikası” başlığı altında ayrıca açıklama yapılan bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda ülkemizde yolsuzluk ile ilgili birçok yasal
düzenleme olmakla birlikte bu yasal düzenlemelerde çok farklı uygulamalar
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yer almaktadır (Demir, 2020). Grafik 16, yolsuzlukla mücadele konusunda
yapılan açıklamaların yüzde dağılımını göstermekte olup; en fazla açıklamanın
yolsuzlukla mücadele politikaları alt başlığında yapıldığını, yolsuzlukla ilgili
risk değerlendirmesi ve alınan önlemlerin en fazla raporlanan ikinci konu
olduğunu göstermektedir. Yolsuzlukla mücadelede personel eğitimi yine
direktifin açıklanmasında fayda gördüğü konu başlıklarından biri olup; bu
konuda verilen eğitimler hakkındaki açıklamalar en çok raporlanan üçüncü
konu olarak tespit edilmiştir.

Grafik 16.Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Konularının Yüzde Dağılımı

Grafik 17’de görüldüğü üzere genel bilgilere yer veren politikalar,
önlemler gibi konu başlıkları ile karşılaştırıldığında ihbar mekanizmalarının
kullanımı, rekabete aykırı davranışlar gibi alt başlıkların artışının düşük
hızda seyretmiştir. Hemen her şirketin web sitesinde yolsuzlukla mücadele
politikaları ile ilgili raporlama görülmüş, ancak bu konuda da; tespit edilen
yolsuzluk sayısı, yolsuzluğa karışan personel sayısı veya yürütülen yasal
işlemlerle ile ilgili yalnızca iki açıklamaya rastlanılmıştır.

MART - NİSAN 2022

139

MALİ

ÇÖZÜM

Grafik 17. Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Konularının Artış Eğilimi

4.3.8.
Diğer Konular
Direktifin, üzerinde durduğu diğer başlıklı son iki alt konudan ilki tedarik
zinciri diğeri ise ihtilaflı minerallerdir. Tedarik zinciri, bir işletmenin, tedarik
zincirinde bulunan işletmeleri ile ilgili raporlamalarını içermektedir.

Grafik 18. Tedarik Zinciri Konularının Yüzde Dağılımı

Grafik 18, tedarik zinciri konularının yüzde dağılımını göstermekte
olup; işletmelerin tedarikçiler üzerindeki etkisi konu başlığının toplam
raporlamaların neredeyse yarısını oluşturduğu görülmektedir. Bu alt başlık
işletmelerin tedarikçi ilişkilerinde izledikleri politikaları, ödeme süreleri
gibi konuları içermekte olup, yine genel açıklamalardan oluşan bir finansal
olmayan bilgi türü olarak kabul edilmektedir. Bu açıklamalarda; şirketlerin,
özellikle çocuk işçi çalıştırılması, insan haklarına aykırı çalışan uygulamalarına
karşı oldukları; bu tür faaliyetleri bulunan tedarikçilere karşı tutumlarını
gösteren ifadeler yer almaktadır. Ancak yine başlıkların büyük çoğunluğunda
olduğu gibi, tespit edilen insan hakları ihlalleri, yaptırım uygulamaları gibi
açıklamalara rastlanılmamıştır.
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Diğer başlığının altındaki ikinci alt konu İhtilaflı mineraller konusu
olup; çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerden kalay, tantal,
tungsten ve altın tedarik zincirlerinin sorumlu olmasını sağlamak için gerekli
özeni gösteren ilgili bilgileri açıklanması istenmektedir. Ancak yapılan
incelemede, örneklemde yer alan şirketlerin bu konu ile ilgili açıklamalarına
rastlanılmamıştır.
4.4. Kurumsal Yönetim Endeksi   Derecelendirmesi ve AB Direktifi
Puanlaması
Bu çalışma, Türkiye’de finansal olmayan raporlama eğiliminin AB
direktifi kapsamında incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş ve son olarak
elde edilen bulguların örneklemin önemli bir özelliği ve ayrılmaz parçası
olan Kurumsal Yönetim Uyum İlkeleri Derecelendirmesi ile karşılaştırılması
yapılmıştır. Örneklem bölümünde anlatıldığı üzere, XKURY şirketlerinin
almış oldukları derecelendirme notlarının kapsamı finansal olmayan
raporlama amaçları ile paralellik göstermektedir. Bu paralellik bu araştırmada
örneklemin XKURY endeksi olarak belirlenmesinin ana motivasyonudur. Bu
bağlamda, bu notlar ile karşılıklı değerlendirilmek üzere, örneklemin yıllık
bazda bir finansal olmayan raporlama yüzdesi hesaplanmıştır. Bu hesaplama,
araştırma ölçeğinde yer alan ve direktifin açıklama yapılmasını istediği her
bir konu başlığında gerçekleşen raporlamalar ile beklenen raporlamaların
yüzdesi alınarak gerçekleştirilmiştir. Grafik 19, söz konusu hesaplama
sonucunu göstermekte olup; başlangıç yılı olan 2007 yılında beklenen
raporlamaların ancak %4; direktifin yürürlüğe girdiği yıl olan 2017 yılında
%29 ve son olarak 2020 yılında ise %44’ü oranında raporlama gerçekleştiği
belirlenmiştir. XKURY Kurumsal Yönetim Derecelendirme Puan Ortalaması
(Grafik 7) ile birlikte düşünüldüğünde, zaman serisi boyunca üst düzey ve en
üst düzey derecelendirme notu verilen şirketlerin finansal olmayan raporlama
eğilimlerinin bu notlar ile paralel olmadığı bulgusunu ortaya koymaktadır. Bu
tespit Türkiye’de finansal olmayan raporlama konusunda çalışmaların devam
edeceğine işaret etmektedir.
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Grafik 19. Yıllık AB Direktifi Raporlama Yüzdesi

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
SONUÇ
VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışma, Türkiye’de finansal olmayan raporlama eğiliminin önemini ortaya koymak ve
Bu
çalışma, Türkiye’de finansal olmayan raporlama eğiliminin önemini
değişen raporlama alışkanlıklarına vurgu yapmak amacıyla yapılmıştır. Finansal olmayan bilgilerin
ortaya koymak ve değişen raporlama alışkanlıklarına vurgu yapmak amacıyla
açıklanması şirketlerin tüm paydaşları için önemli bir bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Bu nedenle
yapılmıştır. Finansal olmayan bilgilerin açıklanması şirketlerin tüm paydaşları
şirketlerin bu konudaki davranış eğilimlerinin iyileştirilmesi piyasaların daha güvenilir yatırım
için önemli bir bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Bu nedenle şirketlerin bu
ortamlarına dönüşmelerine katkı sağlamaktadır. Finansal olmayan raporlamada tek düzen bir sistem
konudaki davranış eğilimlerinin iyileştirilmesi piyasaların daha güvenilir
bulunmadığından bu konuda son yıllarda yapılmış önemli düzenlemelerden biri olan AB Finansal
yatırım ortamlarına dönüşmelerine katkı sağlamaktadır. Finansal olmayan
Olmayan Raporlama Direktifinde yer alan konu başlıklarından oluşan bir çerçeve çizilmiştir. Bu
raporlamada tek düzen bir sistem bulunmadığından bu konuda son yıllarda
çerçeve kapsamında BIST XKURY şirketlerinin 2007-2020 yıları arasında yayınladıkları çeşitli
yapılmış önemli düzenlemelerden biri olan AB Finansal Olmayan Raporlama
raporlar incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda örneklemin finansal olmayan raporlama
Direktifinde yer alan konu başlıklarından oluşan bir çerçeve çizilmiştir. Bu
konusundaki genel eğiliminin küresel eğilime benzer şekilde artış yönünde olduğu görülmüştür.
çerçeve kapsamında BIST XKURY şirketlerinin 2007-2020 yıları arasında
Şirketlerin finansal olmayan bilgilerin raporlanmasına ilgi ve dikkatlerinin ve raporlarda yer alan
yayınladıkları çeşitli raporlar incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda
açıklamaların yıllar itibariyle nicelik ve nitelik olarak arttığı tespit edilmiştir. Çalışmanın diğer nihai
örneklemin finansal olmayan raporlama konusundaki genel eğiliminin küresel
tespitleri:
eğilime benzer şekilde artış yönünde olduğu görülmüştür. Şirketlerin finansal
• Örneklemde
yer alan
şirketlerin faaliyet
alışkanlıklarınınve
devam
ettiği, sürdürülebilirlik
olmayan
bilgilerin
raporlanmasına
ilgiraporu
ve dikkatlerinin
raporlarda
yer alan
raporlamasının
zaman
içinde
artmaya
başladığı
ancak
entegre
raporlamanın
halen
çok fazla
açıklamaların yıllar itibariyle nicelik ve nitelik olarak arttığı tespit edilmiştir.
yaygınlaşmadığı,
Çalışmanın
diğer nihai tespitleri:
• Örneklemde yer alan şirketlerin faaliyet raporu alışkanlıklarının devam
ettiği, sürdürülebilirlik raporlamasının zaman içinde artmaya başladığı
ancak entegre raporlamanın halen çok fazla yaygınlaşmadığı,
25
• Raporların isim farklılıklarının yanı sıra, sayfa sayılarının bazı yıllar
artarken bazı yıllar azaldığı buna bağlı olarak ta raporlanan konu
sayısında dalgalanma olduğu, aynı şekilde içeriklerin de çeşitlilik arz
ettiği,
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Zaman serisi boyunca şirketlerin raporlama eğiliminin genellikle artış
gösterdiği, ancak finansal olmayan raporlamanın zorunlu bir şekil şartı
olmaması nedeniyle bazı ara yıllarda düşüşler gözlemlendiği,
Örneklemin kurumsal yönetim derecelendirme notunun tüm yıllarda
üst düzey (7-8) ve en üst düzey (9-10) uyum aralığında olduğu,
Direktif ana konu başlıklarından «sosyal ve çalışan» ve «çevresel»
konuların en fazla raporlandığı, ihtilaflı mineraller ile ilgili hiçbir
açıklamaya rastlanılmadığı,
İnsan hakları, çalışan hakları ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda
yapılan raporlamaların çoğunlukla «politikalar, tedbirler ve bu
konulara verilen önemden» bahsedildiği, ancak istatistiki raporlama
yapılmadığı,
Direktifte yer alan tüm konu başlıklarından ihtilaflı mineraller başlığı
hariç her konuda en az bir kez açıklamaya rastlanıldığı, ancak yapılan
açıklamaların gerçekleşen durumları açıklamaktan çok genel durum
ve yaklaşımı ifade ettiği,
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Puanları ile direktif yüzdesi
karşılaştırıldığında, kurumsal yönetim puanı göreceli olarak daha
yüksek seyrederken; direktife göre hesaplanan yüzdelerin daha düşük
seyrettiği şeklinde sıralanmıştır.

Son olarak, finansal olmayan raporlamada genel sorunlar olarak, açıklanan
bilgilerin çeşitliliğinde sınırsızlık, raporların okunabilirlik, anlaşılabilirlik
ve karşılaştırılabilirliğini etkileyen çok geniş kapsamlı açıklama, bilgilerin
genel ifadelerden oluşması, şirketler için rahatsız edici olan verilerin göz ardı
edilmesi ve yeşil yıkama gibi sorunların örneklem içinde geçerli olduğu ifade
edilmelidir. Önümüzdeki yıllarda özellikle AB Finansal Olmayan Raporlama
Direktifinin yeni versiyonunun ve Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartlarının
yürürlüğe girmesi ile birlikte finansal olmayan raporlamanın dezavantajlarının
azaltılarak beklenen faydaların sağlanacağı ümit edilmektedir.
Her bilimsel araştırma gibi bu çalışmanın da başta örneklem olmak üzere bir
takım kısıtları bulunmaktadır. Finansal olmayan raporlamanın doğası gereği
karşılaştırma zorlukları, çalışmanın diğer önemli kısıtı olarak ifade edilebilir.
Gelecek çalışmalarda, sürdürülebilirlik standartlarının da yayınlanması ile
çalışmaların geniş örneklemde gerçekleştirilmesi ve bu sayede çalışmaların
daha yaygın geçerliliğe ulaşılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
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