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GĠRĠġ
ĠĢletmeler, çeĢitli ekonomik ve sosyal faktörleri bir araya getirerek insan ve toplum
ihtiyaçları için gerekli olan mal ve hizmetleri üreten ve bu faaliyetleri neticesinde kar beklentisi
içinde olan kuruluĢlardır. Bu kuruluĢların faaliyetlerini karlı bir Ģekilde yürütmeleri ve daha da
önemlisi faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayabilmeleri için kullandıkları kaynaklara ve müĢterisi
olan topluma gereken değeri atfetmeleri gerekmektedir. ĠĢletmeler üretim faaliyetlerini
gerçekleĢtirdikleri coğrafya üzerinde bazı olumsuzluklara yol açmaktadırlar. Günümüzde,
sanayileĢmenin gittikçe hızlanması ve sanayi iĢletmelerinin ölçeklerinin büyümesi bu iĢletmelerin
doğal çevreye olan etkilerini gittikçe artırmıĢtır. 20-25 yıllık geçmiĢte sanayi iĢletmelerinin doğaya
vermiĢ oldukları zararlar yöresel bazda oluĢmakta iken, günümüzde zarar gören doğa bölgesel hatta
kıtasal düzeye ulaĢmıĢtır.
ĠĢletme faaliyetleri neticesinde ekonomik değeri olmayan ve hatta çevreye zararlı olabilecek
atıklar ortaya çıkabilmektedir. Ekonomik değeri olmayan artık mallar ve çevreye zararlı atıkların
zararlı etkilerinin giderilmesi iĢletmeler için maliyet unsuru olmaktadır. Atıkların düzeyinin
belirlenmesi, bu atıkların ortadan kaldırılması veya asgari düzeye indirilmesi için gerekli düzeltici
faaliyetlerin yapılabilmesi için çevresel muhasebeden faydalanılmalıdır.
Bu çalıĢma iĢletmenin üretim faaliyeti sonucu oluĢan atık maliyetlerinin raporlanarak ortaya
koyulması amacıyla hazırlanmıĢtır. Bu amaçla hazırlanan çalıĢmada çevre muhasebesi kavramını
bir bütün olarak anlatabilmek için birinci bölümde iĢletme-doğal çevre iliĢkisi açıklanmaya
çalıĢılmıĢ, ikinci bölümde çevre muhasebesinden çeĢitli yönlerden bahsedilecek ve son bölümde
çevre muhasebesi kapsamında hazırlanmıĢ çevresel raporlama örnekleri üzerinde bir değerlendirme
yapılmıĢtır.
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
1. ĠġLETME – DOĞAL ÇEVRE ĠLĠġKĠSĠ
1.1. Genel Açıklama
ĠĢletme doğal çevre iliĢkisi iĢletmenin kuruluĢuyla baĢlayan ve iĢletmelerin faaliyetleri
durana kadar devam eden iliĢkidir ve olumsuz anlamda bir iliĢki olarak algılanmıĢtır. Örneğin,
iĢletmeler üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan katı ve sıvı atıklar, bacalardan çıkan zehirli
gazlar, gürültü kirliliği vb. hep olumsuz örnek oluĢtururlar (Akdeniz, 2010: 11).
1.2. Çevre Kavramı ve Tanımı
Genel olarak çevre kavramı, doğa ile insan arasındaki iliĢkileri ifade etmektedir. Çevre
kavramının kapsamı açısından, bu kavram ile yakından ilgili olan ekoloji ve ekosistem
kavramlarını da açıklamak gerekmektedir. Ekoloji ve ekosistem kavramlarının tanımlanması, çevre
kavramı ile ilgili tanımlamalara temel oluĢturacaktır (Saçlı, 2009: 27). Haeckel, ekoloji ile en geniĢ
anlamda bütün var oluĢ Ģartları da dahil olmak üzere, organizmanın çevre ile olan iliĢkilerini
inceleyen bilim alanını anlattığını ileri sürmektedir (Noyan, 1991: 13). Ekoloji, canlılarla doğa
arasındaki iliĢkiyi inceleyen bilim dalıdır. Ekosistem, belli bir alanda yaĢayan ve birbirleriyle
sürekli iliĢki içinde olan canlılarla cansız öğelerin oluĢturduğu bütünü ifade etmektedir (Karacan,
2007: 5). ĠĢletme çevresi iĢletmenin dıĢında kalan, fakat iĢletmeyle doğrudan veya dolaylı olarak
ilgili olan ve iĢletmenin yapısını, süreçlerini ve yönetimini etkileyen unsurların bütünü biçiminde
tanımlanabilir (Aygün, 2009: 5).
Literatürde çevreyle ilgili çok değiĢik tanımlamalar yapılmıĢtır. Çevre kavramının genel
kabul görmüĢ, evrensel bir tanımı yoktur. Ancak konuyla ilgilenenler çevre kavramını çeĢitli
biçimlerde tanımlamıĢlardır. AĢağıda bu tanımlamalardan birkaç tanesine yer verilmiĢtir. Genel
anlamıyla çevre, insan, tarih ve doğa varlıklarının birbirleriyle iliĢki ve etkileĢim içinde bulunduğu
bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Doğa ve doğada yer alan insan yapısı öğelerin tamamı
çevre kavramını oluĢturmaktadır. Yani çevre, insan ve onu çevreleyen her Ģeyden oluĢmaktadır.
Çevre, insan faaliyetleri ve canlı varlıklar üzerinde hemen veya süre içinde dolaylı ya da dolaysız
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bir etkide bulunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belli bir zamandaki
toplamıdır. Buna göre çevre (Aymaz, 2009: 10);
- Ġnsanların birbirleriyle olan iliĢkilerini ve bu iliĢkiler sonucunda ortaya çıkan etkileĢimleri,
- Ġnsanın, bitki ve hayvan türleriyle olan karĢılıklı etkileĢimlerini,
- Ġnsanın, canlıların yaĢamını sürdürdüğü ortamdaki, tüm cansızlarla, yani, hava, su, toprak,
yer altı zenginlikleri ve iklimle olan karĢılıklı iliĢki ve etkileĢimlerini anlatmaktadır.
Çevre, insanın diğer insanlarla olan karĢılıklı iliĢkilerini, insanların bu iliĢkiler sürecinde
birbirini etkilemesini, insanın kendi dıĢında kalan tüm canlı varlıklarla, yani bitki ve hayvan
türleriyle olan karĢılıklı iliĢkilerini ve etkileĢimini, insanın canlılar dünyası dıĢında kalan, ama
canlıların yaĢamlarını sürdürdükleri ortamdaki tüm cansızlarla, yani, hava, su, toprak, yeraltı
zenginlikleri ve iklimle olan karĢılıklı iliĢkilerini ve bu iliĢkiler çerçevesindeki etkileĢimi anlatır
(ġenel, 2004: 4). Çevre, Canlıların yaĢamları boyunca iliĢkilerini sürdürdükleri ve karĢılıklı olarak
etkileĢim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı, ifade eder
(2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2006, madde: 2).
Çevre, insan veya bir baĢka canlının fiziksel ve kimyasal iĢlevlerini sürdürdüğü ortam
Ģeklindedir. Canlı varlıklar ister tek ister toplu olarak organik veya inorganik unsurlardan meydana
gelen ortamlarda yaĢar ve geliĢirler. Yine bu canlılar, yaĢadıkları alanda bulunan unsurlar ile
karĢılıklı fonksiyonel bağlantı ve etkileĢim halinde bulunurlar Çevre kavramının geniĢ olması,
sınırlarının belirsiz görünmesi, çevreyi tanımlamada basitleĢtirmelere yol açmıĢtır. Bu açıdan çevre
kavramı niteliği açısından fiziksel ve toplumsal çevre olarak ikiye ayrılmıĢtır (Yağlı, 2006: 4);
Fiziksel çevre, Ġnsanın yaĢadığı, varlığını, özelliğini ve niteliğini fiziksel olarak algıladığı
ortamdır. Fiziksel çevre de doğal çevre ve yapay çevre olarak ikiye ayrılabilir. Buna göre doğal
çevre, insanın oluĢumunda katkıda bulunmadığı, hazır bulduğu çevredir. Doğal çevrenin
bileĢenleri; insan, bitki ve hayvan topluluklarından oluĢan canlı öğeler ile canlı varlıkların
yaĢamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan hava, su, toprak gibi cansız öğelerden oluĢur. Bu
çevrenin temel özelliği, insan elinden çıkmamıĢ olmasıdır. Bir baĢka tanıma göre, “iklim,
morfolojik durum, jeolojik yapı, coğrafi durum, bitki ve hayvan varlığı düĢünülmektedir (Yazıcı,
2007: 56).Yapay çevre, çevre ortamı insanın bilgi ve kültür birikimine dayanarak, doğal çevresinde
yerüstü ve yeraltı zenginliklerini kullanarak yarattığı çevredir. Kentsel ve kırsal özelliğine
bakılmaksızın yerleĢim alanlarının hepsi yapay çevreyi oluĢturur. Bu çevrenin temel özelliği ise,
doğal çevrenin aksine, tümüyle insan tarafından oluĢturulmuĢ olmasıdır. Yapay çevre üretildiği
zamanın toplumsal gereksinimlerine ve sosyo-ekonomik sistemine göre biçimlenir. Çevre açısından
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insan faktörü belirleyici bir rol üstlenir. Ġnsanoğlunun faaliyetleri sonucundan olumsuz etkilenen
doğal çevre zamanla yapay çevreye dönüĢmektedir. Bir baĢka tanıma göre “insanlığın
baĢlangıcından günümüze dek uzanan toplumsal ve ekonomik evrim sürecinde, büyük ölçüde doğal
çevreden yararlanılarak insan eliyle yaratılan tüm değer ve varlıkları kapsamaktadır (TaĢdemir,
2011: 7).
Toplumsal çevre, Bir fiziksel çevre içinde bulunan insanların ekonomik, sosyal, siyasal
sistemleri gereği yarattıkları iliĢkilerin tümü toplumsal çevreyi oluĢturur. Fiziksel çevre ile
toplumsal çevre birbirini tamamlayan iki kavramdır. Her fiziksel çevrenin içinde toplumsal çevre
yer alır. Bu çalıĢmada fiziksel çevre, doğal çevre-iĢletme iliĢkisi üzerinde durulacaktır.
1.3. ĠĢletme-Doğal Çevre ĠliĢkisi
ĠĢletme, doğrudan veya dolaylı olarak insan ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla tedarik ettiği
üretim faktörlerini optimal Ģekilde birleĢtirerek mal ve hizmet üreten ekonomik ve teknik birim
olarak tanımlanır. ĠĢletmenin doğal çevresi ile iliĢkisi genel olarak iki boyutludur. Birisi iĢletme
içine yönelik olan yani çalıĢanlarla ve iĢ yerleriyle iliĢkiler, diğeri ise iĢletme dıĢına yönelik yani
doğal çevreyle iliĢkileridir. ĠĢletmeler girdi olarak bazı üretim faktörlerine ihtiyaç duyarlar. Bu
üretim faktörlerinden biriside doğal kaynaklardır. Doğal kaynaklar grubuna toprak, madenler,
akarsular, göller, denizler, vb. girmektedir. Mal ve hizmet üretiminde bu kaynaklardan en az birisi
girdi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle iĢletme-doğal çevre iliĢkileri daha tedarik noktasında
baĢlamaktadır. ĠĢletmelerin doğal çevreyle iliĢkili olduğu baĢka nokta ise üretimdir. Çünkü üretin
esnasında ortaya çıkan atıkların, bacadan çıkan dumanların ve rahatsız edici gürültünün çevreye
etkileri inkar edilemez bir gerçektir. ĠĢletme-doğal çevre iliĢkisinin son noktası ise, mal ve hizmetin
tüketiciye ulaĢtıktan sonra kullanılmasıdır. Özellikle, ürünlerin kullanılması sırasında ürünün insan
sağlığına etkisi dıĢında ürünün ambalajlarının çevreyi kirletmesi sonucu doğal çevre-iĢletme iliĢkisi
tekrar gündeme gelmektedir. Bu iliĢki ġekil-1’de gösterilmiĢtir (Kaya, 2006: 30-31) ;
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ġekil 3: Tüketim Süreci
GĠRDĠLER

ÜRETĠM SÜRECĠ

ÇIKTILAR
Atıkların

Enerji

Yok Edilmesi
Son
Tüketim
Ekonomik

Atıkların
Değerlendirilmesi

Mallar

Kaynak: Alpulgan vd., 1993: 467
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Çevre kirlenmesinden en çabuk, en kolay ve en çok etkilenen sudur. Çünkü her türlü kirlilik
suyla temizlenmektedir. Teknolojik geliĢmelere bağlı olarak fabrika atıkları, deniz taĢıtlarından
çıkan yanmıĢ yağlar, mazot ve katranlar, ilaç ve kâğıt fabrikalarından çıkan zararlı kimyasal
maddeler, tarım ilaçları ve gübreler, evlerde kullanılan bulaĢık deterjanları değiĢik yollarla sulara
karıĢır ve kirlenmeye yol açar. Su, biyolojik kirlenme sonucunda önemli bir hastalık kaynağı hâlini
alır. Sularda fenol türevleri, kurĢun, amonyak olduğunu düĢünerek bunların hangi hastalıklara yol
açtığını görelim. Fenol türevleri: Beyinde ve dolaĢım sisteminde bozukluk, böbrek yetmezliği,
boğazda Ģiddetli yanma, kusma, mide kanaması, mide krampları, Ģok, solunum durmasına yol açar.
KurĢun: Beyin, böbrekler, karaciğer ve mide, bağırsak sistemi ile kemik iliğinde hastalıklara yol
açar. Amonyak: Boğaz, yemek borusu ve bağırsak sisteminde tahriĢler, bulantı, kusma, mide
ağrıları gibi rahatsızlıklara yol açar (http://egitek.meb.gov.tr).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
2. ÇEVRE MUHASEBESĠ
2.1. Çevre Muhasebesi Tanım ve Açıklaması
Nüfus büyümesi ve endüstrileĢme özelliklede sanayileĢmiĢ ülkelerin sürekli dünya
kaynaklarını kullanması nedeniyle, yenilemeyen kaynaklar üzerinde baskı yaratmıĢ, çevre ilgisinin
yükselmesine yol açmıĢ, ve çevre kalitesine tehdit oluĢturmaktadır (Altuğ, 2008: 259). Çevresel
sorunların, teknolojik geliĢmeler ve bunların uygulamaya konulması ile birlikte fazlalaĢma eğilimi
gösterdiği bilinmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren hızla geliĢen küreselleĢme olgusu hem çevre
bilincinin etkin biçimde yaygınlaĢmasına yol açmıĢ, hem de çevre korumacılığı konusunda
ulusların birlikte hareket etmelerini kolaylaĢtırıcı etki sağlamıĢtır. Genel kuralları olan muhasebe ve
muhasebenin bugünkü evrenselliğini sağlayan unsur, tüm ulusların birlikte kullandığı çift yanlı
kayıt yöntemi olmasından ileri gelmektedir. Tek düzen hesap planı ve finansal tablolar her zaman
finansal anlamda ele alınmıĢ ve kurumun kendi çıkarı, ortakların çıkarı, yabancı kaynaklar
dolayısıyla üçüncü kiĢilerin çıkarı ve birde doğal paydaĢ olarak devletin çıkarı ön planda
tutulmuĢtur. Bu çıkar grupları içinde asıl doğal paydaĢ olan çevre henüz gerekli yerini alamamıĢtır.
Bütün bunlara rağmen, çevresel sorunların daha çok geliĢmiĢ ülkelerde ortaya çıkmasının da etkisi
ile çevre muhasebesi kavramı giderek geliĢmektedir. Günümüzde çevreye iliĢkin kaynaklar
tükendikçe önemi daha belirgin hale gelmekte ve toplumun tüm katmanları daha duyarlı hale
gelmektedir. ĠĢletmelerinde toplumun bir parçası olarak çevreye bakıĢ açısı değiĢmektedir.
Toplumun bu duyarlılığına cevap verebilmek için gün geçtikçe çevre muhasebesinin de önemi
artmaktadır (Aktürk vd., 2009: 816-817). Çevre muhasebesi, yeĢil muhasebe olarak da
adlandırılmaktadır.
Muhasebenin yeĢillenme süreci içinde uluslararası literatürde çokça karĢılaĢılan “YeĢil
Muhasebe” terimi Türkiye’de pek kullanılmamaktadır. Bunun olası en önemli nedeni “yeĢil”
renginin “yeĢil sermaye” de olduğu gibi doğadan veya çevreden çok dini bir çağrıĢım yapmasıdır.
Bunun yerine “çevre muhasebesi” terimi daha çok tercih edilmektedir. Ancak son yıllarda daha
geniĢ bir çerçeveye sahip olduğu gerekçesiyle çevre muhasebesi yerine “çevresel muhasebe” terimi
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kullanılır olmuĢtur. Diğer yandan bazı çalıĢmalarda “ekolojik muhasebe” teriminin kullanıldığı
görülür (Kırlıoğlu ve Can, 2006: 3).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Tablo 1 : Çevresel Muhasebenin Kullanım Alanları
Çevre muhasebesi ÇeĢidi

Odak Noktası

Ġlgilenenler

Milli Gelir Muhasebesi

Ülke

DıĢ Devre

Finansal Muhasebe

ĠĢletme

DıĢ Devre

Yönetim Muhasebesi

ĠĢletme, bölüm, tesis, mamul hattı, veya sistem

Ġç Çevre

Kaynak: Yereli ve Akın, 2009: 71
Çevre muhasebesinin temel felsefesi; doğal çevrenin önemini çok çarpıcı olarak ifade eden,
Kuzey Amerika yerlilerinin “ Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu çocuklarımızdan
ödünç aldık ” atasözü ve benzeri görüĢlere dayanmaktadır. Buradan yola çıkarak; doğal çevreye
verilen zarar veya doğal çevreye kazandırılan değerlerin, globalleĢme süreci içinde bulunan
dünyamızın hem mikro hem de makro düzeyde sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı içinde
değerlendirilebilmesi ve ortaya konulabilmesinin sağlanması amacıyla çevre muhasebesi
düĢüncesinin gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Ġnsanoğlu yaĢadığı süre içinde dünyanın kendisine
sunduğu nimetlerden tüketerek faydalanmaktadır. Yapılan tüketim insanın kendi dönemi için bir
kar olarak ortaya çıkmaktadır, ancak yapılan tüketimin tekrar yerine konulamaması durumunda
ġekil 4’de gösterildiği gibi dünyanın bir zararı olarak ortaya çıkacaktır. Bu da, doğanın
sermayesinden kullanması, sermayesinin azalması demektir (Özkol, 1998: 18).
ġekil 4 : Doğal Miras Kullanımı

Kaynak: Özkol, 1998: 19
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ġekilde görüldüğü üzere önceki nesilden 120 birim kaynak mirası alan nesil 20 birimini
kullanarak kendinden sonraki nesle kullanılmak üzere 100 birim kaynak bırakmıĢ, aynı Ģekilde 100
birimi alan nesil 20 birimini kullanarak sonraki nesle 80 birim bırakmıĢtır. Bu döngünün bu Ģekilde
yıllarca devam etmesi sonucu doğal kaynakların tamamının bir gün tükeneceği elbette
kaçınılmazdır.
2.2. Çevre Muhasebesinin Amaçları
Çevresel muhasebe, hem makro ekonomik, hem de mikro ekonomik düzeyde amaçlara
sahiptir. “Çevresel muhasebenin en genel amacı, bilgi üretmek ve bu üretilen bilgilerle çevre ve
ekonomi arasındaki etkileĢimi açıklamaya çalıĢmaktır. Bu amaç, makro ekonomik açıdan, çevresel
kaynakların parasal değerlerini belirleyerek, onları ulusal gelir hesaplarında göstermek ve böylece
ekonomik verilerle çevresel verileri aynı çatı altında toplamak Ģeklindedir. Mikro ekonomik açıdan
ise, çevresel konulara mali nitelik kazandırarak onları mali tablolarda göstermek ve böylece
çevrenin muhasebe sistemi içerisinde yerleĢtirilmesini sağlamaktır (Deniz, 2006: 6).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. ÇEVRESEL RAPORLAMA VE TÜRKĠYE’ DEKĠ UYGULAMARIN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
3.1. Genel Açıklama
Raporlama muhasebenin önemli bir fonksiyonudur. Bu durum çevre muhasebesi bilgilerinin
raporlanmasında da geçerlidir. Doğal kaynakları tüketenler olarak isletmeler çevresel etkileri ve
çevreyi koruma faaliyetleri hakkında genel iĢletme çevresine bilgi sağlama sorumluluğuna vardır.
Finansal raporlama bilgilerinden yararlanacak tarafların, çevre muhasebesiyle elde edilecek
bilgilere sahip olmaları geleceğe yönelik doğru kararları alabilmeleri açısından önemlidir bu durum
çevresel faaliyetlere iliĢkin iĢlemlerin kayda alınması ve ilgililere raporlanması bir zorunluluk
haline gelmiĢtir. Bu bölümde çevresel raporlama, yöntemleri, varsayım ve niteliklerinden
bahsedilecektir.
3.2. Çevresel Raporlama Tanım ve Açıklaması
ĠĢletme yöneticileri geleceğe ait planlar yaparken muhasebe biliminden yararlanmak
durumundadır. Bir bilgi sistemi olarak tanımlanan muhasebe, kendisinden istenilen bilgilerin
hazırlanmasında bir takım temel ilkelere bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelerden biri rapor etmektir.
Rapor etme, muhasebenin ürettiği bilgileri özetleyerek, evrensel bir dille, iĢletme ile ilgili kiĢi ve
kuruluĢlara sunulmak üzere, uygun raporlar haline getirmesi iĢlemidir. Çevresel raporlar, iĢletmeye
ait çevresel bilgileri çıkar gruplarına aktarmaya yarayan bilgi sisteminin bir parçasıdır (Yağlı,
2006: 84). Çevresel raporlama, bir iĢletmenin çevreyle ilgili faaliyetlerini, iĢletme içindeki veya
iĢletme dıĢındaki ilgili çıkar gruplarına mali tablolar aracılığıyla veya bağımsız bir rapor halinde
gönüllü olarak sunması iĢlemidir. Çevresel raporlamayla ilgili bir diğer tanım BirleĢmiĢ Milletler
Çevre Programı tarafından, iĢletmelerin çevresel performanslarını ve iĢletme içinde uygulanan
birleĢmiĢ çevre yönetim sistemini, iĢletmenin çevreye karĢı sorumluluğunu ve çevre ahlakına nasıl
uyduğunu göstermek amacıyla gönüllü olarak hazırlanmıĢ etkili bir iletiĢim aracıdır Ģeklinde
yapılmıĢtır (Aymaz, 2009: 72).
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3.2.1. Finansal Nitelikli Çevresel Bilgilerin Raporlanması
Parasal nitelikteki çevresel bilgilerin muhasebe sistemi içerisinde bütünleĢtirilmesi oldukça
kolaydır. Bu nedenle, çevresel bilgiler diğer muhasebe iĢlemleri ile birlikte kayıt edildikleri için
muhasebenin son raporlarında da yer almaktadır. Ancak yine de çevresel bilgilerin daha açık bir
Ģekilde görülebilmesi için ayrı raporlar da düzenlenebilmektedir (Deniz, 2006: 62).
3.2.2. Finansal Nitelikli Olmayan Çevresel Bilgilerin Raporlanması
Ġçinde bulunduğumuz yüzyılda, firmaların geleneksel finansal raporlama yanında, finansalolmayan raporlar hazırlamalarını zorlayan geliĢmeler hem firma dıĢında hem firma içinde yer
almaktadır. Finansal olmayan raporlama, herhangi bir iĢletmenin çevresel, toplumsal ve ekonomik
performansları arasındaki bağı ortaya çıkarır. Burada sözü edilen çevresel performans, iĢletmenin
üretim süreçleri, ürettiği mal ve hizmetlerin hava, su, doğal kaynaklar, flora (bitki örtüsü), fauna
(belli bir bölgede yaĢayan hayvanların tümü) ve insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgilidir.
Muhasebe açısından mali nitelik taĢımayan ancak raporlanması veya muhasebe raporlarında ayrıca
belirtilmesi gereken bilgilerin baĢlıcaları aĢağıda belirtilmiĢtir (Yağlı, 2006: 88);
- ĠĢletmenin ana sözleĢmesi,
- ÇeĢitli yönetmenlikler,
- Genel kurul ve yönetim kurulu tutanakları,
- ĠĢletmelerin diğer iĢletmelerle yaptığı anlaĢmalardır.
3.3. Çevresel Raporlama Yöntemleri
Muhasebe

sisteminin

son

aĢaması

verilerin

iĢlenmesiyle

elde

edilen

bilgilerin

raporlanmasıdır. Raporlama iĢlemi de belirli bir standart dâhilinde yapılmakta, iĢletmeden
iĢletmeye fark göstermemesi için modeller geliĢtirilmektedir. Çevresel bilgilerin, raporlama
modelleri ve rehberleri kullanılarak raporlanması hakkında teorik olarak yapılan çalıĢmalar
bulunmaktadır. BirleĢmiĢ Milletler, Dünya Sanayi Çevre Konseyi, Avrupa Birliği gibi kuruluĢların
hazırladığı yirmi dört adet raporlama yöntemi ve rehberi mevcuttur. Bu sayının yüksek olması,
ülkelerin çevre hassasiyetlerinin arttığı fakat tek tip bir raporlama modeli üzerinde fikir birliğine
varılmadığının da göstergesidir. Japonya, Almanya, Ġngiltere, Avustralya, Hollanda, Kanada gibi
ülkelerin gerek sanayi odaları gerek çevre bakanlıkları gerek çevre koruma birimleri çevresel
raporların yazım ve değerlendirmesi ile ilgili rehberler ve örnek modeller geliĢtirirken, Türkiye’de
çevresel raporlama konusunda herhangi bir düzenleme yoktur. Dünyada yayınlanan çevresel
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raporlara bakıldığında iki yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Birinci raporlama yöntemi bilanço
ve gelir tablosunda gösterilecek faaliyetler ile dipnotlarda gösterilecek faaliyetleri kapsamaktadır.
Bu yöntem, iĢletmenin yayınladığı yıllık raporda çevresel rapora da yer verilmesidir. Bazı
kaynaklarda bu gösterim, yıllık raporların geniĢletilmesi ya da yıllık rapordan bağımsız olmayan
raporlar olarak da adlandırılmaktadır. Yıllık raporların geniĢletilmesi yönteminde çevre raporu
finansal raporun sadece içerik kısmında, sadece dipnot kısmında ya da hem içerik hem de dipnot
kısmında ilgililere aktarılmaktadır. Diğer bir raporlama yöntemi ise yıllık rapordan ayrı olarak,
bağımsız bir çevresel raporun hazırlanmasıdır. Yıllık raporlarda çevreyle ilgili bilgilere yeteri kadar
yer verilmeyeceğini, verilse de spesifik olarak çevreye odaklanılmayacağını savunan iĢletmeler,
çevresel raporlarıyla ilgili düĢüncelerini bağımsız rapor hazırlayarak ilgililere duyurma yolunu
seçmiĢlerdir (TaĢdemir, 2011: 92-93).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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SONUÇ
ĠĢletmeler, ekonomik bir birim olarak çevrede yer almakta, doğal kaynakları üretim faktörü
olarak kullanmakta, üretim sürecinde ortaya çıkan katı, sıvı ve gaz atıklarını çevreye
bırakmaktadırlar. Tüketim süreci sonucunda ürünlerin ambalaj vs. atıkları da çevreye
bırakılmaktadır. Tüm bu etkileĢimler sonucu ise, çevre kirliliği ortaya çıkmaktadır. Çıkar
gruplarının beklentilerinde ve kültürel yapıda meydana gelen değiĢimler nedeniyle iĢletmelerin,
üretim sürecinin en baĢında, hammadde tedarikinden, tüketim sürecine kadar çevre konularına
dikkat etmeleri ve çevre konusunda duyarlı olmaları gerekmektedir. Bu gereklilik iĢletmelerin
faaliyet alanlarına ve yönetim stratejilerine yansımaktadır. Faaliyet alanındaki bu değiĢmeler
muhasebe sürecini de etkilemektedir. Bu etki sonucunda, iĢletme faaliyetlerinin çevresel etkilerinin
muhasebe sürecine yansıtılmasını sağlayan çevre muhasebesi kavramı ortaya çıkmıĢtır. Bu kavram,
muhasebenin kaydetme, sınıflandırma, özetleme, analiz etme, yorumlama ve raporlama
süreçlerinin çevre muhasebesine uyarlanmasıdır. Çevre muhasebesinin kapsamı, parayla ifade
edilebilen çevresel faaliyetlerin kaydedilmesi ve mali tablolarda raporlanması, parayla ifade
edilemeyen

çevresel

faaliyetlerin

ise

niteliksel

bilgi

olarak

raporlanması

olarak

özetlenebilmektedir. Yönetim muhasebesinde, geleceğe yönelik karar almada ve bütçelemede
çevresel faaliyetlerin de dikkate alınması gerektiği ortaya konmaktadır.
Çevre muhasebesinin hem makro hem de mikro açıdan uygulaması mümkündür. BaĢka bir
ifadeyle çevre muhasebesi, hem devlet hem de iĢletmelerin uygulama alanına girer. Çevre
muhasebesini hayata geçirilebilmesi ve iĢlerlik kazanabilmesi devletin ve iĢletmenin birlikte
çalıĢması mümkündür. ĠĢletmelerin çevre kirliliğini önlemek, azaltmak için yaptığı faaliyetler ile
çevreye verilen zararın ortadan kaldırma faaliyetlerini denetleyecek kurumların devlet tarafından
oluĢturulması hem de iĢletme bünyesinde bu faaliyetleri planlayan, yürüten, denetleyen gerekli
idari ve teknik çevre birimlerinin oluĢturulması gerekmektedir. Bu birimlerin çevreyle ilgili tüm
çalıĢmaları raporlanmalı ve denetlenmelidir. Raporlar muhasebe sisteminden gelen nitel bilgilerin
yorumlanmasında yıllık raporların geniĢletilerek çevreye ait niteliksel bilgilerin rapor kapsamına
alınmalı yada yıllık raporlardan ayrı, bağımsız bir çevre raporunun hazırlanmalıdır. Böylece
iĢletmenin hem iç denetimi hem de dıĢ denetimi gerçekleĢmiĢ olacak iĢletmelerin çevresel
kaynakları daha etkin kullanması sağlanacaktır. Çevre muhasebesi ve raporlamanın Türkiye’de
uygulanabilirliliğin artırılması, uygulanan yerlerde iĢletmelerde daha sağlıklı sonuçlara
ulaĢılabilmesi açısından iĢletmelere çevre muhasebesini ve çevresel raporlamayı tanıtmak ve
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hesaplarında kullandırmak amacıyla çevre muhasebesi, ilgili meslek kurum ve kuruluĢlarınca
iĢletmeler bilinçlendirilmelidir. Devlet tarafından çevresel muhasebe zorunlu hale getirilmeli, rapor
düzenleyen iĢletmelere teĢvikler verilmeli, uzman kiĢi yetiĢtirebilmek için üniversitelerde çevre
muhasebesi ders olarak okutulmalıdır.
Son bölümde çevresel raporları incelenen iĢletmeler büyük çapta iĢletmelerdir Türkiye’de
çevreyle ilgili faaliyetlerin raporlanmasını belli iĢletmelerin ve sektörlerin gerçekleĢtirmesi yeterli
görülmeyen bir durumdur. YapılmıĢ araĢtırmalar incelendiğinde tüm iĢletmenin çevre muhasebesi
ve raporlamasını yapabilmesi etkin muhasebe alt yapısıyla gerçekleĢtirilebileceği görülmüĢtür.
Türkiye’deki iĢletmelerin etkin muhasebe sitemine sahip olmaması, çevre muhasebesinin zorunlu
olmayıp isteğe bağlı gerçekleĢtirilmesi nedeniyle Türk iĢletmelerinin çevreye duyarlı olmadığını ve
raporlama konusunda yeterli olmadığını söylemek mümkündür.
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