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ABSTRACT

This study examines business related environmental account-
ing applications which these days are of growing importance. 
This report outlines the statistical results of the survey con-
ducted on businesses in the İzmir region of Turkey. 
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ÖZET

Bu çalışmada günümüzde giderek artan bir öneme sahip olan 
çevre muhasebesinin işletmelerde uygulanışı incelenmiştir. 
İzmir İli’nde farklı sektörlerdeki işletmelere yönelik olarak ger-
çekleştirilen bir anket çalışmasının istatistiksel sonuçları özet-
lenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, çevre muhasebesi

1. GİRİŞ 
Çevre muhasebesine ilişkin ilk çalışmaların 1960’lı 

yıllarda başladığı ve bu çalışmaların daha çok sosyal 
muhasebe yönüyle ele alındığı ve makroekonomik 
düzeyde olduğu, ayrı bir başlık olarak ele alınması-
nın ise 80’li yıllardan sonra gerçekleştiği ve mikroe-
konomik düzeyde çalışmaların da yakın bir geçmişte 
yapıldığı görülmektedir. 

Doğal çevreye  verilen  zarar veya  doğal  çevre-
ye kazandırılan değerlerin, globalleşme süreci içinde 
bulunan dünyanın hem mikro hem de makro düzey-
de sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı içinde de-
ğerlendirilebilmesi ve ortaya konulabilmesinin sağ-
lanması amacıyla çevre muhasebesi düşüncesinin 
gerekliliği ortaya çıkmıştır (Özkol, 1998:18). 

Çevre muhasebesi;

• İşletmenin çevresel etkilerinin muhasebeleştiril-
mesi açısından finansal muhasebe,

• Çevresel performans, kontrol maliyetleri, daha 
temiz teknolojilere yatırım yapma, çevre dostu ma-
mul ve süreçler geliştirme, mamul karması, mamu-
lün ömrünü uzatma ve mamul fiyatlandırması gibi 
konulara ilişkin maliyet bilgilerinin ulaşılabilir ve de-
netlenebilir hale getirilmesi açısından maliyet muha-
sebesi,

• Söz konusu bilgilerin yönetsel karar süreçlerine 
sunulması açısından yönetim muhasebesi,

• Çevresel faaliyetlerin ve performansın raporlan-
ması süreci açısından çevre raporu,

• Çevresel performansın denetlenmesi ve tasdik 
ettirilerek kamuoyuna sunulması açısından ise bir 
denetim aracıdır (Özbirecikli, 2002:26). 

Bir farklılaştırma stratejisi olarak yeşil hammadde, 
yeşil teknoloji, yeşil yatırım, yeşil ürün vb. hususla-
rın artan çevresel bilincin de etkisiyle yeşil pazarlar 
ve müşteriler açısından yeni rekabet alanları açma-
ya başlaması, çevresel maliyetlerin toplam maliyet-
ler içindeki payının yükselmesi, sosyal ve çevresel so-
rumluluk bağlamında çevreye duyarlı – yeşil işletme 
imajının öneminin kavranması işletmelerin veya yö-
neticilerin çevre muhasebesine olan ilgilerini arttır-
maktadır (Kırlıoğlu ve Can, 2006:70)

Günümüzde çevre muhasebesini Japon şirketleri-
nin daha organize ve yaygın bir şekilde, Amerikan ve 
Avrupa şirketlerinin ise daha farklı ve daha az stan-
dardize olmuş bir şekilde uyguladıkları görülmekte-
dir (TÜSİAD, 2005:15). Önemi her geçen gün artan 
çevre muhasebesinin işletmeler tarafından uygulan-
ması ve uygulama sırasında karşılaşılan sorunların 
giderilmesi, gerek işletme içi ve gerekse işletme dışı 
muhasebe bilgi kullanıcıları açısından karar alma, 
planlama ve kontrol aşamalarında muhasebeden 
beklenen yararın artmasını sağlayacaktır.  
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2. LİTERATÜR ÖZETİ
 Literatürde çevre muhasebesi konusunda gerek 

teorik gerekse uygulamalı olarak birçok bilimsel ça-
lışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalardan 
bazıları ele alındığında; Güvemli ve Gökdeniz (1996), 
çevre muhasebesindeki gelişmeleri açıklamışlar,  Kır-
lıoğlu ve Can (2006) ise, çevresel muhasebede kav-
ramsal tartışmaların gelişimini ve analizini ele alarak 
gelecekte neler yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. 
EPA (US Environmental Protection Agency) (1995), 
işletme yönetim aracı olarak çevre muhasebesini 
açıklamış, Çelik (2007), çevreye duyarlı muhasebeyi 
farklı açılardan, Çakar (2007),  çevreci şirket yönüy-
le, Aydın ise uygulamaları incelemiştir. Bengü ve Can 
(2009), çevre muhasebesinin temelini sorgulamışlar, 
Özbirecikli (2000), yönetsel kararlara olan katkılarını 
incelemiş, Özkol (1998) ise, konuyu çevre ve kıt kay-
naklar, yönetim ve çevresel maliyetler gibi farklı yön-
leriyle ele almıştır.

Schaltegger vd. (2000), çağdaş çevresel muhase-
be kavramlarını, uygulamalarını ve sorunlarını, Gale 
ve Stokoi (2001) ise, çevresel maliyet muhasebesi ve 
işletme stratejisi konularını incelemişlerdir. 

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği-TÜSİAD 
(2005), şirketlerin yeni yönetim aracı olarak çevre-
sel muhasebeyi farklı ülke uygulamalarından örnek-
ler vererek ve Türkiye’de nasıl uygulanabileceğini ele 
almıştır. Gautam (1997), ulusal ve işletme düzeyinde 
çevre muhasebesinin uygulanışının Hindistan örne-
ğini vermiştir. Kuasirikun (2005), Tayland’da sosyal ve 
çevresel muhasebenin uygulanması ve geliştirilme-
sine yönelik tutumları, Wang v.d (1997) ise, çevresel 
muhasebe yöntemlerini ve Çin muhasebecilerinin 
tutumlarını incelemişlerdir. 

Haftacı ve Soylu (2007), çevre kirlenmesinin ne-
denleri ve çevre koruma çalışmaları yönüyle çevre 
muhasebesinin önemini ve çevresel bilgilerin mu-
hasebesi ve raporlanmasını (2008), ayrıca Altınbay 
(2007) da,  çevresel maliyetleri ve bunların raporlan-
ması konusunu ele almışlardır. Özbirecikli (2002) ise, 
çevresel nitelikteki maliyetlerin maliyet gruplarında-
ki payının ne olduğunu üç sektör bazında incelemiş-
tir.

De Beer ve Friend (2006), çevre muhasebesinin 
işletmenin çevresel ve ekonomik performansını art-
tırmak için bir yönetim aracı olduğunu, Yakhou ve 
Dorweiler (2004) ise, işletme stratejisinin belirlenme-
sinde önemli olduğunu belirtmişlerdir.  

Mutlu (2007a, 2007b), sürdürülebilir kalkınmanın 
temel ilkelerini, çevre ekonomisi ve çevre muhase-
besi bakımından ele almış, Yıldıztekin (2009), sürdü-
rülebilir kalkınmada çevre muhasebesinin etkilerini 

incelemiş, Çelik ve Özdemir (2006) ise, sürdürülebi-
lir işletmeyi açıklayan sosyal ve çevresel değişkenleri 
araştırmışlardır.

Kurşunel v.d (2006), muhasebe meslek elemanının 
çevre muhasebesi konusundaki bilgi ve düşünceleri-
ni araştırmışlardır. Kırlıoğlu ve Yıldız (2004), işletme-
ler yanında çevresel sorunların çözümünde önemli 
sorumluluklar üstlenen belediyelerde çevre muha-
sebesi bilgi sisteminin uygulanabilirliğinin tespitini 
yapmışlardır. Lazol v.d (2008), çevre muhasebesinin 
ülke ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ’lerde ne 
ölçüde uygulandığını, Aslanertik ve Özgen (2007), 
otel işletmeleri açısından konunun önemini ve uy-
gulanışını araştırmışlar, Coşkun ve Karaca (2008) ise, 
KOBİ’lerde çevresel maliyetlerin sınıflandırılmasına 
yönelik bir öneri ve uygulama gerçekleştirmişlerdir. 

Cihangir v.d (2006), çevreye duyarlı üretim tekno-
lojileri kullanan ve bu teknolojilerin getirdiği ilave 
maliyetlere katlanarak üretimde bulunan işletmele-
rin, karşılaştıkları sorunları ve bunların giderilmesine 
yönelik neler yapılabileceğini çalışmalarında tartış-
mışlardır. Altuğ (2008), çevre kalitesinin sürdürülme-
sinde çevre maliyetinin ve onun yönetilmesinde çev-
re muhasebesinin rolünü,  Ulusan (2009), çevresel 
raporlarda açıklanması gereken bilgileri, Gerşil v.d. 
(2009) ise, çevresel yönetim muhasebesini ve ürün 
tasarımında çevresel faktörlerin etkilerini incelemiş-
lerdir. 

Savage vd. (2001), çevresel yönetim muhasebesi 
politikalarını, Maria (2006) ise, seramik sektöründe 
çevresel yönetim muhasebesi uygulamalarını ve ge-
liştirilen çevresel yönetim sistemlerini ele almıştır.  

Kolar ve O’Connor (2004), Çek Cumhuriyeti’nde 
doğal kaynaklar ve çevre muhasebesinin ele alınışı-
nı, Zhang vd. (2009) ise, Çin’de kimya sektöründe fa-
aliyet gösteren işletmelerde çevresel bilgilerin kulla-
nımını ve bunun sonuçlarını araştırmışlardır.

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE 
BULGULARI

Bu çalışma, çevre muhasebesinin işletmelerde ne 
şekilde uygulandığını araştırmak amacıyla gerçek-
leştirilmiştir. Çalışmanın kapsamını İzmir İli’nde; gıda, 
tekstil, inşaat, metal, otomotiv, mobilya, elektronik, 
plastik, ambalaj, deri, kimya, maden ve diğer sektör-
lerde faaliyetlerini sürdüren işletmeler oluşturmakta-
dır. Söz konusu işletmelere çalışma kapsamında ilgili 
literatürden (EPA,1995;TÜSİAD,2005 vd.) esinlenerek 
hazırlanan anket formu, internet ortamında gönde-
rilmiş ve sektörleri temsilen uygun görülen 60 işlet-
menin verileri değerlendirmeye alınmıştır.
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Gerçekleştirilen araştırma sonucunda ankete ce-
vap veren işletmelerin sektörel dağılımı, hukuki statü-
sü ve türü Tablo–1’de verilmiştir. Tablodan araştırma-
ya katılımın ilk sırada % 30 oranı ile gıda sektöründen 
gerçekleştiği, % 16.67 ile diğer sektörün (tanımlı sek-
törler dışında kalan) ikinci, % 11.67 ile kimya sektörü-
nün üçüncü, % 8.33 ile metal sektörünün dördüncü 
sırada yer aldığı ve çalışma kapsamında mobilya, deri 
ve maden sektörlerinden bilgi sağlanamadığı görül-
mektedir. 

İşletmelerin hukuki statüsü, 48 işletme ile % 80 ora-
nında anonim şirketlerin ilk sırada olduğu, bunu 10 
işletme % 16.67 ile limited şirketlerin ve 2 işletme % 
3.33 ile şahıs işletmelerinin takip ettiği şeklindedir. İş-
letmelerin türlerine göre dağılımları ise, 28 işletmenin  

% 46.67 ile sanayi işletmesi olduğu, 17 işletmenin, % 
28.33 ile sanayi ve ticaret ve 11 işletmenin de % 18.33 
ile ticaret işletmesi olduğu şeklindedir. Çalışma kapsa-
mında 4 işletme tür bakımından diğer kapsamda yer 
almışlardır. 

İşletmelerin kuruluş yılı, çalışan sayısı, faaliyet yeri 
ve ürünü ise Tablo–2’de yer almaktadır. Tablo-2’den iş-
letmelerin % 90’ının kuruluşlarını 2000 yılı öncesinde 
gerçekleştirdikleri ve 28 işletmenin % 46.67 ile 250’nin 
üzerinde çalışanı olduğu, 20 işletmenin % 33.33 ile 50–
249 arasında, 7 işletmenin % 11.67 ile 10–49 arasında 
ve 5 işletmenin de % 8.33 ile 1–9 arasında çalışanı ol-
duğu anlaşılmaktadır. Konu ile ilgili olarak 50’nin üze-
rinde çalışanı olan 48 işletme ile % 80 oranının elde 
edilmiş olmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Tablo 1: İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Sektör, Hukuki Statüsü ve Türü 

Sektörler n % Hukuki Statü n % 

Gda 18 30.00 ahs i letmesi   2   3.33 

Tekstil 3   5.00 Limited irket 10 16.67 

n aat 3   5.00 Anonim irket 48 80.00 

Metal 5   8.33 Kollektif irket - - 

Otomotiv 3   5.00 Di er - - 

Mobilya  - -            TOPLAM 60 100 

Elektronik 3   5.00 letme Türü n % 

Plastik 4   6.67 Sanayi letmesi 28 46.67 

Ambalaj 4   6.67 Ticaret letmesi 11 18.33 

Deri - - Sanayi ve Ticaret letmesi 17 28.33 

Kimya 7 11.67 Di er  4   6.67 

Maden - -    

Di er 10 16.67    

             TOPLAM 60 100              TOPLAM 60 100 

Tablo 2: İşletmenin Kuruluş Yılı, Çalışan Sayısı, Faaliyet Yeri, Ürünü

Kurulu  Yl n % Faaliyet Yeri n % 

1970 öncesi 15 25.00 Sanayi Sitesi 6 10.00 

1970 -  79  11 18.33 Organize Sanayi Bölgesi 22 36.67 
1980 -  89 14 23.33 Serbest Bölge  2 3.33 

1990 -  99  14 23.33 Di er 30 50.00 
2000 ve sonras   6 10.00    

               TOPLAM 60     100                 TOPLAM 60 100 

Çal an Says n % letmenin Ürünü                n % 

  1       -   9 
10     -   49  
50     -   249 
250  ve daha fazla 

  5 
  7 
20 
28 

  8.33 
11.67 
33.33 
46.67 

Tüketim Mal 
Sanayi Girdisi 
Her ikisi 
Di er 

28 
14 
9 
9 

46.67 
23.33 
15.00 
15.00 

               TOPLAM 60 100                 TOPLAM 60 100 
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Tablo-2’den ayrıca çalışma kapsamında yer alan iş-
letmelerin faaliyet yerlerinin %50 sinin sanayi sitesi, 
organize sanayi bölgesi ve serbest bölge içinde kal-
dığı, diğer yarısının ise bunların  dışında  yer  aldığı  
görülmektedir.  İşletmelerin  ürünleri  açısından  ise,  
28 işletme % 46.67 ile tüketim malı birinci sırada yer 
almakta ve bunu 14 işletme % 23.33 ile sanayi girdisi 
takip etmektedir. 

İşletmelerin üretim yeri mülkiyeti ve yönetim şekli 
açısından durumları Tablo-3’de yer almaktadır.  Tablo-
da çalışma kapsamındaki işletmelerden % 80’i kendi 
mülkiyetinde faaliyetlerini sürdürürken % 15’i kiracı 
konumunda ve % 5’i ise bunların dışında kalmışlar-
dır. 

İşletmelerin işletme sahibi ya da profesyonel yö-
netici tarafından yönetilmeleri sonuçlarına göre ise, 
41 işletme % 68.33 ile profesyonel yöneticiler, 18 iş-
letme ise % 30 ile işletme sahibi tarafından yönetil-
mektedir. 

İşletme sahibi ve yöneticinin eğitim durumu araş-
tırılmış ve sonuçlar Tablo-4’de verilmiştir. Tablo ince-
lendiğinde işletme sahiplerinin % 56.86’sı üniversite 
eğitimi almış ayrıca % 21.57’si yüksek lisans ve % 9.80’i 
ise doktora eğitimini gerçekleştirenlerden oluşmak-
tadır. İşletme yöneticilerinin ise, % 46.43’ü üniversite, 

% 39.29’u yüksek lisans ve % 10.71’i doktora derece-
sine sahiptirler. Eğitim durumu sonuçlarına göre yük-
sek lisans ve doktora yapma düzeyinin işletme yöne-
ticilerinde daha yüksek olduğu görülmektedir.

Çalışma kapsamında işletmelerin iç pazarda yap-
tığı satışlarında kullandıkları marka ve İMKB’ye kayıt-
lı olma özelliği açısından elde edilen sonuçlar Tablo-
5’de yer almıştır. Söz konusu tabloda işletmelerin % 
70.69’unun kendi markası, % 5.17’sinin müşteri mar-
kası ve % 15.52’sinin ise kendi-müşteri markası ile sa-
tış yaptığı ve  % 35’inin İMKB ye kayıtlı olduğu görül-
mektedir.

İşletmelerin sahip oldukları belge ve sertifika çe-
şitleri ile çevre muhasebesini uygulama şekli Tablo-
6’da verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, işletmelerin 
% 30.61’i ISO 9000  sertifikası  ile  birinci,  % 23.13’ü  
TSE  sertifikası  ile  ikinci,  % 17.69’u  ISO  14000 sertifi-
kası ile üçüncü sırada yer almaktadır. Tablodan ayrıca, 
çalışma kapsamında bilgilerine başvurulan işletme-
lerin % 40’ının tüm işletme bazında çevre muhase-
besini uyguladıkları görülmektedir. Ayrıca işletmele-
rin % 10’u ürün bazında, % 10’u bölüm bazında ve % 
16.67’si de belirtilen şekillerin dışında çevre muhase-
besini uyguladıklarını belirtmişlerdir.

Çevre muhasebesi ile ilgili olarak işletme çalışan-
larına verilen eğitim konuları (Özbirecikli,2002:118) 
ise Tablo-7’de özetlenmiştir.  İşletmeler farklı eğitim 
konularını birlikte ele aldıklarından 60 işletme tara-
fından toplam 218 saptama yapılmıştır. Buna göre 
çevresel duyarlılık ve ISO 14001  ile  enerji  tasarrufu  
konuları  % 16.05  ile  birlikte birinci,  çevre yönetim 
sistemi risk değerlendirme eğitimi konusu % 15.60 ile 
ikinci, talimat ve prosedür eğitimi konusu da % 15.14 
ile üçüncü sırada yer almaktadır.  Bu konuların işlet-
me içi yüzdeleri ise sırasıyla  % 58.33,  % 56.67 ve % 
55 olarak gerçekleşmiştir. Bunların dışında çevre ile il-

Tablo 3: İşletmenin Üretim Yeri Mülkiyeti ve Yönetim Şekli                        

Üretim Yeri Mülkiyeti n % Yönetim ekli n % 

Kendi mülkü 48 80.00 letme sahibi 18 30.00 

  Kira 9 15.00 Profesyonel yönetici 41 68.33 
Di er 3 5.00 Di er 1 1.67 

                    TOPLAM 60 100                     TOPLAM 60 100 

Tablo 4: İşletme Sahibi ve Yöneticinin Eğitim Durumu                              

 letme Sahibi letme Yöneticisi 
E itim Durumu 

n % n % 

lkö retim  3 5.88 - - 

Lise 3 5.88 2 3.57 

Üniversite  29 56.86 26 46.43 

Yüksek lisans 11 21.57 22 39.29 

Doktora  5 9.80 6 10.71 

TOPLAM 51 100 56 100 

Tablo 5: İşletmenin İç Pazarda Satışta Kullandığı Marka ve İMKB’ye Kayıtlı Olma Özelliği

ç Pazarda Sat  n % MKB’ye Kaytl Olma n % 

Kendi markas  41 70.69 Evet 21 35.00 

   Mü teri markas 3 5.17 Hayr 39 65.00 
Kendi - mü teri markas 
Di er 

9 
5 

15.52 
8.62 

   

                     TOPLAM 58 100                     TOPLAM 60 100 
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gili yönetmelik,  kanun ve mevzuatlarla ilgili sektöre 
özgü eğitim konusu % 12.39 ile dördüncü sırada ve 
ISO 9000-14001 denetçi eğitimi konusu ise %  11.47 
ile beşinci sırada yer almaktadır. En az ilgi gösterilen 
çevre eğitim konusu ise % 5.96 ile yan sanayi eğitimi 
şeklinde gerçekleşmiştir.

Çevre muhasebesi çalışmalarına çalışanların katılı-
mının olumlu etkileri (TÜSİAD,2005:58) işletmeler ta-
rafından  Tablo-8’deki  gibi belirlenmiştir. Tabloya göre 
çevre muhasebesi çalışmalarına katılımın birinci dere-
cede katkısı % 32.35 ile iş süreçlerinde sağlanan ve-
rimlilik, % 22.54 ile çalışanların şirket ile daha iyi ileti-
şim kurabilmeleri, % 16.67 ile diğer hususlarda etkiler 
şeklinde gerçekleşmiştir. İşe bağlılıkta artış ve iş kaza-
larında azalmanın % 12.75 ile aynı oranda gerçekleşti-
ği, en az etkinin ise % 2.94 ile hastalık nedeniyle maze-
retlerde azalma olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.

İşletmelerin çevreyi koruma uygulamaları sonu-
cunda oluşan faydalar Tablo-9’da verilmiştir. Burada 
da birden çok fayda seçeneği aynı işletme tarafından 
belirtilmiş olduğundan, toplam değerlendirme sayısı 
işletme sayısının üzerinde çıkmıştır. Buna göre ener-
ji tüketimindeki, su kullanımındaki azalma, kullanılan 
toplam girdi içerisinde geri dönüşüm oranındaki artış 
gibi şirketin kullandığı girdilerden sağlanan fayda  % 

34.96 ile birinci, gürültü ve titreşimdeki azalma, atık su 
miktarındaki, toplam atık emisyonundaki azalma gibi 
şirket faaliyetlerinin doğurduğu çevresel etki ve atık 
emisyonu ile ilgili fayda % 30.08 ile ikinci sırada yer 
almaktadır. Ayrıca üretilen mal ve hizmetin kullanımı 
veya imhası sırasındaki çevre etkisinin azalması, geri 
dönüşümlü ürünlerin ambalajların kullanım oranın-
daki artış gibi üretilen mal ve hizmetlerin faydası  % 
21.95 ile üçüncü,  taşıma işlerinin azalması, taşımacı-
lık sonunda ortaya çıkan çevresel etkinin azalması gibi 
şirketin taşıma ve diğer operasyonları ile ilgili fayda ise 
% 13.01 ile dördüncü sırada gelmektedir. Söz konusu 
faydaların işletme içi yüzdeleri ise sırasıyla % 71.67, % 
61.67, % 45 ve % 26.67 şeklindedir.

Tablo 6: İşletmenin Sahip Olduğu Belge ve Sertifika Çeşitleri ile Çevre Muhasebesini Uygulama Şekli 

 letmenin Sahip Oldu u Belge 
ve Sertifikalar n % 

Çevre Muhasebesini Uygulama 
ekli n % 

TSE 34 23.13 Ürün baznda 6 10.00 

ISO 9000 45 30.61 Bölüm baznda 6 10.00 
CE 8 5.44 Tüm i letme baznda 24 40.00 
ISO 14000 26 17.69 Di er 10 16.67 

HACCP 
Di er 

13 
21 

8.84 
14.29 

Hiçbiri 14 23.33 

                       TOPLAM 147 100                       TOPLAM 60 100 

(*) 60 işletme içinde ilgili seçeneklerin yüzdeleri olup, daha 
sonraki tablolarda da bu bilgiye yer verilmiştir. 

Tablo 7: İşletme Çalışanlarına Verilen Çevre Eğitimi Konuları

E itim Konular n % letme 
çi % * 

Çevresel duyarllk ve ISO 14001 
Çevre yönetim sistemi risk 
de erlendirme e itimi 
Talimat ve prosedür e itimi 
Yan sanayi çevre e itimi 
Enerji tasarrufu 
Çevre ile ilgili yönetmelik, kanun 
ve mevzuatlarla ilgili sektöre 
özgü e itim 
ISO 9000 -14001 denetçi e itimi 
Di er 

35 
 

34 
33 
13 
35 

 
 

27 
25 
16 

16.05 
 

15.60 
15.14 
5.96 

16.05 
 
 

12.39 
11.47 
7.34 

58.33 
 

56.67 
55.00 
21.67 
58.33 

 
 

45.00 
41.67 
26.67 

TOPLAM 218 100  

Tablo 9: Çevreyi Koruma Sonucunda Oluşan Faydalar

Çevreyi Koruma 
Sonucunda Olu an 
Faydalar 

n % 
letme 

çi  % 

irketin kulland  
girdilerden sa lanan fayda  

irket faaliyetlerinin 
do urdu u çevresel etki ve 
atk emisyonu ile ilgili fayda  
Üretilen mal ve hizmetlerin 
faydas  

irketin ta ma ve di er 
operasyonlar ile ilgili fayda 

 
43 

 
 

37 
 

27 
 

16 

 
34.96 

 
 

30.08 
 

21.95 
 

13.01 

 
71.67 

 
 

61.67 
 

45.00 
 

26.67 

TOPLAM 123 100  

Tablo 8: Çevre Muhasebesi Çalışmalarına Çalışanların 
Katılımının Etkileri

Çevre Muhasebesi 
Çal masna Katlmn 
Etkileri  

n % 
letme 
çi % 

e ba llkta art  
irket ile daha iyi ileti im 
 süreçlerinde verimlilik 
 kazalarnda azalma 

Hastalk nedeniyle 
mazeretlerde azalma 
Di er 

13 
23 
33 
13 

 
3 

17 

12.75 
22.54 
32.35 
12.75 

 
2.94 

16.67 

21.67 
38.33 
55.00 
21.67 

 
5.00 

28.33 

TOPLAM 102 100  



86

İşletmelerde Çevre Muhasebesi:  İzmir İli Uygulaması

Çevre muhasebesi uygulamasıyla sağlanan ekono-
mik yararlar Tablo-10’da özetlenmiştir. Buna göre kay-
nak tasarrufu ve atık azaltımı % 15.57 ile birlikte bi-
rinci, hammaddelerin daha etkin kullanımı % 11.89 
ile ikinci, çevresel performansın daha iyi değerlendi-
rilmesi % 11.07 ile üçüncü, verimlilik artışı ise % 10.66 
ile dördüncü ve bilinçli müşterilere sahip olunması % 
6.56 ile beşinci sırada yer almıştır. Ayrıca artan reka-
bet avantajları, tedarikçiler ve müşteriler ile entegre 
bir davranış içine girilmesi ve diğer ekonomik yararlar 
% 6.15 ile birlikte altıncı sırada belirtilmiştir. Satışların 
artması yararının ise, % 2.05 ile son sırada olduğu gö-
rülmüştür.

Çalışma kapsamında değerlendirilen işletmelerde 
kullanılan çevre dostu teknolojiler Tablo-11’de veril-
miştir. Geri kazanım ve yeniden kullanım teknolojileri 
% 35.71 ile birinci, bir işlem sonucu ortaya çıkan za-

rarlı etkileri ortadan kaldırmaya yönelik teknolojiler 
% 23.47 ile ikinci ve proses değişikliklerine gidilerek 
hammadde, yardımcı madde, doğal kaynak girdilerini  
ve atık çıktılarını en aza indiren teknolojiler % 21.43 
ile üçüncü, eski ve geleneksel çevre dostu teknoloji-
ler ise, % 13.27 ile dördüncü sırada yer almaktadır. Söz 
konusu çevre dostu teknolojilerin işletme içi yüzdeleri 
ise sırasıyla % 58.33, % 38.33 ve % 35 olarak gerçek-
leşmiştir.       

Çevre muhasebesi uygulaması sonucunda gerçek-
leşen çevre koruma maliyetleri ise Tablo-12’de özet-
lenmiştir. Bu çerçevede her türlü kirliliği -hava, su, gü-
rültü, toprak vb- önleme, çevreyi  koruma ve kaynak 
sirkülasyonu sağlama için yapılan işlerle ilgili maliyet-
ler % 28.08 ile birinci, çevresel yönetim sisteminin uy-
gulanması, işletmenin çevreye etkilerinin izlenmesi 
ve çalışanların konu ile ilgili eğitilmesine yönelik ida-
ri maliyetler % 21.92 ile ikinci, çevresel bilince sahip 
ürün sunumunun yarattığı ilave maliyetler, kullanılmış 
ürünlerin toplanması, geri dönüşümü, yeniden satıl-
ması vb. işlere yönelik faaliyet öncesi ve sonrası mali-

Tablo 13: Çevresel Maliyet Bilgisine Sahip Olmanın İşletmede 
Etkilediği Karar Süreçleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Süreçleri n % letme 
çi % 

Ürün tasarm 
Ürün kar mlar 
Üretim süreci tasarm 
Fabrika konumu 

letme tekni i ve satn alma 
Risk yönetimi 
Çevresel düzenleme stratejisi  
Atk yönetimi 
Yatrm bütçelemesi 
Maliyet kontrolü ve da lm 
Ürün fiyatlandrmas 
Performans de erlendirme 
Di er 

15 
6 

22 
5 

16 
13 
18 
40 
12 
11 
10 
17 
14 

7.54 
3.02 

11.06 
2.51 
8.04 
6.53 
9.04 

20.10 
6.03 
5.53 
5.03 
8.54 
7.04 

25.00 
10.00 
36.67 
8.33 

26.67 
21.67 
30.00 
66.67 
20.00 
18.33 
16.67 
28.33 
23.33 

TOPLAM 199 100  

Tablo 11: İşletmede Kullanılan Çevre Dostu Teknolojiler

Çevre Dostu Teknolojiler n % letme 
çi % 

Bir i lem sonucu ortaya çkan 
zararl etkileri ortadan   
kaldrmaya yönelik teknolojiler    
Proses de i ikliklerine 
gidilerek hammadde, yardmc  
madde, do al kaynak 
girdilerini ve atk çktlarn en   
aza indiren teknolojiler                
Geri kazanm ve yeniden 
kullanm teknolojileri 
Eski ve geleneksel çevre 
dostu teknolojiler 
Di er 

 
 

23 
 
 
 
 

21 
 

35 
 

13 
6 

 
 

23.47 
 
 
 
 

21.43 
 

35.71 
 

13.27 
6.12 

 
 

38.33 
 
 
 
 

35.00 
 

58.33 
 

21.67 
10.00 

TOPLAM 98 100  

Tablo 10: Çevre Muhasebesinin Uygulanmasıyla Sağlanan 
Ekonomik Yararlar

Ekonomik Yararlar n % letme 
çi % 

Çevresel performansn daha 
iyi de erlendirilmesi 
Kaynak tasarrufu 
Atk azaltm 
Hammaddelerin daha etkin 
kullanm 
Çevre vergilerinde azalma 
Artan rekabet avantajlar 
Tedarikçiler ve mü teriler ile 
entegre bir davran    
içine   girilmesi 
Verimlilik art  
Girdi maliyetlerinin azalmas 
Sat larn artmas 
Bilinçli mü terilere sahip 
olunmas 
Di er ekonomik yararlar 

 
27 
38 
38 

 
29 
7 

15 
 
 

15 
26 
13 
5 
 

16 
15 

 
11.07 
15.57 
15.57 

 
11.89 
2.87 
6.15 

 
 

6.15 
10.66 
5.33 
2.05 

 
6.56 
6.15 

 
45.00 
63.33 
63.33 

 
48.33 
11.67 
25.00 

 
 

25.00 
43.33 
21.67 
8.33 

 
26.67 
25.00 

TOPLAM 244 100  

Tablo 12: Çevre Koruma Maliyetleri

Çevre Koruma Maliyetleri  n % 
letme 
çi % 

Yaplan i  ile ilgili maliyetler  
Faaliyet öncesi /sonras 
maliyetler  
dari maliyetler 
Ar-Ge maliyetleri 
Sosyal maliyetler (çevreyi 
koruma faaliyetleri ile ilgili) 
Çevresel telafi edici maliyetler  
Di er maliyetler 

41 
 

22 
32 
11 

 
15 
9 

16 

28.08 
 

15.07 
21.92 
7.53 

 
10.27 
6.16 

10.96 

68.33 
 

36.67 
53.33 
18.33 

 
25.00 
15.00 
26.67 

TOPLAM 146 100  
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yetler % 15.07 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bozu-
lan doğal çevrenin orijinal durumuna getirilmesi vb. 
işlere yönelik çevresel telafi edici maliyetlerin ise % 
6.16 ile son sırada geldiği görülmektedir.

İşletmelerde çevresel maliyet bilgisine sahip olma-
nın işletmede etkilediği karar süreçleri (EPA,1995:6)  
Tablo-13’de verilmiştir. Tablodan atık yönetiminin % 
20.10 ile birinci, üretim süreci tasarımının % 11.06  
ile  ikinci,  çevresel düzenleme stratejisinin % 9.04  ile 
üçüncü, performans değerlendirmenin  % 8.54 ile dör-
düncü,  işletme tekniği ve satın almanın % 8.04 ile be-
şinci sırada yer alan karar süreçleri olduğu görülmek-
tedir. Fabrika konumunun ise % 2.51 ile son sırada yer 
alan karar süreci olduğu anlaşılmaktadır. 

İşletmelerde  çevresel  maliyetlerin  izlendiği hesap 
grupları Tablo-14’de verilmiştir. 

Tablo incelendiğinde, direkt ilk madde ve malzeme 
ile direkt işçilik kapsamındaki üretim giderleri % 27.27 
ile birinci, genel yönetim giderleri % 24.55 ile ikinci, 
genel üretim giderleri % 20.91 ile üçüncü sırada yer 
almaktadır. Bu hesap gruplarının  işletme içi  yüzdeleri  
ise sırasıyla  % 50,  % 45  ve % 38.33 olarak  gerçekleş-
miştir.

İşletmelerde çevresel maliyetlerin gider türleri iti-
bariyle izlendiği hesaplar ise Tablo-15’de gösterilmiş-
tir. Tablo incelendiğinde dışarıdan sağlanan fayda ve 
hizmetler % 27.36 ile birinci, ilk madde ve malzeme 
giderleri ile diğer hesaplar % 17.92 ile birlikte ikinci,  
vergi, resim ve harçlar % 12.26 ile üçüncü sırada yer 
almıştır.

Çevre muhasebesi uygulamasında karşılaşılan so-
runlar, Tablo-16’da verilmiştir. Tablodan yasal konu-
larda karşılaşılan sorunların  % 25 ile birinci,  çevresel 
maliyetlerin tanımlanması ve yönetilmesinde karşıla-
şılan sorunların % 20 ile ikinci, çevre muhasebesi bil-
gi sisteminin oluşturulmasında karşılaşılan sorunların 
% 16 ile üçüncü, çevresel maliyetlerin muhasebeleşti-
rilmesi ve raporlanmasında karşılaşılan sorunların ise 
dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Üst yöne-
tim desteği konusunda karşılaşılan sorunların  % 2 ile 
son sırada yer alması, üst yönetimin çevre muhasebe-
si çalışmalarına gereken desteği verdiğini göstermek-
tedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
İzmir İli’nde farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş-

letmelerde çevre muhasebesinin ne şekilde uygulan-
dığını saptamaya yönelik yapılan bu çalışmada, anke-
te katılım on üç sektörden daha çok gıda sektöründen 
sağlanmış ve tüm sektörler itibariyle işletmelerin % 
90’ı 2000 yılı öncesi kurulmuştur. İşletmelerin faali-
yet yerlerinin % 50’sinin sanayi sitesi, organize sanayi 
bölgesi ve serbest bölge içinde kaldığı ve işletmele-
rin % 80’inin kendi mülkiyetinde faaliyet gösterdikleri 

Tablo 15: Çevresel Maliyetlerin Gider Türleri İtibariyle İzlendiği 
Hesaplar

Hesaplar  n % letme 
çi % 

lk madde ve malzeme 
giderleri 

çilik giderleri 
D ardan sa lanan fayda ve 
hizmetler 

Vergi, resim ve harçlar 

Amortisman giderleri 
Finansman giderleri 
Di er 

 
19 
9 
 

29 
13 
9 
8 

19 

 
17.92 
8.49 

 
27.36 
12.26 
8.49 
7.55 

17.92 

 
31.67 
15.00 

 
48.33 
21.67 
15.00 
13.33 
31.67 

TOPLAM 106 100  

Tablo 14: Çevresel Maliyetlerin İzlendiği Hesap Grupları

Hesap Gruplar  n % letme 
çi %  

Üretim giderleri (direkt ilk 
madde ve malzeme,  
direkt  i çilik) 
Genel üretim giderleri 
Pazarlama, sat  ve da tm 
giderleri 
Ar-Ge giderleri 
Genel yönetim giderleri 
Finansman giderleri 
Di er 

 
 

30 
23 

 
6 
5 

27 
6 

13 

 
 

27.27 
20.91 

 
5.45 
4.55 

24.55 
5.45 

11.82 

 
 

50.00 
38.33 

 
10.00 
8.33 

45.00 
10.00 
21.67 

TOPLAM 110 100  

Tablo 16: Çevre Muhasebesi Uygulamasında Karşılaşılan 
Sorunlar

Çevre Muhasebesi 
Uygulamasnda 
Kar la lan Sorunlar 

n % 
letme 
çi % 

Çevre yönetim sistemi 
standardnn (ISO 14000)  
uygulanmasnda 
Çevre muhasebesi bilgi 
sisteminin olu turulmasnda  
Çevresel maliyetlerin 
tanmlanmas ve 
yönetilmesinde 
Çevresel maliyetlerin 
muhasebele tirilmesi ve     
raporlanmasnda 
Üst yönetim deste i 
konusunda 
Finansal kaynak bulma 
konusunda 
Yasal konularda 
Di er 

 
 

8 
 

16 
 
 

20 
 
 

14 
 

2 
 

6 
25 
9 

 
 

8.00 
 

16.00 
 
 

20.00 
 
 

14.00 
 

2.00 
 

6.00 
25.00 
9.00 

 
 

13.33 
 

26.66 
 
 

33.33 
 
 

23.33 
 

3.33 
 

10.00 
41.66 
15.00 

TOPLAM 100 100  
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görülmüştür. İşletmelerin çevre muhasebesini uygu-
lama şeklinin daha çok tüm işletme bazında olduğu 
ve işletme çalışanlarına yönelik; çevresel duyarlılık ve 
ISO 14001, enerji tasarrufu, çevre yönetim sistemi risk 
değerlendirme, talimat ve prosedür vb. birçok konu-
da çevre eğitimi verildiği saptanmıştır. 

Çalışmada çevre muhasebesi çalışmalarının çalı-
şanlar üzerindeki olumlu etkilerinin daha çok iş sü-
reçlerinde verimlilik, şirket ile daha iyi iletişim ve di-
ğer hususlarda etkiler şeklinde olduğu görülmüştür. 
Çevreyi koruma sonucunda oluşan faydalar arasında; 
şirketin kullandığı girdilerden sağlanan faydalar bi-
rinci, şirket faaliyetlerinin doğurduğu çevresel etki ve 
atık emisyonu ile ilgili fayda ikinci  ve üretilen mal ve 
hizmetlerin faydası ise  üçüncü sırada yer almaktadır. 
Çevre muhasebesi uygulamasıyla sağlanan ekonomik 
yararlar arasında ise; kaynak tasarrufu ve atık azaltımı 
birinci, hammaddelerin daha etkin kullanımı ikinci ve 
verimlilik artışı üçüncü sırada yer almıştır.

Çalışma kapsamında işletmelerde kullanılan çev-
re dostu teknolojiler arasında sırasıyla;  geri kazanım 
ve yeniden kullanım teknolojileri, bir işlem sonucu or-
taya çıkan zararlı etkileri ortadan kaldırmaya yönelik 
teknolojiler ve proses değişikliklerine gidilerek ham-
madde, yardımcı madde, doğal kaynak girdilerini ve 
atık çıktılarını en aza indiren teknolojiler belirtilmiştir.    

Çevre koruma maliyetleri arasında sırasıyla daha 
çok yapılan işle ilgili maliyetler, idari maliyetler, faali-
yet öncesi/sonrası maliyetler ve diğer maliyetler gel-
diği belirtilmiştir. Çevresel maliyetlerin hesap grupları 
itibariyle daha çok üretim giderleri (direkt ilk madde 
ve malzeme ile direkt işçilik), genel yönetim giderle-
ri ve genel üretim giderlerinde, gider türleri itibariyle 
ise, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile ilk mad-
de ve malzeme hesaplarında izlendiği görülmüştür. 

İşletmelerde çevresel maliyet bilgisine sahip olmanın 
daha çok atık yönetimi, üretim süreci tasarımı ve çev-
resel düzenleme stratejisi karar süreçlerini etkilediği 
saptanmıştır. 

İşletmeler çevre muhasebesi uygulamasında daha 
çok yasal konularda, çevresel maliyetlerin tanım-
lanması ve yönetilmesinde, çevre muhasebesi bil-
gi sisteminin oluşturulması konularında sorunlarla 
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Üst yönetim desteği 
konusunda karşılaşılan sorunların son sırada yer alma-
sı çevre muhasebesine üst yönetimin destek verdiğini 
göstermektedir.

İşletmelerin  çevresel maliyetlerini  daha  ayrıntılı  
izleyebilmeleri için çevresel maliyetler gider merkezi 
oluşturmaları,  yıllık faaliyet raporlarında çevresel bil-
gilere yer vermeleri, ayrıca çevre raporu hazırlamaları 
ve gelişmiş ülkelerdeki çevre muhasebesi uygulama-
larını yakından takip etmeleri gerekmektedir. 

Çalışma sırasında özellikle işletmelerden anket geri 
dönüşümü konusunda sorunlar yaşanmıştır. Bazı iş-
letmelerde işletme yöneticilerinin bu konuya zaman 
ayırmak istememeleri ya da yöneticilerin gerekli izni 
üst yönetimden alamamaları yaşanan sorunlar arasın-
dadır. İşletmelerin üniversite-sanayi işbirliği konusun-
da gerekli desteği vermeleri, çevre muhasebesinden 
beklenen yararın sağlanması konusunda gerekli du-
yarlılığı göstermeleri ve çalışmaları yapmaları, devlet 
tarafından yasal sorunların giderilmesi konusunda 
gerekli düzenlemelerin yapılması, kredi veren kurum 
ve kuruluşların ise işletmeler için çevresel finansal ola-
nakları artırmaları kaçınılmazdır.

Bu çalışma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi’nin (2005İKT023 nolu) bir bölümüne dayanmaktadır.
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