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Amaç – Borsa İstanbul’da işlem gören sürdürülebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirlikle ilgilenip 
rapor haline getiren bankaların sürdürülebilirlik faaliyetlerindeki sektör ortalamalarını bularak 
kendi içinde sıralamasını oluşturmaktır. Sürdürülebilirlik alanında çalışmayan bankalara da uzun 
vadede kalıcılık sağlamak için sürdürülebilirlik raporları hazırlayarak sektörde yerini almaları 
gerektiği üzerine önerilerde bulunmaktır.  

Yöntem – Çalışmada kullanılan veriler BIST’de işlem gören bankaların yayımladıkları 
sürdürülebilirlik ve faaliyet raporlarından alınmış olup ilk olarak hazırlanan değerlendirme 
formlarından uzman görüşü alınarak AHP yöntemi sonuçlarına ulaşılmıştır. AHP yönteminden 
ulaşılan bulgular ve sonuçlar doğrultusunda TOPSIS yöntemi kullanılarak bankaların 
sürdürülebilirlik sıralamalarına ulaşılmıştır.  

Bulgular – Bankaların devamlılık göstermek için kurumsal sürdürülebilirlik performans ölçümüne 
göre sadece ekonomik boyut ile değil, sosyal ve çevresel boyut ile sürdürülebilirliklerine önem 
verdiği elde edilen veri sonuçlarından sağlanmıştır. 

Tartışma – Çalışmada incelediğimiz ekonomik, sosyal ve çevresel boyut verilerine her sene düzenli 
olarak ulaşım sağlanırsa Türkiye’deki bankaların sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporlama 
konusunda ilerleme kaydetmiş olurlar. Sektörde faaliyet gösteren ancak sürdürülebilirlik raporu 
yayımlamamış diğer bankalara faydalı olacağı düşünülmektedir. Sürdürülebilirlik raporlarının 
yayımlandığı yıllar arttıkça yapılan çalışmalar farklı yıllar ve bankalar içinde yapılacak olup, 
çalışmalarda farklı yöntemler kullanılarak bankaların sıralaması yapılabilir.  
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Purpose – To find the sector averages in sustainability activities of the banks that are interested in 
sustainability and corporate sustainability and make a report in Borsa Istanbul and to rank them 
within themselves. To make suggestions to banks that do not work in the field of sustainability on 
the need to take their place in the sector by preparing sustainability reports to ensure long-term 
permanence 

Design/methodology/approach – The data used in the study were taken from the sustainability and 
activity reports published by the banks that are traded in BIST, and the results of the AHP method 
were obtained by taking expert opinion from the evaluation forms prepared first. In line with the 
findings and results obtained from the AHP method, the sustainability rankings of the banks were 
reached by using the TOPSIS method. 

Findings – It has been obtained from the data results that banks attach importance not only to the 
economic dimension, but also to the social and environmental dimension and sustainability 
according to the corporate sustainability performance measurement in order to show continuity. 

Discussion – In this study we examine the economic, social and environmental dimensions If the 
data each year to provide transportation on a regular basis would have made progress in 
sustainability reporting banks' activities in Turkey. It is thought to be beneficial to other banks 
operating in the sector that have not published a sustainability report. As the years when the 
sustainability reports are published increase, the studies will be carried out in different years and 
banks, and the banks can be ranked by using different methods. 
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