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Abstract 

Today there are various corporate sustainability indexes which are indicators of company performance. 

However, establishing exactly corporate sustainability indicators for all companies is quite difficult. Because 

corporate sustainability includes not only internal factors but also external factors (for example environmental 

factors) that affect company performance. In this study; firstly, sustainability, corporate sustainability and 

dimensions of corporate sustainability concepts will be explained, then corporate sustainability performance of an 

international company (X Company) will be evaluated. Data were acquired from the company’s annual reports. 

Indexes, which used in previous studies on this topic, were based; thus corporate sustainability indicators have 

been established. In the study, the company’s corporate sustainability performance will be analyzed with TOPSIS 

(Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) Method that is a multi-criteria decision making 

(MCDM) method. In this study, the objective has been reached and accurate results were obtained because of 

mathematical methods for the assessment of corporate sustainability performance. Corporate sustainability 

performance with more indicators can be analyzed in the future studies. Also; other methods (for example; AHP, 

ELECTRE Method or Fuzzy Set Theory), which are instead of Entropy and TOPSIS methods, will be used in the 

future studies. 

 1  Giriş 

21. yüzyılda nüfusun ve buna paralel olarak talebin artması, diğer taraftan dünyadaki çevresel ve fiziki şartların 

kötüleşmesi (küresel ısınma, çevre kirliliği, su kaynaklarının kirletilmesi, enerji fiyatlarının artması vb.) ve doğal 

kaynakların azalması; tüm dünyanın ana gündem maddelerini oluşturmaktadır. Bu sorunlar, firmaların ve bunlara 

bağlı olarak sektörlerin geleceğinin planlanmasını önemli kılmaktadır. Bu nedenle; firmaların gelecekte var 

olabilmeleri için ve gelecekte yaşanılabilir bir dünya olması açısından kurumsal sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir 

üretim üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır. 

Günümüzde firmalar sadece yenilikçi ürün ve hizmetler üretmekle kalmayıp, aynı zamanda çevreye duyarlı 

üretim ve/veya hizmet süreçleri geliştirmeleri gerekir. Bir diğer deyişle, firmaların sosyal ve çevresel 

sorumluluklarının da olması ve tüm üretim ve/veya hizmet süreçlerine ve karar alma mekanizmalarına bunları 

dâhil etmesi gerekir; kısacası firmaların kurumsal sürdürülebilirlik konusuna bir bütünsel sistem anlayışıyla 

yaklaşmaları gerekir. 

Bu noktadan hareketle oluşturulan bu çalışmada; kurumsal sürdürülebilirlik konusunda yaşanan değişimin 

işletmeler açısından incelenmesi ve irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; bu çalışmada Türkiye’ de deri 

sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın (X Şirketi’nin) sayısal verilerinden yararlanılarak, 4 yıla 

(2012, 2013, 2014 ve 2015) ilişkin X Şirketi’ nin kurumsal sürdürülebilirlik performansı araştırılacaktır. Bu 

çalışmada gerçekleştirilecek olan deneysel araştırma; ÇKKV (Çok Kriterli Karar Verme) yöntemlerinden biri olan 

TOPSIS yöntemi ile ortaya konulacaktır. Türkiye’ deki deri sektörüne yönelik olarak, sürdürülebilirlik konusunda 

daha öncesinde böyle bir çalışma yapılmadığından bu çalışma önem arz etmektedir.   

Kurumsal sürdürülebilirliği konu alan bu çalışmada birinci bölümde öncelikle sürdürülebilirlik, kurumsal 

sürdürülebilirlik kavramları açıklanacak ve daha sonra da kurumsal sürdürülebilirlik boyutları ve göstergeleri 

hakkında bilgi verilecektir. İkinci bölümde ise; çalışma kapsamında kullanılacak yöntem detaylı bir şekilde 

açıklanacaktır. Üçüncü bölümde; çalışmaya konu alınan X Şirketi’nin sayısal verileri kullanılarak kurumsal 

sürdürülebilirlik performansına dair hesaplamalar / bulgular ortaya konulacaktır. Çalışmanın son bölümü olan 

sonuç kısmında ise X Şirketi’nin kurumsal sürdürülebilirlik performansı yorumlanacak ve gelecek çalışmalara 

önerilerde bulunulacaktır.  

 1.1  Sürdürülebilirlik Kavramı 

Günümüzde şirketlerin performanslarının göstergesi olan rakamsal değerler; artık tek başına şirketin gelecekteki 

değerini göstermemektedir. Son zamanlarda önemli olan, şirket performansının ve göstergelerinin 

sürdürülebilirliğidir. Sürdürülebilirlik; şirketin sadece kendi içsel etkenleri ile ilgili değil, dışsal faktörleri de içine 

alan ve bunların değerlendirilmesini kapsayan önemli bir göstergedir. Sürdürülebilirlik göstergeleri ekonomik, 

çevresel ve sosyal düzeyde incelenmektedir (Sarıkaya ve Erdoğan, 2010). 

Sürdürülebilirlik ayrıca, işletmenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmelerden kaynaklanan riskleri görüp 

doğru bir şekilde değerlendirilmesiyle de yakından ilgilidir. Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik şirket değerine 

yansıyarak, hissedarların ve/veya paydaşların değerlerinin maksimum kılınmasına olanak sağlamaktadır. Kısacası 

şirketin sürdürülebilirliği, uzun vadede hissedarlar için değer yaratmayı amaçlamaktadır (Greenberg ve Quillian, 

2012). 
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Sürdürülebilirlik kavramı, ilk olarak 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (DÇKK) tarafından 

hazırlanan Brundtland raporunda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Bu raporda sürdürebilirlik; gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir üretim düzeyinden uzaklaşmadan, bugünün ihtiyaçlarını karşılama yeteneği 

olarak tanımlanmıştır. DÇKK’ nın tanımından birkaç yıl sonra Dünya Koruma Birliği, sürdürülebilirlik kavramını 

yaşam kalitesi ile birleştirmiştir. Sürdürülebilirlik konusunda bir yandan akademisyenler bir yandan da 

uygulayıcılar tarafından farklı tanımlar yapılmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının, çok geniş bir anlamının 

olduğu ve tüm toplum birimlerini etkilediği kabul edilmektedir. Sürdürülebilirlik konusunda yapılan tanımların 

ortak olarak birleştiği nokta, kavramın üç boyutunun olmasıdır. Sürdürülebilirlik kavramının ‘ekonomik, çevresel 

ve sosyal’ boyutların bir bütünü olarak ele alınması gerekmektedir (Altuntaş ve Türker, 2012). 

Ekonomik beklentilerin ve/veya ihtiyaçların, çevresel ve sosyal duyarlılık ile ele alınmasına ”sürdürülebilirlik” 

denmektedir. Diğer bir ifadeyle sürdürülebilirlik; şirketlerin ekonomik faaliyetlerine, tüm üretim ve iş yapma 

süreçlerine (karar alma mekanizmaları dâhil) sosyal ve çevresel sorumluluklarını da katmalarıdır. Bu nedenle 

sürdürülebilirlik konusuna bir anlamda toplumun yapılandırılması şeklinde de bakabiliriz. Sonuç olarak; 

sürdürülebilirlikle beraber ekonomik, sosyal ve çevresel hedefler arasında makul bir denge oluşturulur. Tüm 

bunların yanı sıra sürdürülebilirlik; ekonomik büyümeyi, paydaş değerini, kurumsal itibarı, müşteri ilişkilerini, 

ürün ve hizmet kalitesini de içermektedir (Torum ve Yılmaz, 2009). 

 1.2   Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Boyutları 

Geçtiğimiz on yıl içerisinde daha fazla bilinçlenen ve içinde bulunduğu toplum için daha iyisini talep etmeye 

başlayan tüketiciler nedeniyle, sürdürülebilirlik kavramı firmalar düzeyinde de ciddiyetle ele alınması gereken bir 

kavram haline gelmiştir (Engin ve Akgöz, 2013). Dolayısıyla günümüzde sürdürülebilir kalkınma boyutundan, 

kurumsal sürdürülebilirlik boyutuna geçilmiştir. Kurumsal sürdürülebilirlik; firmaların / şirketlerin sadece 

ekonomik değil, çevresel ve sosyal konulardaki iş süreçlerini de içine almaktadır. Diğer bir ifadeyle kurumsal 

sürdürülebilirlik; ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan fırsatları değerlendirip yöneterek ve 

riskleri bertaraf ederek, uzun vadede değer yaratan bir yaklaşımdır. Bu nedenle kurumsal sürdürülebilirliğin; 

çevresel, sosyal ve ekonomik konuların bütünsel bir bakış açısıyla birbirinden ödün vermeden dengeli bir şekilde 

yönetilmesi gerekir (Bekmezci, 2014). Buradan da anlaşıldığı gibi; kurumsal sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal 

(toplumsal) ve ekonomik olmak üzere üç boyutu vardır. Bu boyutlar; aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi dişli çarklar 

şeklindedirler ve dolayısıyla da birbirleriyle etkileşim halindedirler. 

 

 Şekil 1. Kurumsal Sürdürülebilirlik Boyutları 

Yazarlar sürdürülebilirliğin ekonomik boyutunu, gelecek kuşaklara yüksek bir yaşam kalitesi bırakabilmek için 

gerekli mal, hizmet ve parasal adaletin sağlanması ve bunun yanında sosyal ve ekolojik olarak dengeli bir 

ekonomik sistemin yaratılması olarak tanımlamışlardır. Sonuç olarak ekonomik olarak sürdürülebilir bir firma, 

yeterli nakit akışını sağlayabilen ve ortaklarına ortalamanın üzerinde bir likiditeyi garanti edebilen bir işletmedir. 

Çevresel sürdürülebilirlik geniş anlamda bir işletmenin üretim ve faaliyetlerinin, günümüz ve gelecek kuşakların 

hakkı olan doğal sermayeyi tüketmemesi olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden üretimden kaynaklanan kirlilik ve 

emisyonun sınırlandırılması ve denetlenmesi, fiziksel kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesi ve doğal 

ekosistemlerin sağlığının korunması gerekir. Dar anlamda ise çevresel sürdürülebilirlik, işletmelerin çevre ve 

küresel ısınma üzerindeki etkilerini azaltması; faaliyetlerinin neden olduğu doğal kaynakların tüketimini, kirliliği 

ve emisyonu etkin bir şekilde yönetmesidir. Son olarak sosyal sürdürülebilirlik kısaca; çalışanların beşeri 

sermayesini arttırmak ve paydaşlarının sosyal sermayesini geliştiren faaliyetlerle, bulunduğu ortama değer 

katmaktadır (Tuna, 2014). 
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Firmaların toplumsal sorumluluklarından en önemlisi, çevresel olumsuzlukları en aza indirmektir; bu yüzden 

firmalar çevreyi koruma duyarlılıklarını önemle ele almalı, üretim fonksiyonlarını çevre koruma konuları ile 

birlikte değerlendirmelidirler. Bu nedenle sürdürülebilir üretim anlayışıyla, çevre dostu üretim 

süreçlerini/teknolojilerini kullanma konusunda bilinçlenmiş firmaların sayısı giderek artacaktır (Sequeira, 2010). 

 1.3  Kurumsal Sürdürülebilirlik Göstergeleri 

İşletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını, bazı indikatörlere/göstergelere dayandırarak ölçüp 

değerlendirebiliriz. Öncelikle kurumsal sürdürülebilirlik performansını üç boyutu altında değerlendirebiliriz. 

Sürdürülebilirlik göstergelerine; doğal kaynak tüketimi, enerji, su ve malzeme kullanımı, çalışanların gelişmesi ve 

ürün yaşam döngüsü önemli alanlar/konular olarak dâhil edilir. Bütün bu ayrı ayrı konular / boyutlar ve bu 

boyutlara ilişkin göstergeler arasındaki ilişkiler ve ölçümler, sürdürülebilirlik performansı ile ilişkilidir (Tseng, 

Divinagracia ve Divinagracia, 2009). 

Kurumsal sürdürülebilirlik göstergelerinden bazılarını üç boyut (ekonomik, çevresel ve sosyal) altında şu şekilde 

sıralayabiliriz (Alp, Öztel ve Köse, 2015): 

Ekonomik Göstergeler Çevresel Göstergeler Sosyal Göstergeler 

Gelir Enerji Tüketimi/Kullanımı (Elektrik, 

Doğal Gaz vs. Tüketimi) 

Çalışanların Refahı ve İş 

Memnuniyeti 

Faaliyet Kârı Su Tüketimi İş Kazası  

Yıllık Kâr Karbondioksit Salınımı Kadın Çalışan Yüzdesi 

Satınalma Maliyetleri Sera Gazı Emisyonu Müşteri Şikâyeti  

Ürünlerin Yurtiçi 

Pazarlarda Tüketilme 

Yüzdesi 

Oluşturulan Zararlı Atık Madde 

Miktarı 

Ulusal Halk/Toplum İçin İstihdam 

Olanakları 

İhracat Oranı Katı Atık Miktarı Çalışan Ortalama Hizmet Süresi 

(Kıdem Ortalaması) 

Sermaye Artırımı Atık Su Miktarı Çalışan Yaş Ortalaması 

Kullanılan Sermayenin 

Getirisi 

Girdilerde Zararlı Madde Kullanımı Çalışan Sayısı 

Personel Giderleri 

Toplamı 

Yok Edilen Atık Miktarı Eğitim Olanağı Bulan Çalışan Oranı 

AR-GE Harcamaları Atık Geri Kazanım Miktarı İşle İlgili Yaralanma ve Hastalık 

Sonucunda Kayıp İş Günü  

 Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji 

Kullanımı 

Yeşil Çevre ve Yeşil Üretim 

Konusunda Çalışanların Eğitimi 

 Yerel/Yurtiçi Tedarikçi Yüzdesi AR-GE Çalışan Sayısı 

 % 100 Geri Dönüşümlü Ambalaj 

Kullanımı 

Üst Düzey Yönetici Pozisyonunda 

Kadın Çalışan Oranı 

 Geri Dönüşüm Sağlanmış Ürünlerin 

Yüzdesi 

Çalışan Devir Oranı 

 Çevre Sağlığına ve Güvenliğine 

Uymak İçin Ödenen Miktar/Maliyet 

Engelli Çalışan Sayısı / Oranı 

  Toplam İş Gücünde Stajyer Oranı 

  Çalışan Başına Eğitim Günü 

  Çalışan Başına Eğitim Programı 

Harcaması 

  Çalışanların Karıştığı Ölümcül 

Kazalar 

  Kalite, Sosyal ve Çevre Sağlığı - 

Güvenliği Performansında 

Çalışanların İyileştirme Önerilerinin 

Sayısı/Oranı 
Tablo 1. Kurumsal Sürdürülebilirlik Göstergeleri 

 2  Metodoloji 

Yöntem olarak; Entropi ve TOPSIS kullanılacaktır. Bu yüzden çalışmaya öncelikle karar matrisinin 

oluşturulmasıyla başlanılacaktır. Karar matrisi aşağıda gösterilmektedir: 
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Burada her bir satır, bir alternatifi ve her bir sütun ise, bir değerlendirme kriterini göstermektedir. Örneğin; 

matrisin 12x  elemanı; 1. alternatifin 2. kritere göre başarı değerini göstermektedir.

 

mi ,......,1
   → Alternatifler 

nj ,......,1
   → Kriterler 

X Şirketi için aşağıda yapılan çalışmada karar matrisi; alternatif olarak satırlara yılları ve kurumsal 

sürdürülebilirlik göstergeleri de kriter olarak sütunlara yazarak oluşturulmaktadır. Çalışmada öncelikle kurumsal 

sürdürülebilirlik göstergelerinin birbirlerine göreceli olarak önemlerini belirlemek için, Entropi yöntemiyle ağırlık 

değerleri hesaplanacaktır. Entropi yönteminden sonra da, TOPSIS yöntemi (İdeal Noktalarda Çok Boyutlu 

Ağırlıklandırma Yöntemi) uygulanacaktır. 

 2.1  Entropi Yöntemiyle Kriterlerin Göreceli Ağırlıklarının Hesaplanması 

Entropi Yöntemi; Wang ve Lee tarafından 2009 yılında bir ağırlık hesaplama yöntemi olarak geliştirilmiştir. Bu 

yöntem 3 adımdan oluşmaktadır. Yöntemin adımlarını aşağıda detaylı şekilde görebilirsiniz (Çınar, 2004): 

1. Adım: Karar matrisinin normalizasyonu 

Karar matrisinin normalizasyonu aşağıdaki formülden yararlanılarak elde edilir: 
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2. Adım: Her bir kriter için entropi değerinin hesaplanması 

Kriterler için entropi değerleri aşağıdaki formülden hesaplanır: 
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3. Adım: Her bir kriterin entropi ağırlık değerinin hesaplanması 

Kriterlerin entropi ağırlıkları aşağıdaki formülden yararlanılarak elde edilir: 
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 2.2  TOPSIS Yöntemi 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi; 1981 yılında Hwang ve Yoon 

tarafından ELECTRE yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden 

birisidir. Yöntem Hwang ve Yoon (1981) referans alınarak Chen ve Hwang (1992) tarafından geliştirilmiştir. 

Bundan sonra, bu yöntem farklı alanlardaki birçok konuda çok kriterli karar verme problemlerini çözmek için 

adapte edilerek yaygın kullanım alanına sahip olmuştur. 

Bu yöntemde yapılan işlem; pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözüm oluşturmaktır. Yani, yöntemin temel 

esası; ideal çözüme göre alternatiflerin sıralanması esasına dayanır. Yöntemde; ideal çözüme görece yakın olan 
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alternatiften başlamak üzere bir sıralama yapılır. Bu yöntemin altında yatan temel düşünce, pozitif – ideal çözüme 

en yakın alternatiflerin seçilmesi ve böylece çözümün fayda kriterlerini maksimize ederken maliyet kriterlerini de 

minimize etmesidir. Kısacası TOPSIS yöntemi, pozitif ideal çözümden en kısa mesafe ve negatif ideal çözümden 

en uzak mesafe alternatiflerinin seçilmesine dayanmaktadır. Pozitif ideal çözüm; ulaşılabilir bütün en iyi kriterlerin 

bileşimidir. Negatif ideal çözüm ise ulaşılabilir en kötü ölçüt değerlerinden oluşur. TOPSIS yöntemi 6 adımdan 

oluşmaktadır. Yöntemin adımları aşağıda detaylı şekilde anlatılmıştır (Yıldırım ve Önder, 2014): 

1.Adım: Karar Matrisinin (A Matrisi) Oluşturulması  

Karar matrisinin satırlarında karar noktaları, sütunlarında ise karar vermede kullanılacak değerlendirme 

faktörleri yer alır. Karar matrisi aşağıdaki gibi gösterilir: 
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ijA  matrisinde m karar noktası sayısını, n ise değerlendirme kriteri sayısını göstermektedir. 

2. Adım: Standart Karar Matrisinin (R) Oluşturulması (Karar Matrisinin Normalize Edilmesi) 

Standart Karar Matrisi (R); A matrisinin yani karar matrisinin elemanlarından yararlanarak ve aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanır.  
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Normalize edilmiş R matrisi aşağıdaki gibi gösterilir: 
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3. Adım: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması 

Öncelikle değerlendirme kriterlerine ilişkin ağırlık değerleri ( jw ) Entropi yöntemiyle belirlenir. Daha sonra R 

matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili jw  değeri ile çarpılarak V matrisi oluşturulur. V matrisi aşağıdaki 

gibi elde edilir: 
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4. Adım: Pozitif İdeal (
V ) ve Negatif İdeal (

V ) Çözümlerin Belirlenmesi 

TOPSIS yöntemi, her bir değerlendirme kriterinin monoton artan veya azalan bir eğilime sahip olduğunu 

varsaymaktadır.  

Pozitif ideal çözüm setinin oluşturulabilmesi için, V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme kriterlerinin 

yani sütun değerlerinin en büyükleri (ilgili değerlendirme kriteri minimizasyon yönlü̈ ise en küçüğü) seçilir. Pozitif 

ideal çözüm setinin bulunması aşağıdaki formüllerde gösterilmiştir: 









 )min(),(max 'JjvJjvV ij
i

ij
i  

Negatif ideal çözüm seti ise, V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme kriterlerinin yani sütun 

değerlerinin en küçükleri (ilgili değerlendirme kriteri maksimizasyon yönlü̈ ise en büyüğü) seçilerek oluşturulur. 

Negatif ideal çözüm setinin bulunması aşağıdaki formülde gösterilmiştir:  
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Her iki formülde de J fayda (maksimizasyon), J’ ise kayıp (minimizasyon) değerini göstermektedir. Gerek pozitif 

ideal gerekse negatif ideal çözüm seti, değerlendirme kriteri sayısı yani n elemandan oluşmaktadır. 

5. Adım: Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması (Karar Noktaları Arasındaki Mesafe Ölçülerinin Hesaplanması)  

TOPSIS yönteminde her bir karar noktasına (yani alternatife) ilişkin değerlendirme kriterinin, pozitif ideal ve 

negatif ideal çözüm setinden sapmalarının (uzaklıklarının) bulunabilmesi için Euclidian Uzaklık Yaklaşımından 

yararlanılmaktadır. Buradan elde edilen karar noktalarına ilişkin sapma değerleri ise Pozitif İdeal Ayırım (


iS ) ve 

Negatif İdeal Ayırım (


iS ) ölçüsü olarak adlandırılmaktadır. Kısacası; ideal noktaların/çözümlerin 

tanımlanmasının ardından 5. adımda maksimum ve minimum ideal noktalara olan uzaklık/sapma değerleri 

aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanmaktadır: 




 
n

j

jiji vvS
1

2)(

 




 
n

j

jiji vvS
1

2)(

 

Burada hesaplanacak 


iS  ve 


iS  sayısı, karar noktası (alternatif) sayısı yani m sayısı kadar olacaktır. 

6.Adım: Alternatiflerin İdeal Çözüme Göreceli Yakınlığın Hesaplanması 

Her bir karar noktasının yani alternatifin ideal çözüme göreceli yakınlığının (
*

iC  ) hesaplanmasında pozitif ideal 

ve negatif ideal ayırım ölçülerinden yararlanılır. İdeal çözüme göreceli yakınlık değerinin hesaplanması aşağıdaki 

formülde gösterilmiştir: 
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Bu formülde kullanılan ölçüt; negatif ideal ayırım ölçüsünün, toplam ayırım ölçüsü içindeki payıdır. Burada 
*

iC  

değeri 10 *  iC  aralığında değer alır ve 1* iC  ilgili karar noktasının yani alternatifin pozitif ideal çözüme, 

0* iC  ilgili karar noktasının (alternatifin) negatif ideal çözüme yakınlığını gösterir. Son olarak ise; elde edilen 

değerler, büyüklük sırasına göre dizilerek karar noktalarının (alternatiflerin) önem sıraları belirlenmektedir. 

 3  Örnek Çalışmanın Bulguları 

 3.1  Entropi Yöntemiyle Kurumsal Sürdürülebilirlik Göstergelerinin Ağırlık Değerlerinin Hesaplanması 

Çalışmada kurumsal sürdürülebilirlik göstergelerinden kullanılacak olanlar aşağıdaki tabloda birimleri ile 

verilmiştir. Ancak; yukarıda Tablo 2.’de bahsedilen ekonomik, çevresel ve sosyal boyuta ait olan göstergelerden 

bazıları karışık bir şekilde bu çalışmada ele alınmıştır. Kurumsal sürdürülebilirlik performansı için bu göstergelerin 

alınma sebebi; öncelikle bunların en temel göstergeler olması ve şirketin / firmanın sanayi sektöründe yer 
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almasından dolayı daha çok üretime yönelik göstergeler alınmıştır. Ayrıca bu göstergelerle ilgili sayısal verilere 

ulaşılması nedeniyle de çalışmaya konu olmuştur. Hesaplamalar Excel’de yapılmıştır. 

KS1 Elektrik Tüketimi kWh 

KS2 Su Tüketimi m3 

KS3 Ulusal Pazar İçin İstihdam Ortalama Kişi Sayısı 

KS4 Kayıp İş Günü  Gün 

KS5 İş Kazası Sayısı Adet 

KS6 Kalite, Çevre vs. Öneri Sayısı Adet 

KS7 İhracat Oranı % 

KS8 Yurtiçi Satış Oranı % 

KS9 Müşteri Şikayeti Adet 

Tablo 2. X Şirketi İçin Kullanılacak Göstergeler 

Çalışmaya öncelikle karar matrisini yazarak başlarız (X Şirketi’ nin faaliyet raporlarından yararlanarak). 

Kurumsal sürdürülebilirlik göstergeleri için karar matrisi aşağıda gösterilmektedir: 

  KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 

2012 11.946,05 8.196,52 1905 12 2 1 50 50 39.557 

2013 15.456,72 14.711,57 1883 22 3 2 56 44 35.300 

2014 19.298,20 14.921,88 1884 45 0 1 55 45 32.211 

2015 17.446,50 13.272,61 1753 9 1 2 48 52 30.326 

Tablo 3. X Şirketi İçin Karar Matrisi 

Yukarıdaki matriste satırlar yılları ve sütunlar ise kurumsal sürdürülebilirlik göstergelerini belirtmektedir.  

1. Adım: Normalize edilmiş karar matrisi aşağıda verilmiştir: 

 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 

2012 0,1862 0,1604 0,2566 0,1364 0,3333 0,1667 0,2392 0,2618 0,2879 

2013 0,2410 0,2879 0,2536 0,2500 0,5000 0,3333 0,2679 0,2304 0,2569 

2014 0,3008 0,2920 0,2537 0,5114 0,0000 0,1667 0,2632 0,2356 0,2344 

2015 0,2720 0,2597 0,2361 0,1023 0,1667 0,3333 0,2297 0,2723 0,2207 

Tablo 4. Entropi Yöntemi İle Normalize Edilmiş Karar Matrisi 

2. Adım: Her bir kurumsal sürdürülebilirlik göstergesi için entropi değerleri aşağıda verilmiştir: 

 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 

je  0,9893 0,9822 0,9996 0,8616 0,7296 0,9591 0,9985 0,9982 0,9963 

Tablo 5. Göstergelerin (Değerlendirme Kriterlerinin) Entropi Değerleri 

3. Adım: Entropi yöntemiyle hesaplanan kurumsal sürdürülebilirlik göstergelerinin ağırlık değerleri aşağıda 

verilmiştir: 

 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 

jW  0,0221 0,0367 0,0008 0,2851 0,5569 0,0841 0,0031 0,0036 0,0076 

Tablo 6. Göstergelerin Ağırlık Değerleri 

Ağırlık değerlerine baktığımızda, kurumsal sürdürülebilirlik performansına en fazla etkisi olan göstergenin “iş 

kazası” (%55,69) olduğunu; buna karşılık olarak da kurumsal sürdürülebilirlik performansına en az etkisi olan 

göstergenin “ulusal pazar için istihdam” (%0,08) olduğunu görüyoruz. 

 3.2  TOPSIS Yöntemi İle Kurumsal Sürdürülebilirlik Göstergelerinin Değerlendirilmesi 

1. Adım: Buradaki karar matrisi; yukarıda entropi yönteminde yazdığımız karar matrisine eşdeğerdir/eşittir. 

2. Adım: Normalize edilmiş Karar Matrisi (Standart Karar (R) matrisi), aşağıda verilmiştir: 
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 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 

2012 0,3672 0,3138 0,5129 0,2295 0,5345 0,3162 0,4775 0,5223 0,5729 

2013 0,4751 0,5632 0,5069 0,4207 0,8018 0,6325 0,5348 0,4596 0,5112 

2014 0,5932 0,5712 0,5072 0,8606 0,0000 0,3162 0,5252 0,4701 0,4665 

2015 0,5363 0,5081 0,4719 0,1721 0,2673 0,6325 0,4584 0,5432 0,4392 

Tablo 7. TOPSIS Yöntemi İle Normalize Edilmiş Karar Matrisi  

3. Adım: Ağırlıklı Standart Karar Matrisi (V matrisi) aşağıda verilmiştir: 

 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 

2012 0,0081 0,0115 0,00041 0,0654 0,2977 0,0266 0,0015 0,0019 0,0044 

2013 0,0105 0,0207 0,00040 0,1199 0,4465 0,0532 0,0016 0,0017 0,0039 

2014 0,0131 0,0209 0,00040 0,2453 0,0000 0,0266 0,0016 0,0017 0,0035 

2015 0,0119 0,0186 0,00037 0,0491 0,1488 0,0532 0,0014 0,0020 0,0033 

Tablo 8. Ağırlıklı Standart Karar Matrisi  

4. Adım: Pozitif İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Setleri aşağıda verilmiştir: 

Pozitif İdeal Çözüm Seti (
V ) 0,0081 0,0115 0,00041 0,0491 0,0000 0,0532 0,0016 0,0020 0,0033 

Negatif İdeal Çözüm Seti (
V ) 0,0131 0,0209 0,00037 0,2453 0,4465 0,0266 0,0014 0,0017 0,0044 

Tablo 9. Pozitif İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Setleri 

5. Adım: Her bir karar noktası yani yıl için hesaplanan pozitif ideal ayırım ölçüleri aşağıda verilmiştir:   

       2993,01 S                   

        4522,02 S  

        1983,03 S  

        1491,04 S  

Her bir karar noktası yani yıl için hesaplanan negatif ideal ayırım ölçüleri ise şu şekildedir:    

        
2337,01 S  

           1282,02 S  

       4465,03 S  

       3576,04 S
 

6. Adım: Dört karar noktası için (yani 2012, 2013, 2014, 2015 yılları için) ideal çözüme göreceli yakınlık 

değerleri aşağıda hesaplanmıştır: 

       4385,0
2993,02337,0

2337,0*

1 


C  

       2209,0
4522,01282,0

1282,0*

2 


C  

       6924,0
1983,04465,0

4465,0*

3 


C  

       7058,0
1491,03576,0

3576,0*

4 


C  

Sonra bu değerler büyüklük sırasına sokulduğunda karar noktalarının yani yılların önem sırası aşağıda 

verilmiştir: 
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Yıllar C Değeri Sıralama 

2015 0,7058 1 

2014 0,6924 2 

2012 0,4385 3 

2013 0,2209 4 

Tablo 10. C Değerleri (İdeal Çözüme Göreceli Yakınlık Değerleri) 

Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere; X Şirketi’ nin kurumsal sürdürülebilirlik performansının en iyi olduğu yıl 

2015 iken, sürdürülebilirlik performansının en kötü olduğu yıl ise 2013’ dür. 

Son olarak; X Şirketi’ nin kurumsal sürdürülebilirlik performansının eğilimini görmek için aşağıdaki şekil 

oluşturulmuştur: 

 

Şekil 2. Yıllara Göre X Şirketi’ nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı 

 4  Sonuç ve Öneri 

Bu çalışmada kurumsal sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 

öncelikle uygun sürdürülebilirlik göstergeleri seçilmiştir. Daha sonra entropi yöntemi ile göstergelerin önem 

seviyesi belirlenmiş ve son olarak da TOPSIS yöntemi ile X Şirketi’ nin kurumsal sürdürülebilirlik performansı 

incelenmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda X Şirketi’ nin kurumsal sürdürülebilirlik performansının genel olarak yükselme 

trendinde (eğiliminde) olduğu görülmüştür. Ancak; 2013 sürdürülebilirlik performansının, bir önceki yıla göre 

düşüş göstermesinin nedeni, öncelikle Avrupa’ daki ekonomik krizin derinleşmesidir. Diğer önemli ve en büyük 

neden ise; 2010, 2011 ve 2012 yıllarında X Şirketi’nin yurt içindeki başarısı nedeniyle, şirketin 2013 yılında 

yatırım yaparak üretim hacmini arttırmasıdır. Üretim hacminin arttırılmasından dolayı şirketin özellikle elektrik, 

su tüketimi bir önceki yıla oranla çok yükselmiştir. Artan üretime bağlı olarak doğal kaynak tüketiminin (su ve 

enerji tüketimi) artması, kurumsal sürdürülebilirlik performansının 2013 yılındaki azalışın nedeni olabilir. 

Bu çalışmada kurumsal sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, yoruma ve 

sübjektif kriterlere yer vermeyen matematiksel yöntemler olduğu için objektif ve kesin sonuçlara ulaşılmıştır. 

Gelecek çalışmalarda daha fazla sayıda gösterge ile kurumsal sürdürülebilirlik performansı analiz edilebilir ve 

performans boyutlar bazında yani ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik şeklinde de yapılabilir. Ayrıca; 

ileriki çalışmalarda Entropi ve TOPSIS yöntemleri yerine başka yöntemler (örneğin; AHP ve ELECTRE yöntemi 

veya Bulanık Küme Teorisi) kullanılabilir.  
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