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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinden bu yana işletmelerin toplumda üstlendikleri roller
ile ilgili olarak toplumsal bilinçlenme düzeyi artmıştır. Ekonomik ve teknolojik gelişmeye
katkıda bulunduğuna inanılan işletmelerin birçoğu sosyal ve çevresel sorunlara yol açmakla
eleştirilmişler ve buna bağlı olarak çevre kirliliği, kaynak tüketimi, atık maddeler, ürün
kalitesi ve güvenliği, çalışanların hakları ve konumu, toplumsal sorumluluk gibi konular daha
fazla oranda dikkat çekmeye başlamıştır. Bütün bunların sonucunda da günümüzde işletmeler
hissedarlar ve kredi gruplarından daha geniş bir kesime karşı sorumlu olmaları gerektiğini
fark etmiş ve bu nedenle de şirket yönetimlerinin gündemine sosyal sorumluluğa uygun
faaliyette bulunma gelmiştir. Bu durumda bir ülkede üretimi doğrudan yönlendiren böylece
doğal kaynak kullanımını yöneten işletmeler faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinci ile
hareket etmeli ve menfaat sahiplerine (pay sahipleri, çalışanlar, alacaklılar, müşteriler
tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel tasarruf sahipleri vb) karşı
sorumluluğunun bilincinde olmalıdır.
Sosyal sorumluluğa uygun olarak hareket eden şirketler başarılarını uzun vadede
ekonomiye, çevreye ve topluma olan etkileri ile ölçmektedirler. Dolayısıyla işletmeler,
çevreye ve topluma karşı sorumlu bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri hâlinde uzun vadede
kazançlı çıkacaklarını düşünmektedirler. Bu durumda Friedman’ın “işletmelerin esas
sorumluluğunun kârlarını maksimize etmek” şeklindeki öğretisi artık genel kabul
görmemektedir. Yapılan çalışmalar, daha az kâr elde etme sonucunu doğursa bile işletme
yönetiminin daha fazla oranda topluma yardımcı olma yükümlülüğünün bilincinde olduğunu
kanıtlamaktadır. Ayrıca sosyal sorumluluk uygulamaları konusunda dünyada önde gelen
şirketlere bakıldığında, bu şirketlerin hissedarlarının daha fazla finansal getiri elde etme
yönündeki taleplerini karşıladıkları, uzun vadede ekonomik büyümeyi gerçekleştirdikleri ve
bu arada şeffaf finansal muhasebe uygulamalarına da sahip oldukları da görülmektedir.

Doç. Dr. Nilüfer Fatma Göksu
İstanbul, 2018
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YAZAR NOTU
Küreselleşme, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve beraberinde pazar sınırlarının
ortadan kalkması rekabeti arttırarak kurumların amaçlarının farklı boyutlar kazanmasına
neden olmuştur. Gerek teknolojik gerekse sınırlar anlamında yaşanan değişimler, günümüz
kurumlarında ekonomik amaçların yanında sosyal amaçların da var olması gerekliliğini ortaya
koymuştur. Günümüz dünyasında gelişen teknoloji her kurumun ürettiği ve pazara sunduğu
ürün bağlamında taklit edilebilirliğini beraberinde getirmiştir. Rekabet avantajı ve farklılık
yaratmanın ayakta kalabilmek için zorunlu olduğu çağımızda, kurumların sosyal sorumluluk
bilincine sahip olmaları önemli bir farklılaşma kriteri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu derste bu
konu detaylı bir şekilde irdelenerek, öğrencilerin doğru bildiği yanlışlar örnekler üzerinden
açıklanacaktır.
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1. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI
1.1.Sosyal Sorumluluk Kavramı
1.2.İşletmelerde Sosyal Sorumluluğun Sınırları
1.2.1.Yasalara Uygunluk
1.2.2.Maliyetler
1.2.3.Etkinlik
1.2.4.Faaliyet Alanı ve Karmaşıklık
1.3.Yasal Gerekliliklere Karşı Gönüllü Sosyal Sorumluluk
1.3.1.Öğrenilmiş Kişisel Çıkarlar
1.3.2.Yasal Zorunluluklara Karşı Gönüllülükle Harekete Geçme
1.4.Kurumsal Sosyal Sorumluluk
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal sorumluluk kavramını nasıl tanımlarız?

2)

İşletmelerde sosyal sorumluluğun sınırları nelerdir?

3)

Yasal gerekliliklere karşı gönüllü sosyal sorumluluk ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal Sorumluluk Kavramı

Sosyal sorumluluğun tanımı
ve sınırları

Sosyal sorumluluğun birkaç
farklı tanımı yapılarak
işletmelerde sosyal
sorumluluğun sınırları,
yasalara uygunluğu ve
faaliyet açıklanacak.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal sorumluluk



Yasalara uygunluk



Gönüllü sosyal sorumluluk



Öğrenilmiş kişisel çıkarlar
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Giriş
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, literatüre yeni girmiş bir kavram olmamasına
rağmen, konuya verilen önem ve ilgi oldukça yenidir. Son yıllarda iş dünyasında ortaya çıkan
skandalların (Enron, WorldCom, Parmalat, Qwest, ImClone ve diğerleri) gündeme
taşınmasıyla tüketicilerin işletmelere, liderlere ve ekonomiye olan güvenleri sarsılmış, sonuç
olarak da “iş ahlakı” ve “kurumsal yönetim” (corporate governance) konularına olan ilginin
artmasına, “kurumsal sosyal sorumluluk” kavramının ön plana çıkmasına neden
oluşturmuştur. Diğer yandan muhtelif uluslararası organizasyonlar (Birleşmiş Milletler,
OECD, ILO, Avrupa Birliği) liderliğinde insan haklarına, çevreye, çalışan işgücüne yönelik
korumacı yaklaşımlar ve bu konuda geliştirilen standartlar işletmelerin kurumsal sosyal
sorumluluk konusunda daha ihtiyatlı davranmaları gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu nedenle
bu ünitede sosyal sorumluluk kavramı, işletmelerde sosyal sorumluluğun sınırları, yasal
gerekliliklere karşı gönüllü sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk konuları
açıklanacaktır.
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1.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
Sosyal sorumluluk kavramı yeni değildir. 20.yy’ın ilk yıllarında ortaya atılmış olsa da,
sosyal sorumluluk düşüncesinin modern bakış açısı, Howard R. Bowen’ın “İş Adamının
Sosyal Sorumlulukları” adlı kitabı ile büyük ivme kazanmıştır. Bowen, kitabında, işletmelerin
aldığı kararların sosyal etkilerini de göz önünde bulundurmaları gerektiğini ileri sürmüştür.
Ancak, sosyal sorumluluğun tanımı üzerinde tam bir uzlaşma yoktur. 439 yönetici üzerinde
yapılan bir araştırmaya katılan yöneticilerin %69’u şu tanım üzerinde uzlaşmıştır; “Sosyal
sorumluluk, işletmenin davranışlarının toplum üzerindeki etkilerinin ciddi olarak
incelenmesidir” (Carroll, 1999, s.270).
Kurumsal sosyal sorumluluğun günümüzdeki anlamdaki gelişiminin öncesinde
kurumların birtakım sosyal sorumluluk çalışmalarından söz edildiği görülmektedir. Tarih
öncesi dönemlerde Sümer tabletlerinde işçi haklarına, MÖ. 1800’lerde Hamurabi Kralı’nın
kanunlarında Babil’de ticarette tarafların sorumluluklarına yer verilmiştir. Ayrıca MÖ. 4.
yüzyılda Aristo’nun etik çalışması yaptığı ve iş etiği kavramından söz ettiği bilinmektedir.
Milattan sonra ise özellikle Kur’an ve Tevrat gibi kutsal kitaplarda iş hayatına yönelik
yükümlülüklerden söz edilmektedir. İslamiyet’teki zekât ve fitre gibi yardımların günümüzde
de devam ettiği ve hayırseverlik uygulamaları ile iç içe geçtiği görülmektedir (Yamak, 2007;
10).
Sosyal sorumluluk ile ilgili bütün kaygılar geçmişte yaşanan çeşitli olaylardan
kaynaklanmaktadır. Sosyal sorumluluklar, 1800’lü yılların sonunda büyük işletmelerin
sayılarının artmasıyla kavramsal olarak ortaya çıkmıştır. O dönemlerde, baskı ya da anlaşma
ile verilen komisyonlar ve sabit fiyat anlaşmaları gibi anti-rekabet uygulamaları hükümetleri
yasal reformlar yapmaya itmiştir (Bartol ve Martin, 1994, s.103).
General Electric’in CEO’su Jack Welch, hayatını anlattığı kitabında, işletmelerin
sorumluluğu konusuna da değinmiş ve sosyal sorumluluğu şöyle ifade etmiştir: “Toplumsal
sorumluluk güçlü ve rekabetçi bir şirketle başlar. Sadece sağlıklı teşebbüsler, insanların ve
toplumların yaşamlarını iyileştirip zenginleştirebilir. Bir şirket güçlü olduğu zaman, sadece
vergi ödeyerek önemli hizmetlerin götürülmesini sağlamakla kalmaz. Güçlü kuruluşlar,
çalışanına ve tesisine sürekli yatırım yapar. Diğer taraftan, zayıf ve güçlüklerle mücadele
hâlindeki şirketler, toplumun üzerinde yük gibidir. Ya hiç kâr etmez ya da çok az kâr eder ve
eğer varsa ödedikleri vergi de düşük olur. Üretim alanları ve personelin geliştirilmesi için çok
az yatırım yaparlar. Onların her zaman gündeminde olan işçi çıkarma geleneği, çalışanlar
üzerinde gelecek korkusu ve güvensizliğe yol açar ki bu da performanslarına yansır.”
(www.referansgazetesi.com/archiv/2011/201/yon.html,2005,s.1).
Sosyal sorumluluğu, örgütsel amaçlara öncelik tanıyan ve örgütü kendi başına bir
unsur olarak kabul eden klasik örgüt kuramlarının üzerinde çok fazla durduğu bir anlayış
olarak tanımlamak güçtür. Klasik liberal anlayışın etkisindeki örgüt kuramları, örgüt için iyi
olan her uygulamanın toplum için de iyi olacağını, amacı kazanç elde etmek olan örgütlerin,
toplumu ilgilendiren sorunlarla uğraşmaması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Süreç içerisinde
klasik liberalizme getirilen eleştirilerin etkisiyle bu anlayış değişmeye başlamış, örgüt ve
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çevresi bir bütünün ögeleri olarak kabul edilmiş ve bu ögeler arasındaki ilişkinin bazı ortak
amaçlara katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmaya
başlamıştır. Böyle bir görüşü geçerli kılacak sosyo-ekonomik koşulların ortaya çıkması, yani
güç ilişkilerinin değişmesiyle birlikte, yöneten-yönetilen, üreten-tüketen, satan-satın alan
ilişkilerinde sosyal sorumluluk anlayışının gözetilmeye başlandığı görülmektedir.
Sosyal sorumluluk uygulamaları sonucunda işletmeler, doğrudan ya da dolaylı olarak
ilişki içinde olduğu toplumun çeşitli öğelerinin güven ya da kârlarını isteyerek ya da
istemeyerek etkilemektedir. Özellikle 80’li yıllardan sonra rekabetin küresel bir nitelik
kazanması, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve toplumların çoğulcu bir yapıya
kavuşması gibi yapısal dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. Bu dönüşümlere bağlı olarak;
bireysel talepler, örgütlenerek kamusal alana çıkma ve sosyal taleplere dönüşebilme olanağı
elde etmişler, işletmelerin insanlar üzerindeki fonksiyonlarını arttırmıştır. Öte yandan, toplum
artık 20 yıl öncekine oranla küreselleşmeyle birlikte çok daha heterojen bir yapıya
dönüşmüştür.
Sosyal sorumluluğun ilk savunucusu Oliver Shelton, “Yönetim Felsefesi” (The
Philosopy of Management) adlı kitabında, “işletmenin yönetim prensipleri, toplumun sosyal
faydası üzerinde odaklanmalıdır” diyerek, I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan bilimsel
yönetimin daha az olan insani unsurlarını modernize etme gereğini öngörmüştür. O. C. Frell
ve Geoffrey Hirt, başarılı kitapları “Business”ta sosyal sorumluluk kavramını şöyle açıklarlar;
“Bir işletmenin toplum üzerindeki negatif etkilerini minimize etmek, pozitif etkilerini
maksimize etmektir” deyip şunu ilave ederler; “bunlar aynı zamanda sosyal sorumluluk
kavramının sonucu olarak, yapılan işlerin bedelidir”. Yukarıda belirtilen görüşle aynı kanıda
olan Frederick, Post ve Davis, sosyal sorumluluk kavramını şu şekilde tanımlamaktadırlar;
“İşletme ekonomik yararı gözetirken nasıl davranıyorsa, sosyal sorumluluğu da öyle mesleki
bir zorunluluk olarak görmelidir.”
Farmer ve Hogue’nin görüşlerinde ise, sosyal sorumluluk pragmatik bir bakışla ele
alınır; “Birkaç dakika düşünen insan şunu kavrayabilir ki, her özel işletme sosyal sorumluluk
kavramıyla ilgilidir ve bunu yerine getirmesi gerekmektedir. Toplum işletmenin geleneksel
işlevi olan mal ve hizmet sunumu fonksiyonlarıyla beraber, ödedikleri paranın karşılığı olarak
sosyal problemlerinin çözülmesini de ister” (Cavaliere ve Spradley, 1995, s.86).
Başka bir tanımda ise sosyal sorumluluk, “Bir işletme için, istenilen ürün ve
hizmetlerin minimum finansal ve sosyal faaliyetlerle, mümkün olduğu kadar eşit bir şekilde
yayılmasında, maksimum faydayı sağlayan faaliyetler” (Farmer ve W. Hogue, 1985, s.4)
olarak görülmektedir. Daha geniş bir tanımıyla sosyal sorumluluk, “Bir işletmenin ekonomik
ve yasal koşullara, iş ahlakına, işletme içi ve çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine
uygun bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesi, insanları mutlu ve memnun etmesidir”
(Eren, 2000, s.99).
Pringle ve Thompson sosyal sorumluluk kavramını, (Pringle ve Thompson, 2000, s.3)
“Bir işletme ya da markayla ilgili bir sosyal amaç veya soruna, karşılıklı fayda sağlamak
üzere bağlayan stratejik bir konumlandırma ve pazarlama aracı” olarak tanımlamışlardır.
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İşletmeler açısından yükselen bir değer olan kurumsal sosyal sorumluluk bir logo
olmanın ötesinde içsel ve dışsal birtakım dinamikleri bünyesinde barındırmaktadır. İçsel
dinamikler, sosyal ve çevresel süreçleri içererek, bu bağlamda insan kaynakları yönetimini, iş
yerinde sağlık ve güvenlik düzenlemelerini, değişim için adaptasyonu, doğal kaynakların ve
çevrenin yönetimini içermektedir. Dışsal dinamikler ise, yerel kamuoyunun desteğini, iş
ortakları, tedarikçiler ve müşterileri, uluslararası çalışma normlarını ve global çevresel
faktörleri kapsamaktadır (Büyükuslu, 2005, ss.3-4).
Griffin ise, çevre faktörünü baz alarak, sosyal sorumluluk kavramı; bir işletmenin
faaliyette bulunduğu ortamı koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak
tanımlamaktadır. Doğal çevreyi koruma; müşterilerin tercihlerini dikkate alarak kaliteli ve
güvenli ürünler sunma; işgörenlerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterme, işletmeyi
ortakların haklarını koruyacak ve yatırımları kârlı kılacak bir şekilde yönetme, faaliyetlere
ilişkin doğru bilgi sunma ve toplumun refah seviyesine katkıda bulunacak eğitim, sağlık ve
sanat etkinliklerini destekleme gibi konular bu kavram kapsamında değerlendirilmekle
birlikte, bu sorunları ortakların sermayelerini korumak ve geliştirmekle sınırlandıranların yanı
sıra, daha da genişletenler söz konusudur (Griffin, 1990, ss.814-821).
Necla Zarakol ise, AB ülkelerinin sosyal sorumluluk konusuna bakışını şöyle ifade
eder (Zarakol, 2004, s.8): “Tüketiciler, çevre, sosyal ve kültürel haklar konusunda çok
duyarlıdır. Hükümetler ve AB parlamentosu tüketicinin duyarlılıklarını dikkate alır. Yakın
zamanda da AB içindeki işletmelerin faaliyet raporları, mali bilançoları ile birlikte sosyal
sorumluluk çalışmaları ile yarattıkları katma değeri de ölçmek yasal bir zorunluluk hâline
gelecektir”.
Yukarıda açıklanan sosyal sorumluluk tanımlarından çıkarılacak ortak unsurları daha
geniş bir şekilde Nemli şöyle sıralamaktadır; (Nemli, 2000, s.75) İşletmelerin kâr elde etmek
için mal ve hizmet üretmenin ötesinde sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların kapsamında;

İşletmelerin ortaya çıkmasına katkıda bulunan sosyal problemlerin çözümüne
katkıda bulunmak da vardır.

İşletmeler sadece hisse sahiplerine karşı değil, sosyal paydaşlar kavramıyla
ifade edildiği gibi, daha geniş bir gruba karşı sorumludurlar.

İşletmeler sadece ekonomik değerlere odaklanmamakta, daha geniş anlamda
insani değerlere hizmet etmektedirler.
Tüm bu açıklamalarla birlikte, pek çok tanımı yapılan sosyal sorumluluk,
“Kuruluşların karar vermeden önce, kamu üzerinde yapacağı etkinin etraflı biçimde
düşünülmesi” olarak özetlenmektedir (Peltekoğlu, 2001, s.42).
1980’li yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında bir durağanlık
görülmesine karşın kavram kurumsallaşmış ve kurumların uygulamalarına yerleşmiştir. Bu
dönemde Freeman’ın geliştirdiği paydaş kuramında, önceleri stratejik planlama ve yönetimde
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paydaşların etkisinden söz edilirken daha sonra bu paydaşların katılımının da eklendiği
görülmektedir.
1990’lara gelindiğinde kurumsal sosyal sorumluluk için pek çok uluslararası oluşumun
ortaya çıktığını görmekteyiz:


Business Ethics Quarterly dergisinin yayınlanmaya başladı (1991).


International Association for Business and Society- Uluslararası İşletme ve
Toplum Kuruluşu faaliyete geçti.

Coalitation For Environmentally Responsible Economic-CERES (1997) ve en
önemli iki girişimi: 1. GRI (Global Reporting Initative) 2. INCR (Investor Network on
Climate Risk)

Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Konferansı UNCED kapsamında
benimsenen Rio Bildirgesi (1992).


Birleşmiş Milletler Kopenhag Bildirgesi (1995).


Uluslararası
standartları (1997).

Toplumsal

Yükümlülük

Girişimi’nin

geliştirdiği

SA8000

Görüldüğü gibi, sosyal sorumluluk kavramı üzerine böyle farklı tanımlamaların
mevcut olması, farklı kişiler için farklı anlamlar ifade etmesi sosyal beklentilerin rolünün
oldukça önemli olduğu gerçeğini vurgulamaktadır. Diğer önemli bir nokta ise, toplumun
beklentilerinin dikkate alınması gerekliliğinin paylaşılmasıdır. Başka bir ifadeyle, işletmelerin
sosyal sorumluluk anlayışında genel olarak iki nokta önem taşır; birincisi, sosyal sorumluluk
anlayışı bir zorunluluk değil bir gönüllülük olarak değerlendirilmelidir. İkincisi; sosyal
sorumluluk, işletmenin sahip ve ortaklarının dışında sosyal çevre, ekolojik çevre, tüketiciler,
çalışanlar, vb faktörleri de içine almalıdır.
Ayrıca, sosyal sorumluluk uygulamaları bir işletmeyi ya da markayı sosyal yardım
amaçlı uzun vadeli bir etkinlik programına teşvik etmekte, böylelikle markanın ‘alanı’nı
güçlendirerek, reklam ve iletişim vasıtasıyla tüketicinin işletme ya da markayı algılayışında
aktif bir unsur olmaktadır. Sosyal sorumluluk bu değerlerin bir kısmını kapsamakla birlikte,
iyi bir ticari itibar ve rekabette avantaj sağlama stratejisidir. Dolayısıyla bir işletme ekonomik
pazarda tüketicilerinin gözünde iyi bir üne sahipse, bu ona maddi çıktı olarak geri dönecektir.
Ayrıca, sosyal sorumluluk değerlerin tanıtımında önemli rol oynamaktadır; itibar kazanma ve
toplum ve çevre politikalarının şekillendirilmesinde ana kaynak rolünü üstlenmektedir. Sosyal
sorumluluk işletmenin sadece ne söylediği değil, aynı zamanda ne yaptığının göstergesidir.

1.2. İşletmelerde Sosyal Sorumluluğun Sınırları
Bugün toplumun her kesimi işletmelerden sosyal sorumluluk örnekleri görmek
istemektedir ancak, bu faaliyetlerin sınırları vardır. Temel sınırlar yasalara uygunluk, maliyet,
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etkinlik, faaliyet alanı ve karmaşıklıktır (Post vd, 1996:46-49). Bu sınırlılıkların bir sonucu
olarak işletmelerin sosyal sorumluluğa yönelik faaliyetlerinin çeşidi ve sayısı, kamuoyunun
beklentilerinin altında olabilmektedir.

1.2.1. Yasalara Uygunluk
“Bu sosyal sorun bizim işimiz mi?” sorusu, işletme yöneticileri için önemli olan ve en
sık sorulan sorulardan biridir. “İşletmeyi önemli bir şekilde etkiliyor mu?”, “Bu sorunun
çözümü bize olduğu kadar diğerlerine de yardımcı olabilir mi?” Bu soruların “evet” cevabı,
sorunun bir sosyal sorumluluk hareketi olarak ele alınabilmesinde, yasalara uygunluk için bir
zorunluluktur. Örneğin, eğer alkol kullanımı bir fabrikada ciddi güvenlik sorunlarına neden
oluyorsa, işletmenin eğitim ve davranış merkezi için harcama yapması yasalara uygun
bulunabilir (Post vd, 1996:48). Ancak soruların “hayır” ya da “emin değilim” cevabı, işletme
üst yönetiminin iki kere düşünmesini gerekli kılar. İşletmeler tarafından yapılan sosyal
harcamalar yasalara uygun bulunabilir ve eğer işletmelerin çıkarlarıyla topluma yardımı eş
zamanlı desteklerse, sermayedarların gelirlerinin kullanımı da yasal olarak kabul edilebilir.
Herhangi bir sosyal faaliyetin yasalara uygunluğu ile ilgili karar genellikle işletme üst
yönetimi tarafından alınır, bu karar alınırken sorunun uzun dönemli bir bakışla ele alınması
gereklidir ve faaliyet, işletmenin yönünü göstermelidir.

1.2.2. Maliyetler
Her sosyal faaliyet maliyetleri de beraberinde getirir. Bir işletmenin büyük bir bağış ya
da çalışanları için çocuk bakım merkezi inşa etmesi ya da balinaları korumak amacıyla öğle
yemeklerine ton balığı alma politikası uygulaması, yeni maliyet kalemleri anlamına gelir.
Çocuk bakım merkezine yatırım yapmak, çalışanların ücretlerindeki artış yerine kullanılabilir,
yüklü bir bağış, başka işletme ya da organizasyonlarla paylaşılarak, maliyet düşürülebilir
(Jean vd, 1988:55-56).

1.2.3. Etkinlik
Tüm diğer işletme harcamalarında olduğu gibi sosyal sorumluluk faaliyetlerinin
maliyetleri, işletmenin etkinliğini sınırlayabilir ve pazardaki rekabet yeteneğini etkileyebilir
(Kenneth ve Carroll, 1985:94). Örneğin faaliyet hâlinde olmasına rağmen, etkin olmayan,
demode bir fabrikasını, çalışanların işlerini kaybetmesi anlamına geleceği için kapatmaması
yönünde yerel kamuoyundan baskı gören bir işletmenin, eski fabrikalarını kapatarak
ücretlerin daha düşük olduğu yabancı ülkelere faaliyetlerini taşıyan rakipleri karşısında
rekabet üstünlüğünü yitireceği açıktır (Post vd, 1996:49). Özellikle çokuluslu işletmelerde
yerel çalışanların çıkarlarını gözetmeye çalışan sosyal sorumlu yöneticiler, sosyal sorumlu
kararlar almasına rağmen, örnekte görüldüğü gibi günümüzün acımasız piyasa koşulları
nedeniyle bu kararlarını hayata geçirememektedir.

1.2.4. Faaliyet Alanı ve Karmaşıklık
Bazı sosyal sorunlar, öylesine derin, karmaşık ve büyüktür ki, tüm işletmelerin birlikte
hareket etmesine gereksinim vardır. Örneğin asit yağmurları, ozon tabakasındaki tahribat ve
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yağmur ormanlarının yok edilmesi gibi çevresel sorunlar, bir işletmenin her anlamda gücünü
aşan sosyal konulardır (Bansal ve Roth, 2000:719).
Günümüzün sağlık sorunları (AIDS, işe içkili gelme ve sigara kullanımı) karmaşık
sosyal koşulları yansıtan sadece birkaç örnektir. Sosyal sorumlu işletmeler bu ve diğer sağlık
sorunlarını göz önüne alan program ve politikaları uyguladığı gibi, çözümler üreten,
işletmeleri, çeşitli grupları ve bireyleri içine alan bir ortak hareket yolu üretmelidirler.
(Welcomer, 2002:253).
Bazı sosyal sorunlar ise devamlılık göstermektedir. Bunlar, iş ortamındaki
bireylerarası rekabet, cinsiyet ayrımı ile etik ve dinsel düşmanlıkları içermektedir (Welcomer,
2002:257). Tek başına hiçbir işletme, toplumların bu uzun dönemli özelliğini değiştiremez.
Bu sorunlarla ilgili sosyal sorumluluk davranışları ve politikaları, en sık yapılan uygulamadır
ancak şu açıktır ki tek başına işletme politikası bu sorunların çözümünü sağlayamaz.
Kamuoyunun, devletin, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası organizasyonların ve
işbirliklerinin gerekliliği açıktır. Bu dört sınırlılık, işletmelerin sosyal sorumlu olması
gerektiğini düşünenler ile işletmelerin yaptıklarının yeterli oluğunu düşünenler arasında görüş
ayrılıklarının nedenidir (Friedman ve Miles, 2002:3). Sosyal sorumluluğu savunanlar,
işletmelerin buna mecbur kalmadan sosyal sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini, çünkü
işletmelerin toplum sorunlarını çözmede yardım etmek zorunda olduğunu söylemektedirler.
Karşıt görüştekiler ise, işletmelerin sınırlılıkları nedeniyle sosyal amaçlı hareket
edemeyeceğini savunmaktadırlar.

1.3. Yasal Gerekliliklere Karşı Gönüllü Sosyal Sorumluluk
İşletmelerin sosyal sorumlulukla yönetilmesi için yasalara ve hükümet
düzenlemelerine ihtiyaç var mıdır? Ya da işletmeler toplumun yüksek standartlı sosyal
davranışlar beklediğini bildiğinde, gönüllü olarak sosyal sorumluluk faaliyetleri içinde yer
alma kararı alır mı? Bu iki sorunun da cevabı “evet”tir (Post vd, 1996:51). Toplumların
işletmelerin; uyması gereken, uymadığında yasal ve cezai sonuçlar yükleyen yasalara ve
kamu politikalarının bir ürünü olan sosyal kurallara ihtiyacı vardır. Bu kurallar olmadığında
işletmeler, hangi sosyal amacı izlemeleri gerektiğini ya da hangisinin önceliği olduğuna emin
olamazlar ya da hiçbir sosyal konu karşısında sorumluluk hissetmezler ya da harekete geçme
gereği duymazlar. Örneğin 1970’lerin başlarında gelişmiş ülkeler kamuoyunun çevre
kirliliğinden rahatsız olduğunun sinyallerini vermeye başlamış ve buna bağlı olarak yasa
koyucular, kısa sürelerle güncellenen kirliliği denetleyen güçlü yasalar koymaya başlamıştır
(Bansal ve Roth, 2000:717). Bu yasalar işletmelerin uyması gereken standartları
oluşturmuştur ve bir anlamda işletmelere çevreyi korumanın öncelikli ve önemli sosyal bir
amaç olduğunu belirtmektedir.
Yasalar ve düzenlemeler aynı zamanda “rekabet alanının” oluşturulmasına yardım
eder (Basal ve Roth, 2000:717). Aynı sosyal standartlarda tüm işletmelerin buluşması
gerekliliğiyle, bir işletmenin çalışanlarının ve yöneticilerinin olası hapis cezası alma, para
cezası alma, dava açılma riski olmaksızın atıklarından dikkatsiz bir şekilde kurtularak
rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü kazanmasının önüne geçilmiş olur.
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Kamu politikalarına ve yasalara uyan işletmeler aynı zamanda kamuoyunun beklediği
sosyal sorumluluğu minimum düzeyde de olsa karşılamış olur, çünkü yasalar ve
düzenlemeler, kamuoyunun işletmelerden beklediğinin bir anlamda asgari seviyesini
göstermektedir. İşletmelerin yasaları yorumlamada ve uymada kararlı olması, titiz olması ve
özenli olması çıkarınadır, bu yaklaşıma işletme etiğinde “öğrenilmiş kişisel çıkarlar” (Post vd,
1996:51) adı verilmektedir.

1.3.1. Öğrenilmiş Kişisel Çıkarlar
İşletmelerde kamuoyunun sürekli değişen beklentilerini karşılayan bir sosyal
sorumluluk anlayışı, kararlı bir liderlik gerektirir. Derin sosyal değişimleri ve işletme
faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini görme yeteneği, “hayatta kalma”nın bir ön koşuludur
(Simpson ve Kohers, 2002:98). Böylesi işletmeler, hükümet ve kurumları ile ilişkiler
kurduğundan sermayedarlarının beklentilerini göz önüne alır ve sosyal sorunlarla başa
çıkmayı geliştirecek yeni yasalar, yasa koyucularla işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.
Böylesi sosyal vizyona sahip olan işletme liderleri, işletmelerin sosyal değişimini
engellemek yerine yaratmasına yardımcı olması gerektiğine inanırlar. Bu davranış ile bu
liderler, günümüz dünyasının karmaşık sosyal sorunları karşısında işletmenin yaşama şansının
daha yüksek olacağını bilirler (Wilson, 2000:14).
Ekonomik çıkarlarını bırakmadan sosyal açıdan duyarlı olma anlamına gelen
“öğrenilmiş çıkarlar” bakış açısı, işletmelere yol göstermektedir (Wilson, 2000:15). Bu görüşe
göre, müşterileri için gerçek değer yarattığı, çalışanlarının gelişmesine yardım ettiği ve bir
birey olarak sorumlu davranmayı sürdürdüğü sürece işletme için kârlılık, bir ödüldür.
Örneğin, sosyal sorumluluğa yapılan vurgu, tüketicileri çekmektedir.
Bu konuda yapılan bir araştırmada ankete katılan yetişkinlerin %89’u, işletmelerin
imajının ürünü tercih etmede etkili olduğunu belirtmiştir (Wilson, 2000:15). Sosyal
sorumluluk aynı zamanda işletmelere yüksek kaliteli iş gücünü, işletmede tutma yeteneği
verdiğini de kanıtlamıştır.

1.3.2. Yasal Zorunluluklara Karşı Gönüllülükle Harekete Geçme
Bir işletme eğer sosyal sorumluluk faaliyetlerini yasal mecburiyet ve düzenlemeler
nedeniyle gerçekleştiriyorsa, güveni sağlayabilir mi? Bazı araştırmacılar bu soruya “hayır”
cevabını vermektedir (Bowie, 2001:179). Sadece gerçek anlamda işletmelerin, sosyal
amaçları gerçekleştirmeyi istemesi ve yatırım yaparak gönüllülüğünü göstermesi önemlidir.
Bu görüşe göre işletmelerin, yasaların zorlamasıyla sorumlu davranması, sosyal sorumluluğun
gerçek anlamına ulaşmada eksik kalmaktadır.
Sosyal sorumlu faaliyetler günümüzde, önemli sosyal amaçları destekleme
zorunluluğu, işletmenin imajını geliştirme isteği ve işletmelerin istedikleri yönde davranış
göstermediklerinde hükümetlerin bazı adımlar atabileceğini bilmeleri olmak üzere, bu üç
gerçeğin karışımının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Post vd, 1996:52-53).
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1.4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Genel bir kavram olan kurumsal sosyal sorumluluk çeşitli görüş ve uygulamalardan
oluşur. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından ilki, felaketler anında kurumlar
tarafından yürütülen faaliyetler, ikincisi ise, kurumların ekonomik işlevlerinin dışında
gerçekleştirdikleri, gönüllü ve kâr amacı gütmüyor gibi görünen faaliyetlerdir. Bu faaliyetler
halkla ilişkilerde, kriz yönetimi ve kamu programları olarak yer alır (L’Etang ve Pieczka,
2002, s.156).
Globalleşmenin bir sonucu olarak sınırların ortadan kalkmasıyla kurumlar artık
ürettikleri ürünler ile değil, topluma kattıkları değerler ile ön plana çıkmaya başlamışlardır.
Kurumsal sosyal sorumluluğun temelinde ise, “topluma geri verme” ilkesi yatmaktadır.
Florida Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Profesörlerinden Kathy Fitzpalrick’e göre
bugünün iş dünyası kurumsal sosyal sorumluluğu kurumsal kimlik kadar önemsemektedir
(Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk, 27 Ağustos 2001).
Sürdürülebilir Gelişme İçin Dünya İş Konseyi (World Business Council for
Sustainable Development) (WBCSD) kurumsal sosyal sorumluluğu şöyle tanımlamaktadır:
“Sürdürülebilir gelişme ve yaşamlarını daha kaliteli hâle getirmek için çalışanlar ve onların
ailelerinin toplumla birlikte çalışmaya yardımcı olmalarını sağlayan ticari bir bağdır”
(Thorvik, 2004, s.1).
Avrupa Komisyonu’nun yaptığı tanımlamaya göre kurumsal sosyal sorumluluk;
işletmelerin, gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal ve çevresel meselelerini, örgütsel
faaliyetleriyle ve sosyal paydaşlarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştirebildiği bir kavramdır.
Sosyal sorumluluk sahibi olmak sadece resmi beklentileri yerine getirmek değil,
gönüllülükten ileriye giderek, insan sermayesine, çevreye ve hissedarlarla ilişkilere daha çok
yatırım yapmaktır (Commision of the European Communities, 2001:6).
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) kurumsal sosyal
sorumluluğu işletmelerin bir toplumun ihtiyaçları ve amaçlarıyla ne kadar ilgili olduğu
çerçevesinden ele almaktadır. UNCTAD’a göre tüm sosyal gruplar, kendi sosyal değişimleri
ve evrimleriyle zamanı değiştirebilmek için belirgin rollerin ve işlevlerin yerine getirilmesini
beklerler.
İşletmelerle ve özellikle çokuluslu işletmelerle ilgili beklentiler, bu işletmelerin
globalleşen toplumda oynadıkları rollerin artmasıyla, alışılmamış bir şekilde hızlı değişime
uğramaktadır. Bu yüzden çokuluslu işletmelerin sosyal sorumluluk standartları ve
uygulamaları ile ilişkili tartışmalar bir global toplum geliştirme çabalarının önemli bir
parçasını oluşmaktadır (UNCTAD, 1999:1).
ISO olarak tanınan, Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu’nun kurumsal sosyal
sorumluluk konusundaki stratejik danışman grubu, kurumsal sosyal sorumluluğu insanlara ve
topluma yarar sağlayacak bir şekilde, organizasyonların ekonomik, sosyal ve çevresel
sorunlara işaret ettikleri bir yaklaşım olarak ele almaktadır. ISO kurumsal sosyal sorumluluk
kapsamında insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği dâhil olmak üzere işyeri ve işçi sorunları,
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işyerinde adaletsiz uygulamalar, çevresel yaklaşımlar, piyasa ve tüketici sorunları gibi
sorunların
olması
gerektiğini
vurgulamaktadır
(ISO
AdvisoryGroup,
2004;
Leonard&McAdam, 2003).
Literatürde konu ile ilgili olarak akademisyenlerin ve araştırmacıların yaptığı
tanımlara da kısaca değinmekte yarar bulunmaktadır. Mohr, Webb ve Haris (2001: 47)
kurumsal sosyal sorumluluğu “şirketin toplum üzerindeki her zararlı etkiyi en aza indireceği
veya ortadan kaldıracağı ve uzun vadeli yararlı faydaları azami seviyeye çıkaracağının
taahhüdü” olarak tanımlamaktadır. Tanım, şirket faaliyetlerinin şirketle doğrudan alakası
olsun olmasın herkes üzerindeki etkisini hesaba kattığını vurgulamaktadır.
Geleneksel olarak işletmelerin sosyal yatırım departmanları ve şirket vakıfları, uygun
amaçlar için yapılan bağışlara odaklanmışlardır. Günümüzde ise, sosyal sorumluluk
pazarlaması, etkili ve bağımsız bir pazarlama platformu olarak olgunlaşmıştır. İşletmeler
geçmişte, sosyal sorumluluk görevinin konuşmaktan çok yapılacağına inandıklarından,
cömert çabalarından herhangi bir yarar sağlama konusunda utangaçlardı. Bununla beraber,
işletmelerin ve markaların topluma yaptıkları yatırımlardan git gide rahatça söz etmeye
başlamalarından beri bu durum değişmiş ve tüketiciler de onların bu yaklaşımını yanlış
bulmamaktadır (Duffy ve Hooper, 2005, s.121). Bu bilinçte olan işletmeler de toplumsal
konularda daha duyarlı olmaya başladılar. İşletmeler sadece para yardımı yapmak yerine,
daha geniş kapsamlı toplumsal projeleri yönetmeyi tercih etmektedir. “Kurumsal sosyal
sorumluluk” kavramı çerçevesinde ele alınan bu projeler toplumsal sorunlara çözüm bulmak
hedefiyle son derece profesyonel biçimde tasarlanmaktadır (Büyük, 2005, s.60).
Farklı faaliyet alanlarındaki işletmeler için, farklı algılama ve değerlendirmelerle
yorumlanabilen kurumsal sosyal sorumluluk; işletmenin sosyal ve çevresel ilgi alanının,
işletme ekonomik aktiviteleri içinde gönüllülük esasına dayandırılarak gerçekleştirilmesidir.
İşletme açısından sosyal sorumlu olmak sadece asgari yasal koşullara uyma ya da saygı
gösterme anlamına gelmemektedir. Amaç, yasal düzenlemelerin ötesinde, insana, çevreye ve
işletmenin ürün ve hizmetlerine yatırım yapmaktır. Hiç kuşkusuz ki, bu yatırım, işletmenin
hissedarları ile olan ilişkilerine de pozitif katkılar sağlayacaktır. Diğer taraftan sosyal
sorumluluk alanına giren tüm faaliyetler işletmenin rekabet gücüne de olumlu katkılar
sağlayacaktır. Örneğin sosyal alanda yapılacak katkılar işletmenin ekonomik performansını ve
imajını dolaylı ya da dolaysız etkileyecek olgulardır (Büyükuslu, 2005, s.2).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumların değişen ve gelişen yapısı kurumların farklı alanlardaki sorumluluklarını
her geçen gün arttırmakta ve kurumları daha fazla konuda sorumluluk taşımaya zorunlu
kılmaktadır. Kurumların sorumluluk alanlarını belirlemesi ve bu doğrultuda ekonomik refah,
toplumsal kalkınma, sosyal adalet vb. amaçlarını da göz önünde bulundurması gerekmektedir.
Bu bağlamda kurumlar çalışanları, paydaşları, müşterileri ve toplumun diğer üyelerini bir
arada değerlendirmek, hepsine yönelik olarak üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirme
zorunluluğu içerisindedir. Bu ders kapsamında sosyal sorumluluğun tanımı yapılarak,
işletmelerde sosyal sorumluluğun sınırları, yasal gerekliliklere karşı gönüllü sosyal
sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk konuları üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1.Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin maliyetlerinin, işletmenin etkinliğini sınırlamasını bir
örnekle açıklayınız.
2.İşletmelerde sosyal sorumluluğunun sınırları nelerdir?
3.Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ne demektir?
4. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun içsel dinamikleri arasında yer
almaz?
a)

Sosyal ve çevresel süreçler

b)

İnsan Kaynakları Yönetimi

c)

İş yerinde sağlık ve güvenlik düzenlemeleri

d)

Değişim için adaptasyonu

e)

Yerel kamuoyunun desteği

5. Tarih öncesi dönemlerde de kurumların birtakım sosyal sorumluluk çalışmalarından söz
edilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?
a)

Tarih Sümer tabletlerindeki işçi hakları

b)

Hamurabi Kralı’nın Babil’de ticarette tarafların sorumluluklarına yer vermesi

c)

MÖ. 4. yüzyılda Aristo’nun etik çalışması

d)

Aristo’nun etiği kavramından söz etmesi

e)

Çevresel verimliliğin sağlanması

6. Sosyal sorumluluk kavramını, “Bir işletme ya da markayla ilgili bir sosyal amaç veya
soruna, karşılıklı fayda sağlamak üzere bağlayan stratejik bir konumlandırma ve pazarlama
aracı” olarak tanımlayan/lar kimdir?
a)

Farmer ve Hogue

b)

Pringle ve Thompson

c)

Griffin

d)

Frederick, Post ve Davis

e)

O. C. Frell ve Geoffrey Hirt

7. Bazı sosyal sorunlar, öylesine derin, karmaşık ve büyüktür ki, tüm işletmelerin birlikte
hareket etmesine gereksinim vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?
a)

Ozon tabakasındaki tahribat

b)

İş yerinde sağlık ve güvenlik düzenlemeleri

c)

Kaliteli ve güvenli ürünler sunma

d)

İşgörenlerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterme

e)

Kamu politikalarına ve yasalara uyma
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8. Gelişmiş ülkelerde kamuoyunun çevre kirliliğinden rahatsız olduğunun sinyallerini
vermeye başlaması ve buna bağlı olarak yasa koyucuların, kısa sürelerle güncellenen kirliliği
denetleyen güçlü yasalar çıkarması hangi yıllarda başlamıştır?
a)

1950

b)

1960

c)

1970

d)

1990

e)

2000

9. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramını “Sürdürülebilir gelişme ve yaşamlarını daha
kaliteli hale getirmek için çalışanlar ve onların ailelerinin toplumla birlikte çalışmaya
yardımcı olmalarını sağlayan ticari bir bağdır” şeklinde tanımlayan kimdir?
a)

Kathy Fitzpalrick

b)

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

c)

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu

d)

Sürdürülebilir Gelişme İçin Dünya İş Konseyi (WBCSD)

e)

Avrupa Komisyonu

10. Kurumsal sosyal sorumluluğun temelinde “topluma geri verme ilkesi yatmaktadır”
söylemi kime aittir?
a)

L’Etang ve Pieczka

b)

Kathy Fitzpalrick

c)

Bansal ve Roth

d)

Avrupa Komisyonu

e)

O. C. Frell ve Geoffrey Hirt

CEVAPLAR: 4-e, 5-e, 6-b, 7-a, 8-c, 9-d, 10-b
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2. SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ

19

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.

SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ

2.1.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düşüncesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

2.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Ortaya Çıkmasına Neden Olan
Etkenler
2.2.1. İktisadi Etkenler
2.2.2. Politik Etkenler
2.2.3. Toplumsal Etkenler
2.3. Sosyal Sorumluluğun Stratejik Önemi
2.3.1. Saydamlık
2.3.2. Bilgi
2.3.3. Sürdürülebilirlik
2.3.4. Globalleşme
2.3.5. Kamu Sektörünün Başarısızlığı
2.4.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modelleri

2.4.1. Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli
2.4.2. Frederick’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli
2.4.3. Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli
2.4.4. Wartick ve Cochran Sosyal Sorumluluk Modeli
2.4.5. Wood’un Sosyal Performans Modeli
2.5.

Sosyal Sorumluluğun Aleyhindeki ve Lehindeki Görüşler

2.5.1. Sosyal Sorumluluğun Aleyhindeki Görüşler
2.5.2. Sosyal Sorumluluğun Lehindeki Görüşler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
neleredir?

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının ortaya çıkmasına neden olan etkenler

2)

Kurumsal sosyal sorumluluk modelleri nelerdir?

3)

Sosyal sorumluluğun aleyhindeki görüşleri belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal Sorumluluk İletişimi

Sosyal sorumluluk iletişimi Kurumsal sosyal sorumluluk
hakkında detaylı bilgi sahibi kavramının ortaya çıkmasına
olmak
neden olan etkenler, sosyal
sorumluluğun stratejik
önemi ve kurumsal sosyal
sorumluluk modellerinin
öğrenilerek sosyal
sorumluluk iletişimi
hakkındaki bilgilerin
geliştirebileceği
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Anahtar Kavramlar


Sosyal sorumluluk iletişimi



İktisadi etkenler



Politik etkenler



Toplumsal etkenler



Saydamlık



Bilgi



Sürdürülebilirlik
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Giriş
1920’li yılların başları birçok yazar tarafından modern anlamda kurumsal sosyal
sorumluluk kavramının doğuşu olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten öncesi ve bu tarihten
sonrası ise konunun gelişimi açısından farklı anlamlar taşımaktadır. Bu ünitede ise kurumsal
sosyal sorumluluk düşüncesinin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi ve stratejik önemi üzerinde
durulacaktır. Bu nedenle konuyu Sanayi Devrimi öncesi ve sonrası olmak üzere kısaca ele
almakta yarar vardır.
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2.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düşüncesinin Ortaya Çıkışı ve
Gelişimi
12. ve 18. yüzyıllar arasında kalan Sanayi Devrimi öncesi dönemde işletmecilik
faaliyetleri bilimsel temellerden uzak, işletmeler ise küçük ölçekli, sipariş üzerine üretim
yapan dükkân ve ticarethanelerden oluşmaktaydı. Tüm Orta Çağ boyunca ticari faaliyetlere ve
ekonomiye din penceresinden bakılmış, yönetenlerin ve ticari faaliyetlerle uğraşanların
sorumluluk anlayışları dini inançlarının etkisiyle şekillenmiştir. Bu dönemde ticarette
sorumluluk, kişinin etik anlayışına, dini görüşüne ve vicdanına bağlı olarak ortaya
çıkmaktaydı. Din toplumsal normları ve kuralları oluşturduğu gibi alım-satım ve ticaret
hayatında da düzenleyici etkilerini göstermekteydi. Yine de dönem itibariyle kurumsal sosyal
sorumluluk kavramından söz etmek pek mümkün değildir.
Merkantalist döneme kadar bu şekilde devam eden Orta Çağ ticari yapısı
merkantalizmle birlikte her ne kadar değişmeye başlasa da, kurumsal sosyal sorumluluk
anlamında bir düşünce sistemi gelişmiş durumda değildir. Genel olarak 1500 ila 1800’lü
yılları kapsayan merkantalist dönemde hâkim ticari görüş, bir ülkenin zenginliğinin sahip
olduğu değerli madenlerle ölçüleceği şeklindeydi. Bu dönemde, fakirlere yardım etmek,
işsizlere iş bulmak devletin görevi ve sorumluluğu olarak tanımlanmıştır (Savaş, 2000: 141).
Aynı dönemde Doğu toplumu incelendiğinde, Batı toplumuna benzer şekilde düşüncelerin
dini inançların etkisiyle oluştuğunu görmek mümkündür. Ancak, İslamiyet’in yardımlaşma,
toplumsal dayanışma gibi birçok konuyu dini kaidelere bağlaması ve faizi yasaklayarak
yardıma ihtiyacı olanlara zekât verilmesini emretmesi neticesinde sosyal sorumlulukların
Batı’ya oranla Doğu’da önemli ölçüde ilerlediğini söylemek mümkündür.
1765’te James Watt tarafından icat edilen buhar makinesi ve bunun bir enerji kaynağı
olarak üretimde kullanılması ve böylece fabrika düzenine geçilmesi, modern anlamda
yönetim ve işletmecilik uygulamalarının da temelini oluşturmuştur. 1776’da Adam Smith’in
Milletlerin Zenginliği isimli eseri ve son olarak 1789’da Fransız İhtilali Sanayi Devrimi’nin
tamamlayıcıları olarak sayılabilir (Ataman, 2001:43). Sanayi devrimi yıllarında hâkim iktisadi
görüş kapitalizmdir. Adam Smith’in iktisadi görüşünde, kişinin mülkiyet hakları her şeyin
üstün tutulduğundan bireyci bir felsefe gözlemlenmektedir.
Bireyin kişisel çıkarı için girişeceği eylemlerin sonucu olarak sağlayacağı faydaların
toplum yararını da maksimize edeceği görüşünün kabul edilmesiyle yeni değerler ortaya
çıkmış ve bu da sanayileşme felsefesine uygun düşmüştür. Bu dönemde Adam Smith’in
görünmez el teorisi’nin hâkim görüş olması ve bu nedenle kârlılık ve üretim artışı dışındaki
konularla ilgilenilmesine gerek olmadığı düşüncesi hâkimdir. Adam Smith, görünmez el
teorisinde; bireylerin ve kurumların kendi kişisel çıkarları için çaba harcarken harekete
geçirdiği kuvvetlerin (görünmez el) bir bütün olarak topluma fayda sağlayacağını
savunmuştur.
Bu görüşü benimseyen işletme sahip ve yöneticileri de kişisel kazançlarını maksimize
etmeye çalışmanın dışında bir sorumluluk almamışlardır. Sanayi Devrimi sonrası dönemdeki
gelişmeleri de kısaca özetlemeye çalışalım. 1900’lerin hızlı ve hareketli iktisadi hayatı 1929
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yılına gelindiğinde New York Borsası’nın çökmesiyle son bulmuştur. Yaşanan panik, geride
işsiz kitleler bırakarak bir ülkeden diğerine sıçramaya başlamış, işsizlik nedeniyle satın alma
gücü düşmüş ve büyük işletmeler birbiri ardına kapanmaya başlamıştır. Özellikle Amerika’da
işletmelerin bu yıllarda dev boyutlara ulaşması, ancak, buna karşılık olarak görünmez el
teorisinde savunulduğu gibi toplumun refah seviyesinin ve sosyal beklentilerinin
karşılanmamış olması düşünce sistemini değiştirmeye başlamıştır. Sonuç olarak işletmeler,
büyüyen yapılarının topluma olan etkileri ve faaliyetlerinin sonuçlarından dolayı kurumsal
sosyal sorumluluk kavramıyla karşı karşıya kalmışlardır (Boatright, 2003:377). 1930’lu yıllar
başta Amerika olmak üzere tüm sanayileşmiş toplumlarda birtakım sosyal ve kültürel
değişimlerin meydana çıktığı yıllardır. Bu yıllarda, çalışanların sendikal haklarını edinmeye
başladığı, daha iyi ücret, çalışma şartları ve diğer sosyal hakları için pazarlık gücü elde ettiği
gözlemlenmektedir (Ataman, 2001:107).
İşletmelerin ulaştığı dev boyutların toplumda yaptığı tahribatı önlemek amacıyla antitröst yasaların çıkartılması, çalışanlara daha insani haklar tanınması kurumsal sosyal
sorumluluk kavramına kanuni boyutun eklenmesi anlamına gelmiş ve bu yıllarda işletmeler
için kurumsal sosyal sorumluluklar kârlı ve verimli olmanın yanı sıra kanunlarda yapılmış
olan düzenlemelere de uymak şeklinde gerçekleşmiştir. Bu anlamda kurumsal sosyal
sorumluluk anlayışının işletmelere aşılanmasında öncülük kanuni zorlamalarla olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte iş dünyası, çalışanlarının önemini ve çalışanlarına karşı
sorumluluklarının farkına varmaya başlamıştır (Koçel, 2003: 225-226).
İkinci Dünya Savaşı sonunda yeni bir görünüme bürünen dünyada artık üçüncü dünya
ülkesi ifadesiyle tanımlanan ve zor koşullar altında yaşayan birçok insan bulunmaktadır.
Sistem yaklaşımı ile işletmelerin çevreleriyle etkileşimlerinin ve işletme üzerinde çevrenin
etkisinin öneminin anlaşılması, akabinde durumsallık yaklaşımı ile farklı çevrelerin farklı
yapılardaki işletmelere değişik etkilerinin olduğunun anlaşılması işletmelerin toplumsal
taraflarla daha hassas ilgilenmesini gerektirmiştir.
Ayrıca dünyanın aldığı yeni görünümde ülkeler arası yakınlaşmalar ve birlikte hareket
etmeler söz konusudur. Arka arkaya gerçekleşen iki dünya savaşından sonra, sosyal konulara
her kesimden destek verilmesi beklenilmeye başlanmıştır (Post ve diğerleri, 1996).
1960’lı yıllarda; çalışan hakları, asgari ücret, çevreye duyarlı üretim, tüketici hakları,
sigortalı çalışma vb. birçok konu ele alınmış ve bunlarla ilgili birçok öneri dile getirilmiştir.
Ayrıca bu yıllarda sivil toplum örgütlerinin toplum içindeki rolü önem kazanmış, ırk ayrımı,
kadın hakları gibi konularda önemli adımlar atılmıştır. 1960’lı yıllar boyunca yaşanan bu
değişimlere seyirci kalmayan işletmeler de, birtakım uygulamalar geliştirerek kurumsal sosyal
sorumluluklarını yerine getirmeye başlamışlardır. 1970’lerde işletmelerde görülen başlıca
kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları; ortaklara bilgi sağlama, iş vermede adalet, kârı
paylaşma, reklamların ahlaki olması, çevreyi koruma ve faaliyetlerin topluma yapacağı
etkileri düşünerek eylemde bulunma başlıkları altında sıralanabilir. 1980’lerde ise; atıkları
azaltma, geri dönüşüm, fakirlere maddi yardım, toplum sağlığına hizmet, daha iyi çalışma
koşulları şeklinde sıralanabilir. Bu yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından
işletmelerin sağlayacağı faydaların net olarak ifade edilmemiş olması nedeniyle genelde
26

işletmelerin ekonomik ve kanuni sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığı ek olarak bazı
gönüllü faaliyetlerde bulunduğu gözlenmektedir. Günümüzde ise işletmeler, kurumsal sosyal
sorumluluk uygulamaları konusunda bir plan dâhilinde hareket etmekte, stratejiler
geliştirmektedirler.

2.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Ortaya Çıkmasına
Neden Olan Etkenler
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramın ortaya çıkışında etkili olan faktörleri; iktisadi,
politik ve toplumsal etkenler olarak sınıflandırmak mümkündür.

2.2.1. İktisadi Etkenler
1900’lü yılların hemen öncesinde, büyük Sanayi Devrimi’nde İngiltere’de doğan ve
bahsi geçen yıllarda birçok alanda olduğu gibi iktisadi alanda da hâkim görüş olan liberalizm,
iktisadi anlamda; dışalım serbestliğini, gümrüklerin kalkmasını, serbest rekabeti savunmuş ve
devletin ekonomiye müdahalesine şiddetle karşı çıkmıştır. 1929’da tüm dünyayı etkisi altına
alan ekonomik buhran birçok toplumsal değişimin tetikleyicisi olduğu gibi iş yaşamını ve
iktisadi hayatı da ciddi değişimlere itmiştir. İşletme faaliyetlerinde ve üretimde devletin rolü
önem kazanmış. İşte bu değişimlerin kurumsal sosyal sorumluluk kavramının doğuşunda
önemli etkisi olmuştur. Tarihe bakıldığında, uygulanış şekilleri bakımından kurumsal sosyal
sorumluluk anlayışının o yıllardaki iktisadi durumu yansıtacak birçok örneğini bulmak
mümkündür. Örneğin Peter Frankental, Fransız Devrimi yıllarında kendi çikolata fabrikasında
çalıştırdığı yoksul işçilerine eğitim ve ev temin eden Joseph Rowntree isimli bir girişimciden
söz etmektedir (Frankental, 2001:18).
Amerika’da kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı 20. yüzyılda iyice ön plana çıkmış ve
birçok kesim tarafından önemi vurgulanmıştır. Çünkü bu yıllarda Amerika’daki firmalar;
tekelci uygulamalarda bulunup rekabeti engelleyecek şekilde hareket etmekle
suçlanmaktadırlar. Bu eleştirilere karşılık anti tröst yasalar, müşteri hakları vb. uygulamalar
geliştirilmeye başlanmıştır (Post ve Diğerleri, 1996:41).

2.2.2. Politik Etkenler
20. yüzyıl içinde özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya iki kutuplu bir yapıya
bürünmüştür. Diğer yandan bu yıllar tüm dünyada demokratikleşme eğilimlerinin artışa
geçtiği yıllar olarak da anılmaktadır. Yine bu yıllarda insan hakları bireyler lehine gelişmeler
göstermiştir. Bireyin toplum içindeki öneminin artması, işletmelerin de bireyleri ve toplumu
daha fazla önemsemesine ve bireye bir işçi, bir tüketici, bir yatırımcı vb. olarak daha fazla
önem vermelerine neden olmuştur.

2.2.3. Toplumsal Etkenler
1900’lü yıllar, dünyadaki toplumların birbirleriyle etkileşim ve iletişiminin arttığı
yıllardır. Bireylerin önce kendi toplumları içindeki diğer bireylerle sonra dünya üzerinde
yaşayan farklı toplumlardan bireylerle iletişim ve etkileşiminin artması bireyin toplum içinde
örgütlü hareket etmesini olanaklı kılmıştır. 1930’lu yıllar çalışanların sendikal haklarını elde
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etmeye başladığı ve daha iyi iş, ücret ve yaşam koşullarını talep etmeye başladıkları toplumsal
dönüşüm yıllarıdır. Bu yıllarda bireyci ve yararcı (utilitarian) ahlak felsefesinin yerini sosyal
ahlak anlayışı almıştır (Ataman, 2001:107). Günümüzde küreselleşme hareketleri sonucu
sınırların ortadan kalkması ve çok uluslu firmaların yerel pazarlarda etkin rol üstlenmesi
toplumlar arasındaki etkileşimi ve farkındalığı da arttırmıştır. Tüm bu toplumsal dönüşümler,
işletmelerin toplumun birçok farklı kesimi ile ilgili tavırlarını değiştirmesine ve toplumla daha
iyi ilişkiler kurmaya gereksinim duymalarına neden olmuştur. Bu dönüşüm ve değişimlerin
neticesinde çokuluslu şirketlerin toplumdaki farklı taraflarla iyi ilişkiler kurmak ve bu
tarafların gözünde meşruiyet kazanma çabaları artış göstermiştir.

2.3. Sosyal Sorumluluğun Stratejik Önemi
Toplumsal sınıflar arasında her geçen gün artan gelir dengesizliği, istihdamdaki
güvensizlik, iletişim konusundaki işletme kararlarının etkisinin göz ardı edilmesi, kâr ve
maliyetlerin ürün ve hizmet standartlarını saptamada hâkim faktörler olduğuna dair
endişelerin artması birçok girişimin aşırı düzenlemeleri terk ederek yöneticilerine daha fazla
bağımsızlık ve etkileme şansı tanımak istemesi, işletme yönetimi ve sorumluluğu
konusundaki endişelerin artması, işletmelerin kendilerini çıkar gruplarına karşı sosyal yönden
daha fazla sorumlu hissettiği bir ekonomik anlayışın giderek yaygınlaşması sorumluluk
uygulamalarını gerekli kılmaktadır (Spear, 1997, s.1).
Büyük işletmeleri mal ve hizmet üretmenin ötesine taşıyan ve farklı alanlarda topluma
katkı sağlamalarına olanak veren sosyal sorumluluk anlayışı, tüm dünyada giderek önem
kazanmaktadır. İşletmelerin toplumsal sorumluluğa önem vermeleri ile genel olarak olumlu
bir izlenim vermeleri arasında çok yüksek bir ilişki olduğu bilinmektedir. MORI araştırma
şirketinin 2000 yılının başlarında yaptığı bir araştırmada katılımcıların %17’sinin bir
işletmenin ürünlerini etik gerekçelerle boykot ettiğini, %19’unun bir işletmenin ürünlerini,
söz konusu işletmenin etik ünü dolayısıyla tercih etmeye başladığını, %28’inin yukarıdaki
davranışların her ikisini de gerçekleştirdiği belirtilmiştir (Günümüzde Gönüllülüğün Önemi,
2004, s.2).
Bir kuruluşun toplumda devamlı olarak kabul görmesi, sadece toplumun sorunlarının
farkına varmasıyla değil, bu sorunlar hakkında bir şeyler yapma kapasitesine de bağlıdır.
Kuruluşlar büyüdükçe daha çok ticari başarıları olacak ve toplumun beklentileri de aynı
paralellikte artacaktır. Kurumsal sosyal sorumluluk programları sorun çözücü olmalıdır.
Kuruluşlar birkaç ulusal sosyal soruna yoğunlaşarak bu sorunların çözülmesine
çalışmalıdırlar.
İşletmeler, toplumun değişen beklentilerini göz önüne almadan hayatlarını devam
ettiremezler. Başka bir deyişle, işletmeler ekonomik amaçlarını gerçekleştirirken, bir taraftan
topluma zarar veren veya olumsuz etki yapan faaliyetleri ortadan kaldırarak sosyal dengeyi
korumalı; diğer taraftan da toplumun refah ve sağlığına hizmet eden faaliyetlerde bulunarak,
sosyal faydayı arttırmalı, gerektiğinde sosyal sorunları çözmek için kendi kaynaklarını tahsis
etmelidirler (Ölçer, 2001, s.24).
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Sosyal sorumluluk faaliyetleri yapan bir kuruluşun kitle iletişim araçlarında tanıtım
imkânını elde etmesi, topluma yararı olan bir projeye çaba sarf ettiği ve harcamada bulunduğu
için olumlu imaj elde etmesi mümkündür. Yapılan sosyal sorumluluk faaliyetleriyle,
kuruluşun ve markanın tanınmasıyla hedef kitlenin satın alma davranışlarında da kuruluşa ve
markaya yönelik olarak bir eğilimin olabileceğini söylemek mümkündür.
Eğer gönüllü kuruluş işbirliğiyle yapılan bir kampanyada, marka da gönüllü kuruluşa
söz konusu iletişim araçlarından yararlanmayı taahhüt ettiyse, sosyal sorumluluk
kampanyalarının haber değeri ve etkisi göz önüne alındığında, temayı radyo ve televizyon
düzeyinde duyurmak daha kolay başarılabilir. Ortalama 2,5 OTS (Opportunity To See -hedef
izleyici kitlesinin reklamı kaç kez izlemek durumunda kaldığını belirlemede kullanılan ölçü
birimi) ile % 70 erişim sağlayan bir TV kampanyası İngiltere’de 630.000 sterline (yılın
ortalama bir döneminde 30 saniyelik tek bir spor) mal olabilir. Ancak, Marketing Magazine
sıralamasında İngiltere’nin 50 markası arasına giren Ariel ve Persil’in reklam harcamaları
sırasıyla, 22 milyon sterlin ve 20 milyon sterlin, Coca-Cola’nınki ise 31 milyon sterlinken, bu
rakamlara bir sosyal sorumluluk kampanyası boyutu eklemek, pazarlama bütçesine çok aşırı
bir yük getirmeyecektir. Bu yüksek rakamlar, ABD’deki benzer marka iletişim bütçelerinin
yanında gölgede kalır (Pringle ve Gordon, 2001, s.181).
Global düzeyde işveren camiasının gündemine hızlı bir biçimde giren ve genel
kamuoyunda geniş itibar gören sosyal sorumluluk uygulamaları, artık günlük yönetim
çalışmalarının bir parçası hâline gelmektedir. Bu çerçevede, gönüllülük esasına dayandırmak
suretiyle birçok işletme konuyla ilgili kendi işletme prensiplerini, davranış normlarını, rehber
olacak dokümantasyonlarını ve ürün ve hizmetlere yönelik marka imajlarını oluşturmaya
başlamışlardır. Burada konunun pazar oryantasyonlu olması, gönüllü ve yönetimin
inisiyatifinde gelişmesi, işletmeler açısından konuya yaklaşımı teşvik edecek ve kolayca
benimsenmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak en önemli unsurdur (Büyükuslu, 2005, s.6).
Sosyal sorumluluk alanında işletmelerin duyarlı hareket etmesi ile işletme
çalışanlarının motivasyonu ve verimliliği yüksek, insani değerlere önem veren ve eşitliğe
yönelmiş çoğulcu yaklaşım ve yönetim anlayışının egemen olduğu, yaşam standardı yüksek,
denge içinde mutluluk arayan bir toplum oluşur (Ölçer, 2001, s.28).
Ayrıca, kâr amacı gütmeyen gönüllü kuruluşlarla bağlantı içinde olan işletmeler,
rekabet avantajı da elde etmektedirler. Yine 1999 yılında MORI araştırma şirketi tarafından
yapılan diğer bir araştırma da ürünün satışından çeşitli hayır kuruluşlarına pay veren ve bunu
duyuran işletmelerin tüketiciyi etkilediğini, neredeyse %30’unun bir ürün ya da hizmet satın
alırken bu durumu da göz önünde bulundurduğu gözlemlenmiştir (Günümüzde Gönüllülüğün
Önemi, 2004, s.2).
İşletmelerde belli bir süre sonra sıkıcı hâle gelen çalışma hayatının, işçinin ve
işverenin insani duygu ve beklentilerine yanıt veremez hâle gelmesi sonucu ortaya çıkan
problemler sosyal sorumluluk projeleriyle aşılabilmektedir. Bu projelerin, üretici ve tüketici
arasında ortaya çıkacak olan daha sıcak iletişim yöntemlerinin tüketici açısından kurumu
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sevmek, sadece kâr amacı güden bir yer olarak görmemek gibi sonuçları olduğu, işletmeye ve
markaya önemli bir itibar kazandırdığı bir gerçektir.
Sparkes’e göre; sosyal sorumluluğun önemli hâle gelmesinin 3 esas sebebi
bulunmaktadır (Sparkes, 2003, s.3):
1.
Sosyal sorumluluk itibar ekonomisi olarak adlandırabilir. Bir kurumun
itibarının artması onun kurumsal imajını güçlendirir;
2.
Sosyal sorumluluk yatırımı fonlarının giderek artması. Bu fonlar sayesinde
yatırımcılar işletmeleri sosyal sorumluluk faaliyetleri yapmaları için zorlamaktadır.
3.
Bugüne kadar kurumsal yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk arasındaki
bağlantının az olmasıdır.
Sosyal sorumluluk konusunu ciddiye alan işletmelerin marka değerleri ve dolayısıyla
piyasa değerleri de artmaktadır. Çünkü tüketiciler için artık sadece bir ürünün maddi değeri ve
kalitesi onu satın almak için yeterli olmamaktadır. Günümüzde tüketiciler, satın aldıkları
ürünün arkasındaki işletmenin toplum için ne yaptığına bakmaktadırlar. Bu beklenti toplumun
gelişmişlik düzeyine bağlı olarak artmaktadır. Çalışanlar da artık inandıkları değerler ve
yaşadıkları dünyanın gelişimine katkı sağlamak için çalışmak istediklerinden, daha nitelikli
çalışmaların cezbedilmesinde, kuruma olan bağlılıklarının artmasında ve çalışanların iş
performansına yönelik motivasyonların artmasında sosyal sorumluluk çalışmaları oldukça
etkili olmaktadır (Günümüzde Gönüllülüğün Önemi, 2004, s.2).
Bu bilinçle hareket eden işletmeler yeni pazarlara girme ve müşteri sadakati
sağlamada önemli avantajlar elde etmektedirler. Dünyada birçok fon da, bir işletmeye yatırım
yapmadan önce o işletmenin sosyal sorumluluk konusundaki performansını değerlendirmeye
başlamıştır.
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’daki araştırmalar, bazı tüketicilerin sadece ticari
üreticilerin çevre üzerindeki etkilerle değil aynı zamanda çevre bakımından zararlı olmayan
ürünlere fazla ödemede bulunmaya razı olduklarını göstermektedir. Kuruluşlar ise, bu
eğilimlere çabuk yanıt vermişlerdir. Body Shop, Patagonia, Ben and Jerry’s gibi tanınan
işletmelerde bunları görmek mümkündür. Sosyal ve çevre bakımından topluma karşı olumlu
bir imaj yansıtmak amacıyla bazı stratejiler oluşturmuşlardır. Hatta, UK’de Co-operative
Bank kamuoyunun beklentilerinin farkında olarak etik yatırım politikaları ve çevre konusunda
faydalı olan paketlemeleri kullanarak, şehrin merkezinde fakirlerin oturduğu mahalledeki
okullara bilgisayar sağlayarak ve kuş sığınakları yaparak sorumlu kimliklerini korumaya
çalışmışlardır (Okay ve Okay, 2001, ss.636-637).
Üstelik bu konuda duyarlı işletmelere yatırım yapanlara yardımcı olmak için,
Londra’da FT4GOOD isimli ayrı bir endeks oluşturulmuştur. Dolayısıyla toplumsal katkı
daha geniş finansman kaynaklarına ulaşmaya da yardımcı olabilmektedir (Argüden, 2004,
s.2).
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Toplumsal konulara yaptıkları katkılarla ön plana çıkan işletmeler aynı zamanda kamu
yönetimi gözünde de değer kazanmaktadır. Bu değeri, kişisel çıkar sağlayarak değil,
toplumsal katkı sağlayarak kazanmak saygın bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bu
yaklaşımdan dolayı, işletmelerin kendi çıkarlarının yanı sıra toplumun refahını koruyan ve
iyileştiren önemli bir yükümlülüğe sahip olması düşüncesi giderek yaygınlaşmaktadır.
Tüm bunların yanında BM, AB, OECD ve Dünya Bankası gibi uluslar üstü
kuruluşların da önem verdiği bu konuya hassasiyetle eğilen işletmeler, gönüllü olarak daha iyi
bir toplum ve daha iyi bir çevrenin yaratılmasına katkıda bulunmaktalar. İşletmeler ve gönüllü
kuruluşların işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdikleri bu çalışmaların topluma ekonomik
katkıları yanında, toplumun bireyleri arasında daha sağlam bağlar oluşturarak toplum içinde
güvenin artmasına ve devamlılığın sağlanmasına da yardımcı olacaktır. Ayrıca, sürdürülebilir
ekonomik gelişme için işletmelerin içinde yaşadıkları ve etkin oldukları topluma ilişkin bilgi
ve ilgilerini gerekli kılmaktadır (Argüden, 2005, s.2).
O hâlde, yapılan çalışmalar sonucunda sosyal sorumluluk konusunu ciddiye alan
şirketlerin kazandığı faydaları Argüden, şu şekilde sıralamaktadır (Argüden, 2002, ss.11-12):


Bu işletmelerin marka değerleri ve dolayısıyla piyasa değerleri artar.



Daha nitelikli personeli cezp etme, motive etme ve tutma imkânı doğar.



Kurumsal öğrenme yaratıcılık potansiyeli artar.


Özellikle bu konularda hassas yatırımcılara ulaşma imkânı oluştuğundan, hisse
değerleri artar, borçlanma maliyetleri düşer.


Yeni pazarlara girmekte ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar elde



Üretkenlik, verimlilik ve kalite artışları yaşanır.



Risk yönetimi daha etkin hâle gelir.



Toplum ve kural koyucuların, işletmelerin görüşüne önem vermesi sağlanır.

edilir.

İnsanların bilgi bombardımanına tutulduğu çağımızda, toplumsal konulara yapılan
katkılar müşterilerle kurulan ilişkinin derinliğini, yoğunluğunu ve yakınlığını arttırır.
Toplumsal katkı aynı zamanda çok yönlü nitelikli personelin işletmeye olan bağlılığının
artmasına da yardımcı olur. İnsanlar, kendilerini sadece bir çalışan değil, aynı zamanda içinde
yaşadıkları toplumun sorumluluk alan ve değer yaratan bir parçası olarak gören işletmelere
daha yakın hissederler. Toplumsal katkıya önem veren işletmelerde çalışanların iş
performansına yönelik motivasyonları da artar.
O hâlde, yukarıda verilen bilgiler dâhilinde şu sonuçlara ulaşmak mümkündür:
Globalleşen dünyada artık işletmeler, kâra giden yolun sadece satış yapmak olmadığının
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bilincine ulaşmışlardır. Toplumu ve işletmenin tüm paydaşlarını göz önünde bulundurmayan
işletmeler fazla uzun ömürlü olamamaktadır. Gerçekte, işletmeler bir toplumda faaliyette
bulunmak ve sürekliliklerini devam ettirmek amacıyla kuruldukları için, faaliyete başladıkları
günden itibaren bu sorumlulukları da kabul etmişlerdir. Bu nedenle, toplumun amaçlarına
yönelmiş, değer ölçülerine uygun politikalar geliştirerek faaliyetlerini bu politikalara göre
yürütmek zorundadırlar.
Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk kavramının ve uygulamalarının işletmeler ve
paydaşları açısından taşıdığı önem ve gördüğü kabul tartışılmamakta, fakat bu uygulamaların
başta işletme, toplum ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm paydaşlara sağladıkları
yararlar ve yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin samimiyeti üzerinde durulmaktadır.
Keefe (2002) çalışmasında kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanmasına ilişkin olarak
beş gelişim (trend) sıralamaktadır: “saydamlık”, “bilgi”, “sürdürülebilirlik”, “küreselleşme”
ve “kamu sektörünün başarısızlığı”. Bu faktörleri kısaca inceleyelim.

2.3.1. Saydamlık
İşletme uygulamalarının artarak şeffaflaştığı, bilginin ekonomik faaliyetleri
yönlendirdiği bir çağda yaşanmaktadır. Firmalar artık ne yaptıklarını (iyi ya da kötü) daha
fazla gizleyememekte, yürütülen faaliyetler medya ve modern bilgi ve iletişim teknolojileri ile
tüm dünyada kısa sürede duyulur, bilinir hâle gelmektedir. Tüm bunlar, kurumları bu yeni
saydamlık çağında daimi olarak bir mikroskobun altına yerleştirmeye yardım etmektedir.
Netice olarak, ekonomik faaliyetlerinde sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olmayan ve
dahası faaliyetleri dolayısıyla paydaşlara dışsal maliyetler yükleyen firmalar daha dikkatli
olmak durumundadırlar.

2.3.2. Bilgi
Bilgi temelli ekonomiye geçiş aynı zamanda tüketici ve yatırımcıların, tarihlerinde
hiçbir zaman olmadığı kadar bilgiye sahip olması ve bunları daha etkili kullanması anlamına
gelir. Müşteriler bir giyim mağazasına gelip bir marka yerine diğerini seçebilir. Bu seçim,
fiyat politikası dışında şirketlerin çevredeki saygınlığına dayanmaktadır. Aynı şekilde,
yatırımcılar yatırım yapacakları alanları yalnızca finansal faktörlere bağlı olarak değil,
çevresel kriterlere bağlı olarak seçebilmektedirler.

2.3.3. Sürdürebilirlik
Sanayinin gelişmesine bağlı olarak doğanın ve çevrenin daha fazla kirlenmesi ve
ekonomik kaynakların sınırsızca tüketilmesi ciddi global sorunlar ortaya çıkarmaktadır.
Global soğuma ve global ısınma bunlar arasındadır. Yeryüzü kaynakları nüfus artışı ve
sanayileşme karşısında varlıklarını koruyamamaktadır. Ekonomik faaliyetten kaynaklanan
olumsuz etkilere dair artan kaygı kurumsal sosyal sorumluluğun önemsenmesini arttırmıştır.

2.3.4. Globalleşme
Kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanmasına neden olan faktörlerden bir diğeri
globalleşmedir. Global kurumlar (çokuluslu şirketler ve saire) kurumsal sosyal sorumluluk
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standartları ve sürdürülebilirlik stratejilerini dünya çapındaki faaliyetleri içerisine dâhil etmek
(ve bu stratejileri açıklamak ve raporlamak) için medya, hükümetler, çalışanlar, çevreciler,
insan hakları grupları, hükümet dışı organizasyonlar tarafından gittikçe artan düzeyde
inceleme altındadırlar.

2.3.5. Kamu Sektörünün Başarısızlığı
Birçok gelişmekte olan ülke, kötü bir rejimle ve yönetimle idare edilmektedir. Devlet
müdahalelerinin olumsuz sonuçları, devlet başarısızlığı (governmental failure) adı verilen bir
olguyu ortaya çıkarmıştır. Devletin başarısızlığı, piyasa kurumlarına ve kâr amacı gütmeyen
gönüllü organizasyonlara daha fazla güven duyulmasına neden olmuştur. Devletin toplumsal
yarara yönelik faaliyetlerde dahi başarısız olması özel şirketlere ve gönüllü organizasyonlara
sosyal sorumluluk konusunda daha fazla görev yüklemiştir.

2.4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modelleri
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının gelişiminde ele alındığı gibi KSS kavramının
tanımı, kapsamı, türleri konusunda değişik görüş ve yaklaşımlar bulunmaktadır. KSS kavramı
hâlâ gelişmeye ve yorumlamaya açık bir kavramdır. Ancak en temel yaklaşımlar 1970’lerden
sonra geliştirilmiştir.
Yaklaşımlar ve modellerin birbirinden etkilendiği ya da geliştirilmesiyle ortaya çıktığı
görülmektedir. Literatürde çok sayıda yaklaşıma rastlamak mümkündür. Bu bölümde KSS
alanında temel olarak ele alınan yaklaşım ve modellere yer verilmiştir.

2.4.1. Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli
Archie Carroll (1979) sosyal sorumluluk kavramını ekonomik, yasal, etik ve
hayırseverlik olmak üzere dört boyutlu olarak ele almaktadır. Ekonomik sorumluluklar,
ekonomik refah sağlamak için ve tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için kurumların
yükümlülüklerini içermektedir. Yasal sorumluluklar, kurumların yasal gereklilikleri
çerçevesinde ekonomik misyonu yerine getirmek gerektiğini göstermektedir. Etik
sorumluluklar kurumların toplumda uygun davranışları tanımlayan ahlak kurallarına uymayı
gerektirir.
Hayırsever (gönüllü) sorumluluklar: İsteğe bağlı sorumluluklardır.
Ekonomik sorumluluklar: Kurumlar, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin
üretilmesinde kaynakların verimli kullanılması ve kâr elde edecek biçimde satılmasından
sorumludur. Kurumların varlığını sürdürebilmesi kâr elde etmesine bağlıdır. Bu nedenle
kurumların öncelikli sorumluluğu ekonomiktir.
Kurumların ekonomik sorumlulukları şu şekilde ifade edilmektedir (Carroll, 1991’den
aktaran Ceritoğlu, 2011; 34):


Hissedarların kazançlarını sürekli arttıracak biçimde hareket etmek,
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Kârlılığa yönelmek,



Rekabet pozisyonu koruyabilmek,



Yüksek verimlilikte iş işleyişi sağlamak,



Sürekli kârlı çalışan bir işletmeyi başarılı bir kurum olarak kabul etmek.

Yasal sorumluluklar: Kurum faaliyetlerini gerçekleştirirken yasalara ve iş
kanunlarına uygun hareket etmekle sorumludur. Yasaların da toplumu koruyucu önlemler
aldığı düşünüldüğünde kurumlar yasal sorumluluklarını yerine getirerek toplum refahına
katkıda bulunmaktadır. Örneğin, Çevre Kanunu’na göre bütün canlıların ortak varlığı olan
çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunması
amaçlanmaktadır. Böyle bir sorumluluk üsteleneceğini belirten kurum bunu yasal sorumluluk
olarak yerine getirmektedir. Çevre Kanunu’nun 8. maddesine göre kurumlar “Kirlenme
ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana
geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya
azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.” Kirlenme ile ilgili önlem ve tedbir
alacağını belirten kurumlar için bu gönüllü bir çalışma değil kirletme yasağını yerine
getirdikleri yasal bir sorumluluktur.
Carroll’a göre (1991’den aktaran Ceritoğlu, 2011; 34) yasal sorumluluklar şu
başlıklardan oluşmaktadır.


Kurumların devletin ve yasaların beklentilerine uygun davranması,



Tüm bölgesel düzenlemelere uyulması,



Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olması,


Yasal yükümlülüklerini yerine getiren bir işletmenin başarılı bir kurum olarak
tanımlanması,


Ürün ve hizmet sunumunda asgari yasal zorunluluklara uyulması.

Etik sorumluluklar: Yasalarla belirlenmiş olmasa da toplum, kurumun, toplum değer
ve normlarından türetilmiş yazılı veya yazılı olmayan kodlar, normlar ve değerleri
benimsediğini yansıtacak, etik sorumluluklarını yerine getirmesini beklemektedir. Kurumun
ürettiği ürün ve hizmetler konusunda dürüst davranması, alışverişlerde karşı tarafı
kandırmaması, kurumu toplum gözünde küçük düşürücü davranışlardan kaçınması etik
davranışlar olarak kabul edilmektedir.
Hayırsever (gönüllü) sorumluluklar: Kurumun sadece gönüllü ve isteğe bağlı olarak
toplum yararına olacak hayırsever uygulamalarını kapsamaktadır. Bu uygulamalar doğrudan
ya da dolaylı olabilir. Kurumlar, toplumsal bir soruna çözüm olacak ya da dikkat çekecek
uygulamalarla toplum refahına katkı sağlamaya çalışabilir.
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Bu sorumluluklar eşit ağırlıklı değildir. Sırasıyla ekonomik sorumluluklardan
hayırsever sorumluluklara doğru ağırlıklarının ve öneminin azaldığını görmek mümkündür
(Tak, 2009; 133). Bu liste sorumlulukların önem sırasına göre verilmiştir. Kurum varlığını
sürdürebilmek için önce kâr elde etmek, faaliyetlerinde yasalara uymak zorundadır.
Etkinliklerinde etik davranışlar sergilemelerinin yanında en son gönüllü olarak toplum
yararına olacak etkinlerde bulunabilmektedirler. Bu sıralama bir piramit biçiminde
sunulmaktadır.
Geoffrey Lantos (2001) ise Archie Carroll’un sınıflandırmasını geliştirerek KSS ile
ilgili üç temel alan belirlemiştir:

Hayırseverlik kurumsal sosyal sorumluluk: Kurumların toplum yararına
gerçekleştirdiği sorumlulukları içermektedir.

Etik kurumsal sosyal sorumluluk: Kurumların amaçlarını ve bu amaçlarına
ulaşmak için seçtikleri yol ve yöntemleri toplumun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel
refahına zarar vermeden gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini ele almaktadır.

Stratejik kurumsal sosyal sorumluluk: Kurum amacına ulaşmak için
belirlenmiş, sonuç odaklı, uzun dönemli planlar ve programları kapsadığı görülmektedir.

2.4.2. Frederick’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli
1970’li yıllarda Fredreick’in kurumsal sosyal sorumluluk kavramının performans
yerine motivasyona odaklanmasını öneren kurumsal sosyal tepkisellik kavramının ortaya
çıktığını görmekteyiz. William C. Frederick, sosyal sorumluluğun erken tanımlamalarından
birini gerçekleştirmiştir. Ona göre (1960) “sosyal sorumluluk, işadamlarının halkın
beklentilerini karşılayan bir ekonomik sistemin işleyişini denetlemesi gerektiği” anlamına
gelmektedir. Ekonominin üretim araçlarının üretimi ve dağıtımının toplam sosyo-ekonomik
refahı artıracak biçimde istihdam edilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Frederick sosyal
sorumluluk modelini 1990’ların sonuna doğru geliştirmiş ve son olarak farklı bir model ortaya
koymuştur (Frederick, 1998).
Frederick, Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı CSR1 (Corporate Social
Responsibiliy) ile tanımlanırken kurumsal sosyal tepkisellik kavramının CSR2 (Corporate
Social Responsivininess) ile tanımlandığını görmekteyiz. 1980’li yıllarda ise kurumsal sosyal
doğruluk (corporate social rectitude) CSR3 kavramından, 1990’lı yılların sonunda ise
alışıldık kurum kavramından uzaklaşılarak evren (cosmos), bilim (science) ve din (relegion)
kavramlarından bileşeninden oluşan CSR4 kavramına geçiş yapılmıştır (Yamak, 2007; 47-5581; Ceritoğlu, 2011;39-40).
CSR1, işletmenin toplumu geliştirmek için çalışmak zorunda olduğunu savunan,
felsefi bir yanı olan ve dolayısı ile içinde belirsizlik taşıyan ve uygulama güçlüğü bulunan bir
kavram olarak tanımlanır. Kurumlar, ekonomik taleplerinin ötesinde, faaliyetlerinden
etkilenen hedef kitlesinin ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak sosyal
sorumluluklarını yerine getirir.1970’li yılların ortalarında sosyal sorumluluğun ele alınışı,
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toplum – kurum ilişkisinin ötesine geçmiş ve kurumların toplumsal çevreleri üzerinde aktif
belirleyici rol üstlenmesi biçimindedir.
CSR2, işletmenin toplum ile ilişkisine yöneticilerin tarafından bakan bir yaklaşım
olarak işletmenin toplumsal baskılara yanıt verebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır.
1980’li yıllarda gelişen yaklaşımda, iş etiği ve kurum kararlarının birbirleriyle örtüşmesi
gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Ekonomik çıkarların ötesine geçilmesi gerekliliği
savunulmaktadır.
CSR3 kavramı, geliştirilen faaliyetlerde ve benimsenen politikalarda ahlaki
doğruluğun gözetilmesi temeline dayanmaktadır.
Son yaklaşımda kurum odaklı bakış açısının yerine sosyal sorumluluk konusunu evren
veya doğa, bilim ve din kavramları açısından ele almaktadır.
CSR4 kavramı, kurumun evrendeki konumunun doğru belirlenebilmesi için bilime
başvurmak gerektiği düşüncesine dayanmaktadır.

2.4.3. Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli
Davis’in ortaya koyduğu kuram meşruiyet kuramı olarak benimsenmiştir. Keith Davis
(1960), sosyal sorumluluğun belirsiz bir fikir olduğunu ancak bir yönetim bağlamında ele
alınması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca bazı sosyal sorumluluk sahibi iş kararlarının
kuruma uzun vadede ekonomik kazanç getirebileceğini öngörmüştür. "İşadamlarının sosyal
sorumluluklarını kendi toplumsal gücü ile orantılı olmalıdır" sonucuna varmıştır. Davis’e göre
kurumlara güç toplum tarafından verilmiştir. Kurumlar bu gücü sorumlu bir şekilde
kullanmazsa varlığını ve devamlılığını sürdüremez. Kurumların bu gücü kötüye kullanmasını
da engellemelidir. Davis’e göre, kurumlar ekonomik, teknik ve yasal zorunluluklarının
dışında toplumsal faydaları gözetecek uygulamalar geliştirmelidir.
Keith Davis tarafından geliştirilen model, içinde bulunduğu toplumun refahını koruyan
ve iyileştiren kurumların neden ve nasıl önlem aldıklarına yönelik beş varsayım önermektedir
(Özüpek, 2005;82):
1. Sosyal sorumluluk güçten kaynaklanır. Kurumlar çalışan hakları ve çevre kirliliği
gibi konularda doğrudan güç sahibi olduğu için bu sorunlardan da kurumun sorumlu tutulması
gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
2. Kurum toplumdan girdi almaya açık olan ve toplumla ilişkili faaliyetlere yönelik
açık bilgi veren iki uçlu açık bir sistem olarak faaliyet göstermelidir. Kurum toplum
temsilcilerini dinlemeli ve dikkate almalı, sürekli ve açık bir iletişim sürdürmeye istekli
olmalıdır.
3. Kurum, bir faaliyet, ürün ya da hizmetin sosyal maliyet ve kazançlarını her yönüyle
hesaplayarak onu ileri götürüp götüremeyeceğine karar vermelidir.
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4. Her bir faaliyet, ürün veya hizmet ile ilişkili olan sosyal maliyetler dolaylı olarak
müşterilere yansıtılmalıdır.
5. Vatandaş olarak kurumların normal alanları dışında kalan sosyal sorunlarla
ilgilenme sorumluluğuna sahiptir. Bu son varsayım çerçevesinde kurum gönüllü olarak bir
sosyal sorunun çözümü için çalışabileceği savunulmaktadır.

2.4.4. Wartick ve Cochran Sosyal Sorumluluk Modeli
Wartick ve Cochran (1985), Carroll’un dört boyutlu sorumluluklar modelinden yola
çıkarak yeni bir model oluşturmuştur. Carroll’un modelinin kurum ve toplum arasındaki
ilişkilerin analizi açısından değerli bir çerçeve oluşturmasına rağmen ilişkileri mikro ölçekte
analiz etmesi açısından eleştirilmektedir.
Wartick ve Cochran, sosyal sorumluluğu kapsayan ilkeleri ayırt etmekte ve kurumun
kurumsal düzleminde yer alan sosyal kabul süreçlerini, felsefi yönelimlerini ve kurumların
karşı çıkması gereken sosyal sorunların yönetimine ait ortaya konacak politikaları
belirlemekte ve örgütsel yönelimlerini yansıtmaktadır. Bu bileşenler arasındaki etkileşimler,
işletmenin sosyal performans durumunu ortaya koymaktadır (aktaran: Öcal, 2007; 66).
Wartick ve Cochran bu modele ilişkin yaptıkları tartışmalarda şu sonuçlara ulaşmıştır
(Tak, 2009;135):
1. Kurumlar, eşit istihdam olanağı, iş güvenliği ve sağlığı, doğal çevrenin korunması
gibi sosyal hedefler açısından önemli roller üstlendiği için ekonomik ve sosyal performansları
ayrı ayrı ele alınmamalıdır.
2. Kamuya karşı sorumlulukla sosyal sorumluluk farklı kavramlardır ve ayrı kavramlar
olarak ele alınmalıdır.
3. Sosyal sorumluluk ve sosyal taleplere cevap verme farklı uygulamalar olduğu için,
sosyal talep ve sorunlara cevap verme süreci baz alınarak ölçümleme yapılmamalıdır.
4. Sosyal sorunlara cevap verme sürecinin çıktısı olarak geliştirilen politikalar
değerlendirilmelidir.

2.4.5. Wood’un Sosyal Performans Modeli
Donna J. Wood (1991) geliştirdiği modelinde sonuçlar veya performansa yaptığı
vurgu ile önemli birkatkı sağlamıştır. Wood, özellikle Carroll (1979) ve Wartick ve Cochran
(1985) geliştirdiği modeli temel alarak sosyal performans modelini geliştirmiştir. Bu modele
göre kurumların dış çevresi ile ilişkilerinde yürüttüğü faaliyetler sosyal performans olarak üç
unsuru içermektedir (Tak, 2009;138):
1. Motive eden ilkeler,
2. Davranışsal süreçler,
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3. Yönetsel faaliyetlerin gözlenebilir olması.
Wood, bir sürecin somut bir gerçekliği ortaya koymasından yola çıkarak, kurumun
çevresel değerlendirmesini, hedef kitle yönetimini ve sosyal sorunlara cevap verme süreci
olarak ele almıştır. Wood kurumların sosyal performansını değerlendirmek için ilkeler,
süreçler ve sonuçlar açısından ele alınmasını önermektedir (Tak, 2009;139-145; Öcal, 2007;
69):
Sosyal sorumluluk ilkeleri şunlardan oluşmaktadır:
1. Toplumun ekonomik açıdan tüm kurumlara yönelik beklentileri,
2. Toplumun kurumun faaliyetleri çerçevesinde oluşan beklentileri,
3. Toplumun moral aktör olarak kurum yöneticisinden beklentileri.
Wood, kurumların sosyal değişime cevap verme süreçlerini yeniden tanımlamış ve
bunu üç temel alanda değerlendirmiştir:


Çevresel analiz



Paydaş yönetimi



Sosyal sorun yönetimi

Wood, sosyal çıktıları ise paydaşların, kurumun ne tür bir motivasyonla sosyal
davranışa
yöneldiği
yargılanabilmesine,
kullanılan
cevap
verme
süreçleri
değerlendirilebilmesine ve bütüncül performansı belirleyebilmesine dayandırmaktadır.

2.5. Sosyal Sorumluluğun Aleyhindeki ve Lehindeki Görüşler
Yukarıda belirtilen tarihsel gelişim sürecinde akademik ve genel politik yapı, sosyal
sorumluluğun iki ters görüşünü ortaya koymaktadır.
Bu görüşlerden ilki, ekonomik bir bakış açısını benimsemekte ve işletmelerin sosyal
sorumluluklarını sahip olduğu kaynakları etkin şekilde kullanarak ve kâr ederek topluma mal
ve hizmetler sunması ile sınırlandırmaktadır. İkinci perspektif ise, işletme faaliyetlerinin diğer
kişi ve kurumlara zarar vermeyecek şekilde yürütülmesini ve bir adım daha ileriye giderek
adil, adaletli ve eşitlikçi bir yaklaşımın benimsenmesini öngörmektedir (Swanson, 1995,
s.47).

2.5.1. Sosyal Sorumluluğun Aleyhindeki Görüşler
Klasik görüşün temsilcisi olan Friedman’a göre sorumluluk kurumlara değil kişilere
ait bir kavramdır. Bu nedenle de işletmeler yapay bir kişilik olduğu için sorumlulukların da
yapay olması kaçınılmazdır. İşletme yönetiminin sorumluluğu ise sadece hissedarlara karşıdır
ve bu sorumluluğun çevresi de işletmenin onların arzu ettiği yönde faaliyette bulunmasını
sağlamakla sınırlıdır (Friedman, 1970, s.2).
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Milton Friedman kaynağını 18. yüzyıldan ekonomist Adam Smith’den almaktadır.
Klasik yaklaşım, işletmelerin sosyal sorumluluğunu şu şekilde özetler: “Kâr yap ve kanunlara
uy”. Bu yaklaşıma göre işletmeler, yasal zorunluluklar doğrultusunda kârların arttırmaya
uğraşacaklardır. İşletmelerin sosyal sorumluluğunu, kaynakların toplum için en etkin
kullanımını sağlayacak, serbest piyasa mekanizması sağlayacaktır. Ayrıca, Friedman
yardımsever yaklaşımların sosyal sorumluluk olmadığını ifade etmektedir. Çünkü bu pay
sahiplerinin paralarını elden nasıl çıkaracakları hakkında kendi kararlarını vermelerini
engellemektedir (Bartol ve Martin, 1994, s.103).
O hâlde kâr maksimizasyonu bakış açısıyla, bir işletme ortaklarına, hayır kurumlarına
bağışlarda bulunarak hizmet etmemelidir. Buna rağmen, ortaklar isterlerse kârlarından hayır
işleri ve diğer istedikleri bir sosyal alana kaynak aktarmakta özgürdürler.
Bu görüş, sosyal sorumluluğun işletmelerin değil, hükümetin fonksiyonlarından birisi
olduğunu ileri sürmektedir. Sosyal sorumluluk politikacıların işidir ve işletmenin katılması
yersizdir. Devlet belirli konularda karar vermeli ve topluma neyi yapıp neyi yapmayacağını
söylemelidir. Örneğin, sigara sağlığa zararlı bulunuyorsa tamamen yasaklanmalıdır
(Corporate Social Responsibility, 2005, ss.7-8). Öyle veya böyle tüm işletmeler kendi
güçlerine ve durumlarına göre sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmelidirler. Çünkü bu onlara
halk tarafından daha fazla olumlu puanlar getirecektir.
İşletmelerin amacını dar bir çerçevede sadece ortakların kârlarını maksimize etmek
amacına indirgeyen yukarıdaki dar kapsamlı yaklaşımın dışında, kâr maksimizasyonu amacını
başka boyutlarda anlamlandırmak isteyen görüşler de vardır. Elias ve Dees’in belirttiklerine
göre, işletmeler toplumsal refahın sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla kâr elde etme
amaçlarını canlı tutmalıdırlar. Kâr maksimizasyonuyla ilgili diğer bir yaklaşıma göre ise,
rekabet işletme sahiplerinin amaçlarıyla bağlantısız olmak üzere zaten işletmeleri kâr
maksimizasyonuna yöneltecektir (Elias ve Dees, 1997, ss.1-19).
Diğer bir karşıt görüşe göre, ticaret yatırımcıların parası ile dönmektedir, bir sosyal
sorumluluk faaliyetine harcanan para ise o yatırımcıdan çalınmış paradır. Eğer kendisi isterse
belirli hayırseverlikler yapabilir ama kurumun onun parası ile yapması yanlıştır. Bu fikir yeni
değil ve şu an bile Amerikalı avukatlardan biri olan Elaine Sternberg tarafından da kesinlikle
doğrulanmaktadır. Ona göre; “sosyal sorumluluk insan haklarına aykırıdır, çünkü yatırımcının
sermayesi maddi olarak geri dönmemektedir ve bu da onun yasal haklarının çiğnenmesi
anlamına gelmektedir. Tabii ki, sosyal sorumluluğun tüm özelliklerini bu gruba dâhil
etmemektedir” (Corporate Social Responsibility, 2005, ss.7-8). Ona göre, her işletmede
dürüstlük, yardımseverlik ve insancıllık olmalıdır.
Ayrıca, yapılan sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürekli vurgulamak, tüketicileri
kurumların aslında ne işle uğraştıkları ve topluma ne amaçla hizmet ettiğinden ve bu
hizmetlerin toplumda en iyi şekliyle nasıl değerlendirileceği konularından uzaklaştırır. Sadece
bu işi yapmak için hissedarlardan para almak etik olarak doğru değildir. İşletme insanlara
yardım amacıyla yapmak istediği faaliyetleri kendi imkânlarıyla yapmalıdır. Örneğin, Bill
Gates sadece Gates Fonu’na fazla para vermekle kalmamış Microsoft olarak sürekli yeni
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ürünler geliştirmiştir, bu nedenle yaptığı sosyal sorumluluk faaliyetleri insanlar tarafından çok
iyi şekilde değerlendirilmiştir (Owen, 2002, s.9).
Barry, Henderson ve diğer eleştirmenler sosyal sorumluluk faaliyetlerinin pazara karşı
olduğunun altını çizmekteler. Fakat sosyal sorumluluk yalnızca bir grup anti-kapitalist
propagandacının yaratılması demek değildir. Bu, işletmenin faaliyetini sürdürdüğü çevrede
ortaya çıkan gerçek değişimleri de aksettirmektedir. Toplum tarafından işletmelerin daha açık
olmasına ve ne yaptığının bilinmesine büyük ilgi vardır. Büyük işletmelerin yöneticileri,
“yaptıkları her şey –gizli kalması gerekse bile– bir gün toplum tarafından bilinecek, gün
ışığına çıkacaktır” varsayımına göre hareket etmeliler. (Owen, 2002, s.9).
O hâlde sosyal sorumluluğun aleyhinde olan bu akım, işletmelerin sosyal
fonksiyonlarının öncelikle ortakların beklentilerini yerine getirmek, değer yaratmak ve gerçek
değişimleri topluma yansıtmak olduğunu ileri sürmektedir. Bu akıma göre, işletmelerin
üzerinde durması gereken ana unsur, kârı maksimize edecek ortaklar için değer içeren
unsurları ortaya çıkarmak olmalıdır.

2.5.2. Sosyal Sorumluluğun Lehindeki Görüşler
Klasik görüşlere karşı olarak, sosyal sorumluluğun lehinde olan fikirleri ortaya koyan
bu görüşe, Elton Mayo, Peter Drucker, Adolp Berle, J.M. Keynes gibi düşünürlerin
çalışmalarında rastlanmaktadır.
Bu kişilerin ileri sürdükleri farklı düşünceleri Thomas Petit iki grupta toplamıştır
(Eren, 1990, s.112):
1. Büyük işletmelerin sayısal olarak artması ve zamanla genişlemesiyle endüstriyel
toplumda ciddi beşeri ve sosyal sorunları beraberinde getirmektedir.
2. Sorunlara sebep olan bu kuruluşların yöneticilerinin gerekli tedbir ve çareleri
almaları da zorunludur. Böylece işletme ya bu sorunları çözecek biçimde işletmesinin
faaliyetlerini değiştirmek ve yönlendirmek zorundadır ya da bu sorunları en azından
iyileştirecek ve zararlı etkileri azaltacak şekilde hareket etmelidir.
Bu görüşe göre, sosyal sorumluluklar (Schermerhorn, 1993, s.87):


İşletmenin uzun dönem kârları,



İşletmenin sosyal sorumluluğunu destekleyen kamuoyu beklentileri,



İşletmenin geliştireceği imajı,



Herkes için daha iyi bir çevre için önemlidir,



İşletmelerin daha fazla düzenlemeler karşısında oldukları da bilinmektedir,
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İşletmelerin elinde teknik, parasal ve yönetsel kaynakları vardır. Bu nedenle
zamanımızın karmaşık sosyal sorunlarının üstesinden gelebilirler ve gelmelidirler,


İşletmelerin etiksel zorunlulukları vardır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Günseli Tarhan da bu
yaklaşımın getirisini şöyle ifade ediyor (Turan, 2004, s.88): “Günümüzde şirketler için ‘gibi
yapma’ dönemi sona erdi. Toplum, kendisine fayda oluşturan şirketleri daha kolay
benimsiyor. Bu şirketler de söz konusu ilgiyi ticari aktiviteye dönüştürerek karşılıklı kazanca
ve katma değer yaratmaya yönelik bir yapı oluşturuyor. Modern dünyanın iş yapma biçimi
budur.”
Sosyal sorumluluk uygulamalarının taraftarı olan Randall Frost da işletmelerin
dünyayı daha iyi yaşanabilir bir mekân hâline getirmede önemli rol oynamaları gerektiğini
belirterek, şunları ileri sürer: “Genellikle sosyal sorumluluk faaliyetleri çevre, işçi sınıfı ve
insan hakları üzerine yoğunlaşmaktadır; fakat bunun yanı sıra bu faaliyetleri düzenleyenler
işletmelere hayvan hakları, kadın hakları, teknoloji transferi, ormanları koruma ve bu gibi
birçok konularda da bir şeyler yapmaları için çağrı yapmaktalar” (Frost, 2005, s.1).
Yani, belirli bir güce sahip olan işletmelerin, müşterilerine ürün ve hizmet sunarak
onları tatmin etmeye çalışırken, toplumda da bazı hak ve özgürlüklere karşı sorumluluklarını
hatırlamaları ve bunlarla birlikte doğal çevreyi de korumaları gerektiği vurgulanmaktadır.
Sonuç olarak bu yaklaşımda, işletme faaliyetlerinin birey ve kurumlara zarar
vermeyecek şekilde yürütülmesini ve bir adım daha ileriye giderek işletmelerin yatırımcılara
tatmin edici bir getiri sağlama, çalışanlara güvenli ve tatmin edici bir çalışma ortamı sunma,
müşterilerine değer veren, güvenli ve adil bir yaklaşım gösterme, topluma karşı ise çevresel
talepleri karşılama gibi yükümlülükleri olduğu kabul edilmekte, adaletli ve eşitlikçi bir
tutumun benimsendiği gözlenmektedir.

41

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının gelişiminde ele alındığı gibi KSS
kavramının tanımı, kapsamı, türleri konusunda değişik görüş ve yaklaşımlar bulunmaktadır.
KSS kavramı hâlâ gelişmeye ve yorumlamaya açık bir kavramdır. Ancak en temel
yaklaşımlar 1970’lerden sonra geliştirilmiştir.
Yaklaşımlar ve modellerin birbirinden etkilendiği ya da geliştirilmesiyle ortaya çıktığı
görülmektedir. Literatürde çok sayıda yaklaşıma rastlamak mümkündür. Bu bölümde KSS
alanında temel olarak ele alınan yaklaşım ve modellere yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1- Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının işletmelere aşılanmasında neler etkili olmuştur?
2- Klasik yaklaşım, işletmelerin sosyal sorumluluğunu nasıl tanımlamaktadır?
3- Sosyal Sorumluluğun lehinde görüşler benimseyenlerin ileri sürdükleri düşünceler
nelerdir?
4- Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının ortaya çıkmasına neden olan politik etkenler
nelerdir?
5- Aşağıdakilerden hangisi Keefe’nin kurumsal sosyal sorumluluğun önem kazanmasına
ilişkin olarak geliştirdiği gelişimlerden biri değildir?
a)

Saydamlık

b)

Bilgi

c)

Yararcı

d)

Sürdürülebilirlik

e)

Kamu sektörünün başarısızlığı

6- Aşağıdakilerden hangisi 1930’lu yıllarda başta Amerika olmak üzere tüm sanayileşmiş
toplumlarda görülen sosyal ve kültürel değişimlerden biri değildir?
a)

Çalışanların sendikal haklarını edinmeye başlamıştır

b)

Daha iyi ücret hakkı

c)

Çalışma şartları için pazarlık gücü elde etme

d)

Sosyal hakları için pazarlık gücü elde etme

e)

Çevreye duyarlı üretim isteğinde artış

7- 1900’lü yılların hemen öncesinde başlayan sanayi devrimi aşağıdakilerden hangisinde
başlamıştır?
a)

İngiltere

b)

ABD

c)

Almanya

d)

Fransa

e)

Portekiz

8- Aşağıdakilerden hangisi Sparkes’e göre; sosyal sorumluluğun önemli hale gelmesinde
önem arz etmez?
a)

Sosyal sorumluluk itibar ekonomisi olarak adlandırabilir

b)

Bir kurumun itibarının artması onun kurumsal imajını güçlendirir
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c)
Çalışma hayatının, işçinin ve işverenin insani duygu ve beklentilerine yanıt veremez
hale gelmesi
d)

Sosyal Sorumluluk Yatırımı Fonlarının giderek artması

e)

Kurumsal yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk arasındaki bağlantının az olması

9- Aşağıdakilerden hangisi gönüllü olarak daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevrenin
yaratılmasına katkıda bulunan kuruluşlardan biri değildir?
a)

AB

b)

FARC

c)

BM

d)

OECD

e)

Dünya Bankası

10- Aşağıdakilerden hangisi Carroll’un yasal sorumlulukları kapsamında yer almaz?
a)

Kurumların devletin ve yasaların beklentilerine uygun davranması

b)

Tüm bölgesel düzenlemelere uyulması

c)

Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olması

d)

Yönetsel faaliyetlerin gözlenebilir olması

e)

Ürün ve hizmet sunumunda asgari yasal zorunluluklara uyulması

CEVAPLAR: 5-c, 6-e, 7-a, 8-c, 9-b, 10-d
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3. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ
İŞLETMELERE VE TÜM PAYDAŞLARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ İŞLETMELERE
VE TÜM PAYDAŞLARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
3.1.

Önemli Bir Tanımlama Öğesi: Paydaşlar (Stakeholders)

3.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının İşletmelere ve Tüm Paydaşlara
Sağlayacağı Faydalar
3.2.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşletmeye Sağlayacağı Faydalar
3.2.2. Paydaşlara Sağlayacağı Faydalar
3.3. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Teşvik edilmesinde ve Yaygınlaştırılmasında
Devlete Düşen Başlıca Görevler
3.4.

İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Kapsamı

3.4.1. Tüketicinin Korunması
3.4.2. İstihdam Olanakları ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
3.4.3. Sermayedar ve Hissedarlara Karşı Yükümlülükler
3.4.4. İş Etiği
3.4.5. Sürdürülebilir Kalkınma
3.4.6. Ekolojik Yapıya Duyarlılık ve Çevre Kirliliğinin Önlenmesi
3.4.7. Gelecek Yönetim Uygulamaları ve Şirket Çevre Yönetimi
3.4.8. Toplum ve Bütün İnsanlık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kurumsal sosyal sorumluluğun işletmeye sağlayacağı faydalar nelerdir?

2)

Sürdürülebilir kalkınma nedir?

3)

İş etiği ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Kavramının
İşletmelere ve Tüm
Paydaşlara Sağlayacağı
Faydalar

Kurumsal sosyal sorumluluk
kavramının işletmelere ve
tüm paydaşlara sağlayacağı
faydaları öğrenmek

Kurumsal sosyal
sorumluluğun hangi
paydaşlara ne gibi faydaları
olduğunun bilinerek
geliştirilmesi
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Anahtar Kavramlar


Paydaşlar (Stakeholders)



İş etiği



Sürdürülebilir kalkınma
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Giriş
Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının, işletmelere sağladığı
faydalar analiz edildiğinde; sosyal kimlik oluşturma, rekabet üstünlüğü elde etme, şirket
bağlılığı yaratma, itibar sağlama ve markalaşma konularının başta geldiği görülmektedir.
İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının etkisiyle sağladıkları kazanımlar sadece
ekonomik göstergelere yansıyan rakamlarla ifade edilen kazanımlar değildir. Bu kapsamda
kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelere ve tüm paydaşlara sağladığı faydalar ve kurumsal
sosyal sorumluluğun teşvik edilmesinde ve yaygınlaştırılmasında devlete düşen görevler ve
işletmelerin ilişkili olduğu sosyal sorumluluk alanları bu ünitede incelenecektir.
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3.1. Önemli Bir Tanımlama Öğesi: Paydaşlar (Stakeholders)
İşletmeler günümüzde toplumu oluşturan birçok farklı kesimle ilişki içindedir ve
başarıları bu öğelerle olan ilişkilerinin iyi yönetilmesine bağlıdır. Literatürde bu konuyu
açıklayan kavrama “paydaşlar (stakeholders)” adı verilmektedir. Paydaş, toplumda işletmenin
ilişkide olduğu, işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleriyle işletmeyi etkileyen tüm
toplumsal taraflardır (Baron, 2000:571). Bir başka ifade ile paydaşlar, işletmelerden çıkarları
olan bireyler ve kurumlardır.
Freeman (1984:25), paydaşı “organizasyonel amaçların başarılmasını etkileyen veya
başarısından etkilenen bir grup veya kişi” olarak tanımlamıştır. Geçen zamanla birlikte
işletmelerinin ilişkide olduğu bu toplumsal tarafların sayısı artmış ve ilişkileri de oldukça
karmaşık hâle gelmiştir. Freeman’a göre, işletme dışı gruplarla ne kadar güçlü ilişkiler olursa,
ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi o kadar kolaylaşacak, aksi hâlde ilişkiler kötüleştikçe ortak
hedeflere ulaşılması zorlaşacaktır. Bu yaklaşım “paydaş teorisi”nin temel önermesini
oluşturmaktadır.
Paydaş teorisi öncelikle bir stratejik yönetim kavramıdır. Paydaş teorisinin amacı
rekabet avantajı geliştirmek için organizasyonun iç ve dış çevresi ile olan ilişkilerini
güçlendirmesine yardımcı olmaktır. Paydaş teorisini daha iyi anlayabilmek için
organizasyonun iç ve dış çevresindeki “menfaat sahipleri”ni daha yakından tanımak
gereklidir. Organizasyonun kendi iç çevresi denildiğinde bundan organizasyon sahip ve
yöneticilerinin, çalışanların, organizasyon kültürünün analiz edilmesi anlaşılır. Faaliyet
çevresi ise organizasyonun faaliyet bulunduğu sektörde ilişkide bulunduğu kişi ve kurumları
(müşteriler, tedarikçiler, rakip firmalar, kamu yönetimi vs.) kapsar. Dış çevre ise
organizasyonun kendi iç çevresi ve faaliyet çevresi dışında kalan alanı kapsar. Makro
ekonomik ortam, uluslararası çevre, kültürel çevre, teknolojik çevre, demografik çevre dışsal
çevrenin kapsamına girer.
Bu açıklamalar çerçevesinde paydaşları iki grupta sınıflandırmak mümkündür: “kurum
içi paydaşlar” ve “kurum dışı paydaşlar”. Kurum içi paydaşlar; kurucu ana sahipler,
hissedarlar, yöneticiler ve çalışanlardan oluşur. Kurum dışı paydaşlar ise toplum, hükümet,
müşteriler, tedarikçiler, rakipler ve saire kesimlerden oluşur. İşte bu noktada incelediğimiz
kurumsal sosyal sorumluluk, kavram olarak hem iç, hem de dış çevredeki tüm aktörlere karşı
olan sorumluluğu ifade eder.
İşletme bu iki sorumluluk alanı –kurum içi ve dışı- arasında yer alır ve kurumsal
sosyal sorumluluğunu iki tarafın da isteklerini, beklentilerini karşılayacak şekilde
dengelemeye, yerine getirmeye çalışır. Bir organizasyon ile paydaşları arasındaki ilişki aynen
bir bitkinin büyümesi için gereken koşullara ve ilişkilere benzetilebilir.
Bu bitkiyi oluşturan kısımlar ayrı ayrı incelendiğinde, müşteriler bitkinin köklerine
benzetilebilir. Eğer bir bitkinin kökleri yoksa çok uzun süre yaşayamaz. Benzer şekilde,
müşteriler bir firma için hayati ihtiyaçlardır. Çalışanlar bir meyve ağacının yaprağı gibidir ve
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firmanın büyümesine yardım etmek için gereklidirler. Çalışanlar bir firmanın ana
kaynaklarıdır ve firmanın gelişmesinde önemli bir role sahiptir (Freeman, 1984:10).
Tedarikçiler de firmanın gelişmesinde önemli yer tutarlar. Bunlar da çalışanlar gibi bir
çiçeğin yaprağı gibi düşünülebilir. Tedarikçiler, sadece işletmeye mal ve / veya hizmet
sağlayan işletmelerle sınırlı değildir. İşletmeye yetişmiş eleman sağlayan meslek okulları,
sigorta hizmetlerini yerine getiren işletmeler, para ve kredi temin eden finans kuruluşları ve
bunlara benzer işletme faaliyetlerinin yürütülmesine destek olan diğer işletme ve kurumlar da
tedarikçiler kapsamına girmektedir. Tedarikçilerin işletme açısından önemi, işletme
sağladıkları materyaller, hizmetler vb. ile işletmenin kaliteli üretim yapmasında ve bu şekilde
rekabet gücünü arttırabilmelerinde etkin rol oynamalarından kaynaklanmaktadır
(Robbins&Coulter, 2002:65).
Hissedarlar, aynen bir çiçek gibidir. Bir çiçek, bitkinin diğer tüm parçalarının sonucu
olarak ortaya çıkar. Eğer bitkinin bir bölümü zarar görürse, çiçek çok güzel olmayacak, hatta
kimi durumlarda hiç olmayacaktır. Bir şirket de hissedarların çıkarları doğrultusunda
yönetilsin ya da yönetilmesin ortaya çıkacak sonuçlardan etkilenecek, sorumlu olacaktır
(Alchian&Demsetz, 1972; Fama, 1980). Bir işletmenin sermayedarlarına karşı öncelikli
sorumluluğu elbette kârlı olmaktır. Ancak artık işletmelerinin boyutlarının büyümesi ve halka
açılmaları çok sayıda hissedarın varlığını ortaya çıkarmıştır.
Bu anlamda kârlılığın yanında şeffaf olmak, işletmeyle ilgili bilgileri paylaşmak
işletmelerinin yatırımcılarına karşı öncelikli sorumlulukları hâline gelmiştir. Rakipler çiçek
bahçesindeki aynı türdeki diğer çiçeklere benzetilebilir. Bahçedeki çiçekler arttıkça bahçe
güzelleşir ve zenginleşir. 1960’lı yılların hemen öncesindeki iş ortamının aksine, günümüzde
tüm işletmelerin en az bir ya da daha fazla sayıda rakibi vardır. Özellikle internetin iş
yaşamında kullanılmaya başlanmasıyla coğrafi sınırların ortadan kalkması, bu rekabeti daha
da şiddetlendirmiştir. Öyle ki günümüzde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bile birbirleriyle
rekabet hâlindedir (Stoner, Freeman&Gilbert, 1995:69).
Diğer yandan elbette çevre koşulları da bir çiçeğin büyümesinde etkili rol oynayacak
faktörlerdendir. Bunlardan kimileri kontrol altına alınabilirken (yağmur yağmadığında sulama
yapılması gibi), kimileri de kontrol altına alınamamaktadır (kasırgalar ya da dolu yağması
gibi). Çevresel faktörler de işletmeler için aynı etkiye sahiptirler. İşletmeler sahip oldukları
yetkinlikler ile çevresel faktörlerin üstesinden gelebilir ya da bir tehdit olarak algılayabilirler.
İşletme kararlarında etkili olan bir diğer paydaş da hükümetlerdir. Günümüzde
hükümetler ile işletmeler arasındaki ilişkinin boyutları ve sınırları iyice belirginleşmiştir.
Belirginleşen bu yapıda devlet; adil rekabet ortamını sağlayan ve kurallara uymayanlara
müdahale eden hakem konumundadır. Bunun dışında hükümetlerin alması muhtemel
kararların işletme stratejileri üzerindeki etkileri göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. IMF
veya Dünya Bankası gibi uluslararası organizasyonların da işletmeler açısından büyük önem
taşıdığı söylenilebilir. Ayrıca yine hükümetler başlığı altına giren yerel yönetimler türündeki
devlet organları da işletmeleri doğrudan etkileyen ve işletmelerden etkilenen bir paydaş olarak
ele alınabilir (Freeman, 1984:13-17).
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Geçen ve değişen zamanla birlikte işletmelerin paydaş kavramına yeni paydaşların
eklendiği de görülmektedir. Bu paydaşlar arasında medya, sivil toplum kuruluşları, müşteri
sözcüleri, çevreci aktivistler, finans kurumları ve bankalar sayılabilir. Şirketler arasında
sadece belli grupların –hissedarlar ve yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler–
paydaşlar olduğuna dair genel bir kabul olduğu görülmektedir. Ancak, paydaşları tanımlamak
için kesin kriterler yoktur. Bir organizasyonun faaliyetlerinden doğrudan ve/veya dolaylı
olarak etkilenen tüm kesimleri “paydaş” olarak değerlendirmek mümkündür.

3.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının İşletmelere ve Tüm
Paydaşlara Sağlayacağı Faydalar
Toplumsal saygınlık kazanmanın etkisiyle kurum imajı değer kazanmakta ve bu
firmanın marka değerine yansımaktadır. Sosyal sorumluluk projelerinde katılımcı olmak
şirket personeli üzerinde olumlu etki yaparak çalışan bağlılığını arttırmakta ve aynı zamanda
nitelikli işgücünün işletmeye çekilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca kurumsal sosyal
sorumluluğa önem veren şirketler hem daha iyi şartlarda borçlanabilmekte, hem de hisse
senedi değeri artmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlere yeni pazarlara girme ve
müşteri sadakati sağlamada kolaylıklar sağlamakta, verimlilik ve kalite artışları yaşanmakta,
risk yönetimi daha etkin hâle gelmektedir (Argüden, 2002: 11-13).
İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında samimiyetsiz ya da
kandırma amacı güden uygulamaları fark edildiği takdirde paydaşlar tarafından çok ağır
şekilde cezalandırılmaktadır. Bir işletmenin bu şekilde kaybedeceği itibar ciddi maliyetlere
katlanılsa dahi geri getirilmeyecek kadar büyük olabilmektedir. Örneğin, çocuklara yönelik
şiddeti durdurmayı amaçlayan bir vakıfla işbirliğine giden çocuk giyimleri üreticisi bir
firmanın, bir insan hakları örgütü tarafından kampanyanın altıncı haftasında düşük ücret ve
sağlığa zararlı bir ortamda çocuk işçi çalıştırmakla suçlanmasıyla kampanya çökmüş ve firma
onarılamaz bir imaj kaybına uğramıştır (Pringle & Thompson, 2000:137).

3.2.1.
Faydalar

Kurumsal

Sosyal

Sorumluluğun

İşletmeye



Hisse senetlerinde değer artışı



Marka değeri oluşturma



Etkin risk yönetimi



İtibar sağlama



Hassas yatırımcılara ve finansman kaynaklarına ulaşım



Kurumsal imajın artması



Kârlılıkta artış

Sağlayacağı
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Toplumsal saygınlık



Nitelikli çalışanı cezp etme ve elde tutma



Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık



Müşteri sadakati



Faaliyetlerde etkinlik



Yeni pazarlara girme kolaylığı



Verimlilik ve kalite artışı



Rekabet avantajı



İşbirliklerinin gelişimi

3.2.2. Paydaşlara Sağlayacağı Faydalar


Yöneticilere

o

Onur ve gurur duyma

o

Motivasyon artışı sağlayacak insan kaynakları politikaları

o

Etik konularda daha fazla farkındalık

o

Etik eğilimlerle, çalışanlara karşı daha çok güven duyumu

o

Trendlere uygun hareket etme

o

Çalışanların işletme amaçlarını benimsemesi ve içselleştirmesi

o

Yaratıcı düşünce ve uygulamaların ortaya çıkması



Müşterilere

o

Dürüst fiyat ve kaliteli ürün

o

Satın alma sürecinde bilgi temini

o

Taleplerinin tanımlanması ve yerine getirilmesi

o

Müşteri şikâyetlerinin dikkate alınması ve çözümlenmesi

o

Örgütlü hareket edebilme
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Rakiplere

o

Bilgilendirme ve kıyaslama örneği

o

Adil rekabet, dürüst reklam



Hissedarlara

o

Bütün firma faaliyetlerine yatırımların artması

o

Sosyal sorumluluk yatırım projelerine kolay fon temini

o

İşletme değerindeki artış

o

Sermaye temininde kolaylık

o

İşletmeyle ilgili bilgilerin açıkça paylaşılması

o

Sosyal performans ölçütü oluşturma



Tedarikçilere

o

Fiyatlandırma ve ödeme koşullarında dürüstlük

o

Faaliyetlerine destek olacak tedarikçilere finansal destek



Topluma

o

İnsan haklarının geliştirilmesi

o

Eğitim, sağlık ve kültür alanlarına yatırım

o

Kadın, çocuk işgücünün sömürülmesine engel olma

o

Sürdürülebilirliğe olan katkı



Çalışanlara

o

Güvenli çalışma ortamı

o

Etkin insan kaynakları politikaları

o

Daha iyi çalışma koşulları

o

İşgücü ilişkilerinde daha az anlaşmazlık,

o

İstihdam maliyetlerinde azalma

o

Şirket içi iletişimin ve verimliliğin artması
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o

Fırsat eşitliği ve erişim hakları

o

İşçi standartlarında iyileşme



Hükümete

o

Yasalara bağlılık, yolsuzlukla mücadele

o

Kamusal alanlara yatırım, ekonomik ve sosyal sorunlara destek verme

o

İstihdam oluşturma



Çevreye

o

Çevre kirliliğinin azaltılması

o

Kültürel mirasın korunması

o

Bitki örtüsünün, hayvan soyunun korunması

o

Daha temiz üretim süreçleri, enerji tasarrufu, geri dönüşüm

o

Eko-verimlilik

o

Çevresel teknoloji kullanımı

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının toplumun birçok kesimi tarafından
kabul görmesinin en önemli nedeni bu uygulamaların her kesimin lehine sonuçlar
doğurduğunun uygulama ve araştırmalarla ortaya konulmuş ve paydaşlar tarafından
anlaşılması olmuştur.

3.3. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Teşvik
Yaygınlaştırılmasında Devlete Düşen Başlıca Görevler

edilmesinde

ve

Kurumsal sosyal sorumluluk her ne kadar gönüllülük esasına dayalı bir uygulama olsa
da, konunun her geçen zaman toplumsal ve örgütsel boyutlarda önem ve anlam kazanması bu
yönde bazı tedbirlerin alınmasını, bazı düzenlemelerin yapılmasını da gerekli kılmaktadır. Her
ne kadar işletmeler gönüllü kurallar ve standartlar ile yönetilseler de, kritik olan nokta yasal
düzenlemelerdir ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yasallaştırılması yönünde kademeli bir
gidişatın olduğu düşünülmektedir. Michael Hopkins (2004), kurumsal sosyal sorumluluk
tanımlamasında kullanılan gönüllülük ifadesinin, minimum düzeyde bile olsa, yasal
düzenlemeler dikkate alınmadığı takdirde tanımlamadan çıkartılabileceğini ifade etmektedir.
Bu anlamda kurumsal sosyal sorumluluk davranışının yaygınlaştırılmasında devlet
düzenleyici bir takım önlemler almakla yükümlüdür.
Kurumsal sosyal sorumluluk yönünde yasaların ve düzenlenmelerin oluşturulması;
doğanın ve çevrenin korunması, işçilerin sömürülmesinin engellenmesi, çocuk işçi
çalıştırılmasının önlenmesi, rüşvet ve yolsuzlukların önüne geçilmesi vs. konularda bir araç
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rolü oynayabilir. Bu şekilde, işletmeler kendilerinden neler beklendiğini açık ve net biçimde
bilirler. Böylelikle faaliyet alanları içerisinde bir adım ileriye gitme yönünde girişimlerde
bulunabilirler. Kurumsal sosyal sorumluluk davranışının yasal yönü birçok açıdan
işletmelerin çıkarınadır. Bu tür girişimlerle işletmeler insan kaynakları, markalaşma ve yeni
pazarlara girme yönünde fayda sağlarlar. Bir başka açıdan bakıldığında ise, faaliyetleri ahlaki
nitelikte olmayan (dolandırıcı şirketler gibi) işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk
uygulamaları nedeniyle diğer işletmeler arasında fark edilmeleri, kendilerini ispat etmeleri son
derece güç ve sıkıntılı olacağından, kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelerin etik ve asıl
amaçlarını açığa çıkarır bir uygulama olarak piyasalarda bir güven aracı olarak
kullanılabileceği düşünülmektedir.

3.4. İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları ve Kapsamı
Sosyal sorumluluğun kapsamı ele alınırken, bu yönde geliştirilen “sosyal sorumluluk
piramidi” genel bir bilgi verebilir. Piramit; gönüllü sorumluluk (iyi bir şirket vatandaşı olmak,
gönüllü etkinlikler yapmak, toplum için kaynak yaratmak, yaşam kalitesini artırmak); ahlaki
sorumluluk (doğru, dürüst, tam ve açık davranmak, adil olmak, zarar vermekten kaçınmak);
yasal sorumluluk (yasalar ve kurallara uygun davranmak, oyunu kuralına göre oynamak);
ekonomik sorumluluk (kâr amacı gütmek, sektörün lideri olmak) başlıklarını taşıyan dört ayrı
kategoriden oluşmaktadır.

Şekil 1: Sosyal Sorumluluk Piramidi
Kaynak: Carroll, 1991:42.
Bu sorumluluklardan ekonomik olanı, diğerlerinin dayanak noktasıdır. Gönüllü
(ihtiyari) sorumluluk ise, daha çok katılım özgürlüğü ve bireysel seçimle ilgili olup, yasal bir
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zorunluluğu yoktur (Carroll, 1991: 39-48; Velasquez, 1988: 62’den; Özkalp ve Kırel, 2001:
595).
Şirketlerin sosyal sorumluluğu kapsamında, öncelikle; “iş yaşamı, tüketiciler ve
ekolojik çevreye karşı olan sosyal sorumluluklar” olmak üzere üç temel boyut üzerinde
durulabilir. Özelde ise, bu kapsam; “ülkeden ülkeye, toplumdan topluma, bölgeden bölgeye,
şirketten şirkete” farklılık gösterebilir.
Sosyal sorumluluk kapsamında
tanımlanmasında yarar vardır:

sıralanan

söz

konusu

ölçütlerin

ayrı

ayrı

3.4.1. Tüketicinin Korunması
Toplumu ilgilendiren organize sosyal hareketler ve devletin satıcılara karşı alıcıların
gücünü ve haklarını koruyan bir sosyal boyut olarak tanımlanabilir. Bu yaklaşım iki şekilde
ortaya çıkmıştır: Alıcılar, ürün hakkında daha fazla bilgi istemekte, aldıkları ürüne servis talep
etmekte ve onların güvenli olmaları konusunda ısrarlı olmaktadırlar. Tüketiciler açıklayıcı
kılavuzlara, koruyucu önlemlere ve satış sonrası yardımlara ihtiyaç duymaktadırlar.
Şirketlerin hem tüketiciyi koruyan davranışlar göstermesi, hem de istismarcı kişi ve
gruplarla mücadele etmesi önemli bir sosyal sorumluluğudur. Tüketici, bir mal veya hizmeti
ihtiyacı için almaktadır. Bu açıdan şirketlerin, tüketicinin ihtiyaçlarını giderecek özelliklere
sahip mal ve hizmet üretmeleri gereklidir. Üretilen ürünlerin hangi maddelerden yapıldığı,
herhangi bir tehlike taşıyıp-taşımadığı ve nasıl kullanılacağı hakkında kullanma kılavuzları
hazırlanıp ambalajların içine yerleştirilmelidir.
Diğer bir husus ise, bu mal veya hizmetin, kalite kontrolünden geçirildikten sonra
piyasaya sürülmesidir. Şirketin tüketiciye gösterdiği sorumluluk masraflı olabilir, ancak pazar
payındaki artışlar bu çabalara destek olabilecektir. Günümüzdeki şirket faaliyetlerinin
odağında tüketicilerin tercihleri ve gereksinimleri yer almaktadır. Bu isteklere uyan şirketler
hem maksimum kâr elde edebilmekte, hem de toplumun kaynaklarını boş yere harcamamış
olmaktadırlar. Örgütsel uygulamalar, fiyatlama, reklam ve ürünlerin performansı tüketicileri
yakından etkilemektedir. Tüketiciler, satın aldıkları tüketim maddelerinin fiyat ve kalitesinin
yanı sıra, çevreyle dost olmasını da istemektedirler. Günümüzde, üretim girdilerinde çocuk
emeğinin olmaması, emeğin sömürülmemesi gibi kıstaslar da sorgulanır olmuştur.
Üretim, dağıtım, pazarlama, fiyatlama ve reklam gibi çeşitli şirket faaliyetleri,
tüketiciler üzerinde olumlu ya da olumsuz değişik etkiler bırakmaktadır. Tüketicilerin bu tür
faaliyetlerden olumsuz yönde etkilenmesini engellemek için birtakım yasal düzenlemelere
gidilmeye başlanmıştır. Tüketicileri koruyan yasalar “ürünlerin kalitesi ve fiyatı ile ilgili
yasalar, tüketiciyi bilgilendirme yasaları ve aldatıcı tutumları önlemeyle ilgili yasalar olmak
üzere üç grupta incelenebilir. Özellikle reklam etkinliği piyasaya yeni çıkan bir ürünün
tüketiciye tanıtılması açısından çok önemli faydalar sağlamasına karşın, mevcut yasalara
uygun ve doğru yapılmadığı takdirde tüketicilerin haklarını ihlal edebilir ve onları zarara
uğratabilir.
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Toplum, reklam ve tutundurma eylemlerinde, şirketlerden yüksek düzeyde bir
sorumluluk beklemektedir (Ayhan; Şahin, 1996). Tüketici haklarının korunması için bir
taraftan yasal düzenlemelerin yapılması, bir yandan da tüketicilerin bilinçlendirilmesi
gereklidir. Tüketici eğitimi, kişinin davranış ve değerlerini değiştirici bir disiplindir. Kişi
değişmedikçe kişinin dışında değişen yasa ve uygulamaların fazlaca bir önemi yoktur. Çünkü
değişen yasa ve uygulamalardan yararlanacak olan yine tüketicinin kendisidir.

3.4.2. İstihdam Olanakları ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
Küresel rekabet içinde başarılı olmaya çalışan şirketlerin sosyal sorumluluk
yelpazelerini geliştirdikleri ve insan kaynağına yönelik yatırımlarını artırdıkları dikkat
çekmektedir (Hadgetts, 1991: 103).
Küreselleşme süreciyle birlikte uluslararası ticaret gerçekleştiren küresel şirketlerin,
çalışanlarına karşı sorumlulukları ve bunların üçüncü dünya ülkelerinde oluşturdukları
çalışma koşulları tartışma konusu olmuştur. İstihdam olanakları ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesine yönelik Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) çeşitli düzenlemeleri
mevcuttur.
ILO yaptırımlarına göre, küresel, ulusal veya yerel çevrede faaliyet gösteren her
işletme yönetimi, aşağıda sıralanan koşullara uymak zorundadır:

Çocukların çalışma yaş ve saatleri: 15 yaşın altında çocuk işgören
çalıştırılamaz. Bu konudaki kısmi izinler, özel düzenlemelerle sınırlandırılmıştır. Bu yaşın
üzerindeki çocuk işgören eğer okula devam ediyorsa, iş için harcayacağı toplam zaman günde
10 saati (iş, okul ve ulaşım dâhil) geçemez.

Zorla çalıştırılan işgören: Şirket zorla işgören çalıştıramaz veya işgörenlerin
kimliklerini ya da belli bir depoziti şirkete bırakmalarını isteyemez.

Sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı: İşgörenler sendika kurma, sendikaya
katılma ve toplu pazarlık hakkına sahiptirler.

Çalışma saatleri: İşgörenler haftalık 48 saatten fazla çalıştırılamaz. Kısa
dönemli olağanüstü iş koşulları hariç fazla mesailer haftalık 12 saati geçemez.

Maaş ve ücretler: Ücretler en azından ülkenin asgari ücret seviyesinde ve
personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyde olmalıdır.

Sağlık ve güvenlik: Şirket sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak, kaza ve
yaralanmaları önleyici tedbirleri almak, sağlık ve güvenlik eğitimini vermek, temiz sağlık
merkezleri ve içilebilir su sağlamak zorundadır. Doğum ve süt izni gibi konularda yasal
düzenlemelere uymak zorunludur.
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Ayırımcılık ve disiplin uygulamaları: İşgörenler cinsiyet, etnik köken vb.
nedenlerden dolayı farklı muameleye tabi tutulamaz ve işgörenlere dayak, küfür vb. fiziksel
veya psikolojik baskı uygulanamaz.

Sakat ve eski hükümlü çalıştırma: Büyük ölçekli işletmeler başta olmak üzere,
şirketlerin belirli bir oranda sakat ve eski hükümlü çalıştırmak zorunlulukları vardır.
Şirketlerin sosyal sorumluluklarından biri de genç nüfusa istihdam sağlamaktır. Ayrıca
yasalar gereği ve sakatlara bir fırsat yaratmak için, bunları belirli oranlarda çalıştırmak
zorundadırlar. Sosyal sorumluluk bilinci taşıyan şirketler, elden geldiğince bu tür insanları işe
almaya çalışmalıdırlar.
Nüfusun, kadın-erkek oranı da, iş hayatı için çok önemlidir. İşlerin özelliği bazen
kadın, bazen erkek nüfus çalıştırmayı gerektirebilir. Şirket yöneticileri, özellikle kadın
çalışanlara karşı duyulan önyargının aşılmasını sağlamalıdırlar (Tosun, 1990: 119-120).
Sosyal bütünlük sağlayamayan bir şirketin ekonomik alanda başarılı olması
beklenemez. Sosyal ilişkiler tepe yöneticisinden astlara kadar tüm basamaklarda yer alan
kişilerin aralarında kurdukları resmi ya da resmi olmayan ilişkilerle canlılık kazanabilir.
Örgütsel ortamda işgörenlere sağlanan hakların derecesi sadece yasal bir sorun değil, aynı
zamanda ahlaki ve sosyal sorumluğa ilişkin bir sorundur. Şirketler, işgörenlerine uygun
çalışma koşulları, ücret ve sosyal olanaklar sağlayabilmelidirler.

3.4.3. Sermayedar ve Hissedarlara Karşı Yükümlülükler
Şirketlerin sermaye sahiplerine karşı temel sorumlulukları arasında, onların çıkarlarını
maksimize etmek en başta gelir. Ortaklar, “maksimum kâr elde etmeye uğraşmanın yanı sıra
şirketin sürekliliğinin sağlanması, topluma hizmet, kaliteli mal ve hizmet üretilmesi,
istihdamın sürekli kılınması, yeni iş olanaklarının yaratılması ve iyi bir ücret politikasının
uygulanması” gibi beklentiler içine girebilirler. Şirketlerin finansal durumlarının açıklanması
ve sağlam verilere dayanması bu kuruluşların iyi bir muhasebe organizasyonlarının varlığı ile
olur.
Sosyal sorumluluk kavramı, belli kişi ve grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının
gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması
gereğini ifade eder. Kamuoyunu aydınlatma ilkesi, sosyal sorumluluk kavramının bir sonucu
olarak doğmuştur. Şirket hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese aynı finansal
tablolardan yararlanabilme olanağı tanınabilmelidir.

3.4.4. İş Etiği
İş etiği (business ethics) kavramı, mal ve hizmet üretiminde ve satışında ahlaki ya da
etik davranışın önemini ortaya koymaktadır. KSS, kurumların paydaşları nasıl tanımladığı ve
faaliyetlerinin paydaşlar üzerindeki etkisinin belirlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması
gerektiği üzerinde odaklanır. İş etiği kavramı, ticari etkinliklerin ahlaki özellikleri için
kullanılan bir terimdir. İş etiği, bir şirketin iş fonksiyonları tamamlarken, tüm çalışanların
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kabul edilebilir bir şekilde hareket etmesini sağlamak için kullanılan ahlaki ilkeleri temsil
eder. Kavram olarak iş için gündelik ahlaki ya da etik kuralların veya normların
uygulanmasıdır.
İş ve işletme etiği, etik düşünce ve ilkelerin işletme faaliyetlerine uygulanmasıyla
ortaya çıkan bir kavramdır. Örneğin insanın sözünde durmaması etik dışı bir davranış olarak
görülüyorsa, iş ilişkilerinde işgörenlere, müşterilere, hissedarlara ve rakiplere karşı sözünde
durmamak da etik dışı bir davranıştır (Ay, 2003: 82).
Dünyada etik ilkeler ya da iş ahlakı konulu derslerin ABD’de değerler dersinin ilk
defa programa girişi 1960’larda görülmektedir. Daha sonra kurumların etik
sorumluluklarından söz edilmeye başlanmıştır. Türkiye’de ise ilk defa 1992 yılında Bilkent
Üniversitesi’nde ‘iş ahlakı’ adlı bir ders İşletme Yüksek Lisans Programında yer almıştır.
2002 yılında ise etik değerlere ilişkin faaliyetlere yön vermek, ulusal ekonomimizdeki
şirketlerin uluslararası benzerleri ile rekabetinde katkı sağlayarak bu konuda bir toplumsal
duyarlılık yaratmak üzere Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı (TEDMER) faaliyete
geçmiştir (Kayacan, 2006).
İş etiği konusunun önem kazanmasındaki etkenlerden biri yapılan işlerin gücü ve
etkisinin daha önce toplum üzerinde bu kadar etkili olmamasıdır. İş etiği kavramı ile özellikle
ahlaki standartların kurum politikalarına, kurumlara ve davranışlara nasıl uygulanacağı
üzerine odaklanır. İş etiği, ahlaki standartların, modern toplumların mal, hizmet üretmesi ve
dağıtması esnasında organizasyonlardaki ilgili bireylerin hareketlerine nasıl uygulanacağına
ilişkin çalışmadır. İş etiği konusunun önem kazanmasının nedenleri şöyle sıralanabilir (Tak,
2009; 24):

Toplumun, sosyal açıdan sorumlu ve etik açıdan yüksek düzeyde kurumlar
talep etmesi,

Kurumların topluma zarar vermesini önlemek için etik davranışların
benimsenmesi,

Kurumların etik olmayan çalışan ve rakiplerden zarar görmelerini engelleyecek
etik davranışın yaygınlaşması,


Çalışanların iş haklarının korunması

İş etiği, kurumlarda çalışan herkesin tutum, karar ve davranışlarının hangilerinin doğru
veya yanlış olduğunu gösterir. Dürüstlük, güven, saygı, yardımlaşma, adalet gibi temel
değerlere dayanır. Genelde yazılı olmayan kuralların herhangi bir yanlış değerlendirmeye ve
ikileme yer bırakmadan kurumlarda uygulanabilmesi için belirli standart ve kuralların
oluşturulması gerekir. Bu kuralların benimsenebilmesi için kamuoyu ile paylaşılması,
kurumun iş etiği hakkında bilgi verilmesi kurumlar için yerinde olacaktır (Ceritoğlu, 2011;
27).
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İş etiği bağlamında etik dışı şirketlerin tanımlanması önemlidir. Örgütsel etiğin iş
değerini ölçmenin bir yolu, onun eksikliğinin getireceği zarardır. İş etiğinin eksikliği, şirket
açısından artı bir maliyet unsuru olabilir. Etiksel problemlerin farkına varamayan yönetimler,
hem yasal, hem de mali açıdan çeşitli kayıplarla karşı karşıya kalabilmektedirler.
Aşağıda sıralanan “Etik Dışı Şirketlerin 12 Temel Noktası” örgütsel etik ile ilgilenen
tüm tarafların yakından incelemesi gereken hususları göstermektedir (Cooke, 1991: 249253’den; Özkalp ve Kırel, 2001: 590):


Uzun vadeli planlar üzerinden kısa dönemli kârlara önem verirler.



Profesyonel etik kodların kurulmasına önem vermezler veya baskı uygularlar.



Etik problemlerin çözümünü hafife alırlar.



Finansal kayıplara neden olabilecek etik konulara isteksiz yaklaşırlar.



Çalışanların etik dışı davranışlarını teşvik edici çevre yaratırlar.



Etik problemlerin çözümünü hukuk departmanına gönderirler.



Halkla ilişkiler gibi konuları etik olarak incelerler.



Çalışanlarına tüketicilerden farklı davranırlar.



Keyfi veya haksız performans değerleme standartları uygulanır.



Etik problemleri çözümlemede referans olabilecek rehberleri kullanmazlar.

Şirketlerin “fırsatçı politikalar gütmeleri haksız ve aşırı kâr elde etmeleri, gerçek dışı
ve asılsız reklamlar yaparak satış potansiyelini artırmaları, çocuk denecek yaşta işçileri
çalıştırmaları, kadın ve çocuklara düşük ücret politikası uygulamaları, ücret, terfi ve teşvik
politikasında adil davranmamaları” etik dışı uygulamalar arasında sayılabilir. İş etiğini
ilgilendiren en önemli konulardan biri de devlete ve yerel yönetimlere karşı vergi ve diğer
yasal yükümlülüklerin dürüstçe zamanında yerine getirilmesidir. Ahlaki boyutta “bireysel
haklara saygı, sorumlu tavsiye ilkesi, ahlaki düşünme ilkesi” ön plana çıkan temel ilkelerdir
(Erkul ve Altan: 133-134).

3.4.5. Sürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilir kalkınma (SK), günümüzde hem ulusal hem evrensel ölçekteki çevre
koruma politikalarının genel kabul görmüş ana kavramıdır. Hatta çevrenin korunmasından
bahsedildiğinde ilk akla gelen kavram olması nedeniyle, onun çevre koruma sözcüğüyle
özdeşleştirildiği bile görülmektedir (Turgut, 1996: 701).
Günümüzde benimsenmiş olan iktisadi kalkınma modelinin hemen hepsi çevresel
kaliteyi ve doğal kaynakların deformasyonunu dikkate almadan geliştirilmiş modellerdir.
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(Gürlük, 2001). Çevresel kaliteyi ve beşeri sermayeyi de dikkate alan, kaynakların optimum
kullanımını amaçlayan uzun dönemli tek kalkınma modeli olarak görülen “sürdürülebilir
kalkınma” son yıllarda iktisat literatüründe sıkça kullanılmaya başlanmıştır (Beyhan, 2008:
12). Kavram ekonomi disiplini içerisinde farklı konularda istikrarın devam ettirilebilmesi
amacıyla da kullanılmakta; borçların sürdürülebilirliği, turizmin sürdürülebilirliği,
sürdürülebilir büyüme gibi makroekonomik tanımlar içerisinde yerini almaktadır. 1980’lerden
itibaren uluslararası çevresel tartışmalarda, kalkınma, uygulamalı bilim, çevresel ve
uluslararası politika alanlarında çok yönlü olarak incelenen ve odak noktası hâline gelmiş olan
SK kavramı, kalkınma stratejilerinin sonuçları konusunda ya da anlamı ve tanımı üzerinde
çok az fikir birliği sağlanmış bir kavramdır (Carvalho, 2001: 62).
Bu yaklaşım kalkınmanın her aşamasında ekonomik ve sosyal politikaların çevre
politikaları ile birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. Fremann ve Soete (2003: 468) ise
SK’yı; şimdiki kuşakların ihtiyaçlarını, doğal kaynakları yenilenemeyecek hâle getirmeden ve
çevreyi geriye dönüşü olmayacak şekilde tahrip etmeden gelecek kuşaklara nakleden bir
iktisadi sistem olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, iktisadi sistemin uzun dönemde insan
ihtiyaçlarını karşılamada ekolojik sistemin canlılığına dayanma yeteneğini kabul etmektedir.
Kaynaklarda bir azalma olması ve çevreye belli bir zarar verilmesi kaçınılmazdır. Önemli
olan, kaynaklardaki bu azalmayı ve çevreye verilen zararı dönüşüm yaparak geri
çevirebilmektir. Farklı anlamlara gelebilecek biçimde algılanan ve farklı tanımları yapılan SK
kavramı son yıllarda ortak bir kabulle, o yıllarda Norveç Başbakanı ve aynı zamanda
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1983 yılında kurulan, Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu’nun başkanlığını da yürüten Gro Harlem Brutland başkanlığında hazırlanarak
1987 yılında, yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” (Brutland Raporu) adlı raporda (UN
Documents, 1987); “Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını
karşılamalarından ödün vermeden karşılamak” şeklinde tanımlanmaktadır.
Tanımdan hareketle söyleyebiliriz ki, kavram; kalkınma ve doğal kaynak dengesini
dikkate alan, kalkınmanın yararlarını bugünün olduğu kadar gelecek kuşakların da
kullanımına sunan, çevreyle kalkınmanın birbirini tamamladığı kalkınma anlayışını ifade
etmektedir. Bu doğrultuda SK’nın başarılı olabilmesi için kavramın üç boyutu üzerinde
tartışmalar yapılmaktadır. Bunlar; ekonomik, sosyal ve çevresel boyuttur (Haris, 2000:5-6;
Demirayak, 2002: 4; Ergün ve Çobanoğlu, 2012: 101; Gürlük, 2010: 868).
Kurumsal sosyal sorumluluk ile sürdürülebilir kalkınma özellikle, kurum misyonu,
vizyonu ve değerlerini saptarken ve sosyal sorumluluk uygulamalarını gerçekleştirirken
birbiri ile uyumlu, tamamlayıcı ve destekleyici durumda olmalıdır. Bu konuda özellikle
UNDP, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, arazi bozulması, su yönetimi,
sürdürülebilir kalkınma, korunan alanlar ve biyolojik çeşitlilik alanlarında projeleri
destekleyerek çevresel bozulmanın durdurulması konusunda ortaklarına yardımcı olmayı
hedeflemektedir.
Türkiye’de yapılan sürdürülebilir kalkınma çalışmaları kapsamına “Yeşil Ekonomi”
kavramının da girdiği görülmektedir. Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi
Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Raporunda, Uluslararası Doğa
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Koruma Birliği (International Union for Conservation of Nature, IUCN), BM Çevre Programı
(UNEP) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature- WWF) ortak
tanımına göre; “Sürdürülebilir kalkınma, yaşam kalitesinin, çevredeki yaşamı destekleyici
doğal sistemlerin taşıma kapasitesi içerisinde kalacak şekilde iyileştirilmesidir.” Yeşil
ekonomi, çevre dostu büyüme olarak ele alınmakta ve sürdürülebilir kalkınmanın yerine
geçen bir strateji değil onun bir alt başlığı olarak ele alınmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP) yeşil ekonomiyi “çevresel riskleri ve ekolojik kıtlığı azaltırken insan
refahının ve sosyal eşitliğin iyileştirilmesi olarak ele alınmaktadır.

3.4.6. Ekolojik Yapıya Duyarlılık ve Çevre Kirliliğinin Önlenmesi
Bu alt başlıkta ekolojik yapı ve çevre kirliliği ile gelecek yönetim uygulamaları ve
şirket çevre yönetimi konuları ele alınmıştır.
Çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma için rekabet edebilirliğin artırılmasını
hedefleyen Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı’nın Türkiye Ulusal Program Eylem
Planının kapsamına göre çıktılar şunları içermektedir.
(http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=325):

Sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi için ulusal ve yerel düzeyde iklime
dayanıklı, yoksulları dikkate alan ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat eden politikaların,
kurumların ve programların geliştirilmiş olması, politikalara dâhil edilmesi ve
uygulanmasının sağlanması.

Çevresel verimliliğin sağlanması ve izlenmesi için ulusal kapasitenin
geliştirilmiş veri toplama ve bilgi sistemleri aracılığıyla güçlendirilmesi.

i) Biyolojik çeşitlilik ve eko sistem hizmetleri, ii) iklim değişikliğine uyum ve
azatlım, iii) sürdürülebilir orman ve arazi yönetimi, iv) kimyasalların güvenli yönetimi, v)
sürdürülebilir kentler ve vi) biyokütle başlıklarını içeren stratejik çevre koruma alanlarının
desteklenmesi için çevre fonlarına erişimin sağlanması ve buna yönelik pazar geliştirilmesi
için ulusal kapasitenin geliştirilmesi.

Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın
geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliliğine yönelik farklılaştırılmış etkileri de dikkate
alarak uygulanması.


Afet risk azaltım stratejilerinin ulusal kalkınma planlarına entegre edilmesi.

Günümüze kadar BM öncülüğünde SK’ya yönelik yapılan tüm çalışmalarda kalkınma
ve çevre korumanın birlikteliği anlatılmakta, bunu sağlamanın da küresel katılım ve
işbirliğinden geçtiği vurgulanmaktadır. Çalışmaların öncülüğünü ise BM çatısı altında
gelişmiş ülkeler yapmaktadırlar. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ise bu durumda SK
olgusunu kendi gelişimleri önünde gelişmiş ülkeler tarafından konulan bir engel olarak
görebilmektedirler. Çünkü ulusal geliri düşük olan ülkeler daha çok kalkınmak ve
çağdaşlaşmak zorundadır. Sanayi üretiminin geliştirilmesi ve tarımın modernleştirilmesi
64

gerekmektedir. Bunlar yapılırken üretim sonunda oluşan atıklar sorun yaratacaktır. Kalkınma
ve çevresel atıklar birlikte ele alındığında ise bir ikilemin olduğu görülmektedir (Alagöz,
2007: 10).
Bugün gelinen noktada kalkınmanın ve çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi,
çevrenin ve çevresel kaynakların sürdürülebilir bir biçimde yönetilebilmesi için; her düzeyde
bir takım düzenlemelere ve bu düzenlemeleri uygulayacak bir takım kurum ve sistemlere
ihtiyaç duyulmaktadır. Yakın zamana kadar yasal ve kurumsal düzenlemeler, büyük ölçüde
ulusal düzeyde yapılırken, kirliliğin sınır tanımaması, bir yörede veya ülkedeki çevre
bozulmasının, bütün dünyayı etkileyen boyutlara ulaşması nedeniyle, uluslararası düzeyde
yapılmaya başlanmıştır. Bu gün geçmişten farklı olarak çevre konusunda düşünceler ve
uygulamalar değişmiştir. Artık; ekonomik ve sosyal gelişmenin çevreden ayrı
düşünülemeyeceği, aynı yerkürede yaşayanların ortak bir kaderi paylaştığı, geçmişte
uygulanan yanlış kalkınma ve gelişme politikalarının, yerkürenin çevresel kaynaklarını ciddi
bir biçimde tehlikeye soktuğu, bugünkü kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılanırken, gelecek
kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama haklarını tehlikeye sokmayacak ve çevre ile uyumlu
"sürdürülebilir" bir kalkınma ve gelişme politikası izlemesi gerektiği görüşleri büyük ölçüde
benimsenmiş, ilkelere ve eylem planlarına yansımıştır (Baykal ve Baykal, 2008:13). Her şeye
rağmen kalkınma değil çevreyle uyumlu bir ekonomik kalkınma SK çerçevesinde
gerçekleştirilebilecektir.

3.4.7. Gelecek Yönetim Uygulamaları ve Şirket Çevre Yönetimi
Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin yaşanabilecek bir ortam olarak korunması
önemlidir. Herkesin, “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip” olması anayasal
bir güvencedir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek
devletin ve vatandaşların ortak ödevidir.
Çevresel konularda gerekli bilgilerin üretilmesi ve çeşitli tekniklerin geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yoğunlaşmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), bu çalışmaların
ürünüdür. Bu tekniğin amacı öngörülen gelişmenin yol açabileceği olumsuz çevre ve sağlık
etkilerinin önceden tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
Çevre yönetiminin giderek önem kazanmasının nedenleri şunlardır (Şahin, 1996):
Kamuoyunun çevre sorunlarına duyarlılığının giderek artması, çevre mevzuatının
genişletilmesi ve şirketlere artan yükümlülükler getirmesi, “Kirleten temizler” ilkesinin
yaygınlaşmaya başlaması, çevrenin, endüstri imalat ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan
yeni bir sektör olarak gelişmesi, çevresine ve doğaya saygılı olan ve korumak için elinden
geleni yapan şirketlerin kamuoyu, yasa koyucu ve uygulayıcıların nezdinde saygınlığının
artması.
Şirketlerin sosyal sorumlulukları kapsamında özel bir yeri olan çevrecilik anlayışı
1990’lı yıllardan itibaren gittikçe artan bir eğilim göstermiştir. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde
faaliyet gösteren birçok şirket, halkla ilişkiler işlevlerinde çevre dostu imajı oluşturmak
yönünde faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu şirketlerin tüketicilere sundukları mallarını
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ekolojik yapıya uygun hâle getirmeleri yanında, çevresel standartlar oluşturma yolunda da
birtakım çalışmalar içinde oldukları gözlemlenmektedir (Booth, 1993: 234).
Çevreci gruplar ve şirketler arasında artan çevre birlikteliği uygulamaları; gelişmeler
olumlu ise işbirliğine, olumsuz ise çatışmaya dönüşme eğilimindedir. Şirketlerin örgütsel
amaçları saptanırken çevreci örgütlerle işbirliğine gidilmesi başarılı bir iletişim ve halkla
ilişkiler eylemi olarak algılanmaktadır. Çevreci örgütlerin ekolojik yapıyı koruma yolunda
gösterdikleri gayretler her geçen gün daha da gelişme göstermektedir (Milliman, Judith and
Mitroff, 1994: 41-46).
Çevrecilik (ENV-Environmentalism) anlayışı doğrultusunda mal ve hizmetler ile
üretim süreçlerine yönelik çevresel ve toplumsal tehditlere ilişkin risklerin saptanması,
toplum veya çevre yararına yönelik üretim süreçleri ile mal ve hizmetlerin yeniden tasarımını
kolaylaştırabilecektir (Mitroff, 1994: 102). ABD, İngiltere ve Avrupa Topluluğu ülkelerinde
uygulama görmeye başlayan “Yeşil Hisseler ve Ekoloji Fonları” yöntemi ile, “çevre dostu”
olan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan “ekolojik fonlara” finansal destek sağlanması da
izlenmesi gereken önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır (Ersun, 1992: 29-32;
Ersun, 1994: 18-24). Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 20 Aralık 1994 tarih ve 94/62/EC
sayılı kararname ile; “ambalaj ve ambalaj atıklarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini
önlemek, hiç olmazsa olabildiğince azaltmak, AB içerisindeki ticareti engelleyici unsurlardan
kaçınmak ve iç piyasanın işlevselliğini temin etmek” amacını gütmesi ve buna yönelik
yaptırımlara yönelmesi ülkemiz şirketlerini de bağlayıcı özelliktedir (Ambalaj, 1995: 45).
Çevre ve insan sağlığına yönelik kabul gören bir standart oluşturmayan Çin, Tayvan,
Kore gibi Uzakdoğu ülkeleri ile bunlara ait tekstil ve konfeksiyon şirketlerinin, ABD
tüketicilerinin tepkilerini çekmeye başlamaları ülkemiz ihracatçı şirketleri için ders alınması
gereken örnekler olmalıdır (T.C. Başbakanlık İhracat Gen. Müd., 1995: 8). Bu nedenle,
örgütsel amaçlar ile çevresel grupların amaçlarının çatışmamasına dikkat edilip, örgütsel
planların ekolojik sorumluluğa uygun bir yapıda hazırlanmasına çalışılmalıdır (Milliman,
Judith and Mitroff, 1994: 41-46).
İş örgütleri, insan ve çevre ekolojisi ile ilgili kriterlere gereken duyarlılığı gösterip,
piyasalarda çevre dostu imajı oluşturmakla; tüketiciler gözünde ayrı bir öneme ulaşacaklarını
asla unutmamalıdırlar (Freitag, 1993: 129).

3.4.8. Toplum ve Bütün İnsanlık
İnsan odaklı evrensel ahlakın oluşumunda insan hakları bilinci, eşitlik ve özgürlük
kavramları önemli yer tutmaktadır. Bu sosyal sorumlulukların kapsamı, uluslararası, ulusal ve
şirket personeli düzeyinde olmak üzere üç kısımda incelenebilir.
Uluslararası sorumluluklardan birincisi, gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparak
onların üretim potansiyellerini, refah ve mutluluklarını yükseltmektir. İkincisi gelişmekte olan
ülkelere teknoloji transferi yardımında bulunmak, onların gereksinim duyduğu bazı
teknolojileri düşük fiyatlarla veya hibe yoluyla vermektir.
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Ulusal açıdan insanlığa karşı duyulması gereken sorumluluklardan birincisi, insan
sağlığı ile kamu güvenliği konusunda duyarlılık gösterilmesidir. İkinci önemli konu ise,
üretim çabalarını destekleyecek yardımları sağlamak ve toplumun kültür seviyesini
yükseltecek çabalarda bulunmaktır. Şirket personeli düzeyindeki sosyal sorumluluklardan
birincisi, çalışanlara yasal olarak sağlanmış bulunan sosyal sigorta olanakları yanında hayat
sigortası ve özel emeklilik sigortası gibi ek parasal tedbirler almakla ilgilidir. Ayrıca çalışan
kadın personelin çocukları için kreşler ve bakımevleri açılması ve fiziksel çalışma
ortamlarının iyileştirilmesidir. Bunlar sağlandığında personelin moral ve motivasyonu ile
beraber verimlilik ve etkinliğin de artacağı göz ardı edilmemelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmeler günümüzde toplumu oluşturan birçok farklı kesimle ilişki içindedir ve
başarıları bu öğelerle olan ilişkilerinin iyi yönetilmesine bağlıdır. Literatürde bu konuyu
açıklayan kavrama “paydaşlar (stakeholders)” adı verilmektedir. Paydaş, toplumda işletmenin
ilişkide olduğu, işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleriyle işletmeyi etkileyen tüm
toplumsal taraflardır (Baron, 2000:571). Bir başka ifade ile paydaşlar, işletmelerden çıkarları
olan bireyler ve kurumlardır. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının toplumun birçok
kesimi tarafından kabul görmesinin en önemli nedeni bu uygulamaların her kesimin lehine
sonuçlar doğurduğunun uygulama ve araştırmalarla ortaya konulmuş ve paydaşlar tarafından
anlaşılması olmuştur.
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Bölüm Soruları
1.Kurumsal sosyal sorumluluk davranışının yaygınlaştırılmasında devletin yükümlülükleri
nelerdir?
2.İşletmelerin tüketicilerin haklarının korunması adına yaptıkları faaliyetler nelerdir?
3.ILO yaptırımlarına göre, küresel, ulusal veya yerel çevrede faaliyet gösteren her işletme
yönetimi hangi koşullara uymak zorundadır?
4.İş etiğini benimsemeyen işletmeler ne tür davranışlar sergilerler?
5.Ulusal açıdan insanlığa karşı duyulması gereken sorumluluklar nelerdir?
6. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonların dış çevre paydaşlarından biri değildir?
a)

Makro ekonomik ortam

b)

Uluslararası çevre

c)

Kültürel çevre

d)

Teknolojik çevre

e)

Hissedarlar

7. Aşağıdakilerden hangisi tedarikçiler kapsamında yer almaz?
a)

Yetişmiş eleman sağlayan meslek okulları

b)

Devlet organları

c)

Sigorta hizmetlerini yerine getiren işletmeler

d)

Para ve kredi temin eden finans kuruluşları

e)

Mal ve hizmet sağlayan işletmeler

8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk uygulamalarının topluma sağladığı faydalar
kapsamında yer almaz?
a)

Fırsat eşitliği ve erişim hakları

b)

İnsan haklarının geliştirilmesi

c)

Eğitim, sağlık ve kültür alanlarına yatırım

d)

Kadın, çocuk işgücünün sömürülmesine engel olma

e)

Sürdürülebilirliğe olan katkı
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9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk uygulamalarının çevreye sağladığı faydalar
kapsamında yer almaz?
a)

Çevre kirliliğinin azaltılması

b)

Kültürel mirasın korunması

c)

Kamusal alanlara yatırım

d)

Bitki örtüsünün, hayvan soyunun korunması

e)

Eko-verimlilik

10. Aşağıdakilerden hangisi ILO yaptırımlarına göre, küresel, ulusal veya yerel çevrede
faaliyet gösteren her işletme yönetiminin sorumlu olduğu konulardan biri değildir?
a)

Çocukların çalışma yaş ve saatleri

b)

Zorla çalıştırılan işgören

c)

Sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı

d)

Tüketiciyi bilgilendirme yasaları

e)

Ayırımcılık ve disiplin uygulamaları

CEVAPLAR: 6-e, 7-b, 8-a, 9-c, 10-d
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4. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ
4.1.Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi
4.2.Kurumsal İtibar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi nasıl gerçekleştirilir?

2)

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının kurumsal itibar üzerindeki rolü

3)

Çalışanlarla ilgili KSSİ’nin amaçları nelerdir?

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumsal sosyal sorumluluk Kurumsal sosyal sorumluluk
iletişimi
iletişimi konusunun
kavranarak kurumsal itibara
yansıtılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kurumsal sosyal sorumluluk
uygulamalarının öğrenilerek
kurumsal itibarı nasıl
geliştirileceğini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi



Kurumsal itibar



İtibar yönetimi
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Giriş
Bu ünitede sadece yasal ve ekonomik yükümlülüklere uymayı değil, aynı zamanda
sosyal ve çevresel problemlerle ilgili proaktif ve gönüllü işletme çabalarını da içermekte olan
kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi ve kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal itibarla
ilişkisi üzerinde durulacaktır.
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4.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi
Temelde kurum ve çevresi arasındaki ilişkiler hakkında bağlamsal bir kavram olan
(Nielsen ve Thomsen, 2007: 29) kurumsal sosyal sorumluluk misyon, vizyon ve değerler,
örgüt iklimi, sosyal diyalog, insan hakları, toplum ilgisi, yerel ekonominin gelişmesi, çevre,
pazar ilişkileri ve etiğini içermektedir (Birth vd., 2008: 184). Kurumsal sosyal sorumluluk
konuları günümüzde işletme çalışmalarının tüm yönlerine entegre edilmektedir ve dünyanın
her yanında giderek artan sayıda işletme vizyon, misyon ve değer açıklamalarında kurumsal
sosyal sorumluluk sözlerini belirtmektedir. Böylece paydaşlarına toplum için çalışan bir
kurum olduğunu iletmektedir.
Misyon, vizyon ve değer açıklamalarında kurumsal sosyal sorumluluk anlayışlarına
yer verilmesi, kurumların sosyal sorumluğa verdikleri önemin bir göstergesi olarak kabul
edilebilir. Ancak burada göz önünde bulundurulması gereken nokta, kurumların bu değerleri
uygulamaya geçirebilmesidir. Kurum, sosyal sorumluluk çalışmalarını varlık nedenlerinden
biri olarak açıklıyorsa; bunu tüm çalışmalarına yansıtmalıdır. Aksi hâlde kurumsal sosyal
sorumluluk, göz önünde olma çabasından öteye gidemeyecektir ve paydaşların kuruma olan
güvenleri sarsılacaktır. Örneğin, kurum iş güvenliği ve iş sağlığını temel değerlerinden biri
olarak kabul ediyorsa bunu sağlayacak çalışmalar yapmalıdır.
Kurumsal sosyal sorumluluğun faydaları şöyle sıralanabilmektedir (Bowd vd.,
2006:152):


İyi niyeti geliştirmek



Müşteri sadakatini artırmak



Bağlantılı kurumlar için fayda sağlamak



Çalışan sadakatini artırmak



Perakende satışlarının artırmak



Paydaş ilişkileri kurmak



İtibarı oluşturmak ve geliştirmek



Rekabet avantajı oluşturmak

Kurumların üst yönetimi, toplumun farklı gruplarının kurumsal sosyal sorumluluk
konusunda geniş yelpazeli beklentileri ile karşı karşıyadır (Husted, 2003:481). Son yıllarda
müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, topluluklar, devletler ve hissedarlar farklı beklentilere
sahiptir ve kurumsal sosyal sorumlulukta yatırımlar yapma konusunda kurumları teşvik
etmektedir (McWilliams ve Siegel, 2000:603). Paydaşların kurumlardan sosyal fayda
sağlamalarını beklemesi, bir anlamda kurumları sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda
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hareket etmeye zorlamaktadır. Örneğin, çevreye zarar veren bir kurumun ürünlerini müşteriler
almamaktadır.
Burke ve Logsdon (1996) kurumsal sosyal sorumluluk programlarıyla yaratılan değeri
belirlemeye yardımcı olan beş stratejik boyut tanımlamaktadır: Merkezilik, belirlilik,
proaktiflik, gönüllülük ve görünürlük. Bir kurumun iletişiminin sosyal etkisi önemlidir;
paydaşlara, kurumlara ve topluma fayda sağlayan kurumsal davranış hakkında gerçek ve ilgili
bilgiyi göstermektedir (Golob ve Bartlett, 2007: 2). Kurumsal sosyal sorumluluk kurumun
içinde ve dışında iletişime dayanmaktadır (Isenmann, 2006: 247). İçsel iletişim ile çalışanlar
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının bir temsilcisi hâline gelmekte ve çalışmalarda önemli
roller üstlenmektedir. Dışsal iletişim ise kurumların sosyal sorumluluk anlayışını ve
çalışmalarını paydaşlarına anlatması ve onların desteğini kazanması açısından oldukça
önemlidir.
Şeffaf ve proaktif iletişim gerekliliği, kurumsal sosyal sorumluluğun kilit konularından
biridir (Chaudhri ve Wang, 2007: 234). Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının
başarısında iletişim temel bir rol üstlenmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik
çalışmalar hem yapılacak çalışmaların başarısını artıracak, hem de paydaşların kuruma ve
davranışlarına ilişkin daha fazla ve daha doğru bilgiler edinmesini sağlayacaktır.
KSSİ, “kurumun kendi tarafından kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında
tasarlanan ve yayılan iletişim” olarak tanımlanabilmektedir (Morsing, 2006: 171). Diğer bir
tanımla KSSİ “paydaşların beklentilerini tahmin edip ona göre davranmak, kurumsal sosyal
sorumluluk politikasını açık bir şekilde anlatmak, işletmenin operasyonları, sosyal ve çevresel
ilgileri ve paydaşlarla etkileşimleri, kurumun ya da markanın entegrasyonu hakkında açık ve
doğru bilgi sağlayacak şekilde tasarlanan farklı örgütsel iletişim araçlarının yönetimi
sürecidir” (Podnar, 2008: 75).
KSSİ; işletme operasyonları, sosyal ve çevresel ilgiler ile paydaş etkileşimlerinin
arasında bir köprü konumundadır. KSSİ, işletme çalışmalarının paydaşların sosyal ve çevresel
ilgilerine uygun olarak gerçekleştirilmesinin yanında paydaş etkileşimlerinin sürekliliğini
sağlamaktadır. Kurumsal yetenek ve politikalar, işletme operasyonları ile paydaş taleplerinin
ve beklentilerinin karşılanabilmesini sağlamaktadır.
Nielsen ve Thomsen’in (2009: 87) belirttiği gibi iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk
perspektifi doğrultusunda kurumun tüm paydaşlarına ulaşmasında kilit bir rol üstlenmektedir.
KSSİ, kurumun yapı, kültür ve süreçleri ile başarı isteği doğrultusunda şekillenmekte ve söz
konusu iletişim çalışmaları ile paydaşlara ulaşılmaktadır.
Kurumsal itibar, uzun dönemde etkin iletişim ile güçlendirilmiş tutarlı performansın
sonucudur (Cornelissen, 2004: 85). Kurumsal etik ve sosyal sorumluluk girişimleri
hakkındaki mesajlar güçlü ve çoğunlukla olumlu tepkileri harekete geçirmektedir (Morsing ve
Schultz, 2006: 323). KSSİ aracılığıyla kurumlar çalışanlara, yatırımcılara, tüketicilere ve
faaliyette bulunduğu topluma ulaşmakta, sosyal ve çevresel mücadelelerini, yükümlülüklerini
ve başarılarını açıklamaktadır (Connolly, 2002). Kurumlar paydaşlarına doğru mesajları etkin
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KSSİ araçları ile ulaştırdığında paydaşların kendileri hakkındaki düşüncelerini ve
algılamalarını olumlu yönde etkileyebilmektedirler. Nitekim günümüzde kurumsal sosyal
sorumluluk iletişimi (KSSİ) sorumluluğunun bilincinde olan kurumlar; çalışanlar, müşteriler,
genel olarak toplum gibi paydaşları tarafından daha çekici olarak görülmektedir.
Doorley ve Garcia’ya (2007: 368) göre en etkin kurumsal sorumluluk iletişimi,
paydaşların ilgilerine hitap eden kurumsal davranışlardır. KSSİ’nde davranışlar sözlerden
daha yüksek sesle konuşulmaktadır.
Kurumlar; sosyal raporlar, tematik raporlar, yönetim kodları, web siteleri, paydaş
müzakereleri, içsel kanallar, ödüller ve etkinlikler, amaç odaklı pazarlama, ürün paketleme,
satış yeri pazarlama gibi KSSİ kanalları kullanmaktadır. Sosyal raporlar, web siteleri ve
reklamlar son araştırmalarda en fazla göze çarpan üç kanaldır (Birth vd., 2008: 186).
Kurumlar yaptıkları kurumsal sosyal sorumluluk çalışmasının türü ve amacı,
hedeflenen grupların özellikleri gibi birçok faktöre bağlı olarak kullanacağı KSSİ mecrasını
seçmektedir. Örneğin, işçi sağlığı ile ilgili bir konferans çalışanların daha fazla bilgi
edinebilmesini sağlarken; kurumların web sitelerinde yayınladıkları çevresel raporlar geniş
kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır.
Müşterilerle ilgili KSSİ’nin üç amacı şöyle sıralanmaktadır (Birth vd., 2008: 184):


İtibar



Ürün farklılaştırması


Müşteri sadakati Çalışanlarla ilgili KSSİ’nin dört amacı ise şöyle
sıralanmaktadır (Birth vd., 2008: 185):


Ağızdan ağıza iletişim aracılığıyla tanıtım ve iyi itibar oluşturmak.



Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak



Gelecekte bir işveren olarak çekiciliğini artırmak



Çalışan sirkülasyonunu düşürmek

KSSİ; sadece kurumun sosyal sorumluluk çalışmalarını paydaşlara iletmeyi
sağlamamaktadır. Kuşkusuz çalışmaların duyurulması ve paydaşların bilgilendirilmesi
önemlidir. Ancak kurumlar sosyal sorumluluk iletişimi ile aynı zamanda paydaşlarına
toplumun bir parçası olduğunu ve kâr elde etmenin yanında toplumun faydası için çalıştığını
anlatmaktadır. Sonuç olarak paydaşların zihninde toplum için çalışan, sosyal sorumluluğunun
bilincinde olan bir kurum düşüncesi oluşturmaktadır.
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4.2. Kurumsal İtibar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi
KSS'nin kurumsal veya markasal stratejiyle bu kadar yakınlaşmasının temel
nedenlerinden birisi de değişen tüketici beklentileri sonucunda "itibar"ın, kurum veya
markaların sahip oldukları en değerli varlık hâline gelmeye başlaması ve sosyal sorumluluk
kavramının olumlu itibar üzerindeki belirleyiciliğinin artmasıdır.
İtibar yönetimi konusundaki araştırmalarıyla dikkat çeken Fombrun ve Foss kuruma
yönelik çeşitli algılamaların toplamından oluşan kurumsal itibar kavramında göstergelerin ne
olduğu sorusu üzerine odaklanmışlardır ve 1998 yılında buna yönelik bir araştırma
gerçekleştirmişlerdir. İtibar oluşumunda etkili olan faktörleri belirlemeye yönelik
araştırmalarının temelinde kişilerden hangi kurumlara karşı sempati duydukları ve saygı
gösterdikleri ile bunların tam tersi yönünde hangi kurumlardan hoşlanmadıkları ve saygı
duymadıklarını belirtmeleri istenmiştir.
Farklı sektörlerden gelen farklı gruplara yönelik olarak yapılan bu araştırma
sonucunda, elde edilen bulgulara göre kişilerin hislerini etkileyen kurum özelliklerinin 6
boyutu olduğu saptanmıştır. Bunlar:
Duygusal Çekim: Sevme, takdir edilme, saygı duyulma.
Ürün ve Hizmetler: Kalite algısı, kurumun sunduğu yenilikler, değerler, kurumun
ürün ve hizmetlerine duyulan güvenilirlik.
Finansal Performans: Kurumun kârlılığı ya da finansal açıdan taşıdığı riskler.
Vizyon ve Liderlik: Kurumların sahip olduğu vizyonun anlaşılması, sahip olduğu
güçlü liderler.
İş Yeri Çevresi: Kurumun iyi bir şekilde yönetilip yönetilmediği, çalışma şekli ve
çalışanlarının kalitesi konusundaki algı.
Sosyal Sorumluluk: Toplum, çalışanlar ve çevre açısından değerlendirildiğinde
kurumun nasıl bir vatandaş olarak algılandığıdır.
Sosyal sorumluluğun önemini Echo Research Ltd'nin CEO'su Sandra Macleod,
"kurumsal sosyal sorumluluk sadece sosyal faaliyetleri içermez, kurumsal yönetişimden
kurumsal kültüre kadar her şeyi kapsar. Sürdürülebilirlikle ilgilidir ve sadece sivil toplum
kuruluşları değil, çalışanlardan müşterilere kadar tüm paydaşlar için farklılaştırıcı/motive
edici bir rol oynayarak, kurumsal itibarın çok büyük ve önemli bir kısmını oluşturur."
sözleriyle dile getirmektedir.
Bir danışmanlık ve araştırma şirketi olan Cerulli Associates'e göre, Eylül 2001
itibariyle dünyadaki etik yatırım portföyü 1,42 trilyon dolardı ve artık yatırımcılar paralarını
sosyal sorumluluk performansı zayıf olan şirketlere yatırmaktan kaçınmaktadırlar (Capital,
2005:61). Bu yüzden yatırımcılar da şirketleri itibar yönetimine zorlayan bir diğer faktördür.
Öyle ki milyarlarca dolarlık fonları yöneten kurumsal yatırımcılar ellerindeki fonların bir
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şirketten diğerine gitmesine karar vermeden önce itibarı oluşturan konulara da bakıyorlar, ki
bu faktörlerin ağırlığı Salim Kadıbeşegil’e göre tüm dünyada yüzde 35 civarlarındadır
(Capital, 2005:31).
Diğer yandan GfK araştırma şirketi Türkiye genel müdür yardımcısı Elvan Oktar,
araştırmaların günümüzde daha farklı sonuçlar ortaya koyduğunu belirtmekte ve kurumsal
sosyal sorumluluğun henüz kurumların itibarını fazla etkileyen bir konu olmadığını ifade
etmektedir (Capital, 2005:40). Günümüzde henüz yeterince ağırlık kazanmamış olmakla ve
itibarı henüz çok büyük oranda belirlememekle birlikte gelecekte sosyal denetimler de en az
finansal denetimler kadar güç kazanacak ve yaygınlaşacaktır. Gün geçtikçe daha fazla
firmanın kendilerini sosyal ve çevresel denetimlerden geçirmesi ve resmi internet sitelerinde
yıllık finansal raporlar kadar, çevresel ve sosyal sorumluluklarına ilişkin raporlar yayınlamaya
başlamaları bunun sinyallerinden birisidir. Bu sosyal değerlendirmelerse ya şirket çalışanları
tarafından içsel bir şekilde ya da dışsal olarak etik danışmanları, sosyal denetim örgütleri veya
kurulacak bir denetim komisyonu yönetim kurulunca gerçekleştirilecektir. Sosyal paydaşlar
ve özel ilgili eylemciler şirketlerin bu kurumlarca denetlenmesi konusunda daha baskılı
olacaklardır. Kurumsal etik kodlar gibi, bu sosyal denetimler de giderek daha fazla oranda
birer halkla ilişkiler veya iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanacaktır.
Paydaş grupları kurumsal sosyal sorumluluk konularına daha duyarlı olmaya
başlamıştır. Kurumlar giderek artan derecede belirlenmiş çeşitli sosyal ve etik kriterleri
karşılaştırılan davranış ve politikalarla değerlendirilmektedir (Fombrun, 2005: 7). Kurumların
sosyal beklentilere karşılık verebilmesi paydaşların kuruma ilişkin algılamalarını ve
beklentilerini olumlu olarak; beklentilerini karşılamaması ise olumsuz olarak etkilemektedir.
Bertels ve Peloza’ya (2008: 56-57) göre kurumsal sosyal sorumluluk itibar
yönetiminin hızla büyüyen alanlarından biri olmasına rağmen henüz tam anlamıyla
anlaşılamamıştır. “Kurumlar toplumun bir parçasıdır ve işletme kararlarında sosyal sonuçlara
sahip olmaları kaçınılmazdır. Kurumların rolü topluma yasal, etkili ve faydalı bir şekilde
ürünler ve hizmetler sağlamaktır” (Cadbury, 2006: 5). Diğer bir deyişle, kurumlar ürün ve
hizmet sağlarken toplumsal faydayı göz önünde bulundurmalıdır.
Sosyal beklentilerin değiştiği çağda yöneticiler, kurumsal sosyal aktivitelerin
sıralanmasında kurumun temel değerleri ve yetenekleri ile paydaşların beklentilerinin farkında
olmak zorundadır (Bertels ve Peloza, 2008: 70). Paydaşlar kurumun itibarını belirlemektedir.
Kurumun itibarı; paydaşların ne düşündüğü, neye inandığı, nasıl algıladığı, nasıl
değerlendirdiği gibi konular üzerinde şekillenmektedir. Toplumu da içeren paydaşlarla
işletmeler arasındaki ilişkiye gönderme yapan bir kavram olan (Carlisle ve Faulkner, 2005:
414-415) kurumsal sosyal sorumluluk bir kurumun itibarını ya da marka imajını korumaktadır
(Hartman vd., 2007: 377). Sosyal sorumluluğun bilincinde hareket eden kurumlar
diğerlerinden daha iyi olarak görülmektedir.
Kurumsal sosyal sorumluluğun kurum performansı ile en açık bağlantısı itibar
yönüdür. Ampirik çalışmalar daha fazla sosyal faydaya yönelik çalışmalara daha fazla katılan
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kurumların daha iyi itibara sahip olduğunu göstermektedir. Sosyal sorumluluk pazarlamasının
müşteri bağlılığı ve itibarın artırılması için bir iletişim aracı olduğu genel olarak kabul edilen
bir olgudur (Broon ve Vrioni, 2001).
MORI/Environics tarafından 1999 yılında 23 ülkede 25.000 kişi ile yapılan
araştırmada kurumsal itibarın kilit faktörleri şöyle sıralanmıştır (Dawkins ve Lewkins,
2003:186):


Sorumluluk- %56



Ürün/Marka kalitesi- %40



İşletme/Finansal performans- %34

Graafland ve Smid’e (2004: 272) göre itibar bağlantısında ve kurumsal sosyal
sorumlulukda iki yol bulunmaktadır. Birincisi itibar; geçmiş performansına ilişkin ulaşılabilir
ve sağladığı bilgi ile kurumun kurumsal sosyal sorumluluğun temel yönlerinden biri olan
paydaşlara yönelik sunduğu şeffaflığa dayanmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk
literatürüne dayanmadaki ikinci neden, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi kendi başına iyi
bir itibar oluşturma yoludur.
Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumun rekabet avantajını kurumsal itibar -marka ve
insan sermayesi olmak üzere iki yolla etkilemektedir. “Yönetsel perspektiften kurumsal
sosyal sorumluluk rekabet edebilirlik, itibar ve riskle ilgilidir. Eğer kurumsal sosyal
sorumluluk temel yasal ve endüstri standartlarının ötesinde kurumlar tarafından topluma ve
çevreye katkı sağlamak için atılmış adımlarsa, bu adımlar işletme mantığı ile açıklanmalıdır”
(Deakin ve Whittaker, 2007: 3). Kurumların sorumsuz davrandığı düşünülüyorsa itibar zarara
uğramakta ve itibar zararları finansal performansını olumsuz yönde etkilemektedir.
Kurumlara artan bir şekilde, davranışlarının ve politikalarının önceden belirlenmiş
sosyal ve etik kriterleri karşılamasındaki özeni sorulmaktadır (Fombrun, 1996: 7). Kurumsal
sosyal sorumluluk kuruma ilişkin olumlu algılamalar oluşturulmasını artırmaktadır (Bae ve
Cameron, 2006: 144). Kurumsal itibarın kilit yönü güçlü paydaşların kurumun sosyal
sorumluluğuna ilişkin algılamalarıdır ya da daha kesin olarak kurumun kurumsal sosyal
sorumluluk politikaları, uygulamaları ve sonuçların paydaşların sosyal ve çevresel değerlerini
ve beklentilerini nasıl karşıladığına ilişkin algılamalardır (Unerman, 2008: 362). Kurumsal
sosyal sorumluluk temel olarak örgütsel kültür, liderlerin sahip olduğu değerler bütünü,
uluslararası işletmelerde ana kurumun uygulama ve direktifleri ve paydaşların beklentileri ve
inançları tarafından belirlenmektedir.
Paydaşların kurumsal itibar sürecinin temeli olması nedeniyle bu gruplara yönelik
iletişim çalışmaları itibar kazanmak açısından temel bir gereklilik olarak karşımıza
çıkmaktadır. “İletişim yeteneği işletmelerin yaşamında hayatidir, çünkü müşterilerle ve
paydaşlarla her ilişkide kurumsal markayı ve itibarı yansıtmaktadır” (Malmelin, 2007: 304).
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Müşteriye müşteri ilişkileri temsilcisinin nasıl davrandığı, işe alım görüşmelerinde
insan kaynakları yöneticisinin adaya nasıl davrandığı, kurumun televizyonlardaki reklamlarda
izleyicilere neler vaat ettiği ve bunları gerçekten gerçekleştirip gerçekleştiremediği gibi birçok
konu kurumun itibarını etkilemekte ve kurumun itibarına ilişkin mesajlar vermektedir.
Cornelissen’a (2004: 56) göre paydaş, kimlik ve itibar kurumsal iletişimin temel taşı
kavramlardır. İçsel ve dışsal paydaşlara yönelik iletişimle kurumlar itibar oluşturmaktadır
(Cravens ve Goad Oliver, 2006: 296). Toplumda kurumun sorumluluk rolüne ilişkin sosyal
beklentiler arttığı için sosyal sorumluluk söylemlerine yönelik son araştırmalar sosyal
sorumluluk uygulamalarını iletmeyi, değerlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan çeşitli
araçlardaki gelişmeleri göstermektedir (Golob ve Bartlett, 2007: 1). KSSİ ile paydaşlara
yapılan uygulamalar iletilmekte; sürece dâhil olması ve çalışmalar sonucunda onların kuruma
ilişkin olumlu değerlendirmelere sahip olması sağlanmaktadır. Böylece yapılan çalışmaların
geniş kitleler tarafından kabul görmesi sağlanmış olacaktır. Bu doğrultuda KSSİ’nin
paydaşlara ulaşmak açısından temel bir gereklilik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Morsing’e (2003:148) göre “kurumsal sosyal sorumluluk kendi kendine yeterli
değildir. Kurumlar olumlu değerlendirmeler atfedilmesi için sosyal yükümlülükleri hakkında
ilgili paydaşlara bilgi vermelidir”. Kurumların sosyal sorumluluk iletişimi çalışmalarının bir
anlamda paydaşlarda kabul görme isteğine dayandığı söylenebilmektedir. Bu bağlamda
kurumların paydaşlarının zihinlerinde kendilerine ilişkin “iyi bir kurum” algılamasını
oluşturmasının KSSİ’nin temel taşlarından biri olduğu ileri sürülebilir.
Kurumsal sosyal sorumluluk ve ilgili iletişim birbirinden ayrılamaz (Ligeti ve
Oravecz, 2009: 138). Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları iletişim ile geniş gruplara
ulaşmakta ve onların desteğini kazanmaktadır. Etkin iletişim çabaları olmadan kurumsal
sosyal sorumluluğun amacına ulaşması mümkün görünmemektedir.
Paydaşlar kurumu ekonomik olmayan gündemlere nasıl yanıt verdikleri yönünden
değerlendirmektedir. Kurumun geniş olarak toplum hakkındaki ilgilerine ilişkin algılamalar,
değerlendirmeleri etkilemektedir (Fombrun ve Shanley, 1990: 239). Bu bağlamda paydaşlar,
kurumları ekonomik bir varlık olmanın ötesinde görmektedir ve bunun bir sonucu olarak
sosyal faydaya yönelik çalışmalar beklemektedir. Sosyal bir konu hakkında kurumun görüşü
ve bu görüşün paydaşlara yansımaları kurumsal itibar açısından kilit bir öneme sahiptir.
Bir kurumun mevcut itibarı paydaşların onun davranışlarından aldığı işaretler
(doğrudan kurumdan ya da medya gibi diğer bilgi kanalları aracılığıyla) tarafından
belirlenmektedir (Brammer ve Pavelin, 2006: 437). Bu nedenle kurumlar, sosyal
sorumluklarına ilişkin iletişim çabalarını etkin bir şekilde gerçekleştirmelidir. Aksi hâlde
paydaşlar kurumun sosyal sorumluluğuna ilişkin haberleri başka araçlardan edineceklerdir.
Bu bilgiler eksik ya da yetersiz olduğunda ise paydaşların kurumun sosyal sorumluluğu
hakkındaki algılamaları olumsuz olarak etkilenmektedir. Kuşkusuz kurumun kendi yönetimi
dışındaki araçlar da KSSİ sürecinde önemlidir. Ancak bu araçlardan yayılan mesajların
içeriğinin kurumu doğru olarak yansıtması kurumsal itibar açısından oldukça önemlidir.
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Dolayısıyla kurumsal itibar, kurumun tümünün çabası ile kazanılabilecek bir değerdir.
Bu bağlamda itibar oluşumunda birçok bileşen etkili olmaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluk, itibar kazanmak ve sürdürmek açısından en önemli
konulardan biridir. Nitekim ekonomik başarılar tek başına kurumun güçlü bir itibara sahip
olmasını sağlamamakta; paydaşlar kurumun toplum için ne yaptığını da sorgulamaktadır.
Örneğin, bir müşteri kurumun ürününü alırken kaliteli olmasının yanında çevreye zarar
vermeden üretilmiş olmasını da beklemektedir. Paydaşların kurum hakkındaki algılamaları ve
değerlendirmelerine dayanarak var olabilen bir değer olarak itibar, bu doğrultuda kurumun
sosyal beklentileri karşılaması ile oluşabilecektir. Aksi hâlde paydaşlar tarafından olumsuz
değerlendirilen bir kurum güçlü bir itibara sahip olamayacaktır.
Kurumlar, sosyal sorumluluk çalışmaları yoluyla paydaşlara toplumu düşünen bir
kurum olduğunu ve ekonomik fayda dışında amaçları olduğunu anlatmaktadır. Böylece
kurum paydaşların sosyal alandaki beklentilerini de karşılamaktadır. Bunun sonucu olarak da
paydaşların zihinlerinde iyi bir konum elde etmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk
çalışmalarının paydaşlara ulaşması noktasında KSSİ temel bir gereklilik olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Kısaca, kurumlar rekabet avantajı sağlamada itibarı göz ardı edemezler. Ancak, bu
itibarın oluşumunda kurumsal sosyal sorumluluk önemli bir alandır. Bu alanda neler
yapıldığı, nasıl faydalar sağlandığı paydaşlara iletilmeli ve paylaşılmalıdır. KSSİ, bu
paylaşımın önemini ve çabalarını anlatmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
KSSİ, itibar açısından sosyal sorumluluk çalışmaları kadar önemlidir. Nitekim etkin
iletişim çabaları olmaksızın kurumsal sosyal çabaların amacına ulaşması oldukça güçtür.
KSSİ; kurumların paydaşların beklentilerini öğrenmesi, çalışmalarını bu beklentiler
doğrultusunda gerçekleştirmesi, paydaşlara kendini ve çalışmalarını anlatması, paydaşların
desteğini sağlaması, onların kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının bir ortağı hâline
gelmesi ve sonuçta kuruma ilişkin olumlu algılamalara sahip olması noktasında kritik bir
görev üstlenmektedir.
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Bölüm Soruları
1.Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının başarısında iletişimin rolü nedir?
2.Kurumsal sosyal sorumluluk iletişiminin paydaşlar açısından önemi nedir?
3.Kurumlar hangi kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi kanallarını kullanırlar?
4.Kurumsal itibar oluşumunda kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının rolü nedir?
5.Graafland ve Smid’egöre, itibar ile kurumsal sosyal sorumluluk arasında nasıl bir bağlantı
vardır?
6. Paydaşların beklentilerini tahmin edip ona göre davranmak, kurumsal sosyal sorumluluk
politikasını açık bir şekilde anlatmak, işletmenin operasyonları, sosyal ve çevresel ilgileri ve
paydaşlarla etkileşimleri, kurumun ya da markanın entegrasyonu hakkında açık ve doğru bilgi
sağlayacak şekilde tasarlanan farklı örgütsel iletişim araçlarının yönetimi sürecine ne ad
verilir?
a) Marka İletişimi
b) İçsel İletişim
c) Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi
d) Paydaş iletişimi
e) Kurumsal marka iletişimi
7. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk iletişiminde kullanılan kanallardan
biri değildir?
a) Sosyal raporlar
b) Web siteleri
c) Amaç odaklı pazarlama
d) Festivaller
e) Satış yeri pazarlama
8. Morsing’e (2003:148) göre “kurumsal sosyal sorumluluk kendi kendine yeterli değildir.
Kurumlar olumlu değerlendirmeler atfedilmesi için sosyal yükümlülükleri hakkında ilgili
paydaşlara bilgi vermelidir”. Bu bağlamda kurumların paydaşlarının zihinlerinde kendilerine
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ilişkin “……………” algılamasını oluşturmasının KSSİ’nin temel taşlarından biri olduğu ileri
sürülebilir. Boşluğa en uygun gelen ifade hangisidir?
a) İyi bir kurum
b) Karlı bir kurum
c) Lider bir kurum
d) Yenilikçi bir kurum
e) Dürüst bir kurum
9. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin hislerini etkileyen kurum özelliklerinin boyutlarından biri
değildir?
a) Duygusal çekim
b) Ürün ve hizmetler
c) Finansal performans
d) Vizyon ve liderlik
e) Sosyal denetimler
10. Nielsen ve Thomsen’in belirttiği gibi ………, kurumsal sosyal sorumluluk perspektifi
doğrultusunda kurumun tüm paydaşlarına ulaşmasında kilit bir rol üstlenmektedir. Boşluğa en
uygun gelen ifade hangisidir?
a) Kültür
b) İletişim
c) Kimlik
d) İmaj
e) Vizyon

CEVAPLAR: 6-c, 7-d, 8-a, 9-e, 10-b
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5. İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK KRİTERLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.

İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK KRİTERLERİ

5.1.

İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Kriterleri

5.1.1. Sosyal Sorumluluk Kriterleri
5.1.1.1.Ekonomik Sorumluluk
5.1.1.2.Hukuki Sorumluluk
5.1.1.3.Etik Sorumluluk
5.1.1.4.Gönüllü (İsteğe Bağlı) Sorumluluk

89

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İşletmelerin sosyal sorumluluk kriterleri nelerdir?

2)

Sosyal sorumluluğun hukuki sorumluluk boyutu nedir?

3)

Gönüllü (isteğe bağlı) sorumluluk ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İşletmelerin Sosyal
Sorumluluk Kriterleri

İşletmelerin sosyal
sorumluluk kriterlerinin
neler olduğu öğrenilir.

İşletmelerin sosyal
sorumluluk kriterlerini
öğrenerek; ekonomik, ahlaki
ve sosyal konulardaki
eylemleri arasında bir denge
oluşturur.
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Anahtar Kavramlar


Sorumluluk kriterleri



Ekonomik sorumluluk



Ahlaki sorumluluk



Hukuki sorumluluk
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Giriş
Bu ünitede sosyal sorumluk kriterleri ve bu başlık altında, ekonomik sorumluluklar,
hukuki sorumluluklar, etiksel sorumluluklar, sağduyu sorumlulukları ve sosyal sorumluluk
stratejileri üzerinde durulacak ve örneklerle konu açıklanmaya çalışılacaktır.
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5.1. İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Kriterleri
İşletmelerin sosyal sorumluluk yüklenmesinin çeşitli nedenleri olabilir. Sosyal
sorumluluk yüklenmenin bir nedeni iyi olanı gerçekleştirme arzusu olabileceği gibi sadece
işletmenin çıkarlarının bir yansıması da olabilir. Bu iki neden arasında belirgin bir farklılık
olmasına karşın, işletmenin sosyal sorumluluk yüklenmesinde bu iki neden birlikte de rol
oynayabilir. İşletmenin sosyal sorumluluğu üstlenmesindeki güdü ne olursa olsun ekonomik
kaygının her zaman göz önünde bulundurulduğu bir gerçektir. (Smith, 2003:53). Bu da kâr
amacı güden ve gütmeyen işletmelerin sosyal amaçlı eylemlerini gerçekleştirmesindeki en
belirgin farktır.
İşletmelerde sosyal sorumluluk bir denge oluşturma işidir. İşletmeler; ekonomik,
ahlaki ve sosyal konulardaki eylemleri arasında bir denge oluştururken bu dengeyi aynı
zamanda çeşitli paydaşlar arasında da sağlaması gerekmektedir. İsteklerin sınırsız,
kaynakların ise kısıtlı olması denge oluşturma işini zorlaştırmaktadır. Örneğin; müşteriler
ürün geliştirme üzerine daha çok yatırım yapılmasını veya ürün fiyatlarının indirilmesini talep
ederken, çalışanlar daha yüksek maaş talep edebilmektedir. Buna benzer birçok olayda
işletmeler ahlaki açıdan ikilem yaşamaktadırlar. Ancak her zaman için neyin doğru, neyin
yanlış olduğu konusunda kesin sınırlar bulunmamaktadır. Bu belirsizlik yasal düzenlemeleri
zorunlu kılabilmektedir. İşletmeler, sosyal sorumluluk eylemlerini sadece ahlaki ya da yasal
sınırlar çerçevesinde değil; bunların ötesinde gönüllülük esasına dayalı olarak da
gerçekleştirebilirler. (Kotier ve Keller,2006:707).
İşletmelerin sosyal sorumluluk üstlenme düzeyleri arasında farklılıklar olsa da yer
küremizin ekolojik dengesindeki bozulmalar, tüketicilerin bilinç düzeyinin artması, baskı
gruplarının işletmeler ve toplum üzerindeki artan etkisi gibi faktörler işletmeleri daha ahlaki
davranmaya ve daha fazla sosyal sorumluluk almaya yöneltmektedir. İşletme eylemlerinin
tüm toplumu olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilecek gücünün olması toplumun
işletmelerden beklentilerini arttırmıştır. İşletmeler de tek hedeflerinin kâr elde etmek
olmadığını anlamaya başlamışlardır (Evuleocha, 2005). İşletmeler, çeşitli tepki ve değişimlere
karşılık vermede sosyal sorumluluk uygulamalarını bir araç olarak kullanmaktadır. Bu da
kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının işletmeler tarafından önemli oranda
benimsenmesinde etkili olmaktadır (Jones ve diğerleri, 2005).
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5.1.1. Sosyal Sorumluluk Kriterleri
Sosyal sorumluluk kriterleri, Şekil 1’de görüldüğü gibi ekonomik, yasal, etiksel ve
sağduyu sorumluluklarını içermektedir:
Ekonomik Sorumluluklar
Hukuki Sorumluluklar
Etiksel Sorumluluklar
Sağduyu Sorumlulukları
Şekil 1: Sosyal Sorumluluk Kriterleri
Kaynak: Richard L. Daft, 2000. Managament, 5th Edition, Dryden Press, s.147.
A. Carroll, kalkınma hedeflerine ulaşmada en önemli etkenin işletmelerde sosyal
sorumluluğu yerleştirmelerine bağlı olacağını söylemenin yanlış olmayacağını ifade
etmektedir. Böylesine önemli bir konu olan sosyal sorumluluğun kriterlerini; hukuki
(kanunlara ve yazılı kurallara uymak), ekonomik (verimli ve kârlı olmak), etik (toplumsal
sorunların çözülmesine gönüllü katkı sağlamak, hayırseverlik, yardımseverlik) olarak
tanımlamaktadır. (Carrol, 2005, s.2).
Salbu da (Salbu, 1993, ss.27-35) işletmeleri toplumun bir parçası olarak görmekte ve
toplumun süregelen bir şekilde işletmelerin yaşamına nüfuz ettiğini belirtmektedir. Buna bağlı
olarak iş dünyasına yönelik sosyal etkiler genellikle toplumdaki yasal, politik ve kültürel
baskılar yoluyla kendisini hissettirmektedir. Benzer şekilde, iş dünyası da toplumun kültürel
ve politik yapısına etkide bulunmaktadır. İş dünyası ve toplum arasındaki bu karşılıklı ve
birbirinden ayrılamaz ilişkinin bir sonucu olarak da tüm işletme kararları sosyal bir etki
taşımaktadır.
Angelidis ve İbrahim; işletmelerin, toplumun ticari, yasal, etiksel ve kamusal
alanlardaki ihtiyaçlarını ve hatta bu beklentileri aşacak şekilde yerine getirilmesini
öngörmektedir. Bu yaklaşıma göre; işletmelerin toplam sorumlulukları, ekonomik, yasal,
ahlaki ve gönüllü sorumluluklar olmak üzere dört başlık altında toplanır. İşletmeler bu
talepleri yerine getirmeye çalışırken, bazı faktörlerden etkilenebilirler.
Bunlar: (Angelidis ve İbrahim, 1993, s.10)


Sosyal grupların işletme aktivitelerindeki rolü,



Sosyal sorumluluğun, işletme kaynakları üzerindeki değeri,



İşletme kültürü,



Yönetimin başarısı.
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Yukarıda belirtilenler ışığında, işletmelerin sosyal performans kriterleri aşağıdaki gibi
açıklanmaktadır:

5.1.1.1. Ekonomik Sorumluluk
Sosyal sorumluluğun ilk kriteri ekonomik sorumluluktur. İşletme, bir toplumda temel
ekonomik birimdir. Bu birimin sorumluluğu ise, toplumun istediği mal ve hizmetleri üretmek
ve paydaşlar arasında kârı maksimize etmektir. Ekonomik sorumluluk Milton Friedman’ın da
savunduğu kârın maksimizasyonu görüşü olarak da adlandırılır. Bu görüş işletmelerin kâra
dayalı faaliyetlerde bulunmasını ve kârını maksimize etme misyonunu yerine getirmesini
ifade eder (Richard, 2000, s.148).
Bu tür işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışları diğer işletmelerden farklılık
göstermektedir. Bu işletmeler, yasalar çerçevesinde ekonomik zenginlik yaratarak sosyal
sorumluluklarını yerine getirdiklerine inanırlar. Bu anlayışa göre işletmenin çalışanlarına
ücret ve çalışma koşulları açısından uygulanan politikalar, müşterilere kaliteli ürün ve hizmet
sunumu da bir anlamda sosyal sorumluluk eylemi olarak kabul edilmektedir. Caroll (2000)'a
göre çalışanlara adil bir ücretlendirme politikası uygulamak, müşterilere kaliteli ve uygun
fiyatlı ürünler sunmak gibi ekonomik sorumlulukların yanı sıra işletmeler hissedarları için
kârlılık yaratmak durumundadırlar.
İşletmeler, rekabet baskıları ve piyasa güçleriyle harekete geçirilirler ve kâr, hisse
başına elde edilen kazanç gibi çeşitli finansal göstergelere göre piyasalarca değerlendirilirler.
Sosyal sorumluluğun eksikliği yüzünden bir işletmenin hisse senedi fiyatlarının etkilendiğine
dair çok kuvvetli bir kanıt olmamasına rağmen, bu durumun işletmenin itibarına zarar
verebileceğini söylemek mümkündür. Sosyal sorumluluk faaliyetleri finans piyasalarınca
ödüllendirildiği takdirde kuruluşlar tarafından da daha fazla dikkate alınabilir ve sosyal
sorumluluk faaliyetlerine daha fazla önem verilebilir (Okay ve Okay, 2001, s.625).
Bu konuyla ilgili olarak BP grubunun, Güney Amerika’daki Trinidad adasında
toplumsal ve ekonomik gelişimi sağlayacak ve destekleyecek çalışmaları, ekonomik alanda
yapılan sosyal sorumluluk olarak değerlendirilebilir. BP, adada sektördeki en büyük işletme
olarak, ada halkının başlıca geçim kaynağı olan tarım ve balıkçılığın yavaş yavaş yok olmaya
başlaması sonucunda eğitimsiz gençlerin sayılarındaki artış, işsizliğin artması gibi sorunlara
çözüm bulmak için çalışmalar yaptığını belirtmektedir. Bunun için Mayaro İlerleme İçin
Kişisel Gelişim İnsiyatifi’ne 7.2 milyon $’lık kaynak sağladığını vurgulamaktadır. Mayaro’da
sürdürülebilir ekonomik gelişimi desteklemek amacıyla birçok projeye maddi destek
sağlanmış, işsiz olan kadın ve erkeklere küçük ölçekte krediler verilmiş, tarım ve balıkçılığın
yapısal gelişimi desteklenmiş ve turizm faaliyetlerinin gelişimine yardımcı olunmuştur.
Ayrıca, enerji sektörü dışındaki iş kollarıyla ilgili eğitim ve fırsatlar yaratılarak ada halkının
gelişimi desteklenmiştir (Envorinment and Society, 2003, s.3)
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5.1.1.2. Hukuki Sorumluluk
Bütün modern toplumlar kurallara, kanunlara ve hukuki düzenlemelere sahiptirler ve
işletmelerin de bu kurallara uymasını beklerler. İşletmelerin ekonomik amaçlarını ise bu yasal
çerçeve içerisinde yerine getirmeleri beklenmektedir.
Okay ve Okay’ın (2001, ss.625-626) ifade ettiği gibi: Kurumsal sosyal sorumluluğun
belirli yönleriyle ilgili olarak temel noktalar geliştirmek için çeşitli teşebbüsler olmuştur.
Örneğin; Pricewaterhouse Coopers, “itibari güvence çerçevesi”ni geliştirmiştir. Bu çerçeve,
“işletmelerin kurumsal sorumlulukları ve kanuni sorumluluk işlemlerini yönetmek ve ölçmek
için şirketlere imkân sağlamaktadır”. Aynı zamanda insan haklarını da içine alan farklı
faaliyet alanlarına karşı bir işletmenin farklı hedef kitleler üzerindeki etkisiyle ilgili olarak
performans göstergesini ihtiva etmektedir. Shell’in sosyal sorumluluk ekibi, bu günlerde
“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni örnek göstermektedir. Kurumsal sosyal
sorumluluğun gelişimindeki bir dönüm noktası Shell’in 1994-1995 yıllarında sivil toplumla
temkinli çatışmasını takip eden faaliyet yöresindeki kısmi şekil değiştirmesi olmuştur. Shell
denizdeki Brent Spar petrol platformunu elden çıkarmak için planlarında Greenpeace
tarafından ilk defa engellenmesinden sonra, Nijerya’daki petrol faaliyetleri için uluslararası
düzeyde eleştirilmiş ve anlaşıldığı kadarıyla askeri cuntayla rahat ve sıcak ilişkiler
kurduğundan dolayı da tenkit edilmişti. Shell, izlediği stratejiyi tekrar düşünmeye ve hükümet
dışındaki kuruluşlara cevap olarak büyük kaynakları yöneltmeye zorlanmıştır. Sosyal yönden
sorumlu olmayı isteyen bir işletme, kusurlarını ve hatalarını kabul etmeye hazır olmalıdır.

5.1.1.3. Etik Sorumluluk
Ahlaki davranış: işletmelerin yasalar zorunlu kılmasa da ahlaki sorumlulukları gereği
kendilerine özgü oluşturdukları işletme kuralları ve uygulamalarıdır. Ahlaki davranış,
kişilerin (özellikle örgüt ve işletme yöneticilerinin) eylem ve etkinliklerinin toplum üzerindeki
etkileri ile toplumun normlarına uyumlu sorumluluklarıdır (Tek, 1997: 31). Bu tür
sorumluluklar, iş uygulamalarını ahlaka uygun olarak gerçekleştirmeyi, doğru ve adil olanı
yapmayı ve kötülükten kaçınmayı gerektirir.
Ahlak bir kimsenin eylemlerini nitelendirmede kullanılır. İyi ve kötü, doğru ve yanlışa
ait ilkeler ahlakı oluşturur. Ahlaki kurallar, neyin yapılması gerektiğini, hangi eylemin iyi
oluğunu, hangisinin yaşama anlam kazandırdığını gösterir. Yasalar ise topluma ilişkin
kuralları belirler ve mahkeme önündeki yaptırımlarını ifade eder. Ahlaki olmayan bir
davranış, her zaman yasalara aykırı olmayabilir. Örneğin; genetik olarak değiştirilmiş
yiyeceklerin süpermarketlerde ya da manavlarda satılması yasal olmasına karşın sağlığa
zararlı olup olmadığı kesin olarak kanıtlanamadığı için ahlaki olduğu söylenemez (Jobber ve
Fahy, 2003). Ahlak konusunda yaşanan birçok ikilem kârlılığına dayanmaktadır. Özellikle
uluslararası işletmeler ya da çok uluslu şirketler (ÇUŞ) yasal olarak çocuk işçi
çalıştıramadıklarından maliyetlerini düşürebilmek için işgücünün ucuz olduğu yerlerde (Çin
gibi) üretimlerini gerçekleştirmektedir. Bu, kârlılıklarını olumlu etkilerken, ucuz işgücünü
sömürmeye yönelik bir uygulama olarak da eleştirilmektedir.
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Literatür incelendiğinde kimi çalışmalarda etik ve ahlak kavramlarının aynı anlamda
kullanıldığı görülürken, kimilerinde bu iki kavram arasında bir fark olduğu ileri sürülmektedir
(Delius, 1990:132; Ural, 2003:5)1. Ahlak kelimesinin sözlük karşılığı "ethics"tir (Redhouse,
1983: 328)1. Etik kelimesi yabancı kökenli bir kelime olup dilimize yerleşmiştir. Bu da etik
ile ahlak kavramlarının farklı olarak algılanmasına yol açmaktadır. Yasal yükümlülüklerin
ötesindedir ve işletmeler bu sorumlulukları gönüllü olarak üstlenmektedirler (Boatright,
1997). Okul, yurt, kütüphane açma vb. eylemler yasal düzenlemeler olmaksızın gönüllü
olarak gerçekleştirilen eylemlere örnek olarak gösterilebilir. İşletmelerin sosyal sorumluluk
sahibi olduğunu gösterebilecek diğer eylemler de bulunmaktadır. Çeşitli kurumlara bağışlarda
bulunmak, sosyal ve çevresel kaygılar doğrultusunda konulan yasaların ötesinde eylemlerde
bulunmak, çevreye duyarlı yeşil ürünler satın alma ve tedarik politikalarını uygulamaya
koymak, televizyon programlarının çocuklar ve yaşam tarzımız üzerindeki etkilerini
önemseyerek sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek sosyal sorumluluk kapsamındaki
davranışlara örnek oluşturmaktadır (Chase 1991; Piacentini ve diğerleri. 2000; Strong, 1995).
Bazı araştırmacılar ise işletmelerin sosyal sorumluluk almalarında devletin zorlayıcı gücünün
önemini vurgulamaktadırlar. Ancak toplumsal pazarlama ve sosyal sorumluluk kapsamında
işletmelerin birtakım tüketici ve toplum sorunlarını devletten önce ele alması gerekmektedir
(Lazer, 1973b).
İşletmelerin sosyal sorumluluk üstlenmelerinde ahlaki, sosyal ve yasal açıdan toplum
beklentilerine uygun davranmaları gerekse de her işletmenin bu faktörlere eşit derecede önem
vermeleri beklenemez. Hatta bu üç faktöre ek olarak ekonomik çıkarlara önem vermek de
işletmenin ön planda tuttuğu bir amaç olabilir. (Smith, 2003, 53).
Etiksel sorumluluklar, toplum bireylerinin işletmeden umduğu ya da beklediği
davranış ve faaliyetleri içerir. Örneğin; 1980’li yıllar boyunca, yasal hiçbir zorunluluk
olmadığı hâlde, işletmeler, Güney Afrika’ya yardım etmek için birçok organizasyon
gerçekleştirmişlerdir (Bartol ve Martin, 1994, ss.104-105).
Artık çalışanlar, hangi sektörde olursa olsun başarının ancak, güvene dayalı,
inandıkları bir ortamda gelişime katkı sağlayacak çalışmalarıyla sürdürülebilir olacağına
inanmaktadır. Çünkü her alanda olduğu gibi, vatandaşın, tüketicinin tercihleri de hızla
değişmektedir. Hizmet ve üründe sadece maddi değer ve kalite, öncelikli belirleyiciliğini
kaybetmektedir. Hizmeti veya ürünü sunanların sosyal sorumlulukları çerçevesinde; hukuki,
ekonomik, dürüst, güvenilir, etik ve toplumsal sorunların çözümüne gönüllü katkıda
bulunarak, yardımsever, sosyal olmaları tercihlerin belirleyiciliğinde giderek önem
kazanmaktadır (Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 2005, s.2).
Bu konuyla ilgili olarak, Walker Research’ın 1997 yılında yaptığı araştırma;
tüketicinin % 76’sının fiyat ve kalite aynı olsa bile “hayırseverlik” söz konusu olduğunda
marka değiştirebileceklerini göstermiştir. Fortune Dergisi’nin her yıl yaptığı en beğenilen
işletmeler araştırmasında da “sosyal sorumluluk” ana kriterlerden biri hâline gelmiştir.
Dünyada birçok işletme sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla örnek
gösterilmektedir. IBM, Shell, Coca-Cola, Colgate Palmolive, Unilever, Nestle gibi örnek
gösterilen işletmeler çalışmalarında eğitim ve yoksullukla mücadele gibi konuları
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gündemlerine almışlardır. Örneğin; Nestle, Güney Afrika gibi ülkelerde beslenme konusunda
çalışmalar yaparken, Unilever de Afrika’da AIDS ile ilgili çalışmalarıyla dikkati çekmektedir
(Tansal, 2003, s.2). Öyleyse, 1980’li yıllarda üstünlük değeri kalite, 1990’lı yıllarda hız
olmuşsa, 2000’li yıllarda da rekabette üstünlük göstergesinin “kurumsal sosyal sorumluluk ve
etik” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Petrol piyasasında 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren BP de, grubun etik değerleri
çerçevesinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen
prensipleri desteklediğini belirtmektedir. Bu alanda yaptığı çalışmalara faaliyette olduğu
Kolombiya’nın Casanare bölgesinde ve Angola’da başlattığı uygulamalar ve etkinlikler örnek
olarak verilebilir. BP’nin, 1987 yılından itibaren faaliyette bulunduğu Kolombiya ve Casanare
bölgesi gerilla hareketleri ve paramiliter grupların saldırılarının sıklıkça yaşandığı bölgelerden
biridir. Ayrıca, bölge ekonomik olarak gelişme kaydetmeye başladıktan sonra nüfusun %
62’si şehirlere yerleşmiştir. Bu değişimle birlikte sağlık, eğitim, hukuk gibi bazı konularda
sorunlar ortaya çıkmıştır. Özellikle de çalışma alanlarının güvenliğinde yaşanılan sıkıntılar
nedeniyle, hükümet ve polis güçleriyle yapılan işbirlikleri çerçevesinde destek alan BP, bu
alandaki eksiklikleri fark ederek 2001 yılında bölgede bu konuyla ilgili bir çalışma yapmıştır
(www.bp.com.2004, s.3).
İşletmelerin etkinliklerinde zaman zaman etik ve sosyal sorumluluk anlayışıyla
bağdaşmayan uygulamalar da meydana gelebilmektedir. Günümüzde, değişen iletişim
teknolojisi ve eğitim düzeyinin artması ile daha çok bilinçlenen kitleler işletmelerin
sorumluluklarını, ürün ya da hizmetleri üretmek ve pazarlamak yoluyla müşteri ihtiyaçların
karşılamak açısından, iş dünyasında etik konusunu ön plana çıkarmaktadırlar. İşletmelerin
tümünde bu uygulamalar aynı olmasa da, pazar-müşteri odaklı çağdaş pazarlama anlayışını
benimseyen kişi ve kuruluşlar, herkesi potansiyel bir müşteri olarak görüp, empati yoluyla,
onların istek ve gereksinimlerine daha duyarlı olmaya çalışmaktadırlar (Bozkurt, 2004, ss. 5859).

5.1.1.4. Gönüllü (İsteğe Bağlı) Sorumluluk
Gönüllü sorumluluk, işletmenin gönüllü olarak yerine getirdiği, ekonomik, yasal ve
ahlaki herhangi bir zorlama olmaksızın, topluma katkıda bulunma amacıdır. İşletmeler
birtakım görevleri yerine getirmeyi kendilerine amaç edinerek sürekli bir şekilde bunları
yerine getirirler ve kaynaklarını sosyal içerikli yardımlar için gönüllü olarak kullanırlar.
İşletmenin içinde çalışan personele terfi, ücretlendirme ve benzeri hususlarda dürüst
davranma, kayırım yapmama, çocuklu hanımlar için kreş açma, hastalar için evde çalışma
imkânı hazırlama, mahkûm ve sakatlara iş olanakları sağlama, çevre halkına eşit istihdam
olanakları tanıma gibi hususlar ile işletmenin çevresindeki kişi ve kurumların başta devlete,
belediyelere karşı vergi yükümlülüklerini yerine getirme, müşterilerin, satıcıların, çevre
halkının, mali destek sağlayan kişi ve kurumların, sendikaların isteklerini, ihtiyaçlarını insan
sevgisi ve birlikte yaşama zorunluluğu açısından dikkate alma gibi konuları kapsamaktadır
(Eren, 1990, s.110).
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O zaman, gönüllü sorumluluklar, toplum bireylerinin beklemedikleri, işletmelerin
sağduyulu faaliyetlerini içermektedir. Gönüllü sorumluluğuna örnek ise, AIDS için klinik
sponsorluklarının yapılması, halk ya da işgörenlere yönelik eğitimler verilebilir. Çeşitli ilaç
firmalarının, Afrika, Güney Amerika ve Orta Doğu’ya, ilaç kullanımlarına yönelik
düzenlediği milyonlarca dolar tutan seminerler, bu yaklaşıma bir diğer örnektir (Bartol ve
Martin, 1994, ss.104-105).
Bu konuda, toplumla kuracağı ilişkilerle ilgili belirlediği esaslar çerçevesinde
faaliyette bulunduğu ülkelerin gerçeklerini, ihtiyaçlarını ve yasalarını, kendi iş politikalarıyla
bağdaştırma yoluna giden BP’nin Güney Afrika’da HIV / AIDS hastalığı ile ilgili yaptığı
çalışmayı örnek vermek mümkündür.
2002 yılında Küresel İş Koalisyonu’na (Global Business Coallition) katılan BP, bu
alanda çalışma şartlarıyla ilgili yeni politikalar belirleyerek HIV pozitif virüsü taşıyan
kişilerin iş ortamında dışlanmadan ve hakarete uğramadan çalışabilmelerini sağlamayı
amaçlamaktadır. Bunun için öncelikle çalışanlarını eğitmekle işe başlayan şirket, işe alım,
terfi ve ödül durumlarında HIV testini zorunlu tutmakta, çalışanlar HIV virüsü taşıdığı için
eğitimlerden alıkonulmamakta ve HIV testi yaptırmaya teşvik edilerek, hastalıktan
korunmaları hususunda ücretsiz prezervatifler sağlanarak hastalığın önlenmesi için önlemler
alınmaktadır. Kurum içine yönelik yapılan bu tür çalışmaların yanı sıra BP hükümet,
bölgedeki sivil toplum kuruluşları, ticari birlikler ve diğer iş kollarıyla işbirliğine gitmektedir.
Bununla birlikte, Güney Afrika’daki birkaç ülkede izlenen ve 12 milyon insana ulaşan
HIV/AIDS hastalığıyla ilgili eğitici mesajlar ileten “Soul City” dizisini de desteklemekte,
İngiliz hükümetinin Uluslararası Gelişim Departmanı ile birlikte çalışarak, hastalığın yaygın
olduğu Botsvana, Namibya, Lesotho ve Swaziland gibi ülkelerdeki 12-16 yaş grubu gençlerin
eğitimlerine malzeme sağlamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, “Hayatı Seç!, Dünyada HIV ve
AIDS’le Yaşam” adlı bilgilendirici broşürler dağıtılmış ve bilgilendirme ve danışma
toplantılarının yapılmasına maddi destek sağlamıştır (Envorinment and Social Review, 2002,
ss.3-4).
Yukarıda bahsedilen hayırseverlik yönlü sosyal sorumluluklar, işletme kârlılığından
ödün vermeyi gerektirse dahi, çeşitli paydaşların iyiliğine katkıda bulunacak davranışlarda
bulunmayı gerektirmektedir. Fedakâr yaklaşımda; ahlaki sorumlulukların ötesinde bir
fedakârlıktan bahsedilmektedir. Fedakâr sosyal sorumluluk uygulamalarında bulunan
işletmeler toplumsal aksaklıkları veya rahatsızlıkları azaltmaya yardımcı olmaya çalışırlar. Bu
aksaklıklara örnek olarak eğitim sistemindeki maddi sıkıntılar, kronik işsizlik, okuma
yazarlıktaki düşük oranlar, alkol ve ilaç kullanımındaki artış gibi örnekler verilebilir.
Günümüzde işletmeler, ekonomik ve insan kaynaklarını yoğun olarak kullanmakta, bu da
kendisi ile ilişki içinde olmayanları bile etkileyebilecek güce sahip olmalarına yol açmaktadır.
Bu nedenle denilebilir ki toplum ve işletme arasında üstü kapalı bir anlaşma bulunmaktadır.
Bu anlaşmaya göre işletmeler toplumun kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak zorundadırlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmeler, toplumun ticari, yasal, etiksel ve kamusal alanlardaki ihtiyaçlarını ve hatta
bu beklentileri aşacak şekilde yerine getirirler. İşletmelerin toplam sorumlulukları, ekonomik,
yasal, ahlaki ve gönüllü sorumluluklar olmak üzere dört başlık altında toplanır. İşletmeler bu
talepleri yerine getirmeye çalışırken, bazı faktörlerden etkilenebilirler.
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Bölüm Soruları
1.İşletmelerin sosyal performans kriterlerinden ekonomik sorumluluk neyi ifade eder?
2. Pricewaterhouse Coopers’ın geliştirdiği“itibari güvence çerçevesi”nin amacı nedir?
3.İşletmelerin ahlaki davranış göstergeleri nelerdir?
4.Ahlaki kurallar ile yasalar arasındaki farkı açıklayınız.
5.Gönüllü sorumluluklar ne tür faaliyetleri içerir? Örnekler veriniz.
6. İşletmelerin toplam sorumlulukları, ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü sorumluluklar
olmak üzere dört başlık altında toplanır. İşletmeler bu talepleri yerine getirmeye çalışırken,
aşağıdaki hangi faktörden etkilenmez?
a) Sosyal grupların işletme aktivitelerindeki rolü
b) Reklamların etkisi
c) Sosyal sorumluluğun, işletme kaynakları üzerindeki değeri
d) İşletme kültürü
e) Yönetimin başarısı
7. Ekonomik sorumluluk ………… ……….’ında savunduğu karın maksimizasyonu görüşü
olarak da adlandırılır. Bu görüş işletmelerin kara dayalı faaliyetlerde bulunmasını ve karını
maksimize etme misyonunu yerine getirmesini ifade eder. Yukarıdaki boşluğa uygun gelen
ifade hangisidir?
a) Milton Friedman
b) Griffin
c) Frederick, Post ve Davis
d) O. C. Frell
e) Geoffrey Hirt
8. Mayaro’da işsiz olan kadın ve erkeklere küçük ölçekte krediler verilmiş, tarım ve
balıkçılığın yapısal gelişimi desteklenmiş ve turizm faaliyetlerinin gelişimine yardımcı
olunmuştur. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a) Yasal sorumluluk
b) Ekonomik sorumluluk
c) Ahlaki sorumluluk
d) Gönüllü sorumluluk
e) Etik sorumluluk
9. Shell’in 1994-1995 yıllarında sivil toplumla temkinli çatışmasını takip eden faaliyet
yöresindeki kısmi şekil değiştirmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a) Ahlaki sorumluluk
b) Ekonomik sorumluluk
c) Hukuki sorumluluk
d) Gönüllü sorumluluk
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e) Etik sorumluluk
10. 1980’li yıllar boyunca, işletmelerin, Güney Afrika’ya yardım etmek için birçok
organizasyon gerçekleştirmesi aşağıdakilerden hangi sorumluluğu yerine getirmesidir?
a)Yasal bağış
b) Ekonomik sorumluluk
c) Hukuki sorumluluk
d) Gönüllü sorumluluk
e) Etik sorumluluk
CEVAPLAR: 6-b, 7-a, 8-b, 9-c , 10-e
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6. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE PAZARLAMA
UYGULAMALARI -1-
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.
KURUMSAL
SOSYAL
UYGULAMALARI -1-

SORUMLULUK

6.1.

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama

6.2.

Toplumsal Pazarlama

6.3.

Pazarlamada Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

VE

PAZARLAMA

6.3.1. Sponsorluklar
6.3.2. Lisans Anlaşmaları
6.3.3. Sosyal İşbirlikleri
6.2.4. Amaca Yönelik Pazarlama
6.2.5. Yeşil Pazarlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Toplumsal pazarlama ne demektir?

2)

Pazarlamada sosyal sorumluluk uygulamaları nelerdir?

3)

Amaca yönelik pazarlama ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İşletmelerde Sosyal
Sorumluluk ve Pazarlama

İşletmelerde sosyal
sorumluluk ve pazarlama
yöntemleri öğrenilir.

Müşterilerin istek ve
ihtiyaçlarının karşılanması
için işletmelerde sosyal
sorumluluk ve pazarlama
yöntemlerinin öğrenilmesi
ile geliştirilir.
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Anahtar Kavramlar


Toplumsal pazarlama



Sponsorluk



Lisans anlaşmaları



Sosyal işbirlikleri



Amaca yönelik pazarlama



Yeşil pazarlama
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Giriş
Pazarlama yönetimi ekonomik sorumlulukların ötesinde daha geniş sorumlulukları
kapsamaktadır. Sosyal bir disiplin olan ve toplumun yaşam standartlarını arttırmaya çalışan
pazarlama, toplumun refahı için kullanılan bir araçtır. Bu nedenle sosyal sorumluluk
pazarlamanın dışında tutulamaz. Bu noktadan hareketle, bu ünitede kurumsal sosyal
sorumluluk ve pazarlama uygulamaları üzerinde duracağız.
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6.1. İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama
Geçtiğimiz elli yıl içinde işletmelerin toplumsal konularda sorumluluk üstlenmesine
ilişkin beklentilerin çıtası sürekli olarak artış göstermektedir. İşletmeler müşterilerin istek ve
ihtiyaçlarını karşılamak, onları memnun etmek ve müşterilerin yaşam standartlarını arttırmak
için çalışsalar da tüm müşterileri memnun etmeleri mümkün değildir. Kimi zaman
pazarlamacılar sadece ürünleri ve hedef kitleleri üzerinde yoğunlaşarak eylemlerinin sosyal
etkilerini göz ardı etmektedir (Lantos, 2001: 595). Bu nedenle toplumun bir bölümünün
ihtiyaçları karşılanırken, diğer yanda, istek ve ihtiyaçları karşılanamamış büyük bir kesim
kalmaktadır. Kotler ve Keller (2006) da pazarlamacıların sadece pazarlama eylemlerine
odaklanmamaları, daha geniş bir bakış açısına sahip olmaları gerektiğini belirtmektedirler.
Sınırları genişletilmiş bu pazarlama kavramına da holistik pazarlama adı verilmiştir. Holistik
pazarlama kavramı ilişkisel pazarlama, bütünleşik pazarlama, içsel pazarlama, ekolojik
pazarlama ve sosyal sorumluluk pazarlaması gibi kavramları içermektedir. Aslında “kurumsal
sosyal sorumluluk” kavramının pazarlama uygulamalarına katılması toplumsal pazarlama
kavramı ile gerçekleşmiştir (Piacentini ve diğerleri, 2000: 460).
vardır.

Bu nedenle öncelikle toplumsal pazarlama kavramının ne olduğuna değinmekte fayda

6.2. Toplumsal Pazarlama
Toplumsal pazarlama, pazarlamacıların işletme kârlılığı, tüketici istek ve ihtiyaçları ile
toplumun uzun dönemli çıkarları üzerinde odaklanarak bu üçü arasında bir denge kurmaları
fikrine dayanır. Çünkü toplum için iyi olan, sonuç olarak işletme için de iyi olacaktır (Kotler
ve Zaltman, 1971).
Toplumsal pazarlama, 1970'lerde ortaya atılan bir kavramdır. Geleneksel pazarlamanın
asıl görevi talebi üretime çevirmektir. Oysa toplumsal pazarlama bu işlemi yaparken talep
edilen ya da üretilecek olanın aynı zamanda "iyi" olmasını da dikkate alır. Diğer bir deyişle,
geleneksel pazarlama daha teknik iken toplumsal pazarlama ahlakidir (Dixon,1992).
Pazarlama uygulamalarının daha ahlaki olması gerekliliği üzerine geliştirilen eleştirilere
karşılık pazarlamaya toplumsal bir bakış açısı getirilmesi sonucu ortaya atılan kavram,
toplumsal pazarlama olarak adlandırılmıştır (Kotler ve Zaltman, 1971).
Kotler'ın (1972) toplumsal pazarlama tanımlamasında pazarlama kavramında
kullanılan müşteri memnuniyeti ve kârlılığının yanı sıra bir üçüncü unsur olarak toplumun
refahı yer almaktadır. Buna göre Kotler, tüketici için iyi olanın toplum için iyi
olmayabileceğini vurgulamaktadır (Kotler ve Zaltman, 1971). Pazarlama kavramında müşteri
memnuniyeti sağlanırken tüketicinin o anki memnuniyeti göz önünde tutulmaktadır. Oysa
tüketicilerin ürünün kullanımından sonra uzun dönemde oluşabilecek birtakım istekleri de
bulunabilir. Tüketicinin ve genel olarak toplumun uzun dönemli isteklerinin karşılanması
geleneksel pazarlama kavramında göz ardı edilmiş olduğundan tüketicilerden ve toplumun
bazı kesimlerinden pazarlama uygulamalarına karşı eleştiriler gelmektedir (Crane ve
Desmond, 2002). Toplumsal pazarlama; bu eleştirilere cevap verebilecek, eleştirilerin sebep
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olduğu birtakım olumsuzlukları azaltacak ya da ortadan kaldıracak pazarlama uygulamalarını
içermektedir. Bu nedenle geleneksel pazarlamanın bir uzantısıdır (Abratt ve Sacks, 1988).
Otomobil satın almak tüketiciyi mutlu edecek, ancak kirlilik yaratacağından toplum
refahını olumsuz etkileyecektir. Tüketiciyi bir ürünü tüketirken tatmin eden fakat uzun
dönemde tatminsizlik veya zarar yaratan diğer örnekler ise abur cubur yiyeceklerin yanlış
beslenmeye yol açması, tüketiciye kolaylık sağlayan ambalajların çevre kirliliğini arttırması
ve kaynak israfına yol açması, tütün ve alkollü içeceklerin ise sağlık sorunlarına neden
olmasıdır (Kotler, 1972:54).
Kotler (1972; 2006), ürünleri toplumsal pazarlamaya uygun olup olmamasına göre
sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmada ürünler "kısa dönemde müşteri memnuniyeti" ve "uzun
dönemde müşteri refahı" açılarından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre ürünler
dört sınıfta gruplandırılmıştır.
Ürün hem tüketiciyi memnun ediyor, hem de uzun dönemde refahını arttırıyorsa bu tür
ürünlere "arzu edilen ürün" denir. Hem lezzetli hem de besin değeri yüksek gıda maddeleri
arzu edilen ürünlerdir. Sigara gibi tüketicinin kısa dönemde ihtiyaçlarını karşılayıp tüketiciyi
memnun edecek ancak uzun dönemde tüketiciye zarar verebilecek ürünlere "hoşa giden ürün"
denir. 'Yararlı ürünler" kurşunsuz benzin gibi çekiciliği düşük ancak uzun dönemde tüketiciyi
memnun edecek, refahını arttıracak ürünlerdir. “Yetersiz ürün”lerin çekiciliği de, uzun
dönemde tüketici refahına katkıları da düşüktür. Lezzetsiz bir abur cubur yiyeceği yetersiz bir
üründür. Kotler, toplumsal pazarlamanın "tüketicinin uzun dönemli refahı”nı sağlamanın
ötesinde "toplumun refahını" sağlamak için bir araç olduğunu belirtmektedir (Kotler, 2000).
Toplumsal pazarlama kavramı iş dünyası ve akademik çevrelerde fazla ilgi
görmemiştir (Crane ve Desmond, 2002). Oysa toplumsal pazarlamanın işletme tarafından
kullanılması bir tehdit veya gereksiz bir maliyet unsuru olarak değil, bir fırsat olarak
görülmelidir. İşletme, tüketicinin memnuniyetini sağlayarak kendi refahını da arttırmaktadır.
Uzun dönemde tüketici için iyi olan, işletme için de iyidir (Kotler, 1972).

6.3. Pazarlamada Sosyal Sorumluluk Uygulamaları
Pazarlamanın en önemli görevi tüketici istek ve beklentileri doğrultusunda ürün ve
hizmetlerin tüketiciye ulaşmasını sağlamaktır. Tüketiciler açısından değer taşımayan
eylemlerin işletmelere de herhangi bir getirisi olmayacaktır. Pazarlama yaklaşımı olarak
adlandırılan bu tür pazarlama eylemlerinde göz ardı edilen konu toplumdur. İşletme,
toplumun bir parçasıdır. Toplum olmazsa, işletmenin de devamlılığından söz edilemez. Bu
nedenle işletme toplumdan kazandığını toplumun iyiliği için topluma vermeli, tüketicisini
tatmin ederken tüm toplumun iyiliğini de göz önünde bulundurmalıdır. Toplumsal pazarlama
olarak adlandırılan bu yaklaşım, uzun dönemli bir bakış açısını gerektirmektedir. Toplum
daha iyi ve sağlıklı koşullara sahip oldukça, işletmeler de daha iyi durumda olacaktır. Bu
gerçekten yola çıkarak işletmelerin pazarlama eylemlerinde de kurumsal sosyal sorumluluk
bilincini taşımaları müşteri memnuniyetini ve bağlılığını da beraberinde getirecektir. İşletme
yöneticilerinin kısa dönemde elde edebilecekleri sonuçlara ve başarılara odaklanmaları
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toplumsal pazarlamanın yaygınlaşmasında bir engel oluşturmaktadır. Yöneticilerin uygulanan
strateji ve taktiklerin başarısını, kârlılık ve pazar payı artışları ile ölçmesi ve bu ölçümleri kısa
dönemde yapması etkileri uzun vadede görülecek toplumsal pazarlama uygulamalarının
öneminin küçümsenmesine neden olmaktadır.
Daha önce de bahsedildiği gibi işletmeler topluma karşı sorumluluklarını farklı
düzeylerde yerine getirirler. Örneğin işletmeler topluma kaliteli ürün ve hizmet sağlayarak,
toplum içinde yer alan hedef kitlesinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomik boyutta
sorumluluk üstlenirler. Bazen ise yasaların belirttiği kadarıyla topluma karşı kendini sorumlu
hissedebilirler. Bunun bir adım ötesinde olan işletmeler, yasal sorumluluklarının yanı sıra
ahlaki açıdan da topluma karşı kendilerini sorumlu hissederler. Örneğin, önceliği satışları ve
pazar payını arttırmak olan bir işletme, reklamlarda sağlıksız bir zayıflık sergileyen
modellerin kullanılmasına yer verebilir. Bu durum, reklamı gören ya da izleyen genç kızlar
için bir örnek model oluşturarak genç kızların zayıflamak uğruna sağlıklarını tehlikeye
atmalarına yol açabilecektir (Schiffinan ve Kanuk, 2007, 14). Böyle bir uygulamadan kaçınan
işletmenin ahlaki boyutta sorumluluk üstlendiği söylenebilir. Toplumu kollayan bu yaklaşım
çerçevesinde örneğin, fast food restoranları menülerinde daha besleyici ve daha az yağ ve
nişasta içeren ürünler eklemeli; pazarlamacılar gençleri daha fazla yemeye teşvik etmemelidir.
En üst düzeyde ise işletmeler kaynaklarını gönüllü olarak toplum yararına kullanırlar.
Bu uygulamalar geleneksel hayırseverlik olarak da adlandırılabilir. Geleneksel hayırseverlikte
yapılan iyiliklerin maddi getirisi önemsenmemektedir. Örneğin bir fırının fakirlere bedava
ekmek dağıtması fakat bunda herhangi bir reklam amacı taşımaması geleneksel hayırseverliğe
örnek olarak gösterilebilir. Örneğin Memorial Hastanesi'nin öncülüğünde yürütülen "Kalbimi
Seviyorum Fast Food Yemiyorum" kampanyası çocukluk çağında sağlıklı beslenmenin
önemini vurgulamayı ve okul kantinlerinde satılan fast food ürünlerine ve beslenme tarzına
karşı bilinç kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çeşitli konuşmalar ve film gösterimleri
gerçekleştirilmiş bunun yanı sıra konuyla ilgili okul kantinlerine çeşitli pankartlar asılmıştır.
Günümüzde geleneksel hayırseverlik kapsamında yöneticilerin gönüllü olarak bazı toplumsal
sorunların çözümlenmesi için çalışması istenmekte ve bu doğrultuda işletmelerden de
çalışanlarını teşvik etmeleri beklenmektedir.
Bu tür gönüllü programların kendilerine rekabet avantajı kazandırabileceğini gören
işletmeler bunları stratejik amaçlar doğrultusunda kullanmaya başlamışlardır. Bunu da
Drumwright, Lihtenstein ve Braig, (2001) stratejik hayırseverlik olarak adlandırmışlardır.
Stratejik hayırseverliği gelenekselden ayırt eden yönü stratejik hayırseverlik çabalarının daha
çok ekonomik çıkarlar ile ilişkilendirilmesidir. Örneğin; Pınar Süt'ün ilkokul çocuklarına süt
dağıtması çocukların gelişimi için fayda sağlarken marka tercihinde etki yaratabilecek bir
uygulamadır. Bossa ise Adana ilinde kırsal bölgelerde yaşayan ve okula yeni başlayan 13 bin
ilkokul öğrencisine Bossa kumaşlarından üretilmiş mavi okul önlüğü dağıtmıştır. Diğer bir
örnek ise Johnson & Johnson'ın 1997 yılında çoğu tıp alanında kullanılmak üzere 52 milyon
dolarlık nakit ve 70 milyon dolarlık ürün yardımında bulunmasıdır. Bu tür uygulamalar
işletmeler açısından da cazip olmaktadır. Bağışlanan ürünlerin işletmeye olan maliyeti sadece
üretim maliyetidir. Oysa karşı taraf bu ürünü satın alacak olsa daha yüksek bir maliyete
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katlanmak zorunda kalacaktır. Diğer bir deyişle, bağışı yapan işletme örneğin 10 liralık
bağışta bulunurken, bu bağışı kabul eden karşı taraf bunu 20 lira olarak değerlendirecektir.
Buna ek olarak, bağışlanan bu ürünler hibeyi kabul eden kuruluşun çalışanları ve müşterileri
tarafından da görülecek ve işletme kendisinin reklamını yapmış olacaktır. İşletmeler
geleneksel ve/veya stratejik hayırseverlik uygulamalarını çeşitli yöntemlerle
gerçekleştirebilirler.

6.3.1. Sponsorluklar
Sponsorluk, "kuruluşun iletişim hedeflerine ulaşma amacıyla bağlantılı olan sportif,
kültürel, sosyal alanlar gibi geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlardaki kişi veya organizasyon
için para veya araç-gereç desteğiyle bütün faaliyetlerin planlanması, organizasyonu,
uygulanması ve kontrol edilmesidir"(Okay, 1998, 23-24). Toplumsal gelişime katkı sağlayan
bir eylem olarak sponsorluk, ülkemizde de birçok büyük işletme tarafından uygulanmaktadır.
Bu şirketlerden biri de Arçelik AŞ.’dir. Arçelik AŞ. kültür ve sanat alanında birçok festivale
(İstanbul, Ankara, Eskişehir sanat ve kültür festivalleri), birçok belgesele (TEMA-erozyon
belgeseli, Türk İktisat Tarihi belgeseli gibi) ve müzik albümlerine (İdil Biret, Güher-Süher
Pekinel, Yunus Emre Oratoryosu CD'leri gibi) sponsorluk etmiştir. Ülker de bazı sanat
etkinliklerini sürekli desteklemektedir. Bunlardan biri İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'dir. İstanbul Kültür ve Sanat
Vakfını destekleyen diğer bir kuruluş ise Aygaz’dır. Sanatsal faaliyetlerin yanı sıra Ülker
birçok spor faaliyetlerinin de sponsorluğunu üstlenmiştir. Örneğin, atıcılık ve kick box
alanında Oğuzhan Tüzün ve Birol Topuz'u destekleyerek dünya şampiyonu olmalarında aracı
olmuştur. 1999'da düzenlenen 28. Türkiye Ralli'sinde genel kategoride ikinci olan pilot Hakan
Dinç ve 2002'de Türkiye şampiyonluğunu kazanan kayak milli takımımız da Ülker tarafından
desteklenmiştir.
Endüstrileşmiş ülkelerde spor "bir yaşam tarzı" olarak benimsenmiştir. Ayrıca
insanların sağlık hakkında daha fazla bilinçlenmesi de sporun önemini arttırmaktadır. Bu
nedenle spor günümüzde ve gelecekte gelişime açık bir sektör olarak değerlendirilebilir.
İnsanların bu ihtiyaç ve yönelimlerini tespit eden ileri görüşlü işletmeler spor alanında
sponsorluklar üstlenerek pazar paylarını arttırmaya, marka farkındalığı yaratmaya ve
imajlarını pekiştirmeye çalışmaktadırlar. Sponsorluğun sağlanması ve devam ettirilmesinin ön
koşulu, gerçekleştirilen sponsorluğun daha sonra kitle iletişim araçları tarafından yaygın bir
şekilde desteklenmesidir. Sponsorluk medyada yer alan reklamlardan çok daha farklıdır.
İşletmelerin toplum ihtiyaçlarına daha duyarlı olduğunu yansıtır ve reklamdan daha etkilidir.

6.3.2. Lisans Anlaşmaları
İşletmeler, kâr amacı gütmeyen kurumlar ile lisans anlaşmaları yaparak onların
isimlerini ve logolarını belli bir ücret veya kârdan pay karşılığında kullanarak avantaj elde
etmeye çalışmaktadırlar. Örneğin; Amerikan Kanser Kurumu adını ve logosunu bazı
işletmelere kullanılmak üzere lisans anlaşması ile vermiştir (Clow ve Baack, 2004: 409).
Türkiye'de ise bu yöntem yaygın olarak kullanılmamaktadır. Kâr amacı gütmeyen örgütler
için böyle bir uygulama gelirlerinin artmasına ve kamuoyunda konuyla ilgili farkındalık
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yaratılmasına neden olmaktadır. Burada isminin kullanım hakkını verecek olan kâr amacı
gütmeyen kurumların seçici davranması gerekmektedir. Aksi takdirde lisans verdiği işletme
ya da ürünle ilgili oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk lisansı veren kurumun itibarını
sarsacaktır.

6.3.3. Sosyal İşbirlikleri
Stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla, işletmeler ve kâr amacı gütmeyen kurumlar
arasında yakın ve iki tarafa da fayda sağlayabilecek uzun dönemli ortaklıklar kurmak için
gösterilen çabalardır (Berger vd. 2004). Bu tür ortaklıklarda kaynaklar, bilgi ve beceriler
paylaşılır. Bu çeşit ortaklıklara örnek olarak Avon'un 1993 yılında başlayan meme kanseri
kampanyası gösterilebilir. ABD'de Avon'da görev yapan 450,000 satışçı, meme kanseri ve
meme kanserinde erken tanının önemini müşterilere duyurmak için eğitim almıştır. Meme
kanseri tanısı konusunda 80 milyon broşür dağıtılmış ve bazı satışçılar da konuyla ilgili diğer
gönüllü eylemlere katılmışlardır. Kampanya hakkında medyada 1 milyardan fazla yorum yer
almıştır.
McDonalds amaca yönelik pazarlama uygulamalarında odaklanmayı tercih eden
şirketlerden birisidir. McDonalds'ın 1974'den bu yana çocukları hastanede tedavi görürken
yardıma ihtiyacı olan ailelere destek vermek için açmış olduğu Ronald McDonald evleri
20'den fazla ülkede faaliyette bulunmakta ve her gece 5000’den fazla odasıyla ihtiyaç sahibi
ailelere ev sahipliği yapmaktadır. McDonald's Çocuk Evleri Amerika Birleşik Devletleri'nde
faaliyet gösteren 819.000 sivil toplum kuruluşu arasında en saygın ilk 100 yardım kuruluşu
arasında yer almaktadır. Türkiye'de 2001 yılında faaliyete geçen McDonald's Çocuk Vakfı,
bugüne kadar; çeşitli hastanelerde, hasta çocuklara ve ailelerine yönelik; birçok projeyi hayata
geçirmiştir (http://www.mcdonalds. com.tr/cocuk_vakfi/cocuk_vakfi.asp).
18 Temmuz-13 Eylül 2007 tarihleri arasında ise OFF marka sinek kovar ürünleri ve
Kızılay işbirliği çerçevesinde "Kanınızı sivrisineklere değil Kızılay'a bağışlayın" kampanyası
düzenlenmiştir. Kampanya'nın amacı Türkiye'nin kan ihtiyacının bir bölümünü gönüllü kan
bağışı ile karşılamaktır. Bu kapsamda Kızılay'a kan bağışlarının yapılabileceği tam donanımlı
otobüs bağışlayan şirket, otobüsün üzerindeki logosuyla da aynı zamanda marka bilinirliğini
de arttırmaya çalışmıştır.

6.3.4. Amaca Yönelik Pazarlama
İşletmelerin önemli gördükleri davalar için yaptıkları para veya hizmet bağışları
günümüzde amaca yönelik pazarlama kapsamında incelenmektedir. Amaca yönelik pazarlama
"işletmenin sosyal bir konu, dava ya da fikre destek olduğunu pazarlama mesajlarında
işlemesi ve bu süre içerisinde elde edilen satış gelirlerinin bir bölümünü bu sosyal konu veya
davanın
gerçekleşmesine
çaba
gösteren
tarafa
bağlamasıdır."
wordpress.com/2007/08/16/amaca-yonelik-pazarlama/) İngilizce literatürde cause-related
olarak adlandırılan bu tür pazarlama eylemleri, Türkçeye neden ilişkili pazarlama, amaç bazlı
pazarlama, nedene bağlı pazarlama, sebep yönelimli pazarlama, neden odaklı pazarlama,
amaca yönelik pazarlama ve olay ilişkili pazarlama gibi çeşitli terimlerle girmiştir. Amaca
yönelik pazarlamanın sosyal işbirliklerinden farkı amaca yönelik pazarlamada kampanya
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süresince ürün satışlarından elde edilen gelirin ya da kârın bir kısmının destek olunan sosyal
davaya aktarılmasıdır.
Amaca yönelik pazarlama uygulamaları, şirketin kimliği ile tercih edilen bir kâr
amaçsız ortağın ya da popüler bir olayın ilişkilendirilmesi ile şirketin itibarını arttırabilir
(Porter ve Kramer, 2002: 66). Bu tür uygulamalar, hem işletmeye hem de desteklenen tarafa
ortak çıkarlar sağlar. "İşletmelerin rakiplerinden farklı yenilikler getirmesi veya daha dikkat
çekici reklam kampanyaları düzenlemeleri zorlaştıkça amaca yönelik pazarlama kurumsal
kimliği ve marka imajını oluşturmada 21. yüzyılın en önemli yönetim stratejilerinden birisi
olma yolunda ilerlemektedir. (Meyer, 1999)" Amaca yönelik pazarlamanın, geleneksel
pazarlama eylemlerinden temel farkı tüketicilerin hem mantığına hem de kalbine
seslenmesidir. Bu nedenle daha güçlü ve uzun dönemli ilişkiler yaratma şansı daha fazladır.
İşletmeler artık sadece sosyal içerikli konular için bağış yapıp, bu davranışın
oluşturacağı iyi niyetin gelecekteki satışlar üzerindeki etkisini beklemek istememektedirler.
Bunun yerine işletmeler, savundukları sosyal davalar ile satışlarını hemen arttırmaya
çalışmaktadırlar. Kellogs, American Express, Avon, BMW, The Body Shop International
plh., Liz Claiborne, Marks & Spencer, McDonald's, Procter & Gamble, Reebok gibi birçok
işletme amaca yönelik pazarlama eylemlerinde bulunmaktadırlar (Ewing, 2001). Türkiye' de
ise Danone'nin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa
yürüttüğü "Gülümseyen Gelecek Ana Sınıfları" projesi sayesinde 2004 yılından bu yana 81
ilde 250 anasınıfı yapılarak 12,500 çocuk anaokulu eğitimine kavuşturulmuştur. Danone bu
projeye, Danone doğal yoğurt ve süt ürünlerinin satışından elde ettiği gelirlerin bir bölümünü
aktarmaktadır. YKM ise yer kürenin en önemli sorunlarından birisi olan küresel iklim
değişikliğine karşı çevre duyarlılığını arttırmak için Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile birlikte
çalışmaktadır. Bu kapsamda İstanbul'daki bazı mağazalarında özel stantlar kurarak Panda
Logolu ve çevreye zarar vermeden üretilen ürünleri müşterilerine sunmaktadır. Bu stantlardan
yapılacak alışverişlerden elde edilecek gelirin tümü Doğal Hayatı Koruma Vakfi'na
aktarılmaktadır. Kipa ve Türk Kızılay’ı ise 2007 ramazan ayında gerçekleştirdikleri kampanya
ile KİPA mağazalarında satışa sunulan geleneksel ramazan paketlerini arzu eden müşteriler
sertifika karşılığında satın almışlardır. Kipa müşterileri tarafından satın alınan bu paketler
Kızılay'ın 60 şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
Tüketicilerin kurumsal sosyal sorumluluğa olan ilgisinin artmasının yanı sıra,
işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluğun rekabet avantajı sağladığı konusundaki inançları
amaca yönelik pazarlamanın gelişmesine neden olmuştur (Smith, 2000). Bu tür pazarlama
çabalarının sonunda işletme satışların, dolayısıyla da kârlılığın artmasını beklemektedir. Bu
tür programlar, satışların arttırılmasının yanı sıra işletmeye veya ürünlerine karşı olumlu bir
imaj oluşturulabilmesi için de kullanılmaktadır. Nitekim popüler sosyal davaların veya hedef
tüketici kitlesini ilgilendiren konuların desteklenmesi durumunda işletme imajının güçlendiği
veya olumsuz imajın iyileştiği görülmüştür.
Webb ve Mohr (1998) amaca yönelik pazarlamaya olumlu tepki verecek sosyal
konularla ilgili bir müşteri kitlesinin varlığından söz etmektedir. Yapılan bir araştırmada,
tüketicilerin %76'sı uygun gördükleri bir olayı destekleyen işletme için normalde aldıkları
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markayı veya perakendeciyi değiştirebileceklerini belirtmişlerdir. Başka bir çalışmada ise
tüketicilerin %78'i bu işletmenin ürünlerini satın alma olasılıklarının daha fazla olduğunu ve
%54'ü ise bu ürünü fiyatı daha fazla olsa bile alabileceklerini ifade etmişlerdir (Mizerski ve
diğerleri, 2001: 28). Bu bulgular, amaca yönelik pazarlama uygulamalarında algılamaların,
satın alma niyetini etkilediğini göstermektedir. Dolayısıyla, reklamlarında sosyal davalara
ilişkin mesaj kullanan işletmelerin, kullanmayanlara oranla daha avantajlı olabilecekleri
düşünülebilir.
Amaca yönelik pazarlama eylemleri, işletmeye birtakım faydalar sağlamaktadır Bu
faydalar (Kotler ve Keller, 2006: 710; Meyer, 1999):


Toplumsal refahı arttırır.



Farklılaştırılmış bir marka yaratılmasında ve konumlandırılmasında etkili olur.



Müşteriler ile güçlü bağlar kurmaya yardımcı olur.


güçlendirir.

Devlet görevlileri ve diğer karar vericiler gözünde işletmenin imajını

İşletmenin çeşitli yatırım ve büyüme kararlarında etkili rol oynayan devlet
görevlilerinin işletmeye karşı olumlu tutum geliştirmesinin işletmeye yararlarının göz ardı
edilemeyeceği açıktır:


İşletme hakkında iyi niyet yaratır.



Çalışanların moralini yükseltir.



Çalışanların işletmeye bağlılığını arttırır.



Satışları arttırır.



Müşterilerin fiyat artışları karşısındaki toleransını arttırır.


İşletme ile tüketiciler arasında normal pazarlama ilişkilerinin çok ötesinde
kuvvetli ve özel bir bağ kurulmasını sağlar.
Yukarıda amaca yönelik pazarlama eylemlerinin işletmeye sağlayabileceği
faydalardan bahsedilmiş olsa da bu faydaların her zaman sağlanabileceği garanti edilemez.
Bunun yanı sıra, diğer pazarlama eylemlerinden tam anlamıyla soyutlanamayacağı için sadece
amaca yönelik pazarlama eylemlerinden elde edilen katkıyı ölçmek zordur.
Amaca yönelik kampanyaların planlanmasında uzun dönemli bir bakış açısına sahip
olmak, elde edilecek faydaların sürekliliğinde önem taşımaktadır. Amaca yönelik pazarlama
kısa dönemli olarak taktiksel amaçla kullanıldığında işletmeye ve desteklediği olaya sadece
kısa dönemde fayda sağlayacaktır. Oysa Avon uzun yıllardır stratejik olarak sattığı ürünlerin
gelirlerinin bir bölümünü meme kanseri araştırmalarını desteklemek için kullanmaktadır. Bu
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uygulamaları da insanların beyninde, “Avon meme kanserinin iyileştirilmesi ve erken
tanısında eğitici bir şirkettir” şeklinde yer etmesini sağlamıştır. Bu uygulamaların şirketin
satışlarını ne kadar etkilediği tam olarak söylenemese de imajına olumlu yönde katkı sağladığı
açıkça görülmektedir. Öte yandan, Meme Kanseri Vakfi Avon'un katkıları sayesinde hedef
kitlelerinin bilinç düzeyini arttırmış ve konu hakkındaki çalışmalarına ivme sağlamıştır.
Görülüyor ki uzun dönemli amaca yönelik pazarlama çalışmalarının etkisi daha fazla ve
kalıcıdır.
İşletmeler ekonomik çıkarlarına uygun düşen sosyal davaları savunulabilecekken
(Örneğin; Nike'ın spor yapan azınlık veya genç bayanları desteklemesi gibi), ekonomik
çıkarları ile bağlantılı gözükmeyen davaları da savunabilmektedirler (Örneğin; Timberland'in
sosyal adaletin sağlanması yönündeki kampanyaları gibi). Dava seçimi ile ilgili diğer bir
sorun ise birçok popüler davanın hâlen sponsorlarının bulunuyor olmasıdır. Örneğin
aralarında Avon, Ford, Estee Lauder, Revlon, Lee ve American Express gibi şirketlerin de
bulunduğu 300'den fazla işletmenin hâlen şirketleri ile meme kanserini bir şekilde
ilişkilendirdikleri bilinmektedir. Bunun bir sonucu olarak desteklemek için aynı davayı seçen
bir işletme, kendi markasının diğer markalar arasında kaybolup gittiğini görebilecektir.
Dolayısıyla yapılan yatırımlar istenilen etkiyi yaratamayacak ve boşa gitmiş olacaktır.
Örneğin; pankreas kanseri, deri, akciğer ve meme kanserinden sonra en ölümcül dördüncü
kanser türü olmasına karşın ya çok az destek almakta veya hiç destek almamaktadır. Bu tür
göz ardı edilmiş davalar da iyi birer seçenek olarak değerlendirilmelidir (Meyer, 1999).
Aynı zamanda desteklenecek olayın seçiminde hedef kitlenin önem verdiği konuların
belirlenmesi de önem taşımaktadır. Hem işletmenin, hem de müşterilerin benzer değerleri
paylaştığı davalarda müşterinin işletmeye duygusal anlamda daha çok bağlanacağı
söylenebilir. Bu nedenle hedef kitlenin beklentileri desteklenecek davanın seçiminde büyük
önem taşımaktadır. Ancak doğru olayı seçmek kolay olmayabilir. Örneğin bir sigara şirketinin
akciğer hastalıklarının azaltılması için çalışması inandırıcı ve etkileyici olmayacaktır (Meyer,
1999).
Amaca yönelik pazarlamada dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da kampanyayı
yürüten işletme ile ilişki kurulan dava arasındaki bağın açık olmasıdır. Bu bağın kurulmadığı
durumlarda, tüketiciler bu tür kampanyaların iyi niyeti konusunda şüphe duyacaklardır. Bu
nedenle amaca yönelik pazarlamada hayırseverlik kapsamında harcanacak fonların belli bir
hedefe odaklanması ve bu hedefin işletmenin çalışma alanıyla ilişkili olması daha büyük etki
yaratacaktır (Porter ve Kramer, 2002). İşletme, birçok dava ile ilgilendiğinde amaca yönelik
pazarlamanın yaratacağı olumlu etki tek bir konuda odaklanmadığı için azalacak, bu etki
davalar arasında bölünecektir. Bu nedenle birçok işletme sadece bir veya birkaç temel dava
üzerinde yoğunlaşarak hem uygulamayı kolaylaştırma yolunu seçmekte, hem de programın
yaratacağı etkiyi maksimize etmeye çalışmaktadırlar.

6.3.5. Yeşil Pazarlama
Geçtiğimiz yıllarda gelişmiş ülkelerdeki pazarlamacıların karşılaştıkları ve çözmeleri
gereken önemli sorunlardan birisi, çevreye zarar vermeyen uygulamaların gerçekleştirilmesi
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olmuştur. "Yeşil Hareket" olarak adlandırılan çevreyi koruma bilinci, toplumun belli bir
kesimi tarafından benimsenmiştir. Toplumun çevreye karşı bu hassasiyeti, işletmelerin de bu
konuya eğilmelerine, çevreye en az zarar verecek stratejileri geliştirmelerine ve gerekli
düzenlemeleri yapmalarına neden olmuştur (Odabaşı, 1992:4).
Bu gelişme pazarlama uygulamalarına da yansımaktadır. Pazarlama sisteminin amacı;
sadece tüketicilerin beklentilerini karşılayarak tatminlerini en üst düzeye çıkarmak değil;
yaşam kalitesini de en üst düzeye çıkarmak olmalıdır. Yaşam kalitesi; sadece ürünlerin nicelik
ve niteliği değil, aynı zamanda çevrenin kalitesi demektir.
Genel olarak yeşil pazarlama ya da çevreci pazarlama yaklaşımı, 'işletmelerin doğal
çevreyi daha fazla dikkate alarak gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetleridir' (Tarhan,
1996:17). Oxford Üniversitesi İşletme Sözlüğü'ne göre çevreci pazarlamanın tanımı şu
şekildedir: "İşletmelerin üretim, tanıtım ve dağıtım gibi temel pazarlama eylemlerini öncelikle
çevrenin faydasına olması amacıyla gerçekleştirdikleri pazarlama anlayışına çevreci
pazarlama yaklaşımı denmektedir" (Oxford, 2002). Boone ve Kurtz (2003) yeşil pazarlamayı
"çevresel olarak duyarlı olan ürünlerin üretimi ve tanıtımıdır" şeklinde tanımlarken Grove ve
diğerleri (1996) ise yeşil pazarlamayı "işletmenin ürünlerini tasarlamasını, tanıtmasını,
fiyatlandırmasını ve dağıtımını çevreye zararlı olmayacak şekilde gerçekleştirme çabalarıdır"
şeklinde tanımlamaktadır.
Yeşil pazarlamanın diğer bir boyutu ise yeşil işbirlikleridir. İşletme, çevreci vakıf ya
da dernekler ile işbirliği içine girerek çevreye karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirmeye
çalışabilir. Örneğin Kent Gıda, Oyak Bank, Aygaz, Migros gibi şirketler TEMA (Türkiye
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı); Eti, Tariş, Tetrapak,
Eczacıbaşı gibi işletmeler de ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme
Vakfı) ile işbirliğine girmişlerdir. Yeşil tüketici akımının belirli ürün gruplarına göre farlılık
gösterebildiği de görülmektedir. Örneğin; gıda, turizm, finansal hizmetler sektörü yeşil
pazarlama konusunda önemli ilerlemeler kaydederken, diğer sektörlerde aynı ilerlemeden
bahsetmek mümkün olmamaktadır (Grove ve diğerleri, 1996; Peattie ve Crane, 2005).
1989 yılında ABD'de Michael Peters Group tarafından 1000 kişi üzerinde
gerçekleştirilen bir araştırmada, katılımcıların çoğu, geçen yıl içinde çevreye zararlı
olabileceğini düşündükleri ürün veya paketleri almadıklarını belirtmişlerdir. Yine ABD'de
aynı yıl içinde gerçekleştirilen başka bir çalışmada katılımcıların %90'ından fazlası çevreyi
korumak konusunda istekli olan işletmelerin ürünlerini almak için özel çaba
gösterebileceklerini belirtmişlerdir(Mayer, Lewis ve Scammon, 2001). Diğer çalışmalar ise
tüketicilerin çoğunun ürünün çevreye olan etkisini değerlendirerek satın alma kararını
verdiklerini göstermektedir (Gerstman ve Meyers 1989; Wells ve Stoeckle, 1990).
1970 ve 1980'lerde meydana gelen bir dizi çevresel felaket tüketicilerin bu konudaki
duyarlılığını arttırarak satın alma güçlerini çevre kirliliğinin önlenmesi yönünde
kullanmalarına yol açmıştır. Buna karşın, bazı araştırmacılar, yeşil pazarlamanın beklenen
gelişmeyi gösteremediği ve tüketicilerden beklenen ilgi ve desteği sağlayamadığını
vurgulamaktadır. Toplumun bilinç düzeyinin, eğitim ve gelir durumunun düşük olması
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tüketicilerin yeşil pazarlamaya desteğini olumsuz etkileyebilmektedir. 1990 sonrasında
yapılan çalışmalarda yeşil tüketici sayısında çok az bir artış olduğu belirlenmiştir.
Yeşil pazarlama konularına karşı duyarlılık ile satın alma davranışı arasında büyük bir
fark olduğu çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur (Mintel, 1995; Peattie, 1999; Crane, 2000).
Diğer bir deyişle, insanlar çevreye karşı duyarlı olduklarını ne kadar söylerlerse söylesinler,
çevreyi korumak adına bir ürüne daha fazla para vermeyi veya o ürünü kullanmak için daha
fazla çaba harcamayı her zaman istemeyebilirler. Bunun sonucu olarak da yeşil ürünlerin
başarısının sınırlı kaldığı söylenebilir (Wong ve diğerleri, 1996).
Yeşil pazarlama kavramı en çok yeniden doldurulabilir, ozonla dost, çevreyle dost gibi
terimleri çağrıştırsa da bu kavramlarla sınırlı değildir, daha geniş kapsamlıdır. Bunun nedeni
yeşil pazarlamanın sadece ürün boyutu değil, tanıtım, fiyatlandırma, üretim, dağıtım, tedarik
gibi birçok boyutu da içermesidir. Yeşil pazarlama, geleneksel pazarlamanın aksine, ürünün
nasıl üretildiği ve ömrünün sonunda nasıl elden çıkarılacağı konuları, üzerinde durmaktadır
(Uydacı, 2002: 113).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletme, toplumun bir parçasıdır. Toplum olmazsa, işletmenin de devamlılığından söz
edilemez. Bu nedenle işletme toplumdan kazandığını toplumun iyiliği için topluma vermeli,
tüketicisini tatmin ederken tüm toplumun iyiliğini de göz önünde bulundurmalıdır. Toplumsal
pazarlama olarak adlandırılan bu yaklaşım, uzun dönemli bir bakış açısını gerektirmektedir.
Toplum daha iyi ve sağlıklı koşullara sahip oldukça, işletmeler de daha iyi durumda olacaktır.
Bu gerçekten yola çıkarak işletmelerin pazarlama eylemlerinde de kurumsal sosyal
sorumluluk bilincini taşımaları müşteri memnuniyetini ve bağlılığını da beraberinde
getirecektir.
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Bölüm Soruları
1.Kotler'ın toplumsal pazarlama tanımlamasında yer alan unsurlar nelerdir?
2. “İşletme toplumdan kazandığını toplumun iyiliği için topluma vermeli” düşüncesi neyi ifade
etmektedir?
3.” Stratejik hayırseverlik” kavramını açıklayınız.
4. Toplumsal gelişime katkı sağlayan ülkemizdeki sponsorluk örnekleri nelerdir?
5.Türkiye’de gerçekleştirilen amaca yönelik pazarlama uygulamaları hangileridir?
6. Pazarlamacıların işletme kârlılığı, tüketici istek ve ihtiyaçları ile toplumun uzun dönemli çıkarları
üzerinde odaklanarak bu üçü arasında bir denge kurmaları fikrine dayanan, 1970'lerde ortaya atılan
kavrama ne ad verilir?
a) Geleneksel pazarlama
b) Toplumsal pazarlama
c) Holistik pazarlama
d) Amaca yönelik pazarlama
e) Müşteri memnuniyeti
7. Türkiye' de Danone'nin ……………. ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü
"Gülümseyen Gelecek Ana sınıfları" projesi sayesinde 2004 yılından bu yana 81 ilde 250 anasınıfı
yapılarak 12,500 çocuk anaokulu eğitimine kavuşturulmuştur. Yukarıdaki boşluğa en uygun gelen
ifade hangisidir?
a) TEMA
b) TEGEV
c) ÇEVKO
d) UNİCEF
e) ÇYDD
8. İşletmelerin üretim, tanıtım ve dağıtım gibi temel pazarlama eylemlerini öncelikle çevrenin
faydasına olması amacıyla gerçekleştirdikleri pazarlama anlayışına ne ad verilir?
a) Çevreci pazarlama yaklaşımı
b) Geleneksel pazarlama
c) Lisanslı pazarlama
d) Çevresel çözüm paketi
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e) Yeşil nokta
9. İşletme, çevreci vakıf ya da dernekler ile işbirliği içine girerek çevreye karşı sosyal sorumluluğunu
yerine getirmeye çalışabilir. Örneğin Kent Gıda, Oyak Bank, Aygaz, Migros gibi şirketler
aşağıdakilerden hangisi ile işbirliğine girmişlerdir?
a) ÇEVKO
b) ÇYDD
c) TEMA
d) GREENPEACE
e) TEGEV
10. Aşağıdakilerden hangisi bir sponsorluk faaliyetidir?
a) Kuruluşun ihtiyacı olan bir yere bağışta bulunması
b) Kuruluşun karşılık beklemeden yardımda bulunması
c) Kuruluşun korunmaya muhtaç bir aileyi korumaya alması
d) Kuruluşun, tv, film, radyo gibi araçlarla yayınlarda bulunması
e) Kuruluşun ticari yarar sağlayacağı bir olayı desteklemesi

CEVAPLAR: 6-b, 7-e, 8-a, 9-c, 10-e
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7. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE PAZARLAMA
UYGULAMALARI -2-

123

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.
KURUMSAL
SOSYAL
UYGULAMALARI -27.1.

SORUMLULUK

VE

PAZARLAMA

Yeşil Ürün

7.1.1. Üretim Sürecinde Ürünler
7.1.2. Nihai Ürünler
7.2.

EU Flower

7.3. Yeşil Nokta
7.4. CE
7.5.

Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri

7.6.

Yeşil Fiyat

7.7.

Yeşil Dağıtım

7.8.

Yeşil Tanıtım

7.9.

Sinsi Pazarlama (Ambush Pazarlama)

7.10. Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinde Bulunmak İsteyen İşletmelere Öneriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yeşil ürünler hangileridir?

2)

Sinsi pazarlama (ambush pazarlama) ne demektir?

3)

Yeşil nokta neyi ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk ve Pazarlama
Uygulamaları -2-

İşletmelerde sosyal
sorumluluk ve pazarlama
yöntemleri öğrenilir.

Müşterilerin istek ve
ihtiyaçlarının karşılanması
için işletmelerde sosyal
sorumluluk ve pazarlama
yöntemlerinin öğrenilmesi
ile geliştirilir.
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Anahtar Kavramlar


Yeşil ürün



Nihai ürünler



EU flower



Yeşil nokta



Yeşil fiyat



Yeşil dağıtım



Yeşil tanıtım



Sinsi pazarlama (ambush pazarlama)
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Giriş
Pazarlama yönetimi ekonomik sorumlulukların ötesinde daha geniş sorumlulukları
kapsamaktadır. Sosyal bir disiplin olan ve toplumun yaşam standartlarını arttırmaya çalışan
pazarlama, toplumun refahı için kullanılan bir araçtır. Bu nedenle sosyal sorumluluk
pazarlamanın dışında tutulamaz. Bu noktadan hareketle, bu ünitede de kurumsal sosyal
sorumluluk ve pazarlama uygulamaları üzerinde durmaya devam edeceğiz.
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7.1. Yeşil Ürün
İşletmeler, azalan doğal kaynaklan göz önüne alıp üretim teknolojilerini yenileyerek
gerek üretim, gerekse kullanım aşamasında daha az doğal kaynak kullanmayı
hedeflemelidirler. Bu amaçla, ürünün ham maddesinden kullanım süresi boyunca harcadığı
enerjiye kadar her anlamda çevreci olması önem taşımaktadır. Yeşil ürün, tüketici açısından
da yeşil pazarlamanın en fazla dikkat çekebilecek boyutudur. Bu nedenle, yeşil ürün
geliştirilirken ürünlerin çevreye uyumları test edilmeli, yeniden kullanılabilir ürünlere öncelik
tanınmalı, ambalajlamada ve üretimde doğal kaynakların boş yere tüketilmemesi için çaba
harcanmalı ve tüketiciler, yeşil ürünler hakkında bilgilendirilerek yeşil ürünleri kullanmaya
yönlendirilmelidirler.
Kısaca; yeşil ürünlerin tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmesi, kullanılan
enerji kaynaklarının devamlılığını tehlikeye sokmaması, çevreye zarar vermediği konusunda
toplumdan kabul görmesi, ürünün kişinin sağlığını tehlikeye atmaması, kullanım ve tüketim
yoluyla çevreye zarar vermemesi gerekmektedir (Sezer, 1996).
Ekolojik ürünler de yeşil ürünlere örnek olarak verilebilir. Gereksiz ve çok miktarda
kimyasal kullanılmadan üretilen ürünler ekolojik ürünlerdir. Bu ürünler, tüketicilerin daha
sağlıklı besinler tüketebilmesine olanak sağlamaktadır. Şarj edilebilir piller, su ve elektrik
tasarrufu sağlayan çamaşır makineleri de yeşil ürünlere örnek olarak gösterilebilir.
Ağır sanayi, ürünleri ve atıkları ile çevreye en fazla zarar veren sektörlerin başındadır.
Buna karşın kendilerine yapılacak eleştirileri azaltmak amacıyla petrol, kimya, ilaç ve
otomotiv sektörleri çoğu zaman halkla ilişkiler kapsamında gerçekleştirdikleri yeşil pazarlama
uygulamalarını yoğun bir şekilde dile getirmektedirler. Ayrıca bu konudaki tepkileri en aza
indirgeyebilmek için ürünlerini sürekli geliştirerek çevreye daha dost ürünler üretme çabası
içindedirler. Örneğin, BP "ultimate" ürününü pazara sunmuştur. Otomotiv sektöründe de
benzin kullanımını en aza indirgeyecek teknolojilerin yanı sıra alternatif enerji kaynakları ile
çalışabilecek otomobiller araştırılmaktadır.
Yeşil ürünler; üretim sürecinde ürünler ve nihai ürünler olmak üzere iki başlıkta
incelenebilir (Uydacı, 2002):

7.1.1. Üretim Sürecinde Ürünler
Üretim süreci, ham maddelerin kullanımını, atıkların yönetimini ve temiz üretimi
kapsamaktadır. Temiz üretim, en az ham madde ve enerji kullanarak çevreye saygılı ürün
üretme biçimidir. Yeni ürün geliştirme çalışmalarında, yeşil üretime örnek olarak The Body
Shop International plh.'ın geliştirdiği ürünleri hayvanlar üzerinde test etmemesi ve çevresel
açıdan güvenli malzemeler kullanması gösterilebilir.
Üretim sürecinin planlanmasında seçilecek tedarikçilerin ve bu tedarikçilerin sağladığı
girdilerin yeşil olması büyük önem taşımaktadır. İşletmeler, satın alma kararlarında ikileme
düşebilirler. İşletmeler, düşük fiyatın çekiciliği ile yeşil girdilerin sağlayacağı fayda arasında
kararsız kalabilmektedirler. Burada verecekleri karar işletmelerin yeşil pazarlama stratejilerini
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ve diğer çevresel eylemlerini doğrudan etkileyecektir. Satın alma stratejisi çerçevesinde, çevre
ile ilgili katlanılan maliyetleri azaltmak için pazardaki fırsatlar sürekli olarak yeniden
değerlendirilmeli, çevreye daha az zarar verecek malzemeler araştırılmalı ve üretimde
kullanılmalıdır.
Üretim aşamasında ise her ne kadar şu an ulaşılması zor gözükse de sıfır atık ilkesi
benimsenmelidir. Atıklar en aza indirgenerek girdiler en etkin şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca,
atıkların geri dönüşümünü sağlayıcı önlemlerin alınması ve sistemlerin kurulması
gerekmektedir. Bu yolla atıklar tekrar üretim sürecine sokulabilecek veya başka faydalı bir
amaç için kullanılabilecektir. Su arıtma tesisi, katı atık arıtma tesisi geri dönüşümü sağlayıcı
uygulamalara örnektir. Ayrıca bazı atıklar yan sanayide kullanılabileceği için atık maddeler
başka işletmelere satılarak hem atıklar değerlendirilmiş olacak, hem de işletmeye finansal
destek sağlayacaktır. Örneğin, marangoz atölyeleri ya da mobilya üreticilerinin kullandığı
ağaç mamullerinin işlenmesi sonucu ortaya çıkan talaşın sunta üretimi yapan işletmelere
satılması hem ham madde açısından, hem de işletmenin maliyetleri açısından tasarruf
sağlayacaktır. Bu da çevreye duyarlı bir davranıştır.

7.1.2. Nihai Ürünler
Pazarda rekabetin yoğun ve ürünlerin birbirine çok benzer özellikler gösterdiği
durumlarda, yeşil ürünler rekabetçi üstünlük yaratabilecektir. Yeşil ürünler tüketiciye
doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermemeli (boyalar gibi bazı kimyasallar), enerji tasarrufu
sağlamalı, kullanım sonrasında tekrar değerlendirilebilir olmalı, ürün atığı zararsız olmalı,
özellikle gıdada renklendirici, tatlandırıcı ya da bozulmasını önleyici veya geciktirici katkı
maddelerini içermemelidir.
Ambalaj, ürünün bir parçasıdır. O nedenle ambalajın çevreye dost olup olmaması,
ürünün ne derece yeşil olduğunu belirleyen unsurlardan biridir. Ürün ambalajı; ürünün kolay
kullanımı, saklanması ve tanıtımı açısından kullanıcıya fayda sağlamaktadır. Özellikle
tüketicilere yönelik ürünlerde rakipler arasından sıyrılıp tüketici tarafından fark edilme ve
satın alınma endişesiyle işletmeler, ambalajlarının boyutlarını mümkün olduğunca büyük ve
olabildiğince gösterişli yaparak malzeme israfına neden olmaktadır. Bu da çevresel atığa
neden olmaktadır.
Yeşil pazarlama çerçevesinde gereksiz ambalajların azaltılması, çevre dostu ambalaj
malzemelerinin kullanılması, bir defadan fazla kullanılabilen ambalaj malzemelerinin
geliştirilmesi gibi önlemler alınmalıdır. Bu önlemleri alırken kullanılan malzemenin kıt veya
azalmakta olan kaynaklardan seçilmemesine; ambalaj malzemesinin üretiminde kullanılan
enerji düzeyine; ambalaj tasarım ve malzemesinin yeniden kullanım veya geri dönüşüme
uygun olup olmadığına, ambalajda kullanılan malzemenin her hangi bir bileşiminin geri
dönüşüm süreci içinde problem yaratıp yaratmayacağına dikkat edilmelidir (www.bcm.org.tr).
Procter &Gamble, CocaCola ve DuPont da yeşil pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak
yeniden kullanılabilir ve/veya geri dönüşümlü ambalajlar içinde ürünlerini pazara
sunmuşlardır (Quazi ve O'Brien, 2000).
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Türkiye'de ise ambalaj malzemesinde plastik kullanımından cam malzeme kullanımına
bir geçiş yaşanmaktadır. Özellikle konserve ve meyve sularında bu değişim rahatlıkla
gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra sıvı ürünlerin ambalajlarında Tetrapak kutularının
kullanılması da yeşil pazarlama açısından önemlidir. Bulaşık makinesinde kullanılmak üzere
deterjan, parlatıcı ve bulaşık makinesi tuzunu bir arada içeren üçü bir arada yoğunlaştırılmış
tabletler, sulandırılarak kullanılan yoğunlaştırılmış temizlik ürünleri ambalaj tasarrufu
sağladıklarından yeşil pazarlama uygulamaları arasında yer almaktadır. Ayrıca bazı perakende
mağazaları naylon torba yerine geri dönüşümlü kâğıt ya da kumaş torba kullanımına
geçmişlerdir. Bu konudaki en büyük sorun, Türkiye'de ambalaj atıklarının geri dönüşümünü
sağlayacak altyapının, bilincin oluşmamış olması ve tüketici alışkanlıklarını kırmakta
yaşanacak zorluklardır. Bu da geri dönüşümlü ambalaj malzemesinin kullanılmasına karşın
kullanılan malzemeden tekrar yararlanılmasında engel oluşturmaktadır.
Ürünün yeşil olup olmadığını belirten birtakım etiketler kullanılmaktadır. Yeşil etiket
ya da eko-etiketleme olarak adlandırılan bu etiketler, bir ürünün çevreye dost olduğu
konusunda tüketicileri bilgilendirmektedir. Üçüncü bir tarafça belirlenen ölçütlere uygunluğu
açısından ürünün çevresel etkileri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucunda ürünlere
eko-etiket verilir. Bugün için çevre etiketi kapsamındaki ürün grupları deterjanlar, boyalar,
vernik ve cilalar, çamaşır ve bulaşık makineleri, piller, ampuller, inşaat malzemeleri, yapay
gübreler, tuvalet kâğıtları, emici kâğıtlar ve ofset baskı kâğıtlarıdır. Gıda maddeleri, içecekler
ve ilaçlar bu kapsam dışında tutulmuşlardır.
Birçok ülke kendine özgü yeşil etiketler kullanmaktadır. Örneğin; Almanya'da "Mavi
Melek" etiketi 1978-1991 yıllarında kullanılmış, 1991 yılından itibaren ise 'Yeşil Nokta"
uygulanmaya başlanmıştır. 1994 yılında ise Avrupa Birliği çevre etiketi olarak "CE" ve "EU
Flower" amblemlerini kullanmaya başlamıştır. Japonya, Kore, Hindistan "Eko Mark;"
Kanada, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya "Environmental Choice" çevre etiketlerini
kullanmaktadır. Ayrıca Nordik Ülkeleri 'White Swan"; A.B.D. "Green Seal"; Avusturya
"AustrianEco-Label"; Singapur "Green Label Singapore"; Fransa, "NF-Environnement" ve
Hollanda "StichtingMilieukeur" çevre etiketlerini kullanmaktadır. Farklı ülkelerin farklı çevre
etiketleri kullanmasının yanı sıra farklı ürün grupları için de farklı çevre etiketleri
kullanılabilmektedir. Örneğin; tekstil alanında en yaygın kullanılan etiket “Eko-Teks 100”dür.
Çok sayıda farklı etiketin olması ve bu etiketlerin farklı ölçütler kullanılarak verilmesi
eko-etiketler konusundaki en önemli sorundur. Bu da karışıklığa ve etiketlerin etkinliğinin
azalmasına yol açmaktadır. Kullanılan ölçütler; üretimde kullanılan teknolojiden, ürünün ne
kadar enerji harcadığına ve ürün ömrü sonunda atıkların nasıl elden çıkarılacağına kadar
uzanmaktadır (www.bcm.org.tr). Dünyada kullanılan yeşil etiketlere ilişkin bazı örnekler
aşağıda yer almaktadır.

7.2. EU Flower
EU Flower, Avrupa Komisyonu tarafından üstün çevre kalitesini temsil eden bir
etikettir. Birçok ürün ve hizmet grubunda kullanılmaktadır. Etiket, Avrupa Birliği üye
ülkelerinde, Norveç ve Liechtenstein'de kullanılmaktadır.
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7.3. Yeşil Nokta
Çeşitli tüketim mallarından kaynaklanan atıkların (ambalaj malzemeleri esas olmak
üzere) üretici işletmeler tarafından, doğayı kirletmemek amacıyla toplanması taahhüdünü
ifade etmektedir. Almanya'da ambalajların çevreye zararlı olmayan ve yeniden
değerlendirilebilir malzemeden üretilmesi, birden fazla kullanımı veya ham madde olarak
sanayide yeniden değerlendirilebilmesi ve ambalaj atıklarının genel çöp kapsamından
çıkarılmasının sağlanması amacıyla 12 Haziran 1991 tarihinde "Ambalaj Atıklarının
Önlenmesi Yönetmeliği" yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte, üretici ve satıcılara,
nakliye ambalajlan, dış ambalajlar ve satış ambalajlarını müşteriden geri alma ve yeniden
kullanma veya genel çöp sistemi dışında ham madde olarak yeniden değerlendirme
yükümlülüğü getirilmektedir. Bu çerçevede oluşturulan sisteme dâhil olmak ve Yeşil Nokta'yı
kullanabilmek için iki yol bulunmaktadır. Birincisi sisteme üye olmak, ikincisi sisteme üye
olmadan "Yeşil Nokta Kullanım Hakkı Mukavelesi" imzalamaktır.
“Yeşil Nokta, en küçük lO mm çapında, yeşil veya yeşilin kullanılmasının mümkün
olmadığı durumlarda herhangi bir tek renkte olup, ürünün birinci ambalajı üzerine tüketicinin
kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde olmak kaydıyla istenilen yere veya yerlere
basılabilmektedir. Sağlığa zararlı veya çevreyi kirletecek maddeler ihtiva eden veya bunlarla
yapıştırılmış ambalajlar uygulama kapsamı dışındadır." (www.dtm.gov.tr).

7.4. CE
Bir ürünün CE işaretini taşıması güvenlik, sağlık, çevre, tüketicinin korunması ile ilgili
temel koşulları yerine getirdiğini göstermekte ve o ürünün AB bünyesindeki ülkelerde hiçbir
engel ile karşılaşmaksızın dolaşımını sağlamaktadır. CE işareti bir kalite markası değildir.
Avrupa'ya uygunluk anlamına gelmektedir (www.kosgeb.gov.tr/Ekler/Dosyalar/Bilgi
Bankasi/43/CE%20ISARETI%20NEDIR.doc).CE İşareti, tüketiciye bir kalite güvencesi
sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir.

7.5. Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri
Çevreciliğin yükselen bir değer olması, bu konuyla ilgili işletmelerin çevresel
performans ve güvenliğini sağlayacak yönetim süreci oluşturmalarında yol gösterici çeşitli
sistemlerin geliştirilmesinde etkili olmuştur. Bunlardan en bilineni ve yaygın olarak kullanılan
"Çevre Sistem Belgesi" olarak adlandırılan ISO 14000 serisidir. ISO 14000, uluslararası
düzeyde görüş birliğine varılmış ve tamamen isteğe bağlı standartlar dizisidir (Quazi ve
diğerleri, 2001). ISO 9000 kaliteye odaklanırken, ISO 14000 çevreye odaklandığından çıkar
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grubu sayısı artmaktadır (Mohamed, 2001). Çevresel performansın geliştirilmesi ISO
14000'in anahtar terimidir. ISO 14000, işletmelerin eylemlerinde düzenli ölçüm, gözlem ve
kayıtların tutulmasını gerekli kılmaktadır (Corbett ve Pan, 2002).
Ayrıca İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından geliştirilen BS 7750 "Çevre Yönetim
Sistemi Özellikler ve Kullanım Kılavuzu" ve BS 7750'ye dayanılarak Avrupa Komisyonu
tarafından hazırlanan EMAR (Europes' Management and Audit Regulation -Eko Yönetim ve
Denetim Yönergesi) ve EMAS (Eco Yönetim ve Denetim Programı) diğer çevre standartları
belgeleridir (Baki ve Cengiz, 2002).

7.6. Yeşil Fiyat
Fiyatlandırmanın belirlenmesindeki en önemli ölçüt maliyetlerdir. Yeşil ürünlerin ise
maliyetler konusunda bazı dezavantajları bulunmaktadır. Yeşil uygulamalar ilk aşamada
büyük yatırımlar gerektirmektedir. Bu durum fiyatlara yansıtılmaktadır. İşletmeler bunun
faydasını çoğu zaman uzun dönemde görebilmektedir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki
işletmeler atık yönetimi, düşen fire oranları, geri dönüşümlü ambalajlar, tekrar doldurulabilir
ürünler yoluyla maliyetlerini düşürebilmekte, enerjide tasarruf sağlayabilmektedirler. Yeşil
fiyatın önündeki bir engel de çevreye duyarlı olsa da bunun için daha fazla para ödemeye
isteksiz ya da alım gücü yetersiz tüketicilerdir. Bunun üstesinden gelebilmek için yeşil ürünün
mevcut ürünlerden daha kaliteli olduğu ve sağlayacağı faydalar (bireysel ve toplumsal)
konusunda tüketiciler ikna edilmelidir. Ayrıca toplumun yeşil ürünlerin faydaları hakkında
bilgilendirilmesi de yeşil fiyatların kabul edilebilirliğini arttıracaktır.

7.7. Yeşil Dağıtım
Küreselleşmenin ve buna bağlı olarak ticaretin artması günümüzde dağıtım
kanallarının önemini arttırmıştır. Dolayısıyla çevreyi korumak için dağıtım kanallarıyla ilgili
de bazı önlemler alınması gerekmektedir. Yeni ürünlerin çıkması, seçeneklerin artması ve
tüketim toplumuna doğru yöneliş tüketimi körüklemiştir. Daha fazla ürün satın almak isteyen
tüketiciler daha önce kullandıkları ürünleri elden çıkarmak istemekte ancak zaman
kısıtlılığında dolayı kullanmış oldukları ürünlerin elden çıkarma maliyetlerini (maddi, zaman,
insan gücü maliyeti) yüklenmeyi istememektedirler. Bu durumda tüketicilere satın almada
kolaylık sağlamanın yanı sıra kullanma sürecinin sonunda ürünlerin ve ürün ambalajlarının
geri dönüşümünü sağlayacak bir sistemin uygulamaya konulmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle
'eskisini getir, yenisini al' gibi kampanyalar, iki yönlü ürün akışına izin verdiği için daha cazip
gelmektedir. Bunu sağlayabilmek için toptancı ve perakendecilerin de işbirliği içinde
çalışması gerekmektedir. Nitekim geri dönüşümlü ürün ve ambalajların taşınması ve
saklanması dağıtım kanalı üyeleri açısından ek bir maliyeti gerektirmektedir. Ancak
işletmeler, tüketicilerin bu ürünleri nasıl elden çıkaracaklarını bilmemelerinden kaynaklanan
sorunları çözerek müşteri ilişkilerini geliştirebilirler.
Ürünün fiziksel dağıtımı konusunda ise işletmeler yakıt, gürültü, hava kirliliği ve
trafik tıkanıklığı konularında hassas davranmalıdırlar. Örneğin, az yakıt harcayan ve/veya
çevreye dost yakıt kullanan araçlar tercih edilmeli, egzoz emisyon düzeyleri sıklıkla kontrol
edilmeli, fabrika ve satış yeri seçiminde fiziksel dağıtımı kolaylaştıracak ve kaynak tasarrufu
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sağlayacak önlemler alınmalı, trafik akışını aksatacak uygulamalardan kaçınılmalı ve ürünleri
parti parti göndermek yerine mümkün olduğu durumlarda ürünlerin toplu taşınması
sağlanmalıdır.

7.8. Yeşil Tanıtım
Tanıtım, işletmenin kendi içinde ve paydaşlarıyla kurduğu iletişimdir. Yeşil tanıtım,
işletmenin sahip olduğu olumsuz imajı iyileştirmeye yönelik olabileceği gibi, "çevre dostu
işletme" imajı yaratmak, yeşil ürün hakkında bilgi vermek ve tüketicileri bu konuda
bilinçlendirerek yeşil ürünlerin tercih edilmesini sağlamak için de yapılabilmektedir. Bu
amaçla, reklam kampanyaları düzenlenmekte, satış arttırma ve halkla ilişkiler çabalarında
bulunulmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, iletişimde kullanılan
mesajların, araçların ve yöntemlerin işletmenin diğer yeşil uygulamalarıyla uyum içinde
olmasıdır. Geri dönüşümlü ambalajın önemini vurgulayan bir mesajın broşürler ile her önüne
gelene dağıtılması çevre kirliliğine yol açacaktır. Hedef kitlesine ulaşamayan broşürler daha
okunmadan çöpe gidecek ve kaynak israfına yol açacaktır.
Yeşil tanıtım eylemlerinin inandırıcı olabilmesi için uzun dönemli olması
gerekmektedir. Bu nedenle kısa dönemli olan satış arttırma çabaları etkili ve inandırıcı
olmamaktadır (Uydacı, 2002: 130). Satışçılar ise ürünün yeşil özelliklerini ve bunların
sağlayacağı faydaları müşteriye anlatarak yeşil ürünün tercih edilmesinde yardımcı
olmaktadır. Fakat bunu yaparken satışçıların kullandıkları materyallerin de mümkün
olduğunca çevreyle dost olması gerekmektedir. Örneğin; tanıtım broşürlerinin kâğıda
basılmaktansa elektronik posta ile dağıtılması daha uygun olacaktır. Halkla ilişkiler
eylemlerinde de işletmenin yeşil uygulamaları çalışanlara, tüketicilere ve diğer paydaşlara
duyurulmalıdır.
Yeşil ürünlerin tanıtımında ürün tanınmış bir markaya sahip ise mesajda iddia edilen
çevrecilik faydası daha fazla kabul görebilecektir Bunun bir nedeni, birçok üründe, birçok
yeşil etiket uygulamasının bulunması; bunun da tüketicinin kafasını karıştırması ve tüketicide
şüphe yaratmasıdır. Bu nedenle tüketici, kalitesini bildiği ve güvendiği markaların çevrecilik
uygulamalarına daha fazla inanacak ve güvenecektir.

7.9. Sinsi Pazarlama (Ambush Pazarlama)
Amaca yönelik pazarlamada olduğu gibi sinsi pazarlamada da işletme sosyal bir olay
ile ilişkilendirilir. Fakat amaca yönelik pazarlamadan farklı olarak sinsi pazarlamacılar sosyal
davaya ya da olaya maddi bir katkıda bulunmazlar. Sinsi pazarlama, "bir işletmenin kendini
bir olay ile dolaylı yoldan ilişkilendirerek en az bir sponsor olmanın sağlayacağı tanımdık
avantajının bir kısmını elde etmeye yönelik planlı çaba ve kampanyalardır" (Sandler ve Shani,
1989: 11). Diğer bir deyişle, sinsi pazarlama savunulan olaya sadece sözle destek verip
finansal yardım yapmamak anlamına gelmektedir (Mizerski ve diğerleri, 2001: 28).
Çoğunlukla seyirci ilgisinin çok yoğun olduğu, dolayısıyla da potansiyel kazançların fazla
olacağı olaylarda sinsi pazarlama uygulamalarına rastlanmaktadır. Dünya kupaları ve
olimpiyatlar sinsi pazarlama uygulamaları için uygun bir ortam olarak karşımıza çıkmaktadır.
2002 Kış Olimpiyatlarından bir sinsi pazarlama örneği aşağıda görülebilmektedir. Çok küçük
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bir bira şirketi olan Schirf Brewer, kamyonlarına bir resim koyarak Olimpiyat oyunları ve
kendisi arasında bir bağ kurmayı başarmıştır ve Olimpiyat kelimesini ve beş halkadan oluşan
logoyu kullanmayarak bunu yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir.
Sinsi pazarlama uygulamalarında bir işletme çok büyük miktarlarda para vererek bir
olayın resmi sponsoru olurken (genellikle spor karşılaşmalarında), onun rakibi olan diğer bir
işletme sponsorluk ücretini vermeden ancak hiçbir kanuna da karşı gelmeyecek şekilde
yaratıcı fikirler geliştirerek kendini o olayın sponsorlarından birisi olarak gösterebilir (Sauner,
2002). Tabi bu durum para verip de sponsorluk yapanlar açısından hiç de istenilen bir durum
değildir. Çünkü ticari sponsorluklarda çok önemli miktarlarda para sadece rakiplerin olmadığı
bir alanda kendini gösterebilmek, pazar bilinirliği ve marka imajı yaratabilmek için
ödenmektedir. Böyle bir durumda bazı işletmelerin hiç para ödemeden bu olaya ortak
olmaları sponsor işletmeler açısından istenmeyecek bir durumdur. Çünkü sinsi pazarlama
uygulamalarında bulunan işletme, ilgiyi sponsorun üzerinden çekerek sponsorluğun
sağlayacağı faydaları da azaltabilecektir. Sinsi pazarlama yaklaşımı bazı algıları geliştirmede
amaca yönelik pazarlama kadar etkili olamamaktadır (Mizerski ve diğerleri, 2001: 41).
Seyirci kitlesinin ve sponsorluk ücretlerinin artmasıyla birlikte sinsi pazarlama
uygulamaları da neredeyse bir sanat şeklini almıştır (Sauner, 2002). Sinsi pazarlama yasalara
aykırı olmamakla birlikte bazı durumlarda yasaları da çiğneyebilmektedir. En basit şekliyle
sinsi pazarlama olay ile ilişkili tasarım ve logoların izinsiz bir şekilde kullanımı olarak
gerçekleşebilir. Fakat genellikle, daha kurnazca uygulamalarla olayın esas sponsorunun kim
olduğu konusunda hedef kitle yanıltılmaya çalışılmaktadır (Russell, 1996).
Bu konudaki en önemli örneklerden birisi ise Nike şirketinin 1996 Atlanta
Olimpiyatları'nda gerçekleştirdiği sinsi pazarlama çalışmalarıdır. Resmi bir sponsorun 50
milyon Amerikan Doları ödediği olimpiyatlarda Nike bütün şehri Nike afişleri ile donatarak
tam stadyuma bakan çok büyük bir Nike merkezi inşa etmiş ve herkese karşılaşmalarda
sallamaları için Nike bayrakları dağıtmıştır. Bu uygulamalar olimpiyatlar sonrasında Nike'ın
birçok kişi tarafından olimpiyatların resmi sponsoru olduğunu düşünmesine yol açmıştır.
Fakat Nike'ın gerçekleştirdiği bu uygulamalar Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin
güvenilirliğini zedelemiş ve FIFA gibi diğer kuruluşları sinsi pazarlama stratejileri konusunda
daha güçlü önlemler almaya itmiştir (Syed, 2005).
Hayırseverlik anlayışını temelinde barındırmayan ve rakiplerin belirli bir olay için
harcadıkları para ve güçten faydalanarak hiçbir ek maliyete katlanmadan prim yapmaya
yönelik bu uygulamanın ahlaki açıdan uygunluğu tartışma konusudur. İlk bakışta işletmenin
birtakım olaylara destek olduğu fikrini uyandırsa da aslen işletmenin yakından uzaktan böyle
bir toplumsal olaya destek olmasının söz konusu olmadığı uygulamaları içerir. Bu nedenle de
topluma faydasının olmamasının yanı sıra belli bir davayı destekleyen işletmelerin de
hevesini kırmaktadır. Özetle dışarıdan sosyal sorumluluk davranışı gibi görünse de sosyal
sorumluluk çabalarını olumsuz etkileyen bir uygulamadır.
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7.10. Sosyal
İşletmelere Öneriler

Sorumluluk

Faaliyetlerinde

Bulunmak

İsteyen

Bir işletmenin sosyal sorumluluk stratejisi; işletme hedef ve değerleri doğrultusunda
faaliyette bulunduğu sektörün ve hedef kitlesinin özelliklerine ye beklentilerine uygun
olmalıdır. Sosyal sorumluluk stratejisinin başarısında bazı genellemeler yapmak mümkündür.
Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Çünkü onların
davranışı, astlar için bir model oluşturmakta ve bütün çalışanlara bir mesaj iletmektedir.
Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, paydaşların katılımı ile oluşturulmalıdır.
Kurumsal sosyal sorumluluk işletme genel kurallarını yürürlüğe koymaktan çok daha fazlasını
ifade etmektedir. Aynı zamanda paydaşların değer ve kurallarını anlamayı gerektirir (Smith,
2003).
Buna benzer sorular yatırımcıları, çalışanları ve diğer paydaşları tatmin etmeye
yönelik olarak geliştirilen kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları için de gereklidir.
Konuya genel olarak bakıldığında işletmelerin sosyal sorumluluk projelerinde başarıyı
yakalamaları birtakım koşullara bağlıdır:

İşletmeler, uyguladıkları sosyal sorumluluk projelerini halkın ihtiyaç ve
duyarlılıkları çerçevesinde gerçekleştirmelidir.

Uygulanacak projelerin halkın ihtiyacına yönelik olmasının yanı sıra
işletmelerin faaliyet alanları ile de uyumlu olması gerekmektedir.


İşletmeler, deneyimli ve bilgili oldukları alanda projeler oluşturmalıdır.


Seçilen proje konusu uzun süreli, sürdürülebilir ve uluslararası alanda da
uygulanabilir olmalıdır.

Seçilen proje konusu, rakip işletmeler ya da sektör dışındaki diğer işletmeler
tarafından işlenen bir konu olmamalıdır. Diğer bir deyişle, proje konusu seçiminde
farklılaşmaya özen gösterilmelidir. Bunun bir nedeni, tüketicilerin işletmeleri uygulamakta
oldukları projelere bağlı olarak konumlandırma eğiliminde olmalarıdır. Daha önce başka
işletmeler tarafından desteklenmiş, ancak şu anda kullanılmayan bir davanın başka bir işletme
tarafından tekrar desteklenmeye başlanması, işletmenin daha önce bu davayı desteklemiş olan
işletmelerle karıştırılmasına yol açabilecektir. Bu da projenin işletme için etkinliğini
azaltacaktır.

Seçilen proje konularının az sayıda olması projeyle işletmeyi tüketici gözünde
bağdaştırmak açısından önemlidir.

Uygulanan proje ne kadar başarılı olursa olsun iletişimi doğru ve etkin
yapılmadığı zaman işletmeye değer katmayacaktır. Bu nedenle, iletişimin sürekliliği
sağlanmalıdır. Bu amaçla kullanılabilecek tüm iletişim kanallarından faydalanılmalıdır.
Ancak bu eylemlerin sıklığı hedef tüketiciyi bıktırmayacak derecede olmalıdır.
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Projelerde etkinlik ölçme ve değerlendirme uygulamalarına gidilmeli, bunun
için gerekli raporlama ve ölçme sistemleri geliştirilmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplum daha iyi ve sağlıklı koşullara sahip oldukça, işletmeler de daha iyi durumda
olacaktır. Bu gerçekten yola çıkarak işletmelerin pazarlama eylemlerinde de kurumsal sosyal
sorumluluk bilincini taşımaları müşteri memnuniyetini ve bağlılığını beraberinde getirecektir.
İşletme yöneticilerinin kısa dönemde elde edebilecekleri sonuçlara ve başarılara
odaklanmaları toplumsal pazarlamanın yaygınlaşmasında bir engel oluşturmaktadır.
Yöneticilerin uygulanan strateji ve taktiklerin başarısını, kârlılık ve pazar payı artışları ile
ölçmesi ve bu ölçümleri kısa dönemde yapması etkileri uzun vadede görülecek toplumsal
pazarlama uygulamalarının öneminin küçümsenmesine neden olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.Yeşil ürünün özellikleri nelerdir?
2.Üüretim sürecindeki yeşil ürünlerin özellikleri nelerdir?
3.Yeşil pazarlama çerçevesinde ambalajlamada nelere dikkat edilmelidir?
4.Yeşil ürünlerin maliyetler konusundakidezavantajları nelerdir?
5. Sinsi pazarlama nedir? Örnek vererek açıklayınız.
6. Aşağıdakilerden hangisi yeşil ürün geliştirilirken uyulması gereken unsurlardan biridir?
a) Kullanılan enerji kaynaklarının devamlılığını tehlikeye sokmaması
b) Toptancı ve perakendecilerin de işbirliği içinde çalışması
c) İşletmelerin yakıt, gürültü, hava kirliliği ve trafik tıkanıklığı konularında hassas
davranmaması
d) İlgiyi sponsorun üzerinden çekerek sponsorluğun sağlayacağı faydaları azaltması
e) Sektörün ve hedef kitlesinin özelliklerine ve beklentilerine uygun olmaması
7. Hangisi yeşil ürünlere örnek olarak gösterilmez?
a) Ekolojik ürünler
b) Ağır sanayi ürünleri ve atıkları
c) Şarj edilebilir piller
d) Su ve elektrik tasarrufu sağlayan çamaşır makineleri
e) Geri dönüştürülmüş poşetler
8. Yeşil ürünler hangi başlık altında incelenir?
a) Marka ürünler
b) Garanti Ürünler
c) Nihai ürünler
d) Değiştirilmeyen ürünler
e) Duygusal Çekim Yaratan Ürünler
9. Sıfır Atık ilkesi ne demektir?
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a)Kısıtlı kaynakların etkin şekilde kullanılmaması
b) Atıkların geri dönüşümünü sağlayıcı önlemlerin alınmaması
c) Atık maddelerin başka işletmelere satılmaması
d) Atıkların en aza indirgenmesi
e) Atıkların tekrar üretim sürecine sokulamaması
10. 1991 yılından itibaren Almanya çevre etiketi olarak aşağıdakilerden hangisini
kullanmaktadır?
a) "CE" ve "EU Flower"
b) "Eko-Teks 100"
c) "NF-Environnement"
d) "Environmental Choice"
e) “Yeşil Nokta”

CEVAPLAR: 6-a, 7-b, 8-c, 9-d, 10-e
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8. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE MARKA İMAJI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE MARKA İMAJI

8.1.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Marka İmajı

8.2.

Sosyal Sorumluluk Uygulamalarıyla Oluşturulan Marka İmajı

8.3.

Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Marka Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal sorumluluk uygulamalarının marka imajı oluşturmadaki rolü nedir?

2)

Sosyal sorumluluk kampanyaları kurumsal marka algısını nasıl etkiler?

3)

Marka imajı ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal sosyal sorumluluk
ve Marka İmajı
uygulamaları ile marka
imajını geliştirmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal sorumluluk
kampanyaları ile kurumsal
marka algısı değiştirilmeye
çalışılır.
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Anahtar Kavramlar


Marka imajı



Kurumsal marka yönetimi



Kurumsal algı
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Giriş
Markalaşma olgusunun en önemli avantajı, firmaları fiyat rekabetinden kurtarmasıdır.
Gelişmiş teknolojileri ile aynı veya birbirine çok benzer özelliklere sahip mal ve hizmetleri
aynı koşullarda piyasaya sunan firmaların, tüketiciyi kendi ürününü almaya yöneltebilmek
için başvurdukları yöntem; özellikleri aynı olan ürünlerini tüketicinin zihninde
farklılaştırabilmek olmuştur. Bu nedenle, başta reklam ve halkla ilişkiler olmak üzere
geleneksel pazarlama iletişim araçları yanında, iyi birer kurumsal ve küresel vatandaş
oldukları mesajını vermek ve insanları buna inandırmak amacıyla KSS uygulamalarına
başvurmaktadırlar. Bu nedenle bu ünitede kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin marka
imajına olan olumlu etkileri açıklanmaya çalışılacaktır.
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8.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Marka İmajı
Peter Drucker'ın "Yeni Gerçekler" adlı kitabında belirttiği gibi; artık günümüzde,
üretim olanaklarının çok kısıtlı olduğu "takas ticareti" dönemi ile, atölyelerin sanayi
işletmelerine dönüştüğü ve meydana gelen büyük üretim artışlarıyla arz ve talebin
dengelendiği "rekabetçi ticaret" dönemi geride kalmış, "hasmane ticaret" dönemi başlamıştır.
Artık şirketlerin amacı "kâr maksimizasyonu", yani en çok kârı elde etmek değil, rakipleri
imha etmektir. Önce rakipler yok edilecek veya ezilecek, kâr daha sonra düşünülecektir.
Oyunun kuralları ise tamamen değişmiştir. Geçmiş dönemin paradigmasını oluşturan kâr
maksimizasyonu, daha az kazanan rakiplerin de varlığını sürdürmeye devam etmesi ve
rekabetin daha da keskinleşmesi anlamına gelmektedir.
Ancak, pasta hâlâ aynı pastadır ve kişi başına düşen dilimler giderek incelmekte ve
kimseye yetmemeye başlamaktadır. Önceden aynı pastadaki (Lewis, 2003:4)
http://www.mori.com/pubinfo/sl/repulation-and-csr.pdf, (03.08.2005) sahipsiz dilimlerden
daha çok yiyebilmek için uğraşan işletmeler, günümüzde bu sahipsiz dilimlerin neredeyse
kalmamasıyla, birbirlerinin dilimlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu noktada kurumsal sosyal
sorumluluk, işletmeler açısından hem birbirlerinin dilimlerini kapabilmelerinde, hem de ve
belki de daha önemlisi pastanın daha da büyümesinde etkili olan stratejik bir anahtar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bir firmanın sosyal sorumluluğunu yerine getiriyor olup olmaması ise,
yapılan araştırmalara göre tüketicilerin ve müşterilerin satın alma tercihlerinde giderek daha
fazla belirleyici bir rol oynamaktadır. Böylece firma ve markalar, olabildiği kadar çok insanı
(tüketicileri, müşterileri ve sadık müşterilerini) rasyonel, duygusal ve etik açılardan sürekli bir
etki altına alarak rakiplerinden sürekli olarak koparmaya ve onlardan kurtarmayı
planlamaktadırlar. Çünkü belirli markaları seven insanlar o markaları ve ürünleri fiyatlarını
çok fazla dikkate almadan hatta daha pahalı olsalar bile uzun süreli olarak tercih
etmektedirler.
Bu şekildeki ekonomik bir bakış açısının yanında, ticaret hayatında hep önemli olmuş
olmakla birlikte, günümüzde hiç olmadığı kadar önem kazanan, işletmelerin en değerli varlığı
hâline gelen iki kavram; Robert Bosch'un da ünlü sözüyle (güvenlerini kaybetmektense para
kaybetmeyi tercih ederim) çok iyi ifade ettiği, güven ve itibardır. Güven ise sadece ve sadece
iletişimle, etkileşimle, empatiyle ve paylaşımla kazanılabilir. Bu yüzden de daha önce tüketici
ve toplumla merhaba demeden alışveriş yapan işletmeler, sanayi toplumu, teknoloji toplumu
ve günümüzdeki bilgi ve iletişim toplumunda artık merhaba demenin de yetmeyeceğini, bu
güven ve itibarı kazanmak için, gerçekte kim olduklarını, yani kendilerini ortaya koymak
zorundalar olduklarını fark ediyorlar. Çünkü tüketiciler artık satın aldıkları ürünün arkasında
kimin, nasıl bir kişinin, olduğunu ve ürününü kullanarak kimin iş yapma şekline artı bir oy
verdiklerini daha çok bilmek (Lois ve Deborah, 2005:141) istiyorlar. Bu noktadaysa
Macleod'un da belirttiği gibi işletmeler açısından artık çift yönlü iletişime, dinlemeye ve
ilgilenmeye; satmak ve söylemekten daha çok zaman ayırmak gerekmektedir.
Bu çabaların bir sonucu olarak halkla ilişkiler günümüzde kurumsal iletişim hâline
dönüşmekte ve kurumsal veya markasal iletişim gerek kurumsal sürdürülebilirliğin gerekse
pazarlamanın en önemli lokomotifi hâline gelmektedir. Bu yüzden de sosyal sorumluluk
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farklılaştırma, saygınlık ve itibar yaratma, şeffaflık sağlama, empati kurma ve katkıda
bulunma işlevleriyle hem kurumsal hem de markasal amaçları gerçekleştirmede bir mihenk
taşı görevini üstlenmektedir.

8.2. Sosyal Sorumluluk Uygulamalarıyla Oluşturulan Marka İmajı
Modern yönetimler son dönemlerde güçlenen manevi ya da etik boyutu bünyelerine
almak zorunda kalmışlardır. Müşteri, çalışanlar, hükümet, baskı grupları, gazeteciler,
yorumcular, piyasaya mal temin edenler, hissedarlar, tüketiciler işletmenin toplumdaki yerinin
ne olduğunu önemser. İşletme topluma nasıl bir katkıda bulunduğunu sadece kâr-zarar
bilançoları açısından değil, toplumdan alıp götürdükleri ve yerine neler getirdiği açısından da
sorgular. Dolayısıyla toplumsal olaylarda, işletmenin üstlendiği gönüllü faaliyetler ve sosyal
sorumluluk kampanyalarında yer almak giderek önem kazanmıştır (Pringle ve Gordon, 2001,
s.39). Özünde etik ya da manevi bir boyuta sahip olan markalar uzun dönemli sosyal
sorumluluk kampanyalarına girişmişlerdir (Pringle ve Gordon, 2001, s.31).
1994 yılında Ekonomist dergisi “Çağımız, müşterilerin firmanın toplumdaki statüsüne
(çalışanlarını, tüketicilerini ve komşularını nasıl yönlendirdiğine) göre karar verdiği kurumsal
imaj çağıdır” demektedir. Birçok açıdan sosyal sorumluluk yatırımı da bu sürecin büyük
pazarlara kadar olan uzantısıdır (Heal, 2001, s.2).
İşletmelerde verilen yönetimsel kararlar, bugün globalleşme ile birlikte dünyanın diğer
ucunda yaşayan ve söz konusu işletme ile doğrudan bağlantısı olmayan birçok kişiyi
etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Enron gibi yöneticilerinin yaptıkları yolsuzluklar nedeniyle
batan işletmeler, dünyanın herhangi bir bölgesinde batan ve çevreyi kirleten petrol tankerleri
ya da Nike gibi bir şirketin çocuk işçileri kötü şartlarda çalıştırması sadece bu işletmelerin
faaliyet gösterdiği ülkeleri değil tüm dünyayı ayağa kaldırabilmektedir (Koudis, Lasage ve
diğerleri, 2003, araştırma özeti).
“İşletmelerin sosyal sorumluluğu”, Avrupa Birliği başta olmak üzere bütün dünyada
giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu kavrama gereken önemi vermeyen işletmelerin
uluslararası arenada başarı sağlamaları mümkün görünmemektedir. Marka imajı da, bununla
yakından alakalıdır. Yaşadığımız dünyadaki sorunlara karşı duyarlılık ya da duyarsızlık bir
şekilde markaya yansıyor ve yansıtılıyor. “Para kazandığın topluma ne verdin?” sorgulaması
Türkiye’de de başlamıştır (Dikbaş, 2005, s.1).
Tüm bunların çerçevesinde işletmelerin kararlarını oluşturmalarında sosyal
sorumluluk uygulamaları önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Avrupa Komisyonu “Green
Paper” çalışmasına göre; “İşletmeler, gönüllü olarak, faaliyetleri ve paydaşlarla olan ilişkileri
ile sosyal ve çevresel faktörler arasında bağlantı kurmalıdır.” Bu şekilde bakıldığında sosyal
sorumluluk ulaşılması gereken bir hedef değildir; diğerlerinden bağımsız bir faaliyet alanı
değildir; bir sosyal yardım programı değildir; şirketin çevresi ve toplum üzerindeki etkisine
ilişkin farkındalığıdır; günlük faaliyetlerini yönlendiren davranış biçimidir (Koudis, Lasage ve
diğerleri, 2003, araştırma özeti).
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Tüketicilerin demografik yapısı, yaşam standartları, satın alma eğilimleri, tutum ve
davranışlarındaki farklılaşma, pazarda yeni pek çok segmentin ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır. Bu segmentlerde yer alan her bir tüketici, farklı nedenlerle bir mal ya da hizmeti
satın almakta ya da almamaktadır. Tüketici gruplarındaki bu farklılaşma, onlarla iletişim
kurmak ve pozitif bir tepki almak isteyen işletmeler için başlı başına bir sorun olmaktadır.
Dolayısıyla, bu farklılığı gözeten, temel pazarlama ve iletişim stratejilerine bu farklılığı
yansıtabilen işletme ya da markalar hayatta kalabilmektedirler (Bozkurt, 2004, s.42).
Özel sektör kurumlarının sosyal sorumluluk projelerine desteğinin her geçen yıl daha
da arttığı günümüzde bu konuyla ilgili olarak, “Markamın Ruhu” başlığıyla düzenlenen 1.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konferansı'nda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Genel Müdürü Dr. Duygu Erten “Günümüzde markaların ya da işletmelerin başarısının artık
yalnızca ticari kriterlerle değil, topluma ne oranda katkı sağladıklarıyla da değerlendirildiğini”
vurgulamıştır. Giderek küreselleşen dünyada iletişimin katkısıyla da bilinçlenen tüketicilerin
ürününü tükettikleri, hizmetinden yararlandıkları, çalıştıkları yani bir şekilde ilişkide
bulundukları işletmenin ya da markanın daha iyi bir dünya arayışına katkıda bulunmalarını
beklediklerini ifade ederek, “Paranın her şey olmadığı gerçeğinden hareketle, insanca
yaşamanın kendine özgü değerlerinin de para kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştığını
kaydetmiştir” (Sosyal Sorumluluk Projeleri, 2005, s.1).
Konferansa Yunanistan'dan konuk konuşmacı olarak katılan Nikos Avlonas da,
dünyada artık işletmelerin sadece kâr peşinde koşma yerine paydaşlarına, topluma yararlı
olması konusunun öne çıktığını, bu çerçevede CEO'ların rollerinin de değiştiğini, toplam
kalite yönetimi gibi kurumsal sosyal sorumluluğun da işletmelerin stratejilerine,
politikalarına, felsefelerine yansıtıldığını ifade etmiştir.
Diğer taraftan, manevi değerlere dönüş, insanların alışveriş ufkunu geliştiren bir olgu
olmuştur. İnsanlar artık rasyonel ya da fonksiyonel marka değerleri bir yana, duygusal ve
psikolojik marka özelliklerinin de ötesinde değerler aramaktadır. Çevreciler, bazı tutucu
gruplar, lobiler, tüketicilerin kendileri, artık kurumların toplumdaki rolünü sorgulamakta, bu
kurumların verdikleri vergiler ve sağladıkları iş olanakları dışında topluma ne katkıda
bulundukları konusunu irdelemektedir (Pringle ve Thompson, 2000, s.184).
Bu nedenledir ki; toplumun beklentilerine yanıt olma bağlamında, sosyal sorumluluk
uygulamaları bir işletme ya da markayı ilgili bir sosyal amaç veya soruna, karşılıklı fayda
sağlamak üzere bağlayan stratejik bir konumlandırma ve pazarlama aracı olarak, yöntem ne
olursa olsun, bir sosyal amaç markaya bir “inanç” ve “değer sistemi” sağlayabilir ve tüketici
algılarını ve satın alma eğilimini önemli ölçüde geliştirebilir. Toplumun beklentilerine
uyumlu olan, onların sorunlarına çözüm üreten işletme ve markaların toplumda yarattığı
mutluluk, daha mutlu müşterilere sahip olması sonucunu da beraberinde getirir (Pringle ve
Thompson, 2000, s.3).
Yine aynı görüşü savunan, bazı eleştirmenler de sosyal sorumluluk standartlarına uyan
işletmelerin markalaşmasına olanak sağladığını ve aynı zamanda bu markayı müşterilere
yönelik fikir, duygu ve inançlarla donattığını savunmaktadır. Onların fikrine göre sosyal
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sorumluluk girişimleri ile marka imajı yaratmak genellikle bu amaçla halkla ilişkiler ve
reklam kampanyaları yürütmekten daha ucuzdur (Frost, 2005, s.3).
Sosyal sorumluluk uygulamaları ile uzun dönümlü bir zaman diliminde markayla
desteklenecek bir amaç arasında bir etkinlik gerçekleştirilmektedir. Böylesi uzun soluklu bir
girişim, tüketicilerle kurulacak duygusal bağı güçlendirebilir, tüketicilerin kuşkusu ve
kötümser yaklaşımlarını azaltabilir, marka imajında, satışında da anlamlı farklılıklar
yaratabilir.
Bu anlamda, sosyal sorumluluk uygulamalarının etkilerine ilişkin sorulması gereken
temel soru, diğer tüm değişkenlerin eşit olduğu varsayılırsa, marka ile sosyal amaç arasındaki
ilişkinin, tüketicinin bu hizmet ya da markayı, rakiplerinin arasından tercih etmesini sağlamak
üzere etkili olup olamayacağıdır.
Sosyal sorumluluk uygulamalarının tüketici davranışlarını ve marka tercihlerini
geleneksel iletişim yöntemlerine oranla daha fazla etkilediği gösteren kantitatif ve kalitatif
araştırma sonuçları mevcuttur. Örneğin Atlantik’in iki yakasında ve Avustralya’da yapılan
araştırmalar, çok sayıda tüketicinin sosyal amaçları desteklediği bilinen markalar için bir fiyat
farkı ödemeye hazır olduklarını göstermektedir. Nitekim 1996’da yapılan Business in the
Community/Research International araştırmasının ve 1997’de hazırlanan The Cone/Roper
Sosyal Sorumluluk Kampanyaları Eğilimleri Raporu bu konudaki bazı önemli sonuçları
göstermektedir (Pringle ve Thompson, 2000, ss.120-123):

Fiyat ve kalite eşit olduğunda, iyi bir sosyal amaçla ilişkili markaları tercih
etme olasılığı % 76,

Dünyayı daha iyi yaşanacak bir yer hâline getirme yönünde uğraş verdiklerine
inandıkları şirketler hakkında olumlu bir imaja sahip tüketicilerin oranı % 86,

Sosyal sorumluluk kampanyalarının, kurumsal faaliyetin standart bir parçası
olması gerektiğini düşünen tüketicilerin oranı % 64,

Sosyal amaçla ilişkili bir ürün için ortalama % 5 daha fazla ödemeye razı
tüketicilerin oranı % 64,

Sosyal amaçla ilişkili bir ürün için ortalama % 10 daha fazla ödemeye razı
tüketicilerin oranı % 20,


% 37’dir.

Kuruluşu sevmediği için ürünü almayı bazen reddeden tüketicilerin oranı % 37,
Kuruluşu sevmediği için ürünü almayı her zaman reddeden tüketicilerin oranı

Thorvik’e göre de; “Daha fazla sosyal sorumluluğa artan istek ticari fırsatlar
yaratmaktadır. Bu istek ve ihtiyaçları karşılıksız bırakmayan işletmeler kazanmayı hak
ederler, bu konuda duyarsız olanlar ise risk altındadırlar." (Thorvik, 2004, s.3).
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Üstelik, bazı pazarlama sorumluları da, tüketicilerin “saygın bir imaj” yönünde gelişen
taleplerini karşılamak için, markalarına farklı değerler kazandırmak adına sosyal sorumluluk
uygulamalarına daha fazla önem vermektedirler. Örneğin, bu güçlü değer sistemlerini çok
önceden başarılı bir şekilde yürütmekte olan Marks & Spencer ve Mc Donald’s benzeri
işletmelerin misyon ve amaçları o kadar güçlüdür ki, tüketicilerin taleplerini rahatlıkla
karşılayabilecek konumdadırlar.
İngiltere’de sosyal sorumluluk anlayışı insanlar arasında da artık olumlu
değerlendirilmektedir. 1000 yetişkinle yapılan bir araştırmada “bir ürün veya markayı
seçerken, onun sosyal sorumluluk anlayışının yüksek olması sizin için önemli midir?”
sorusuna 1997’de % 24 çok önemli cevabını verirken, 2001’de bu oran % 46’ya kadar
çıkmıştır (Lewis, 2002, s.3).
Sosyal sorumluluk uygulamaları, markanın bir göstergesi olarak pazarlama bütçesinin
belirli bir bölümü ile başarılabilen kuvvetli bir iletişim yöntemidir. İngiltere’nin önde gelen
tuvalet kâğıdı markası Andrex, tüketiciyi kendi ürünlerinin biraz daha fazla ödemeye
değeceğine ikna ederek uyguladığı “Körler İçin Rehber Köpekler” adlı sosyal sorumluluk
uygulamasıyla, perakendeci markalara karşı kendi fiyatını korumuş ve iyi zamanlarından
kalan itibarını da yükseltmeyi başarmıştır (Pringle ve Thompson, 2000, s.51).
Diğer bir örneğe göre; 1995 yılında petrol şirketlerinden biri olan Shell, petrol
atıklarını denize boşaltmama kararı aldığında, aslında gelecek için kendine iyi bir imaj
kazandırmıştır. Yaklaşık 10 yıldır Shell insanların markasına nasıl güvendiklerini ve bunu da
manevi anlamda yaptıkları sosyal sorumluluk uygulamalarıyla açıklamaktadırlar. Diğer
sektörlerden de örnek verilecek olursa, yiyecek firmaları ürünlerindeki doymuş yağ oranını
azaltarak, içecek firmaları sorumluluk sahibi olduklarını göstererek insanların güvenini
kazanmaya çalışmaktadırlar. Her yerde sosyal sorumluluk uygulamaları ön plana çıkartılmaya
çalışılmaktadır (Hunt, 2004, s.1).
Ancak, Uluslararası İmaj Danışmanları Derneği Başkanı Lauren Solomon, 8-9 Ekim
tarihinde Türkiye’de vermiş olduğu “Kişisel ve Kurumsal İmajın Gücü” konulu bir
konferansta, gerçekten tarzı ve kişiliği ile ilgili iyi işler yapan işletmelerin kazara bazı hatalar
yapabildiğini ve bu durumda güven oluşturmak ya da hatalarını kapatmak amacıyla bazı
sosyal kampanyalar yaptıklarını ifade etmiştir. Ama, bunun çoğunlukla işe yaramadığını,
bunun işletmeye zarar vereceğini, ancak imajı kısa süreli de olsa destekleyeceğini ve dünyaya
ya da herhangi bir konuya yararı dokunmayacağını belirtmiştir (Solomon, 2004, s.4).
O hâlde unutmamak gerekir ki, bu konuyla ilgili faaliyetlerdeki en ufak bir
samimiyetsizlik, toplumsal katkıyı kendi çıkarı yönünde kullanma eğilimi yarardan çok zarar
getirir. Samimi çabaların ise, çok yönlü faydalar sağlaması söz konusudur. Toplumsal
sorunların çözümüne katkıda bulunmak, işletmelerin toplumsal zihin payını, dolayısıyla da
marka imajlarını arttırmaktadır.
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8.3. Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Marka Yönetimi
Kurumların sosyal sorumluluk anlayışını yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdikleri
sosyal sorumluluk uygulamaları, kurumların hedef kitleleri üzerinde olumlu, fark edilebilir bir
imaj kazanması ve güçlü bir kurumsal marka yaratılması açısından avantajlar sunmaktadır.
Kuruma yönelik ilgi ve beğeniyi arttırma ve saygınlık yaratmak kurumsal pazarlamanın
amaçları arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda çeşitli reklam, halkla ilişkiler, fuar,
sponsorluk, sosyal sorumluluk faaliyetleri ile kuruma yönelik hedef kitleler üzerinde
farkındalık ve güçlü bir kurumsal marka yaratmak da amaçlanmaktadır. Bu nedenle kurumlar
ürettikleri ürün ya da sundukları hizmetlerle kurumsal markalarını bütünleştirmek yoluna
gitmektedir. Örneğin Koç Holding tarafından üretilen ürünlerin reklamlarında ürün
markasının yanında kurumsal markanın da kullanılması gibi.
Kurumsal
amaçlamaktadır:


markanın

kullanıldığı

bu tür uygulamalar ile kurumlar şunları

İşin doğası ve kurumun hedef kitle gözündeki ve aklındaki farkındalığını inşa

etmek.

sağlamak.

Kurumsal güvenilirliğin algılanmasını ve olumlu tutumların yaratılmasını


Çeşitli ürün/ hizmet reklamları ve kurumsal reklamlar ile sağlanabilecek ve
dikkat çekilebilecek, kuruma yönelik inançları ilişkilendirmek, bağdaştırmak.


Finansal çevreler üzerinde olumlu etki ve izlenimler oluşturmak.



Çalışanları motive etmek ve potansiyel iş gücünü etkilemek.



Kamuoyunu etkilemek.

Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda kurumların kurumsal marka
çalışmaları ve kurumsal marka yönetimi ile kurumun bir bütün olarak algılanması, tüm
paydaşlar üzerinde ortak bir algı yaratılması amacı taşıdığı da söylenebilir. Günümüzde bir
kurumun ürün ya da hizmetlerini tercih edecek olan tüketiciler aldıkları ya da alacakları
ürünün arkasında kimin, nasıl bir kişinin, kurumun olduğunu ve bu ürün ya da hizmeti satın
alarak nasıl bir kurumun iş yapma şeklini onayladıklarını, itibar ve saygınlıklarını
arttırdıklarını bilmek istemektedirler. Bu durum kurumların kurumsal marka uygulamalarım
arttırmış olmalarının da bir diğer nedenidir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri kurumu
farklılaştırma, kuruma yönelik saygınlık ve itibar yaratma, şeffaflık sağlama, empati kurma ve
katkıda bulunma işlevleriyle hem kurumsal hem de markasal amaçları gerçekleştirme görevini
üstlenmektedir.
Bu doğrultuda sosyal sorumluluk kampanyaları kurumsal marka algısının olumlu
yönde geliştirilmesinde etkiye sahiptir. Kurumlar kendi vakıfları aracılığıyla ya da çeşitli sivil
toplum örgütleri ile ortaklaşa uzun vadeli sosyal sorumluluk kampanyaları
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düzenlemektedirler. Düzenlenen kampanyalar özellikle başarılı kurumlarda bir dizi gibi
birbirini takip eder nitelikte gerçekleştirilmektedir. Kampanyalar arası bütünleştirme
sağlanarak daha büyük etki yaratmak ve akılda kalıcılığı sağlamak mümkündür. Düzenlenen
sosyal sorumluluk kampanyaları hem ürün hem de kurum markasına yaklaşımı olumlu yönde
etkileyebilmekte, kurumun ürün ve hizmetlerinin tercih edilmesinde etki yaratabilmekte,
paydaşların tercihlerini olumlu yönde etkileyebilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu doğrultuda sosyal sorumluluk kampanyaları kurumsal marka algısının olumlu
yönde geliştirilmesinde etkiye sahiptir. Kurumlar kendi vakıfları aracılığıyla ya da çeşitli sivil
toplum örgütleri ile ortaklaşa uzun vadeli sosyal sorumluluk kampanyaları
düzenlemektedirler. Düzenlenen kampanyalar özellikle başarılı kurumlarda bir dizi gibi
birbirini takip eder nitelikte gerçekleştirilmektedir. Kampanyalar arası bütünleştirme
sağlanarak daha büyük etki yaratmak ve akılda kalıcılığı sağlamak mümkündür. Düzenlenen
sosyal sorumluluk kampanyaları hem ürün hem de kurum markasına yaklaşımı olumlu yönde
etkileyebilmekte, kurumun ürün ve hizmetlerinin tercih edilmesinde etki yaratabilmekte,
paydaşların tercihlerini olumlu yönde etkileyebilmektedir.
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Bölüm Soruları

1.İşletmeler açısından güven ve itibar kavramlarının önemi nedir?
2.Markalaşma bağlamında sosyal sorumluluğun rolü nedir?
3. Sosyal sorumluluk uygulamalarının tüketici davranışları ve marka tercihlerinde nasıl bir
etkisi vardır? Açıklayınız.
4.Sosyal sorumluluk uygulamasıyla marka itibarını yükselten işletmelerin çalışmalarından
örnekler veriniz
5.Reklamlarında ürün markasının yanında kurumsal markayı da kullanan kurumların amaçları
nelerdir?
6. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal marka yaratmak amaçlı gerçekleştirilen faaliyetlerden
biri değildir?
a) Reklam
b) Halkla ilişkiler
c) Fuar
d) Ucuz kredi vermek
e) Sponsorluk
7. Kurumsal marka faaliyetleri ile kurumlar aşağıdakilerden hangisini hedeflemezler?
a) İşin doğası ve kurumun hedef kitle gözündeki ve aklındaki farkındalığını inşa etmek
b) Kurumsal güvenilirliğin algılanmasını ve olumlu tutumların yaratılmasını sağlamak
c) Finansal çevreler üzerinde olumlu etki ve izlenimler oluşturmak
d) Çalışanları motive etmek ve potansiyel iş gücünü etkilemek
e) CEO’ların kurumdaki rollerini artırmak
8. İngiltere’nin önde gelen tuvalet kağıdı markası Andrex’in gerçekleştirdiği sosyal
sorumluluk kampanyası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalbimi Seviyorum Fast Food Yemiyorum
b) McDonald's Çocuk Evleri
c) Körler İçin Rehber Köpekler
d) Hayatı seç
e) Gülümseyen Gelecek Ana sınıfları
9. Toplumun beklentilerine yanıt olma bağlamında, sosyal sorumluluk uygulamaları bir
işletme ya da markayı ilgili bir sosyal amaç veya soruna, karşılıklı fayda sağlamak üzere
bağlayan stratejik bir konumlandırma ve pazarlama aracı olarak, yöntem ne olursa olsun, bir
sosyal amaç markaya bir “…………” ve “……………….” sağlayabilir ve tüketici algılarını
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ve satın alma eğilimini önemli ölçüde geliştirebilir. Boşluklara en uygun gelen ifade
hangileridir?
a) İnanç/ değer sistemi
b) İmaj/katkı
c) İstek/güven
d) Arzu/sadakat
e) İmaj/çağrışım
10. “İşletmeler, gönüllü olarak, faaliyetleri ve paydaşlarla olan ilişkileri ile sosyal ve çevresel
faktörler arasında bağlantı kurmalıdır.” Söylemi aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Michael Peters Group
b) Avrupa Komisyonu
c) Doğal Hayatı Koruma Vakfı
d) Amerikan Kanser Kurumu
e) İngiliz hükümeti Uluslararası Gelişim Departmanı

CEVAPLAR: 6-d, 7-e, 8-c, 9-a, 10-b
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9. AVRUPA BİRLİĞİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE HÜKÜMET
DIŞI ORGANİZASYONLAR TARAFINDAN BAŞLATILAN VE
SÜRDÜRÜLEN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK GİRİŞİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. AVRUPA BİRLİĞİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE HÜKÜMET DIŞI
ORGANİZASYONLAR TARAFINDAN BAŞLATILAN VE SÜRDÜRÜLEN
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK GİRİŞİMLERİ
9.1. Avrupa Birliği’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi
9.2. Sivil Toplum Kuruluşları / Hükümet Dışı Organizasyonlar Tarafından Başlatılan
ve Sürdürülen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimleri
9.2.1.Ceres İlkeleri
9.2.2.Caux İlkeleri
9.2.3.Küresel Sullivan İlkeleri
9.2.4.Küresel Raporlama Girişimi
9.2.5.SA8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
9.2.6.Hesap Verilebilirlik 1000 (AA1000)
9.2.7.Dünya Ekonomik Forumu: Küresel Kurumsal Vatandaşlık Girişimi
9.2.8.FTSE4 Good İndeksi
9.3.Özel Sektörde Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Çerçevesinde
Başlatılan ve Sürdürülen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimleri
9.3.1.OECD: Kurumsal Yönetim İlkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hükümet dışı organizasyonlar tarafından başlatılan ve sürdürülen kurumsal

sosyal sorumluluk girişimleri nelerdir?
2)

FTSE4 Good İndeksi denilince ne anlıyoruz?

3)

OECD: Kurumsal Yönetim İlkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Avrupa Birliği, Sivil Toplum
Kuruluşları ve Hükümet Dışı
Organizasyonlar Tarafından
Başlatılan ve Sürdürülen
Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Girişimleri

Avrupa Birliği, sivil toplum
kuruluşları ve hükümet dışı
organizasyonlar tarafından
başlatılan ve sürdürülen
kurumsal sosyal sorumluluk
girişimleri öğrenilecek.

Avrupa Birliği, sivil toplum
kuruluşları ve hükümet dışı
organizasyonlar tarafından
başlatılan ve sürdürülen
kurumsal sosyal sorumluluk
girişimleri öğrenilerek
geliştirilir.
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Anahtar Kavramlar


Ceres İlkeleri



Caux İlkeleri



Küresel Sullivan İlkeleri



Küresel Raporlama Girişimi



SA8000 Sosyal Sorumluluk Standardı



Hesap Verilebilirlik 1000 (AA1000)



Dünya Ekonomik Forumu: Küresel Kurumsal Vatandaşlık Girişimi



FTSE4 Good İndeksi
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Giriş
Şirketlerin ve dahası tüm organizasyonların doğayı ve çevreyi koruyacak önlemler
almaları, çalışanları insani şartlarda ve temel sosyal haklar çerçevesinde istihdam etmeleri,
piyasada rekabeti ortadan kaldıracak eylemlerden uzak durmaları, tüketici haklarına saygı
göstermeleri, istihdam yönünden ayrımcılık yapmamaları vs. sosyal sorumluluğun gereğidir.
Bu konularda kamusal otorite tarafından cebri ve/veya sivil organizasyonlar tarafından
gönüllü önlemler alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle, bu ünitede uluslararası organizasyonlar
tarafından başlatılan başlıca önemli kurumsal sosyal sorumluluk girişimleri ele alınacak ve
temel esasları özetlenecektir. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve hükümet dışı organizasyonlar
tarafından başlatılan ve sürdürülen başlıca kurumsal sosyal sorumluluk girişimleri olarak
Ceres İlkeleri, Caux İlkeleri, Küresel Sullivan İlkeleri, Küresel Raporlama Girişimi, SA8000,
AccontAbility1000, Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Kurumsal Vatandaşlık Deklarasyonu
ve son olarak FTSE4Good İndeksi açıklanmaya çalışılacaktır.
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9.1. Avrupa Birliği’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi
Avrupa Birliği’nde kurumsal sosyal sorumluluk yönünde ilk girişim Avrupa
Toplulukları Komisyonu (Commission of The European Communities) tarafından Temmuz
2001 tarihinde atılmıştır. Komisyon kısaca “Green Paper” olarak bilinen bir doküman
(Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility) hazırlamıştır. Söz
konusu doküman içerisinde kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin gönüllülük esasına
dayalı olarak sosyal ve çevresel meselelerini, örgütsel faaliyetleriyle ve sosyal paydaşlarıyla
olan etkileşimleriyle bütünleştirebildiği bir kavram olarak tanımlanmıştır. (Commision of the
European Communities, (2001) Green Paper: Promoting a European Framework for
Corporate Social Responsibility, Brussels COM (2001) 366 http://europa.
eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper.htm; Commission of the European
Communities (2002) Communication from the Commission concerning Corporate Social
Responsibility: A Business Contribution to Sustainable Development 347 final.
Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından kurumsal sosyal sorumluluk konusunda
belirlenmiş olan ilkeler şunlardır:(Commission of the European Communities (2002)
Communication from the Commission Concerning Corporate Social Responsibility: A
Business Contribution to Sustainable Development 347 final.)

vardır,



Kurumsal sosyal sorumluluk gönüllü bir girişimdir,



Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının şeffaf olarak yürütülmesi gereği


Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda ekonomik, sosyal, çevresel ve tüketici
çıkarlarının korunmasına yönelik bütünsel bir perspektif benimsenmelidir,

Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda KOBİ’lerin özellikleri ve ihtiyaçları
gözardı edilmemelidir,

Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda uluslararası belgeler ve deklarasyonlar
(ILO işgücü standartları,

OECD’nin çok uluslu şirketler ile ilgili rehber ilkeleri vs. dikkate alınmalı ve
bu belge ve deklarasyonlardan yararlanılmalıdır,
Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından kurumsal sosyal sorumluluk konusunda
hazırlanan rapor içerisinde aşağıda belirtilen strateji üzerinde de durulmuştur:

Kurumsal sosyal sorumluluğun özellikle gelişmekte olan ülkelerde iş dünyası
ve tüm toplum üzerindeki pozitif etkileri dikkate alınarak kamuoyunun bilgilendirilmesi önem
taşımaktadır,

Kurumsal
yararlanılmalıdır,

sosyal

sorumluluk

konusunda

en

iyi

uygulamalardan
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Kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki girişimlerin başarısı için yönetim
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine çalışılmalıdır,

Kurumsal sosyal sorumluluk çabalarının KOBİ’lerde yaygınlaştırılmasına
destek olunmalıdır,

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ve sonuçlarının şeffaflık içerisinde
yürütülmesi gerekir,

AB düzeyinde kurumsal sosyal sorumluluk alanında bir Paydaşlar Forumu
(Multi-Stakeholder Forum) oluşturulmalıdır,

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları Avrupa Birliği politikalarına
entegre edilmelidir.

9.2. Sivil Toplum Kuruluşları / Hükümet Dışı Organizasyonlar
Tarafından Başlatılan ve Sürdürülen Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Girişimleri


Ceres ilkeleri, Caux İlkeleri, Küresel Sullivan İlkeleri,



Küresel Raporlama Girişimi, SA8000 ve AccountAbility1000,


Dünya Ekonomik Forumu: Küresel Kurumsal Vatandaşlık Deklarasyonu,
FTSE4 Good İndeksi sivil toplum kuruluşları ve hükümet dışı organizasyonlar tarafından
başlatılan ve sürdürülen başlıca kurumsal sosyal sorumluluk girişimlerine en iyi örnekler
oluşturmaktadır.
Girişimin Amacı ve Kapsamı
CERES İlkeleri ABD, 1989. CERES İlkeleri çevrenin korunması ve kirliliğin
azaltılmasına ilişkin etik ilkeler içermektedir.
Caux İlkeleri Minnesota, 1994. Caux İlkeleri, tüm paydaşların (stakeholders)
toplumsal sorumluluğa katkıda bulunmasını öneren bir genel kurumsal sosyal sorumluluk
girişimidir.
Küresel Sullivan İlkeleri ABD, Kasım-1999. Küresel Sullivan İlkeleri; insan
haklarının korunması ve gözetilmesi, çocuk işçi çalıştırılmasının ortadan kaldırılması,
ayrımcılığa son verilmesi ve sosyal adaletin sağlanmasına yönelik ilkeleri içermektedir.
Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) (GRI) Boston, 1997; 2002
revize İşletmelerin çalışma koşullarının, ürün ve hizmetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal
standartlara uygun olduğunu beyan etmelerine imkân sağlayan bir raporlama girişimidir.
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SA8000 Londra, 1998 (2002 revize) SA8000, çocuk işçiliği, çalışma saatleri, iş sağlığı
ve güvenliği gibi çalışma yaşamına yönelik konuları denetlemeyi amaçlayan bir kurumsal
sosyal sorumluluk girişimidir.
AccountAbility1000 Londra, 1999 (2002 revize) Bu standart işletmelerde meslek
ahlakının ölçülmesi ve raporlanması için geliştirilmiştir.
Dünya Ekonomik Forumu: Küresel Kurumsal Vatandaşlık Deklarasyonu Davos, 2001.
Bu deklarasyonda, iş dünyasının çevre, ahlak, emek ve insan hakları gibi konularda
uluslararası standart ve değerlere saygı göstermesi ve bu konularda adımlar atılması talep
edilmektedir.
FTSE4Good İndeksi Londra, 1995. İşletmelerde sürdürülebilir çevresel konulara
yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, paydaşlar ile olumlu ilişkiler geliştirmek, evrensel insan
haklarını desteklemek vs. konularını içeren bir sosyal sorumluluk yatırım endeksidir.

9.2.1. Ceres İlkeleri
Bilindiği üzere 24 Mart 1989 tarihinde Alaska kıyılarında petrol yüklü Exxon Valdez
tankerinin karaya oturması sonucu, taşıdığı 38.000 ton ham petrol yaklaşık 1.700 km boyunca
sahile yayılmış ve çok büyük boyutlarda çevre kirliliğine neden olmuştur. Bu olay, sosyal
sorumluluğa sahip yatırım firmalarıyla kamu emeklilik fonunca oluşturulmuş bir koalisyon ve
Ceres adındaki çevrecilerin katılımlarıyla “Valdez İlkeleri”nin geliştirilmesine yol açmıştır.
Bu ilkeler daha sonra tekrar gözden geçirilmiş ve “Ceres İlkeleri” olarak yeniden
adlandırmıştır.
Ceres, çevre organizasyonlarının, işçi sendikalarının, yatırım fonlarının ve çevreye
duyarlı diğer kâr amacı gütmeyen muhtelif organizasyonların bir araya gelerek oluşturdukları
bir girişimdir. Ceres, yeryüzünün biyolojik sisteminin ve kaynaklarının korunmasını
amaçlayan, global iklim değişiklikleri gibi sürdürülebilir kalkınma açısından önem taşıyan
konularda çalışmalar yapan bir sivil toplum hareketidir.

9.2.2. Caux İlkeleri
Caux İlkeleri, Caux Yuvarlak Masa (The Caux Raound Table) adı verilen bir girişim
tarafından geliştirilmiştir. Yuvarlak Masa, 1986 yılında, Philips Elektronik eski başkanı
Frederic Philips ve INSEAD eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Olivier Giscard d’Estaing
tarafından, oluşturulmuştur. Canon’un yönetim kurulu başkanı Ryuzaburo Kaku’nun
teşvikiyle Yuvarlak Masa, dikkatini dünya barışı ve istikrarına karşı artan sosyal ve ekonomik
tehditleri azaltma üzerinde yoğunlaştırmıştır. Yuvarlak Masa, dünya barışı, sosyal istikrar,
dayanışma, adalet gibi toplumsal amaçlar konusunda uluslararası işbirliğinin önemini
vurgulayan bir sosyal sorumluluk girişimidir.
Caux Yuvarlak Masası, Avrupa, Japon ve Kuzey Amerika’nın iş hayatının önde gelen
liderleri tarafından oluşturulmuş ve 1994 yılında ilan edilmiştir. Caux İlkeleri, ticari
faaliyetlerde, ahlaki ilkelerin önemini vurgulamaktadır. Bu kurallar olmadan, istikrarlı iş
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ilişkilerinin ve sürdürülebilir kalkınmanın varlığının imkânsız olduğu ifade edilmektedir. Söz
konusu ilkeler “genel ilkeler” ve “paydaşların ilkeleri” olmak üzere 2 başlıktan müteşekkildir.
Caux Roundtable, Principles for Business, http://astro.temple.edu/~dialogue/Codes/caux.htm
Genel İlkeler
1. Ticaretin sorumlulukları: Hissedarlığın ötesinde paydaşlığa doğru. Bir ticari
faaliyetin toplum için değeri, oluşturduğu zenginlik ve istihdam ve müşterilere makul bir
ücret karşılığı sağladığı pazarlanabilir ürün ve hizmetlerdir.
Ticari faaliyetler, yarattıkları zenginlikleri bütün müşterileri, çalışanları ve paydaşlarla
(stakeholders) paylaşarak, onların yaşamlarını geliştirmede rol sahibidir. Mal ve hizmet
sağlayıcıları (tedarikçiler) ile rakipler de ticari faaliyetlerin, dürüstlük içinde yürütülmesinden
sorumludurlar.
2. Ticaretin ekonomik ve sosyal etkisi: İşletmeler, iş yaptıkları ülkelerde insan
haklarına, eğitime, ülkenin refahı ve canlanmasına katkıda bulunmalıdır. Ticari faaliyetler
yalnızca iş yaptıkları ülkelerin değil, geniş anlamda dünya topluluğunun da ekonomik ve
sosyal gelişimine katkıda bulunmalıdır.
3. İş ahlakı: kanuni zorunluluğun ötesinde, güven anlayışına doğru: Ticari
işletmeler, ticari sırların yasallığını kabul ederken; dürüstlük, doğruluk, sözünü tutma ve
şeffaflığın yalnızca kendi güvenilirliklerine ve itibarlarına değil, özellikle uluslararası
düzeyde sorunsuz ve verimli yürümesine katkıda bulunacağının farkında olmalıdırlar.
4. Kurallara saygı: Anlaşmazlıkları önlemek ve rekabet için daha özgür ticaret
koşullarını ve bütün katılımcılar için adil uygulamayı teşvik etmek için, işletmeler uluslararası
ve yerel kurallara saygı göstermelidirler.
5. Çok taraflı ticarete destek: İşletmeler, GATT/Dünya Ticaret Örgütü’nün ve
benzer uluslararası anlaşmaların çok taraflı ticaret sistemlerini desteklemelidirler.
6. Çevreye saygı: İşletmeler, çevreyi korumalı ve uygun olduğu yerlerde geliştirmeli,
sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeli ve doğal kaynakların ziyan edilmesini engellemelidir.
7. Kanuna aykırı işlerden kaçınmak: İşletmeler; rüşvet, para aklama veya diğer
yolsuzluk faaliyetlerine iştirak etmemeli ya da göz yummamalıdır. İşletmeler, terörist
faaliyetlerde kullanılan silahların ya da diğer maddelerin ticaretini yapmamalı, uyuşturucu
madde ticareti veya diğer organize suçlarla bağlantılı faaliyetlerde bulunmamalıdır.
Paydaşların İlkeleri
Müşterilere Karşı
Ürünleri ya da hizmetleri doğrudan firmadan ya da piyasadan satın almalarına
bakmaksızın tüm müşterilere aşağıda belirtilen çerçevede değer verilmeli ve saygı
gösterilmelidir:
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sağlamak,


Müşterilerin talepleriyle tutarlı olarak, en yüksek kalitede ürün ve hizmet
Müşterilere tüm ticari faaliyetlerde her açıdan adil davranmak,


Müşterilerin hem sunulan ürün ve hizmetlerle, çevre kalitelerini hem de
güvenliklerini sağlayacak çabayı göstermek,

Sunulan, pazarlanan ve reklamı yapılan ürünlerde insan itibarına saygı
gösterilmesini sağlamak;
Çalışanlara Karşı
Her çalışanın itibarına ve çalışanların çıkarlarını ciddiye almanın gerektiğine olan
inançla aşağıda sayılan ilkelere bağlı kalınmalıdır:


Çalışanların yaşam şartlarını iyileştirecek ücretler sağlamak,



Her çalışanın sağlık ve itibarına saygılı çalışma şartları sunmak,



Çalışanlarla ilişkilerde dürüst olmak,


Çalışanların önerileri, fikirleri, talep ve şikâyetlerini dinlemek ve uygun olduğu
hallerde bu doğrultuda hareket etmek,


Çatışma hâlinde iyi niyete dayalı görüşmelerde bulunmak,


Ayrımcı uygulamalardan kaçınmak ve cinsiyet, yaş, ırk ve din gibi alanlarda
eşit davranışı ve fırsatı garanti etmek,


Çalışanları işyerindeki olası yaralanma ve hastalıklardan korumak,



Bilgi ve beceri konularında çalışanları teşvik etmek ve onlara yardımcı olmak,

Hissedarlara / Yatırımcılara Karşı
Hissedarlar ve yatırımcılara karşı başlıca şu sorumluluklar önem taşımaktadır:


Hissedarların çıkarlarını korumak ve gözetmek,


Hissedarlar/yatırımcılarla ilgili bilgilerden yalnızca yasal hükümler ve rekabete
dayalı zorunluluklara konu olanları ifşa etmek,

Hissedarların
tekliflerine uymak,

yatırımcıların

taleplerine,

önerilerine,

şikâyet

ve

resmi
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Mal veya Hizmet Sağlayıcılarına (Tedarikçilere) Karşı
Mal veya hizmet sağlayıcılar ve taşeronlarla olan ilişkilerin karşılıklı saygı üzerine
kurulmasına olan inançla aşağıda sayılan ilkeler konusunda sorumluluk önem taşımaktadır:

Fiyatlandırma, ruhsatlandırma ve satış hakları da dâhil olmak üzere bütün
faaliyetlerimizde adalet ve dürüstlük sağlamak,


Tedarikçilerle olan ilişkilerde uzun süreli istikrarı tesis etmek,


Mal veya hizmet sağlayıcılarla bilgi paylaşımında bulunmak ve onları
planlama süreçlerimize entegre etmek,

Mal veya hizmet sağlayıcılarına zamanında ve ticaretin üzerinde anlaşılmış
olan koşulları çerçevesinde ödeme yapmak,
Rakiplere Karşı
Adil ekonomik rekabetin ülkelerin refahını artırmak ve eninde sonunda mal ve
hizmetlerin adil dağılımı için esas şartlardan biri olduğuna dair inançla aşağıda sayılan ilkeler
konusunda sorumluluk önem taşımaktadır:


Haksız ve yıkıcı rekabetten uzak durmak,



Fikri ve sınai haklara saygı duymak ve korumak,


reddetmek.

Endüstri casusluğu gibi dürüst ya da etik olmayan yollardan ticari bilgi almayı

Anlaşıldığı üzere, Caux İlkeleri, tüm paydaşların (stakeholders) toplumsal
sorumluluğa katkıda bulunmasını öneren bir genel kurumsal sosyal sorumluluk girişimidir.

9.2.3. Küresel Sullivan İlkeleri
Küresel Sullivan İlkeleri, Güney Afrika’da iş yapan şirketlere sosyal sorumluluk
yönünde yol gösterici olması açısından 1999 yılında din adamı Leon Sullivan tarafından
geliştirilmiştir. Sullivan’ın sosyal sorumluluk ilkelerinin amacı, şirketlerin insan hakları ve
sosyal adalet ile ilgili ortak amaçlar çerçevesinde çalışmalarını sağlamaktır.
Bu ilkeler iş gücü, iş ahlakı ve çevresel uygulamalar konularında sekiz ilkeden
oluşmaktadır:
1. İşletmeler, evrensel insan haklarına saygı göstermeli ve özellikle çalışanların
haklarının korunmasına özen göstermelidirler.
2. İşletmeler, her seviyedeki çalışanların renk, ırk, cinsiyet, yaş, etnik ya da dini inanç
bakımından ayrımcılığa maruz kalmamasını temin etmeli ve fırsat eşitliğini teşvik etmelidir.
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İşletmeler, çocuk istismarı, fiziksel cezalandırma, kadın istismarı, istek dışında çalıştırma gibi
kabul edilemez davranış ve eylemelere izin vermemelidirler.
3. İşletmeler, çalışanların isteğe bağlı örgütlenme hakkına saygı duymalıdırlar.
4. İşletmeler, çalışanlara en az temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ödeme
yapmalı ve sosyal ve ekonomik fırsatlarını arttırmaları için beceri ve yeteneklerini
geliştirmelerine imkân sağlamalıdırlar.
5. İşletmeler, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmalı, insan sağlığını ve
çevreyi koruyacak önlemler almalı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemelidirler.
6. İşletmeler, adil rekabeti desteklemeli, fikri ve sınaî haklara saygı göstermelidirler.
7. İşletmeler, hükümetlerle ve iş yaptıkları yerlerdeki topluluklarla yaşam kalitesini,
eğitim, sağlık ve iyileştirme yönünde işbirliği içerisinde olmalıdırlar.
8. İşletmeler, iş yaptıkları kişi, grup ve kurumlar yoluyla, bu ilkelerin uygulanmasını
teşvik etmelidirler.

9.2.4. Küresel Raporlama Girişimi
1999 yılında yayınlanan Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting
Initiative:GRI) şirketlerin sundukları mal ve hizmetlerin ve çalışma koşullarının ekonomik,
çevresel ve sosyal boyutlarda rapor edilmesine imkân sağlayan bir gönüllü kurumsal sosyal
sorumluluk girişimidir. (Global Reporting Initiative konusunda detaylı bilgilere girişim ana
web sayfasından erişilebilir. Bkz: http://www.globalreporting.org/)
Bu rapor aracılığıyla bir tarafta yatırımcılara ekonomik performansa ilişkin bilgi
verilirken, diğer tarafta ekolojik çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler işletmeler
tarafından paydaşlarına iletilmektedir.
Küresel Raporlama Rehberi çok sayıda paydaşın yer aldığı, uzun vadeli ve uluslararası
bir süreçtir. Misyonu, küresel olarak uygulama alanına sahip “Sürdürülebilir Raporlama
Rehberi”ni geliştirip yaygınlaştırmaktır.
Bu “rehber” kuruluşların kendi etkinliklerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin, ekonomik,
çevresel ve sosyal boyutlarını rapor hâline getirebilmeleri içindir. Bu kuruluşlar, resmi veya
resmi olmayan kurumlar olabilir. “Rehber”in amacı, raporlamayı yapan kurumlara ve onların
paydaşlarına raporlama yolu ile sürdürülebilir gelişimi sağlamak konusunda yaptıkları katkıyı
anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olmaktır. GRI süreci kapsamlılık, şeffaflık,
doğallık ve sürekli gelişimi temel almaktadır. Böylece GRI “sorumluluk” kavramını somut
olarak ortaya koyabilmektedir (Argüden, 2002).
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9.2.5. SA8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
SA8000, 1997 yılında oluşturulan Social Accountability International (SAI) adlı
organizasyon tarafından geliştirilmiş bir sosyal sorumluluk standardıdır. Amacı, işletmelerde
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve belirlenen asgari standartlara uygunluğunun akredite
edilmesidir. SAI, 1997 yılında yayınladığı Sosyal Sorumluluk 8000 (SA8000) Standardını
2001 yılında revize etmiş ve yeniden yayınlamıştır. (SA8000 girişimi konusunda detaylı
bilgilere girişim ana web sayfasından erişilebilir. http://www.sa-intl.org/; Ayrıca bkz: Punter
& Gangneux, 1998; Fabian,2005. Sturm et.all. 2000.)
İşletmelerin müşterilerine daha kaliteli ve güvenilir ürünler sunma sorumluluğunu
vurgulayan ISO 9000 ve doğal çevreye karşı olan sorumluluklarını düzenleyen ISO 14000
serileri gibi standartlarını örnek alan SA 8000, performans koşulları kadar prosedür ve sistem
koşullarını da önemseyen, yönetim sistemi ile davranış kodunun bileşimi bir standarttır.
Mantığı ISO yönetim sistemine dayanan SA8000, yönetim sistemlerinin kurumsal performans
anlamında sürekli gelişimini sağlamaktadır. SA8000, çocuk işçiliği, çalışma saatleri, iş sağlığı
ve güvenliği gibi bilinen sosyal parametreleri denetlemektedir.
SA8000 aşağıdaki temel standartlardan oluşmaktadır: (Aydemir, 2007.)

Çocuk işgören. 15 yaşın altında çocuk işgören çalıştırılamaz. Bu yaşın
üzerindeki çocuk işgören eğer okula da devam ediyorsa, iş için harcayacağı toplam zaman,
günde (iş+okul+ulaşım dâhil) 10 saati geçemez.

Zorla çalıştırılan işgören. İşletme zorla işgören çalıştıramaz
işgörenlerin, kimliklerini ya da belli bir “deposit”i işletmeye bırakmalarını isteyemez.

veya


Sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı. İşgörenler sendika kurma,
sendikaya katılma ve toplu pazarlık hakkına sahiptirler.

Çalışma saatleri. İşgörenler haftalık 48 saatten fazla çalıştırılamaz ve (kısa
dönemli olağan üstü iş koşulları hariç) fazla mesailer, haftalık 12 saati geçemez.

Maaş ve ücretler. Ücretler en azından ülkenin “asgari ücret” seviyesinde ve
personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olmak zorundadır.

Sağlık ve güvenlik. İşletme, sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak, kaza ve
yararlanmaları önleyici tedbirleri almak, sağlık ve güvenlik eğitimi vermek, temiz sağlık
tesisleri ve içilebilir su sağlamak zorundadır.

Ayırımcılık ve disiplin uygulamaları. İşgörenler cinsiyet, etnik köken vb.
nedenlerden dolayı farklı muameleye tabi tutulamaz ve işgörenlere dayak, küfür vb. fiziksel
ve psikolojik baskı uygulanamaz.
Social Accountability International (SAI), işletmelerde mevcut çalışma saatleri,
ücretler, hastalık ve kaza ödenekleri, sağlık ve güvenlik koşulları, disiplin uygulamaları, zorla
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işgören çalıştırıp çalıştırılmadığı ve benzeri çalışma koşullarını incelemekte ve daha sonra SA
belgesini vermektedir. Bir işletmenin SA 8000 Standardı’na uygun faaliyet gösterip
göstermediği, Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri (SGS International Certification
Services) tarafından kontrol edilmekte ve gerekli koşulları sağladığına karar verilen
işletmelere belge verilmektedir. SAI tarafından sosyal-denetim mesleğinin yeterliliklerine
sahip kuruluşlar arasından seçilen denetçi kuruluşlar, belge almak isteyen işletmeleri ziyaret
ederek standardın içeriğiyle ilgili konulardaki uygulamalarını değerlendirmektedirler.
Denetçi kuruluşların değerlendirmeleri ayrıca SAI tarafından düzenli aralıklarla
kontrol edilerek, standardın güvenilirliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Denetçiler, gerektiğinde
denetimin ve belgelendirmenin etkinliğini arttırabilmek amacıyla bölgesel insan hakları
gruplarıyla bilgi alışverişinde bulunabilmektedirler (Aydemir, 2007).
Kısa açıklamalarımızdan anlaşıldığı üzere SA8000 standardı, esasen çalışma ilişkileri
alanında geliştirilmiş bir sosyal sorumluluk standardıdır. Söz konusu standartların pek çoğu,
ILO tarafından yayınlanan muhtelif belge ve bildirgeler içerisinde ayrıntılı olarak ele
alınmıştır.

9.2.6. Hesap Verilebilirlik 1000 (AA1000)
Hesap verilebilirlik 1000 (AccounAbility1000: AA1000), 1999 yılında İngiltere’de
kurulmuş olan “Sosyal ve Etik Hesap Verilebilirlik Enstitüsü” (ISEA- Institute for Social and
Ethical Accountability) isimli bir kâr amacı gütmeyen organizasyon tarafından geliştirilmiş
bir sosyal sorumluluk standardıdır. Bu standart işletmelerde etik davranışın ölçülmesi ve
raporlanmasına ilişkindir. (AccounAbility 1000 (AA1000) girişimi konusunda detaylı
bilgilere girişim ana web sayfasından erişilebilir: http://www.accountability21.net/default.asp)
Süreç standartları; planlama, hesap verme, denetleme ve raporlama, yerleştirme ve paydaşları
konuya dâhil etme safhalarını kapsamaktadır.

9.2.7. Dünya Ekonomik Forumu: Küresel Kurumsal Vatandaşlık
Girişimi
Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda hükümet dışı organizasyonlar tarafından
başlatılan girişimlerden birisi de “Küresel Kurumsal Vatandaşlık Girişimi (Global Corporate
Citizenship Initiative)”dir. Bu girişim Dünya Ekonomik Forumu öncülüğünde
sürdürülmektedir. Küresel Kurumsal Vatandaşlık Deklarasyonu, 2001 yılında İsviçre’nin
Davos kasabasında bir araya gelen dünyanın önde gelen yaklaşık 40 şirket üst yöneticisinin
katılımı ile ilan edilmiştir. Söz konusu metinde yer alan şu önemli ifadeleri burada aktarmakta
yarar görüyoruz (Argüden, 2002)
(Bu konuda bkz:http://www.weforum.org/en/initiatives/corporatecitizenship/index.htm).
1. Her şeyden önce, herkes kendi iş alanında, küresel kurumsal vatandaşlığa bağlı
kalmalı. Gelişim için yapılabilecek en önemli katkı, işimizi yaparken yasalara uygun
davranmak, güvenli üretim yapmak, maliyet- verimlilik ölçüsünü tutturmak, yeni iş ve kazanç
alanları yaratmak, eğitim ve teknoloji alanlarında destek sağlamak, çevre, ahlak, emek ve
insan hakları gibi konularda uluslararası standart ve değerleri yansıtmaktır. Yatırım
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yaptığımız ve işlettiğimiz her yerde etkinliklerimizin olumlu katkılarını güçlendirmenin yanı
sıra, insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmeliyiz. Bunu yapabilmenin
anahtarı ise; sorumlu bir iş yaşamı için uygulayacağımız ana çerçevenin insan sevgisine
dayandırılması ve temel iş stratejimizin ve uygulamalarımızın temeline bu ilkenin
yerleştirilmesidir.
2. Paydaşlarımızla olan ilişkilerimiz, şirket içi ve şirket dışı başarımızın temelini
oluşturur. Küresel kurumsal vatandaş olmak, ana etki alanımızdaki paydaşlarımızı
belirlememizi ve onlarla birlikte çalışmamızı gerektirir. Örneğin iş yerimizde, pazarlama
alanımızda, tedarik zinciri sürecinde, toplumsal alanda ve genel siyasal yapıda bu tespitleri ve
işbirliğini gerçekleştirmemiz gerekir. Kilit paydaşlarımız, bizim özel koşullarımıza bağlı
olarak değişebilirler. Çoğu şirket için çalışanları, müşterileri, hissedarları, hükümet ve çok
sayıdaki değişik sivil toplum kuruluşları temel bir öneme sahiptir.
3. Kurumsal vatandaşlığın asıl liderleri, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile üst
yönetimdir. Her ne kadar günlük çalışma ortamında yöneticilere sorumluluklar, kaynaklar ve
liderlik rolleri delege ediliyorsa da asıl sorumluluk üst yönetimindir. Hangi sektörde
çalışıldığına, işletmenin konumuna, şirketin tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak özel
tanımlamalar, farklı yaklaşım ve temalar söz konusu olsa bile, “Hareket Planı” bütün
sektörlerde ve her ülkede geçerli olan temel bir “liderlik” kavramını net olarak
tanımlamamıza olanak verir. Bazılarımız kurumsal vatandaşlık deyimini kullanırken, diğer
bazılarımız kurumsal sosyal sorumluluk, etik veya sürdürülebilir gelişim deyimlerini
kullanıyoruz. Ama hepsinde ana ilkeler ve hareketler aynıdır. İlk olarak liderliği sağla, ikinci
olarak liderliğin kendi şirketin için ne anlama geldiğini tanımla, üçüncüsü bunu gerçekleştir,
dördüncüsü bu konuda şeffaf ol.

9.2.8. FTSE4 Good İndeksi
FTSE, Financial Times Gazetesi ve Londra Borsası işbirliği ile 1995 yılında kurulmuş
bir organizasyondur. FTSE4Good indeksi de dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından,
FTSE tarafından tasarlanmış bir sosyal sorumluluk yatırım endeksidir. FTSE4Good, sosyal
sorumluluk sahibi şirketlerde yatırımları kolaylaştıracak bir takım kıyaslamalar ve ticari
endeksler içermektedir. Endeks serilerinin amacı, sosyal sorumluluk sahibi şirketlerde
performansı ölçmek ve yatırımları kolaylaştırmaktır. Endeksin geliştirilmesi sırasında, çeşitli
fonlar ve OTC türev ürünler gibi finansal araç ile ilişkilendirilmiştir. Herhangi bir özel fonu
veya yatırım ürününü desteklemek için üretilmemiştir. Endeksler uluslararası kabul görmüş
yönetim kurallarına ve FTSE’nin şeffaf ve kabul görmüş endeks hesaplama metodolojisine
dayandırılmıştır.
FTSE4Good seçim kriterleri şu alanları kapsamaktadır (Argüden, 2002).


Sürdürülebilir çevresel konulara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,



Paydaşlar ile olumlu ilişkiler geliştirmek,



Evrensel insan haklarını desteklemek.
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FTSE4 Good, sosyal sorumluluk sahibi şirketlerin performanslarının ölçümü için
şeffaf ölçütler koyarken, yatırımcılara bu politikaların sonuçlarını değerlendirmek ve
kurumsal sosyal sorumluluk konusunda şirketleri sorgulama ortamı sağlamaktadır (FTSE4
Good İndeksi hakkında geniş bilgi için bkz: FTSE4 Good Index Series
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp).

9.3. Özel Sektörde Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)
Çerçevesinde Başlatılan ve Sürdürülen Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Girişimleri
OECD öncülüğünde geliştirilmiş olan kurumsal yönetim ilkeleri, dolaylı olarak
şirketlerin sosyal sorumluluklarının önemine vurgu yapan bir girişimdir. Bu bakımdan OECD
tarafından başlatılan bu girişimi de kısaca açıklamakta yarar görüyoruz.

9.3.1. OECD: Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), kurumsal yönetimi şu şekilde
tanımlamaktadır: “Kurumsal yönetim, bir şirketin yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve
diğer menfaat sahipleri arasındaki bir dizi ilişkiyi kapsar. Kurumsal yönetim, makro
ekonomik politikalardan, ürün ve faktör piyasalarındaki rekabet düzeyine kadar firmaların
faaliyetlerini biçimlendiren bir dizi unsurdan oluşan daha geniş bir ekonomik çerçevenin
içinde yer almaktadır. Kurumsal yönetimin çerçevesi, aynı zamanda yasal, düzenleyici ve
kurumsal faktörlere dayanır.” (OECD, 2004).
Kurumsal yönetimin genel olarak dört temel ilkesinden söz edilebilir. Bunlar;
sorumluluk, şeffaflık, hesap verme yükümlülüğü ve adalet/eşitliktir. Kurumsal yönetim
ilkeleri oluşturulmasının asıl amacı iyi şirket yönetimi için kurallar ve kurumların
oluşturulmasıdır. Söz konusu ilkeler, dolaylı olarak kurumsal sosyal sorumluluk yönünde de
ilkeler içermektedir.

173

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•

Ceres İLKELERİ, Caux İLKELERİ, Küresel Sullivan İlkeleri,

•

Küresel Raporlama Girişimi, SA8000 ve AccountAbility1000,

•
Dünya Ekonomik Forumu: Küresel Kurumsal Vatandaşlık Deklarasyonu,
FTSE4 Good İndeksi sivil toplum kuruluşları ve hükümet dışı organizasyonlar tarafından
başlatılan ve sürdürülen başlıca kurumsal sosyal sorumluluk girişimlerine en iyi örnekler
oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından kurumsal sosyal sorumluluk konusunda
belirlenmiş olan ilkeler nelerdir?
2.Caux ilkeleri kapsamında genel ilkeler nelerdir? Açıklayınız.
3. Küresel Sullivan İlkeleri nelerdir?
4.SA8000 hangi temel standartlardan oluşmaktadır?
5.FTSE4 Good seçim kriterleri hangi alanları kapsamaktadır?
6. Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından kurumsal sosyal sorumluluk konusunda hazırlanan
rapor içerisinde aşağıda belirtilen hangi strateji üzerinde durulmamıştır?
a) Kurumsal sosyal sorumluluk çabalarının KOBİ’lerde yaygınlaştırılmasına destek olunmalıdır
b) Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ve sonuçlarının şeffaflık içerisinde yürütülmesi gerekir
c) AB düzeyinde kurumsal sosyal sorumluluk alanında bir Paydaşlar Forumu (Multi-Stakeholder
Forum) oluşturulmalıdır
d) Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları Avrupa Birliği politikalarına entegre edilmelidir
e) Kurumsal sosyal sorumluluğun özellikle gelişmiş ülkelerde iş dünyası ve tüm toplum üzerindeki
pozitif etkileri dikkate alınarak kamuoyunun bilgilendirilmesi önem taşımaktadır
7. Küresel Sullivan İlkeleri kaç yılında yürürlüğe girmiştir?
a) 1989
b) 1994
c) 1999
d) 2002
e) 2010
8. Kurumsal yönetim, bir şirketin yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer menfaat sahipleri
arasındaki bir dizi ilişkiyi kapsar. Kurumsal yönetim, makro ekonomik politikalardan, ürün ve faktör
piyasalarındaki rekabet düzeyine kadar firmaların faaliyetlerini biçimlendiren bir dizi unsurdan oluşan
daha geniş bir ekonomik çerçevenin içinde yer almaktadır. Kurumsal yönetimin çerçevesi, aynı
zamanda yasal, düzenleyici ve kurumsal faktörlere dayanır, şeklinde tanımlayan aşağıdakilerden
hangisidir?
a) FTSE4 Good Index
b) Küresel Raporlama Girişimi
c) Caux İlkeleri
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d) OECD
e) AccountAbility1000
9. İş dünyasının çevre, ahlak, emek ve insan hakları gibi konularda uluslararası standart ve değerlere
saygı göstermesi ve bu konularda adımlar atılması talep edilen girişim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Küresel Kurumsal Vatandaşlık Deklarasyonu
b) Caux İlkeleri
c) AccountAbility1000
d) FTSE4Good İndeksi
e) CERES İlkeleri
10. Kurumsal yönetim ilkeleri oluşturulmasının asıl amacı iyi şirket yönetimi için kurallar ve
kurumların oluşturulmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin temel ilkelerinden biri
değildir?
a) Sorumluluk
b) Yenilikçilik
c) Şeffaflık
d) Hesap verme yükümlülüğü
e) Adalet/eşitlik

CEVAPLAR: 6-e, 7-c, 8-d, 9-a, 10-b
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10. HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
ALGISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.

HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI

10.1. Halkla İlişkilerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı
10.1.1. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Halkla İlişkilerin Rolü
10.1.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı
10.1.2.1. Algı Yönetimi
10.1.2.2. Çalışanların KSS Algısının Anahtar Rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kurumsal sosyal sorumluluk algısı nasıl yönetilmelidir?

2)

Algı yönetimi ne demektir?

3)

Çalışanların KSS algısının anahtar rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Halkla İlişkilerde Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Algısı

Halkla ilişkilerde kurumsal
sosyal sorumluluk algısının
oluşumuna etki eden unsurlar
öğrenilir.

Halkla ilişkilerde kurumsal
sosyal sorumluluk algısının
oluşumuna etki eden unsurlar
bu ders kapsamında öğrenilir
ve geliştirilir.
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Anahtar Kavramlar


Kurumsal sosyal sorumluluk algısı



Algı yönetimi
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Giriş
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) anlayışının oluşturulmasında, bu sorumlulukların
gerçekleştirilmesinde ve taraflar arasında etkili iletişimin sağlanmasında da önemli rol
oynayan halkla ilişkiler, kurum ve hedef kitleler arasında köprü konumundadır. KSS
politikasının ve iletişiminin doğru yönetilmesi için kuruma yönelik sosyal sorumluluk
algısının ölçülmesi gereklidir. Bu düşünceden yola çıkarak çalışanların kendi kurumlarına
yönelik sosyal sorumluluk algıları bu ünitede anlatılacaktır.
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10.1. Halkla İlişkilerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), son yıllarda genellikle kurumların iletişim ve
halkla ilişkiler sorumluları tarafından dile getirilen, popülerleştirilen ve medya aracılığıyla
halka öğretilen bir kavram olmakla birlikte bunun yalnızca halkla ilişkiler işlevinin bir
parçası, ya da bir aracı olarak görülmesi uygun değildir. KSS yaklaşımı, bir kurumun genel
dünya görüşü tarafından belirlenmekte ve o düşünce yapısının özelliklerini yansıtmaktadır.
KSS’nin kurumun farklı paydaşlarına iletişimi söz konusu olduğunda ise yine görüşler
farklılaşmakta, septik veya ütopik perspektiften bakanlar genellikle bunun iletişiminin
yapılmasının gereksiz olduğunu düşünürken, konuya stratejik yaklaşan diğer bir kesim ise
KSS iletişiminin en az sorumlu davranışın kendisi kadar önemli olduğunu iddia etmektedir.
Bir kurumda KSS iletişiminin tek bir birimin ya da kişinin işi olduğunu söylemek doğru
olmamakla birlikte kurumların halkla ilişkiler ya da kurumsal iletişim adı altında çalışan
birimlerinin genel anlamda iletişim stratejilerinin oluşturulmasından, uygulanmasından ve
denetlenmesinden sorumlu oldukları düşüncesi ile KSS iletişiminde kilit bir rol oynadıkları
söylenebilir.
Halkla ilişkiler sorumlularının KSS iletişimini yönetebilmeleri için farklı paydaşların
konu ile algılarını ortaya çıkartmaları gereklidir.

10.1.1. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Halkla İlişkilerin Rolü
Kurumsal sosyal sorumluluk bir kuruluşta bir-iki fonksiyonla ilişkilendirilebilecek bir
yan uygulama değil, kurumun tüm varlığını ilgilendiren bir düşünce ve iş yapma sistemidir
(Okay ve Okay, 2002). Dolayısıyla kurumlar yaptıkları her işte, iletişimde bulundukları tüm
hedef kitlelere karşı bütün ilişkilerinde sosyal sorumluluk fikriyle hareket etmek zorundadır.
Halkla ilişkiler gelişiminin ilk zamanlarında, önde gelen profesyoneller arasında
sosyal sorumluluk uygulamalarında halkla ilişkilerin rolü üzerine güçlü bir vurgu
bulunmaktaydı. Kurumsal halkla ilişkilerin kurucularından Arthur Page demokratik bir
toplumdaki tüm şirketlerin kamunun izni ile işe başlayıp varlıklarını yine kamunun onayı ile
devam ettirdiklerini vurgulamış, bu bağlamda dürüst, açık ve amaçlı iletişim ile dinlemenin
önemine vurgu yapmıştır (Kim ve Reber, 2007). 1980 yılında Boston Üniversitesi’ndeki
Gazetecilik Eğitim Derneği’nin toplantısında bir diğer önemli isim, Edward L.Bernays
‘Halkla ilişkiler, sosyal sorumluluk uygulamasıdır ve Amerika’nın geleceğinin anahtarıdır’
şeklinde bir yorum yapmıştır (Stone, 2005:31). Benzer şekilde Grunig ve Hunt (1984) da bir
kurumun halkla ilişkiler işlevine sahip olmasının başlıca nedeninin kamusal ya da sosyal
sorumluluk olduğunu (s. 48) ve kamusal sorumluluğun, halkla ilişkilerin temel ilkesi
olduğunu, eğer bir kurum hedef kitlelerine yönelik sorumluluk sahibi olmayacaksa bir halkla
ilişkiler işlevine de ihtiyacı olmayacağını belirtmektedirler (s.52). Burada halkla ilişkiler ile
kurumsal sosyal sorumluluk adeta eşanlamlı olarak görülmektedir.
Bir kısım bilim adamına göre şirketler, halkla ilişkiler uzmanlarının rehberliğinde
sosyal sorumluluk programlarını başarılı şekilde icra edebilirler. Aynı bilim adamları, halkla
ilişkiler uzmanlarının kararlarında vicdanın rolüne vurgu yapmaktadırlar. Dennis'e (1981 &
1982) göre sosyal sorumluluk ve katılım programları genelde firmaların halkla ilişkiler,
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kurumsal ilişkiler, toplum veya kent ilişkileri bölümleri tarafından idare edilmektedir. Tilson
ve Vance'e (1985) göre ehil bir kadro bir katılım programının zorunlu bir parçasıdır ve bu
kadro, programın yüksek profesyonel standartlar tutturmasını sağlayarak katılım kararları
hakkında üst yönetime danışmanlık konusunda önemli bir rol oynayabilir (s.27). Judd’un
(1989) araştırmasına göre halkla ilişkiler çalışanları kendilerini teşkilatlarının vicdanları
olarak görmektedirler. Ryan’nın (1986) araştırması da göstermektedir ki Amerikan Halka
İlişkiler Derneği (PRSA) ve Uluslararası İş İletişimcileri Derneği (IABC) üyeleri, sosyal
sorumluluk eyleminin şirketler, toplum ve bu eylemi uygulayan bireyler için faydalı olduğuna
inanmaktadırlar. Choi (2005) halkla ilişkiler çalışanlarının, örgütün, halka ahlaki ilişkiler
kuran vicdanı olduklarının altını çizmektedir (aktaran Kim ve Reber, 2007).
Heath ve Ryan (1989) halkla ilişkiler uzmanlarının dahlinin ve kurumsal sosyal
sorumluluk kurallarının gerekliliğini incelemişler ve birçok kurumun, yazılı olsun veya
olmasın, bir çeşit sosyal sorumluluk kurallar bütününe sahip olduğunu görmüşlerdir. Ancak
bu çalışmada halka ilişkiler uygulayıcılarının genelde sosyal sorumluluk tartışmalarına
katılmadıkları sonucuna varılmıştır. Kruckeberg ve Starck (1988) halkla ilişkiler uzmanlarının
toplumdaki en önemli rollerini anlamadıklarını iddia ederken bu rolün sadece müşterilerine
değil, tüm topluma hizmet etmek olduğunu belirtmektedirler (aktaran Kim ve Reber, 2007).
Diğer yandan Bivins (1992), halkla ilişkiler mesleğinin, halka hizmet doktrinini mesleği icra
edenler için biçimlendirmekle pek ilgilenmediğini belirtmiştir.
Halkla ilişkilerde KSS üzerine odaklanan çalışmaların çoğu sosyal sorumluk
faaliyetlerini araştırmışlardır. Heath ve Ryan (1989) KSS’de halkla ilişkilerin rolünü imaj
inşası, ahlaki dürüstlük, takip ve cevaplandırma şeklinde tanımlamışlardır. Esrock ve Leichty
(1998) ise kurumların web sayfalarındaki merkezi sosyal sorumluluk unsurlarını adil ve
dürüst iş uygulamaları, ürün güvenlik ve güvenirliğinin sağlanması, çalışanlara verilen önem
ve çevre koruma hassasiyetinin iyileştirilmesi şeklinde anlamlandırmışlardır.
Clark (2000), KSS ve halkla ilişkileri temel, kuram, süreç ve başlıca sorumluluklar
bakımından gözden geçirerek ayırmış ve karşılaştırmıştır. Çalışmada bu anlamda iki
meselenin oldukça benzer olduğu, fakat sosyal sorumluluk yazınında etkili iletişim
yöntemlerinin çoğunlukla bulunmadığı sonucuna varmıştır. Fitzpatrick (2002a) PRSA'nın
geçmiş ahlak kurallarında yaptığı incelemede 1988 yılında, ‘halk çıkarına hizmet’ hükmünün
kuralların ilk maddesi hâline geldiğini bulmuştur.
L’Etang (2002) halkla ilişkiler uygulamacılarının potansiyel olarak kamu çıkarına,
sorumluluk programları aracılığıyla hizmet edebilecekleri konusunun tartışılabileceğini
belirtmiş ve şu tespiti yapmıştır: KSS çoğu kez halkla ilişkilerin amaçları için,
uygulamacılarca kullanılmakta ve bu sebepten dolayı KSS halkla ilişkiler görevi ve yerel
topluluklar gibi belirli gruplarla ilişki kurabilmede bir teknik ve toplumdaki diğer gruplara
mesaj vermek olarak görülebilmektedir.
Frankental (2001), KSS tanımının kendi içinde bir paradoksu barındırdığını, KSS
olgusunun gerçek bir öze sahip olabilmesinin kurumsal yönetimle ilgili hukuki düzenlemeler
ile desteklenmesine bağlı olduğunu, aksi takdirde bunun yalnızca bir ‘Halkla İlişkiler İcadı’
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olarak görülmekten öte geçemeyeceğini savunmaktadır. Şirketlerin yönetim ve denetim
biçimini şeffaflık içinde yürütmesi anlamına gelen ‘kurumsal yönetim’ (ya da kurumsal
yönetişim), bu bağlamda KSS için de bir temel oluşturmaktadır. KSS, şirketin tüm
paydaşlarını kapsamalı, finansal pazarlar tarafından ödüllendirilmeli, kavramın kurum
tarafından yapılan tanımı sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik hedefleri ile bağlantılı olmalı,
yapılan uygulamalar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeli (benchmarking yapılmalı) ve
denetlenmeli, kamunun incelemesine açık olmalı, insan haklarına uygunluğu gözetilmeli ve
örgütün yapısına dikey ve yatay olarak yerleştirilmiş olmalıdır (Frankental, 2001:18). Tüm bu
bağlantılar göz önünde bulundurulduğunda KSS’nin halkla ilişkilerin sorumluluğundaki bir
iletişim aracı olmanın çok ötesinde, özellikle kurumların genel politikalarını ve karar alma
mekanizmalarını ilgilendirdiği açıkça görülmektedir.
Kotler ve Lee (2006), Kurumsal Sosyal Sorumluluk adlı kitaplarının giriş bölümüne
göre, bir kurumda KSS uygulamalarının yürütülmesi söz konusu olduğunda ilgili konulara,
kurumun yapısına ve büyüklüğüne göre farklı birim ve kişilerin sorumluluğundan söz
edilebilmektedir. Örneğin, KSS’nin değerinin iletişim yoluyla farklı paydaşlara anlatılması
halkla ilişkiler biriminin yükümlülüğüdür (Clark, 2000).
Halkla ilişkilerin KSS’deki yeri ile ilgili Kim ve Reber’in (2008) yapmış oldukları
çalışmada halkla ilişkiler uzmanları, KSS ile ilgili olarak kendi rollerini tanımlamışlardır.
Araştırmanın sonuçlarına göre dört belirgin rol ayrımı ortaya çıkarken, bir grup uzman da
halkla ilişkilerin KSS’de hiçbir rolünün olmadığını belirterek bu iki olguyu tamamen
birbirinden ayırmışlardır. Belirlenen roller şöyle sıralanmaktadır:


Belirgin yönetici rolü



Hayırseverlik rolü



Değer-odaklı rol



İletişim rolü



Hiçbir rolün olmaması

Belirgin yönetici rolündekiler halkla ilişkilerin KSS’de büyük bir rol oynadığını
düşünmektedir. Bir kısmı müşterilerini eğitme konusuna vurgu yaparak müşterilerinde KSS
bilincini yükseltmek için çalıştıklarını, KSS planlaması ve anlayışını kolaylaştırdıklarını
belirtmekte, bir diğeri müşterilerini sosyal sorumluluk sahibi olmanın iyi bir iş olduğuna ikna
etmeye çalıştıklarını söylemektedir. Bu noktada en önemli vurgu ise yönetim ekibi ile birlikte
çalışmanın önemine yapılmakta, iletişim yöneticisi olarak örgütlerinin stratejik
planlamasında, vizyonunun ve etik kodların belirlenmesi sürecinde öncü konumunda
oldukları belirtilmektedir (Kim ve Reber, 2008). Şirketlerin performansından birinci derecede
yönetim kurulları sorumludur. Yönetim kurulunun işi şirketin hangi politikaları
uygulayacağına, hangi ilkeleri benimseyeceğine karar vermek ve varılan kararları hayata
geçirecek icra heyetini atamak ve denetlemektir. Bunun sonucu olarak kurumların ‘sosyal
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sorumlu’ stratejiler benimsemesi ve bunların uygulamaya dönüştürülmesi yönetim kurulunun
yetki ve sorumluluğundadır (Aydede, 2007:35). Halkla ilişkiler yönetim kurulunda temsil
edildiğinde, kurum içindeki iletişim yöneticisi konumuyla, KSS ile ilgili konularda
yönlendirme ve düzeltmeleri yapmak, uygulamalara karar vermek ve hayata geçirmek temel
yükümlülükleri arasında bulunmaktadır.
İkinci belirgin rol ‘hayırseverlik rolü’ olarak ifade edilmektedir. Buna göre Halkla
İlişkiler yardım yapma, gönüllülük davranışlarını cesaretlendirme ve kolaylaştırma, çevre ile
ilişkileri ve sağlık ve güvenlikle ilgili konuları destekleme, geliştirme ve diğer ilişki
geliştirme programlarını yönetme konularında karar alınmasında merkezde bulunmaktadır
(Kim ve Reber, 2008:3).
Kim ve Reber’e (2008) göre ‘değer odaklı rol’ olarak adlandırılan üçüncü rolde halkla
ilişkiler etik standartlara, örgütün misyon ve değerlerine dayanmakta ya da kurumsal bir rolmodel olarak iş görmektedir.
Dördüncü rol ise ‘iletişim rolü’dür ki burada ağırlıklı olarak vurgulanan KSS’nin dış
hedef kitlelere iletişimi kastedilmekte, halka ilişkilerin iletişim rolü, kurumun sosyal sorumlu
davranışlarının genel olarak kamuya, müşterilere ve medyaya anlatılmasına indirgenmektedir
(Kim ve Reber, 2008). L’Etang’a (2002) göre de KSS, Halkla İlişkiler’in görevleri arasındadır
çünkü şirketin imajını ve itibarını etkiler. Kurumsal sosyal sorumluluk inisiyatiflerinin
bilinmesinin kurum kimliği ve satın alma niyeti üzerinde olumlu etki yapacağını belirten
David ve diğerleri (2005) de, Halkla İlişkiler’in basın aracılık görevleri ve tanıtım [şeffaflık]
uygulamalarının altını çizmektedirler. Tüm bu yorumlarda eksik kalan bir nokta ise dış hedef
kitlelere giden yolun kurumun çalışanlarından geçtiğidir. Davis ve Eisele’e (2007) göre ‘iç
pazarlama’ olarak da adlandırılan çalışanlarla iletişim kilit bir konumdadır; dış hedef kitlelere
yönelik dünyadaki en başarılı strateji, o stratejiyi günlük bazda müşterilere aktaran bireyleri,
yani kurumun çalışanlarını, bu işe dâhil etmeden başarılı olamaz.
Bu düşünceler ve roller ekseninde KSS ile halkla ilişkilerin arasındaki ilişkiyi hedef
kitlelerde KSS algısının oluşması ve bunun kuruma etkileri bağlamında ele almak yararlı
olacaktır.

10.1.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı
Psikoloji ve bilişsel bilimlerde algı, duyusal bilginin alınması, yorumlanması,
seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Ancak, algı konusunun araştırılması
biyoloji ve fizyoloji yönündeki yaklaşımlardan felsefi yaklaşımlara kadar çok geniş bir alanda
yürütülür. Beyin, uyaranlara karşı herkeste farklı bir filtreleme sistemine sahiptir. Bu filtre
basitleştirme ve birleştirme gibi yöntemlerle görece, kendine göre bir “algı” oluşturur. Kotler
ve Armstrong’a (2004) göre algı insanların bilgiyi seçip, düzenleyip yorumlayarak dünyanın
onlar için anlamlı bir resmini çizecek yapıları oluşturdukları bir süreçtir. Algı olgusunu
yalnızca duyularımızın bize dünya hakkında verdiği bilgiler olarak tanımlamak indirgemeci
bir yaklaşım olacaktır. Algı, bir konuyla ilgili önceki deneyimlere ve kişinin hafızasına da
bağlıdır ve daha sonra edinilecek bilgilere bir temel oluşturmaktadır (O’Sullivan ve diğerleri,
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1994:221). Dolayısıyla kurumların çeşitli hedef kitleleri tarafından sosyal sorumluluk sahibi
olarak algılanmaları yalnızca anlık bir duyumsamadan farklı olarak bireylerin o konu ile ilgili
kendi deneyimlerine ve önceden yaşadıkları ile ilgili hafızalarındaki birikime de bağlı olarak
farklılaşabilmektedir.
Basit bir süreç olmayan algının günümüzde artık yönetilmesi söz konusudur. İletişimin
odak noktasında olduğu algı yönetiminde Halkla İlişkilerin rolü de giderek önem
kazanmaktadır.

10.1.2.1. Algı Yönetimi
Bireysel düzeydeki algı yönetimi 1960’lardan beri üzerinde çalışılan bir alan olmakla
birlikte örgütsel düzeyde algı yönetimi (örneğin imaj, kimlik ya da itibarın algılarını
etkileyecek taktikler tasarlanması) ilk olarak 1980’lerde araştırılmaya başlanmış ve aradan
geçen zamanda kapsama alanı genişleyerek örgütsel kimliklerin yönetimini (mesela ‘yeşil’
örgüt olmak ne demektir) olduğu kadar belli hedef kitlelere özelleştirilmiş örgütsel imajların
stratejik yönetimini de içermeye başlamıştır (Elsbach, 2006).
Kurumsal imaj, kurumsal kimlik ve kurumsal itibar gibi günümüz örgütlerinin giderek
daha fazla önem vermeye başladıkları tüm bu kavramların yönetilmesi, halkla ilişkilerin
başlıca sorumluluklarındandır. Yani hem bu alandaki akademisyenler hem de uygulamacılar,
temelde örgütlerin nasıl algılandığı konusu ile ilgilenmektedir.
Halkla İlişkiler fonksiyonu için kullanılan isimlerden birisi de ‘algı yönetimi’dir. Bu
ismin tercih edilmesinin altında yatan sebep ise Halkla İlişkiler aracılığı ile bireylerin
algılarının istenilen doğrultuda etki altına alınarak yönlendirildiği düşüncesidir. Kadıbeşegil
(2001) dünyadaki Halkla İlişkiler yazınında Halkla İlişkiler sözcüğü yerine perception
management teriminin kullanılmaya çalışıldığını belirtmektedir. Bu eğilimin ABD’deki
büyük Halkla İlişkiler şirketlerinin bir itelemesi olduğunu, bu şirketlerce algılama
yönetiminin Halkla İlişkilerden daha kapsamlı bir iş gibi gösterildiğini vurgulayan
Kadıbeşegil bu şirketlere göre kurum ve kuruluşların, onlara duyarlı bireylerde nasıl bir
algılaması olması gerektiğinin Halkla İlişkileri aşan bir iş olarak görüldüğünü söylemektedir.

10.1.2.2. Çalışanların KSS Algısının Anahtar Rolü
Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi kurum içinden dışarıya doğru bir yaklaşımla
gelişirken çalışanlar güven inşa edilmesi konusunda anahtar bir bileşen hâline gelmiştir
(Morsing ve diğerleri, 2008). Örgütler, sosyal sorumluluklarını yerine getirmek söz konusu
olduğunda önce kendilerinden başlamalıdır, örneğin kendi çalışanlarının eğitilmesini
önemsemeyen bir şirketin topluma hoş görünmek amacıyla, bir eğitime destek kampanyasıyla
100-200 çocuğa kitap kalem alması ne kadar inandırıcıdır? Ya da çalışanları sigortalı
olmadığı için sağlık hizmeti alamayan bir şirketin yeni açılan bir hastaneye MR cihazı
bağışlaması? Şüphesiz bu tip uygulamalar kısa bir süreliğine olumlu etki yaratsa da çalışanlar
başta olmak üzere onların durumundan haberdar bireyler ve kurumların tepkisini çekerek,
yapılanların içten olmadığı düşüncesiyle kuruma yönelik negatif bir algı oluşacaktır.
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Bir kurumun sosyal sorumluluklarının algılanması söz konusu olduğunda çalışanlar,
diğer hedef kitlelerden farklı olarak içinde yaşadıkları kurumu daha objektif olarak ve kendi
gözlem ve deneyimlerine bağlı olarak değerlendirme şansına sahiptirler. Bu da, diğer bir
deyişle, kurumların kendi çalışanlarını temeli iş etiğine ve katılımcı-paylaşımcı bir kurum
kültürüne dayanmayan göstermelik sosyal sorumluluk uygulamaları ile kandıramayacağıdır.
Uluslararası iş dünyasında geçmişte yapılan içi boş KSS uygulamalarının iç yüzünün ortaya
çıkması sosyal sorumluluk konularında yapılanlara inancı sarsmıştır. Bu konuya Nike
firmasının yanlış uygulamalarını örnek verebiliriz: Spor endüstrisine yönelik ayakkabı, spor
giysileri, aletleri ve aksesuarları üreten Nike, bu ürünleri dünya çapında en çok satan
şirketlerdendir. Şirket mallarının üretimini daha ucuz işgücü olduğu için Çin, Tayvan, Kore
ve Meksika gibi ülkelerde yaptırmaktadır ve buralarda çalışan işçilerin koşulları yüzünden
büyük eleştirilere maruz kalmaktadır. Dünya çapında 700 fabrika ile sözleşmesi bulunan
Nike, üçüncü dünya ülkelerindeki işçilere ödediği düşük ücretler ve kötü çalışma koşulları
yüzünden sivil toplumun dikkatini çekmiş ancak firma bu durumu yalanlayarak savunmaya
geçmiştir. Üretim faaliyetlerinin bulunduğu ülkelerdeki kötü ekonomik koşulları kendi
politikalarını savunmak için kılıf olarak kullanmış ve kendini bulunduğu ülkelere ekonomik
olarak değer katan bir firma olarak göstermeye çalışmıştır. Sosyal sorumluluk bilinciyle en
ufak bir ilgisi olmayan bu tutum 1998’e dek sürmüş, Nike suçlamaları kabul ettiğinde şirkete
karşı oluşmuş önyargı ve negatif tutum çoktan güçlenmiş, yaptıkları ile söylediklerinin
tutarsızlığı da genel endişesinin imajının zedelenmesini engellemek ve kârını korumak olduğu
düşüncesini pekiştirmiştir. Sosyal sorumluluklarının şirket yönetimince benimsenmediği Nike
olayında şirketin karşılaştığı krizde halkla ilişkiler kampanyalarının ardına gizlenerek
kaçmaya çalışması, 3 milyar dolar harcadığı medya kampanyalarına rağmen hâlâ şirketle ilgili
olumsuz haberlerin çıkmaya devam etmesi, dürüst olmayan politikaların uzun vadede
kamuoyu nezdinde başarısız olacağının da kanıtıdır (Eşmen, 2005).
Nike gibi temeli aslında sosyal sorumluluk olgusuna dayanmayan göstermelik KSS
uygulamaları yapan şirketler, çeşitli hedef kitlelerde kurumlarına yönelik bir güvensizliğin
doğmasına neden olmuşlardır. Kurumların yaptıklarında herhangi bir art niyet
taşımadıklarının ve sosyal sorumluluğun kurum genelinde benimsenen bir felsefe olduğunun
ilgili hedef kitlelere anlatılması halkla ilişkilerin sorumluluğudur, ancak dikkat edilmesi
gereken nokta sosyal sorumluluğun yönetimde ve tüm iş süreçlerinde gerçekten öncelikli
olarak gözetiliyor olmasıdır. Bir kurum medya desteğini de kullanarak özellikle dış hedef
kitlelerde sosyal sorumluluklarının bilincinde olduğu algısını bir süreliğine yaratabilir, ancak
o kurumda çalışanların kendi işyerlerine yönelik KSS algısında ilk kıstas kendi deneyimleri
ve bireysel iş tatminleri (Valentine ve Fleischman, 2008) olacağından dolayı gerçek bir
dayanağı, örgüt kültüründen gelen sağlam bir altyapısı olmayan kurumların ‘sosyal
sorumluluk sahibi’ olarak çalışanlar tarafından algılanması imkânsız olacaktır. Çalışanlar bu
konuda hem birbirlerini hem de dış çevreden bağlantıda oldukları kişileri ve kurumları
etkileyeceklerdir.
McWilliams ve Siegel’e (2001a) göre de çalışanlar, KSS beklentisi olan bir paydaş
grubudur. Örneğin çalışanlar gelişen iş ilişkileri politikalarını, işyeri güvenliğini, finansal
güvenliği ve çocuk bakımı gibi işyeri imkânlarını destekleme eğilimi gösterirler. Çalışanlar,
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yöneticilerin onların desteklediği konulara yanıt verdiklerine dair işaretler aramaktadırlar.
Kurumlar, genel iş etiği ile ilgili olanların yanı sıra, çalışanların KSS ile ilgili beklentilerini
tatmin ederek iyileşen tutumlar, artan bir verimlilik ve azalan bir sermaye devri
sağlayabilirler.
Sonuç olarak etik temeli olmayan göstermelik KSS çalışmalarının, istendiği kadar
halkla ilişkiler yoluyla manipüle edilsin, uzun vadede kurumlara yarar sağlamaktan çok zarar
vermesi muhtemeldir. Bu noktada çalışanların kurumlarının KSS çabalarını doğru ve tam
olarak algılamaları da önem kazanmakta, ancak bu algının denetlenebilmesi için ölçülmesi
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
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Bu Bölümünde Ne Öğrendik Özeti
Kurumların çeşitli hedef kitleleri tarafından sosyal sorumluluk sahibi olarak
algılanmaları yalnızca anlık bir duyumsamadan farklı olarak bireylerin o konu ile ilgili kendi
deneyimlerine ve önceden yaşadıkları ile ilgili hafızalarındaki birikime de bağlı olarak
farklılaşabilmektedir.
Basit bir süreç olmayan algının günümüzde artık yönetilmesi söz konusudur. İletişimin
odak noktasında olduğu algı yönetiminde halkla ilişkilerin rolü de giderek önem
kazanmaktadır.

190

Bölüm Soruları
1.Halkla İlişkilerin Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarındaki rolü nedir?
2.İletişimin odak noktasında olduğu algı yönetiminde Halkla İlişkilerin rolü nedir?
3. Çalışanların Kurumsal sosyal sorumluluk algısının oluşumundaki rolü nedir?
4.Temeli sosyal sorumluluk olgusuna dayanmayan göstermelik KSS uygulamaları yapan
şirketlerin uygulamalarından örnekler veriniz.
5.Hedef kitlelerde KSS algısının oluşmasında halkla ilişkilerin rolü nedir?
6. 1980 yılında Boston Üniversitesi’ndeki Gazetecilik Eğitim Derneği’nin toplantısında sosyal
sorumluluğun önemine değinen kişi/ler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Arthur Page
b) Edward L.Bernays
c) Grunig
d) Heath ve Ryan
e) Kim ve Reber
7. Heath ve Ryan’a göre KSS’de Halkla İlişkilerin rolü aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) İmaj inşası,
b) Ahlaki dürüstlük
c) Takip
d) Cevaplandırma
e) Hayırseverlik
8. Grunig ve Hunt ……………….., Halkla İlişkilerin temel ilkesi olduğunu, eğer bir kurum
hedef kitlelerine yönelik sorumluluk sahibi olmayacaksa bir Halkla İlişkiler işlevine de
ihtiyacı olmayacağını belirtmektedirler. Yukarıdaki boşluğa en uygun gelen ifade hangisidir?
a) Kamusal sorumluluğun
b) Reklamın
c) Sponsorluğun
d) İmajın
e) Müşteri ilişkilerinin
9. Bireysel düzeydeki algı yönetimi 1960’lardan beri üzerinde çalışılan bir alan olmakla
birlikte örgütsel düzeyde algı yönetimi (örneğin imaj, kimlik ya da itibarın algılarını
etkileyecek taktikler tasarlanması) ilk olarak …………’lerde/larda araştırılmaya başlanmıştır.
Boşluğa en uygun gelen ifade hangisidir?
a) 1965
b) 1970
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c) 1975
d) 1980
e) 1990
10. Kim ve Reber’e (2008) göre ‘………………………..’ olarak adlandırılan üçüncü rolde
Halkla İlişkiler etik standartlara, örgütün misyon ve değerlerine dayanmakta ya da kurumsal
bir rol-model olarak iş görmektedir. Boşluğa enuygun gelen ifade hangisidir?
a) Hayırseverlik rolü
b) Değer odaklı rol
c) Belirgin yönetici rolü
d) İletişim rolü
e) Etkin paydaş rolü

CEVAPLAR: 6-b, 7-e, 8-a, 9-d, 10-b
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11. SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ AYIRT EDİCİ
ÖZELLİKLERİ -1-
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.
SOSYAL SORUMLULUK
AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ I
11.1.

UYGULAMALARININ

Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Ayırt Edici Özellikleri

11.2. Sosyal Sorumluluk Uygulama Yöntemleri
11.2.1. İşletme ve Gönüllü Kuruluş Ortaklığı
11.2.2. Doğrudan Sosyal Amaca Yönelme
11.2.3. Karma Yöntem
11.3. Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Esasları
11.4. Sosyal Sorumluluk Stratejileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal sorumluluk uygulamalarının ayırt edici özellikleri nelerdir?

2)

Sosyal sorumluluk uygulama yöntemleri nelerdir?

3)

Sosyal sorumluluk uygulamalarının esasları neleri içerir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal Sorumluluk
Uygulamalarının Ayırt Edici
Özellikleri, Sosyal
Sorumluluk Uygulama
Yöntemleri ve Esasları

Sosyal sorumluluk uygulama
yöntemleri ve esasları
öğrenilir.

Sosyal sorumluluk uygulama
esasları farklı yöntemlerle
gerçekleştirilir ve geliştirilir.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal sorumluluk uygulama yöntemleri



İşletme ve gönüllü kuruluş ortaklığı



Doğrudan sosyal amaca yönelme



Karma yöntem
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Giriş
Bu ünitede işletmelerin geleneksel ekonomik çıkarların ötesinde ilişki içinde oldukları
toplumsal, siyasal ve çevre faktörlerinden etkilenen sosyal sorumluluk yaklaşımının ayırt
edici özellikleri ile sosyal sorumluluk uygulama yöntemleri ve esasları konuları
açıklanacaktır.
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11.1. Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Ayırt Edici Özellikleri
1. Uzun Vadeli Stratejik Yaklaşım: Bağış promosyonları hem gerçekleştirdikleri
dönem hem de temellerindeki tavır açısından kısa vadelidir. Bağış promosyonu genellikle
çabuk çözüm arar. Gerçekleştikleri dönem ve temellerindeki tutum açısından uzun vadeli bir
iletişim yöntemi olan sosyal sorumluluk uygulamaları, hem marka imajında hem de bir sosyal
sorun ya da amacın çözüme kavuşması yaklaşımında, esaslı bir değişim peşindedir (Pringle ve
Thompson, 2000, s.102). Sosyal sorumluluk kampanyaları taklitçi değil, stratejiktir.
2. Sosyal Sorumluluk Bir Çıkış Stratejisidir: Sosyal sorumluluk birçok işletme
tarafından uzun vadeli stratejilerin bir parçası olarak görülmektedir, diğerleri tarafından ise
kurumun belirli bölümlerinde yerini almaktadır (PR veya pazarlama bölümlerinde) ve bazen
de kurumun tamamına yayılmaktadır. Ayrıca, soysal sorumluluk başlatıldıktan sonra 100 gün
içerisinde ilk sonuçlarını veren bir faaliyettir (Rudolph, 2003, s.1).
3. Sosyal Sorumluluk Bir Gelişimdir. Sosyal sorumluluk uygulamaları, bütün gün
çalışan personel, web siteleri, dergiler, mektuplar, profesyonel kurumlar ve danışmanlar
ordusu ile birlikte bir endüstri alanıdır. Bugün neredeyse üniversite çağına gelen öğrenciler
dahi “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kariyeri” seminerlerine katılmaktadırlar. Neredeyse tüm
işletmelerin yıllık raporları sosyal amaçlar ve iyi işler üzerine oturtulmaktadır. Hem FTSE
hem de Dow Jones kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını başlatmıştır (Corporate
Social Responsibility, 2004, s.1).
4. Sosyal Sorumluluk Dinamik Bir Kavramdır. İşletme, devlet ve toplum arasındaki
tüm ilişkilere yayılmıştır ve yayılmaya devam etmektedir. Bugünün küresel ekonomi
dünyasında bu kavramsal çerçevenin yayılması çok hızlı olmaktadır. Petrol dünyası için
küreselleşme birçok fırsatları da beraberinde getirmiştir. Bugün uluslararası petrol şirketleri
birçok petrol ülkesine ulaşmış durumdadır (16th World Petroleum, 2000, ss.2-3).
5. Kişisel Değil Kurumsal Ortaklık: İşletme yöneticilerinin ya da çalışanların tek tek
değil, top yekûn kurum olarak kampanyayı desteklemesi söz konusudur. Sağlam
yapılandırılmış sosyal sorumluluk programı, kurumsal eğlence için gerçek bir fırsat
oluştururken, işletmenin hedefleri ile de örtüşür. Üst düzey yöneticinin şahsi hedefleri de
işletmenin hedefleri ile örtüşüyorsa, sosyal sorumluluk uygulamaları ile onlarında ilgileri
tatmin edilmiş olur. Tabii bunları gerçekleştirirken tüketicilerin de öncelik ve görüşleri göz
önünde tutulmalıdır (Pringle ve Thompson, 2000, s.116).
6. Ölçülebilir Sonuçlar: Sosyal sorumluluk kampanyaları ölçülebilir sonuçlar üzerine
kuruludur. Kampanyaya başlamadan önce ve kampanya sonucunda ölçümler yapılır ve başta
belirlenen amaçların ne kadarına erişildiği hesaplanır.
7. Tanıtım: Sosyal sorumluluk kampanyalarının en belirgin özelliği, kampanyanın
kendisi için de promosyon çalışmaları yapılmasıdır (Yaman, 2004, s.5).
Sosyal sorumluluk uygulamalarının kilit konsepti, markanın gönüllü kuruluşa, sosyal
amaca olan taahhüdünü, kendi tüketici kitlesine yönelik marka iletişiminin bir parçası olarak
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aktif biçimde kullanmasıdır. Bütün bu iletişim çabaları, sunulan rasyonel ve duygusal
değerleri iletmeyi sürdüren iletişim sürecine eklenir ve markanın imajı çerçevesinde bir sinerji
yaratır (Pringle ve Thompson, 2000, s.102).
8. Çift Yönlü Yüksek Performans: Sosyal sorumluluk uygulamaları değer
yaratmakla ilgili bir kavram olup, ilgili üç taraf içinde yüksek bir performans sunmaktadır.
İlgili üç taraftan kastedilen ise; gönüllü kuruluş, satıcı ve tüketicidir. Yine bu değer üretimi,
sağlam bir güç ve yeni bir sinerji ile ticari işletmelerin ekonomik kültürünün geleceğiyle de
bağlantılı olarak gelişecektir.

11.2. Sosyal Sorumluluk Uygulama Yöntemleri
İşletmenin ya da markanın iletişim karmasına sosyal sorumluluk uygulamaları dâhil
edildiğinde, yardımın hedefine doğrudan ulaşmak ya da bir gönüllü kuruluş veya sivil toplum
örgütünün aracılığını istemek arasında bir tercih yapması gerekir. Bu bağlamda sosyal
sorumluluk kampanyalarının uygulanmasında farklı yöntemler uygulanmaktadır.

11.2.1. İşletme ve Gönüllü Kuruluş Ortaklığı
Sosyal sorumluluk konularıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları devlet ve diğer resmi
kuruluşlardan daha fazla destek alabilmektedirler. Avrupa’da örneğin Avrupa Komisyonu
2001 yılında “Avrupa iş dünyasını kurumsal sosyal sorumluluğa teşvik etme” isimli yeşil
bülten yayınlamaya başlamıştır. Bu bültenin amacı, geniş çapta AB’nin kurumsal sosyal
sorumluluğu nasıl teşvik ettiğini tartışmaya açmaktır. “Daha iyi deneyimler nasıl edinilebilir,
yenilikçi uygulamalar nasıl teşvik edilir, daha fazla açıklık nasıl oluşturulur ve
değerlendirmelerin güvenilirliği nasıl arttırılır” burada üzerinde durulan ana konulardır
(Owen, 2002, ss.3-11).
İşletmelerin sosyal sorumluluk bağlamında gönüllü toplumsal kuruluşlarla yaptığı
işbirliğinin çeşitli uygulamalarına farklı şekillerde rastlamak mümkündür: İşletmeler gönüllü
kuruluşları ya da devlet kurumlarının yaptığı faaliyetleri genel olarak maddi anlamda
destekleyerek onlara sponsor olurlar. Bu destek direkt olarak faaliyet için bir miktar para
yardımı olabileceği gibi, faaliyet için yer, araç-gereç tahsisi şeklinde de olabilir. Sponsorluk
istemi genel olarak gönüllü kuruluşlardan işletmelere yönelen bir istemdir. Bazen de bu istem
işletme tarafından gerçekleştirilebilir.
Batı ülkelerinde görülmeye başlayan secondment adlı uygulama da işletme
çalışanlarının, mesai saatleri dâhilinde bir gönüllü kuruluş faaliyetinde çalıştırılması şeklinde
gerçekleşmektedir. Bu takdirde işletme, çalışanlarını sosyal sorumluluk çalışmalarına ortak
etmekte ve bu bağlamda onlara vakit vererek bunu bir kurum politikası hâline de
getirmektedir. ABD, İngiltere ve Kanada gibi Batı ülkelerinde birçok işletme, yöneticilerini
geçici olarak kâr amacı gütmeyen organizasyonlara ödünç vermektedir. Bu işletmenin kâr
amacı gütmeyen organizasyonların ilgilendikleri sosyal sorunlara olan ilgisini ve duyarlılığını
göstermektedir. Geçici olarak kâr amacı gütmeyen işletmelere ödünç verilen yöneticiler kendi
işletmelerindeki ücretlerini almaya devam etmektedir. Burada amaç; yöneticilerin sosyal
sorunlarla ilgilenen organizasyonların işleyiş mekanizmalarını daha iyi kavramalarını ve
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sosyal sorunlara çözüm getirirken bilinçli bir şekilde davranmalarını sağlamaktır. Hatta bazı
yönetim danışmanları ve uzmanlar sorunlarına yeni bir bakış açısıyla yaklaşmak için bu
uygulamayı benimseyen işletmelere kendi yöneticilerinin yokluğundan yararlanarak dışarıdan
geçici olarak yönetici istihdam etmelerini tavsiye etmektedir.
Kurumun profesyonel birikiminden çeşitli konularda gönüllü kuruluşa uzmanlık
desteği sağlayarak, işletmelerden gönüllü kuruluşa bu desteği aktarması, işletmelerin ürettiği
mallardan bir bölümünü yardım kuruluşlarına dağıtması, kâr payı ve diğer kurumsal birikim
aktarımlarının yanı sıra, bina ve ekipman yardımı gibi desteklerde bulunması bu tür
çalışmaların yaygınlaşmasına vesile olacaktır.
Bundan dolayı, gönüllü kuruluşlarla yapılan işbirliklerinin başarılı olabilmesinde bazı
konulara dikkat edilmesi gerekir. Öncelikle işbirliğinin hangi toplusal sorun, nasıl bir katkı
için gerçekleştirildiği konusunda kurumlar arasında fikir birliğinin sağlanması gerekli. İkinci
olarak, hedefler ve bu hedefe ulaşma yolunda nasıl bir ölçümleme yapılacağı da
planlanmalıdır. Üçüncü konu, işbirliği ile ilgili iletişim planlaması yapılması ve hedef kitlenin
her iki kurumun ilgilileri ve işbirliği içinde olduğu tüm kesimler olduğunun unutulmamasıdır.
Son olarak, işbirliğinin topluma katkıdaki etkinliğinin takip edilmesi ve sürekli iyileştirme
çalışmalarına açık olması sağlanmalıdır (Argüden, 2005, s.1). Fakat, işletme ya da markalar,
gönüllü kuruluşla özel bir ilişki içinde olmanın ya da uğrunda çalışılan sosyal amaca sahip
çıkmanın gerçek anlamını tam anlamıyla kavrayamamışlardır. Sosyal sorumluluk
uygulamaları uzun vadeli bir ortaklık olmasına rağmen, gönüllü kuruluşun ya da sivil toplum
örgütünün bağış yapan kuruma sadakat duyduğu ve karşılıklı fayda sağlayacağı da kesin
değildir.
Pringle & Thompson’a (2000, s.107) göre; işletmelerin ve markaların, bağışları ile
pazarlama stratejileri ve marka yapılandırmalarını stratejik olarak aynı çizgiye getirmeleri
gerekir. En cazip gönüllü kuruluşlar ve sosyal amaçların, uzun vadeli büyük kurumsal veya
marka sponsoru bulma olasılığının yüksek olduğu, sonraki süreçte de, özellikle ana tüketici
kaygılarına ilişkin alanlarda güçlü sosyal sorumluluk ilişkileri kurmanın giderek güçleşeceği
anlamına gelmektedir.
Sosyal sorumluluk kampanyasını gönüllü kuruluşlarla birlikte yürütmenin sağladığı
avantajlar şunlardır;

Çoğu durumda sivil toplum kuruluşunun da kendisi tanınmış bir marka
olabilmekte ve kampanyanın toplam tanınırlılığını arttırabilmekte,


STK çalıştığı alana ilişkin bir uzmanlıktan istifade etmekte,



Gönüllü potansiyeli, şirketin paydaş ağını genişletmeye fayda sağlayabilmekte,



Dağıtım çemberini genişletebilmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak, Yöntem Araştırma Danışmanlık Ltd. ile GlobeScan
tarafından 2000 yılından beri yönetilen ve 20 ülkede her biri yaklaşık 20000 kişiyle
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görüşülerek gerçekleştirilen üç küresel araştırmanın Türkiye halkasında, kurumsal sosyal
sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen ve şirketlerin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
yapmaları hâlinde, bunun taraflara kazandırdığı itibarı ölçen araştırma sonuçlarında ilginç
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre; (Gündoğmuş, 2004, s.1).
Dünya kamuoyunun % 72’sine göre işletmelerin, spesifik bazı sosyal sorunları
çözmek için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaları, bu işletmelere duyulan saygıyı
arttırmaktadır. Buna karşılık dünya kamuoyunun ancak % 46’sına göre, sivil toplum
kuruluşlarının bazı hedefleri gerçekleştirmek için işletmelerle işbirliği yapmaları bu
kuruluşlara itibar kazandırmaktadır. Özetle, böyle bir işbirliği, işletmelere duyulan saygıyı,
sivil toplum kuruluşlarına duyulan saygıdan daha fazla arttırmaktadır.
Farklı bir örneğe göre; geçmişinde ’Cehennem melekleri’ gibi olumsuz bir imaj
geliştirmiş bir marka olan Harley Davidson, insanlarda hareket yeteneğini kısıtlayan kas
erimesi hastalığına karşı mücadele eden gönüllü kuruluşları destekleyerek olumlu çağrışımlar
kazanmıştır. Harley Davidson’un toplantılarında tekerlekli sandalyeleri ile gördüğümüz
hastalar, bir yandan motosiklet kullanıcısının yol özgürlüğünün etkin bir hatırlaması olurken,
diğer yandan bu hastalığa yönelik daha fazla tıbbi araştırma gereksinimine dikkat çekmiş ve
fon toplama çabalarını teşvik etmiştir.
Petrol sektöründen bir örnek verecek olursak, 1994 yılında başlatılan “Barış ve Adalet
Evi” programının Casanare bölgesinde de hayata geçmesi ve bu konulara somut çözümler
getirecek kişilerin çalışabilecekleri bir binanın yapımının gerçekleştirilmesi kapsamında
Kolombiya’nın Adalet Bakanlığı, programın sorumluları ve Casanare Bölgesi’nin yerel
yönetimiyle görüşmelerde bulunan BP, 2003 yılında “Barış ve Adalet Evi’nin (House of
Peace and Justice) kurulmasına, böylece bölge halkının adil yaşam hakkını elde etmesine
katkıda bulunmaya çalışmıştır. Bu çalışmalarda, BP’nin Güvenlik, Hükümet ve Halkla
İlişkiler Bölümü ve Sosyal Yatırımlar Bölümü, toplumla ve önceliklerle ilgili yaklaşımı
belirleyen plan ve yöntem konusunda birlikte çalıştıkları belirtilmektedir (BP Enviroment and
Social Review, 2002, ss. 6,11,18).
İşletmelerin, seçtikleri alanda saygın gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmaları toplumsal
katkının etkinliğini arttırmaktadır. İşletmelerin yönetim becerisi ve kaynakları seçilen konu
hakkında uzmanlaşma kazanmış gönüllü kuruluş deneyimleri ile birleştirildiğinde topluma
sunulan çözümlerin etkinliği de artacaktır. Yalnız, bu yöntemin kullanılması mülkiyetin
paylaşılması konusunda sıkıntılar yaratmaktadır.

11.2.2. Doğrudan Sosyal Amaca Yönelme
İşletmenin, topluma katkı sağlayacağını düşündüğü sosyal sorumluluk uygulama
alanlarından birinde, herhangi bir kuruluşun aracılığına başvurmadan direkt olarak kendi
yönetiminde bir kampanyayı yürütmesidir.
Doğrudan sosyal amaca yönelme yaklaşımının faydası, işletme ya da markaya ait olan
mülkiyet hakkının sosyal sorumluluk uygulamalarıyla da şüpheye yer bırakmayacak şekilde
kendilerine ait olmasındadır.
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İngiltere’de sosyal sorumluluk kampanyalarının öncüsü olarak tanınan Pizza Express,
Peter Boizot’un Veneziana pizzalarının satışlarında 20 yıl boyunca topladığı parayla
Venedik’in sorunlarına doğrudan eğildi. Tesco, yetişkinlerin % 48’inde geliştirdiği yardımlı
hatırlanma oranıyla İngiltere’nin en çok tanınan sosyal sorumluluk kampanyası hâline gelen
ve son derece başarılı olan “okullara bilgisayar” kampanyasında aracısız hareket etti. Smith
Kline Beecham yüz milyonlarca kişinin fil hastalığına yönelerek, bu hastalığa neden olan
Lenf parazitlerini yok etmek için giriştiği kampanya ile, soruna doğrudan girmeyi
amaçlamıştır.
Bu örneklerde de yaşandığı gibi, mülkiyetin kendilerinde olması, aidiyetlik
duygusunu, bu karmaşık medya ortamında tüketicilerin önem verdiği bir değer ifadesi hâline
getirmiştir.

11.2.3. Karma Yöntem
Karma yöntemde ya küçük bir sivil toplum kuruluşuyla henüz üzerinde çalışma
yapılmamış bir alanda dernek kurarak etkinlik düzenlenmekte, ya da büyük bir sivil toplum
kuruluşuyla özel bir proje geliştirilerek sosyal sorumluluk kampanyası düzenlenmektedir.
Karma yöntem uygulamasında ise, saygın bir gönüllü kuruluşla ya da dernekle
gerçekleştirilen işbirliği, işletmeye itibar sağlamanın yanında dağıtım kanallarının
genişlemesine ve gönüllülerin katılımı gibi artı bir değer katmaktadır. Zaten güçlü bir marka
olan gönüllü kuruluşların, bünyelerinde barındırdıkları zengin deneyim birikimleriyle ticari
ürün ve hizmetlere yeni değerler eklemek konusunda önemli bir yarar sağladıkları da göz ardı
edilemez bir gerçekliktir (Pringle ve Thompson, 2000, s, 4).
İşletmeler, tanımladıkları ortak alanla ilişkili sevilen ve tanınan gönüllü kuruluşlarla
gerçekleştireceği işbirliği sayesinde, kendi faaliyet alanlarının en önemli unsurlarına
gönderme yaparak çok önemli faydalar elde edebilirler.
Her ne şekilde gerkleştirilirse gerçekleştirilsin bir sosyal sorumluluk uygulaması
ilişkisi kurmak ve sürdürmek birbirinden çok farklı iki ayrı taraf içinde kolay değildir. Bu
doğrultuda her iki tarafta şeffaflık, açıklık ve iyi niyetle uzun vadeli ortaklılığa başlamalıdır.
Bu süreci takiben, işletme ve gönüllü kuruluş ortak bir plan çerçevesinde ulaşulabilir hedefleri
belirlemelidir.
Pringle ve Thompson, marka değerleri ve satış sonuçlarını geliştirmede etkili bir
yöntem olan sosyal sorumluluk uygulamalarında başarının anahtarını şu şekilde sıramaktadır
(Pringle ve Thompson, 2000, s.10):


Marka ve amaç arasında paylaşılan alanın ortaklığı,



Tüketicilerin yoğun katılımı,



Üst düzey yöneticilerin yoğun katılımı,
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Bir gönüllü kuruluş ile açık ve karşılıklı yarar sağlayacak bir ilişki,



Çalışanların gönüllü katılımı,



Tedarikçiler ve stratejik ortakların katılımı,



Yeterli reklam ve iletişim bütçesi,


yaratıcılık,

Sosyal sorumluluk uygulaması ve diğer marka reklamları arasında sinerji ve



Ünlülerin desteği ve PR etkinlikleri,



İlişkilerin derinliği ve sürenin uzunluğu,



Ölçülebilir sonuçlar.

11.3. Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Esasları
Sosyal sorumluluk uygulamalarında denklemin bir ucunda tüketicilerle etkin iletişim
kurma konusunda bir dizi engelle karşılaşan pazarlamacı durmaktadır. Markaların
önemsizleşmesi, iletişim yoğunluğu ve aracının devreden çıkarılması bunların en önemlilerini
oluşturmaktadır. Denklemin diğer ucunda ise, bağlılığının değeri giderek anlaşılmaya
başlayan tüketici durmaktadır (Pringle ve Thompson, 2000, ss.47,48).
Sosyal sorumluluk uygulamalarına önem veren işletmeler genel olarak üç ana tema
üzerinde taahhütte bulunurlar. Bunlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Argüden, 2002, s.9):
1. Her şeyden önce işletmelerin ticari faaliyetlerini yürütürken, kanuna, ahlak
standartlarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmaları ve faaliyetlerinin
dünyanın her yerinde çevreye verebileceği zararı en aza indirgemek durumunda olduklarını
kabul etmeleri ve buna uygun davranmalarıdır.
2. İşletme faliyetlerinin sadece işletmenin içini değil, aynı zamanda piyasayı, tedarik
piyasalarını, içinde yaşanılan yöreyi, sivil toplum örgütlerini ve kamu sektörünü de
etkilediğinin ve tüm bu paydaşlar ile iş birliği içinde çalışma gereğinin bilincinde olmalarıdır.
3. Bu sorumluluğun, en başta işletme yönetim kurulları, yönetim kurulu başkanları ve
genel müdürlerin sorumluluğunda olduğu kabul edilmelidir. Bu kavrama önem veren
işletmeler, yönetim yaklaşımlarını da aynı ciddiyette yürütmek durumundadırlar. Dolayısıyla,
işletmeler bu konudaki faaliyetlerini de, toplam kalite yönetimi felsefesinin iyi yönetim
ilkeleri olarak ortaya koyduğu ilkelerle yönetmelidirler.

11.4. Sosyal Sorumluluk Stratejileri
Sosyal sorumluluk alanları belirlendikten sonra sosyal sorumluluk stratejilerinin
belirlenmesi gerekir. Strateji, organizasyonun misyonu ve hedeflerini gerçekleştirmede
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çevreyle bağlantı kurma mekanizmasıdır. Strateji seçimi, en iyi yaklaşımın ne olduğuna karar
verme ve elverişli alternatifler arasında seçim yapma sürecidir. Etkin bir stratejiyi
belirlemede;


İşletmenin güçlü ve zayıf yanlarına ilişkin gerçekçi bir değerlendirme,



İşletmenin misyonu, amaçları ve hedeflerine ilişkin açık bir düşünce,



Yönetimin muhtemel sosyal sorunları algılama felsefesi,


Yöneticilerin kontrol edilemeyen ekonomik ve ekonomik olmayan dışsal
faktörlere ilişkin algısı önemli rol oynar (Hay, Gray ve Smith, 1989, s.1).
Eğer bir işletme sosyal sorumluluklarını etkili bir şekilde belirtmek ve yerine getirmek
istiyorsa, bu amacını yerine getirmek için uygun bir yönetim felsefesi, yönetim amaçları,
sosyal çalışma planı ve bir değerlendirme programı geliştirmek zorundadır.
Schermerhorn, işletmelerin sosyal sorumluluk düzeylerine yönelik olarak işletmelerin
sosyal sorumluluk stratejilerini aşağıda açıklanan modele göre ortaya koymaktadır
(Schermerhorn, 1993, s.89).
Sosyal sorumluluk stratejileri:
1. Engellenme (Obstuctuon) Stratejileri: Sosyal taleplere karşı çıkma.
2. Savunma
gerçekleştirme.

(Defence)

Stratejisi:

Hukuksal

gerekleri

minimum

düzeyde

3. Uyumlaşma (Accommodation) Stratejisi: Etiksel gerekleri minimum düzeyde
gerçekleştirme.
4. Geleceğe Yönelik (Proaction) Stratejisi: Sosyal önceliklerin önderliğini yapma.
Rudolph da sosyal sorumluluk stratejilerinde 4 anahtar aşama üzerinde durulması
gerektiğini belirtir. Bu aşamalar: (Rudolph, 2003, s.2).

Öncelikli olarak, burada bir giriş stratejisi olmalı ve tüm işletmelerin sosyal
sorumlulukla baş edebilecek bir stratejisi olduğunu görmek gerekir;

İkincisi, sosyal sorumluluk kavramı işletmenin temeline daha fazla yerleştikçe,
bu faaliyetler bir yük veya iş dışı bir sıkıntı şeklinde daha az nitelendirilecektir. Bu noktada
sosyal sorumluluk işletme içinde düzenli yerini almış olacak ve ekonomik, çevresel ve sosyal
sonuçlar da tüm işletmeyi kapsayacaktır;

Üçüncüsü, işletmeler daha detaylı olarak sosyal sorumluluk maliyetlerini ve
ondan gelecek yararları bilecektir;
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Dördüncüsü, örneğin, 10 yıllık planlı bir çıkış stratejisi artık işletme stratejileri
arasında yerini almış olacaktır. Bunun anlamı sosyal sorumluluktan “kaçış” demek değildir,
sadece sosyal sorumluluğun kurumun faaliyetlerinin bir parçası olacağı ve bundan gelecek
yararların uzun süre gerekli olacağı demektir.
Sosyal sorumluluk için işletme stratejileri, kâr fırsatları peşinde koşan ve yüksek
rekabet ortamında çalışan işletme stratejilerinden farklıdır. Sosyal sorumluluk stratejileri
mümkün olduğu kadar gelişme, belirlenen sosyal çatışmalarda çözümler ve sosyal amaçların
başarılması için politikaların oluşturulması üzerinde yoğunlaşmıştır. Sosyal sorumluluk bir
işletme için “ölüm kalım meselesi” olmamalı, tam tersi günlük faaliyetlerin bir parçası olarak
yapılmalıdır.
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Bu Bölümünde Ne Öğrendik Özeti
İşletmenin ya da markanın iletişim karmasına sosyal sorumluluk uygulamaları dâhil
edildiğinde, yardımın hedefine doğrudan ulaşmak ya da bir gönüllü kuruluş veya sivil toplum
örgütünün aracılığını istemek arasında bir tercih yapması gerekir. Bu bağlamda sosyal
sorumluluk kampanyalarının uygulanmasında farklı yöntemler uygulanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.Sosyal sorumluluk uygulamalarinin ayirt edici özellikleri nelerdir?
2. Sosyal sorumluluk kampanyalarının uygulanmasında hangi yöntemler uygulanmaktadır?
3.Gönüllü kuruluşlarla yapılan işbirliklerinin başarılı olabilmesinde hangi konulara dikkat
edilmelidir?
4. Sosyal sorumluluk uygulamalarında başarının anahtarını oluşturan unsurlar nelerdir?
5.Rudolph’a göre sosyal sorumluluk stratejilerinde üzerinde durulması gereken aşamalar
nelerdir?
6. İşletme yöneticilerinin ya da çalışanların tek tek değil, top yekûn kurum olarak kampanyayı
desteklemesi sosyal sorumluluk uygulamalarının hangi özelliğidir?
a) Uzun Vadeli Stratejik Yaklaşım
b) Sosyal Sorumluluk Bir Gelişimdir
c) Sosyal Sorumluluk Dinamik Bir Kavramdır
d) Kişisel Değil Kurumsal Ortaklık
e) Ölçülebilir Sonuçlar üzerine kuruludur
7. Avrupa Komisyonu 2001 yılında “Avrupa iş dünyasını kurumsal sosyal sorumluluğa teşvik
etme” isimli yeşil bülten yayınlamaya başlamıştır. Bu bültende aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
a) Daha iyi deneyimler nasıl edinilebilir
b) Yenilikçi uygulamalar nasıl teşvik edilir
c) Daha fazla açıklık nasıl oluşturulur
d) Değerlendirmelerin güvenilirliği nasıl arttırılır
e) İşletmelerin ekonomik kültürüne nasıl katkı sağlanır
8. ABD, İngiltere ve Kanada gibi Batı ülkelerinde birçok işletme, yöneticilerini geçici olarak
kar amacı gütmeyen organizasyonlara ödünç vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu
uygulamalardan biri olamaz?
a) Tedarikçileri ve stratejik ortakları da işin içine katarak
b) Kurumun profesyonel birikiminden çeşitli konularda gönüllü kuruluşa uzmanlık desteği
sağlayarak
c) İşletmelerin ürettiği mallardan bir bölümünü yardım kuruluşlarına dağıtarak
d) Kar payı ve diğer kurumsal birikim aktarımları yaparak
e) Bina ve ekipman yardımı gibi desteklerde bulunarak
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9. İşletme topluma katkı sağlayacağını düşündüğü sosyal sorumluluk uygulama alanlarından
birinde, herhangi bir kuruluşun aracılığına başvurmadan direkt olarak kendi yönetiminde bir
kampanyayı yürütmesi ne tür sosyal sorumluluk uygulama yöntemidir?
a) Karma yöntem
b) Marka işbirliği yöntemi
c) Doğrudan sosyal amaca yönelme
d) Çift yönlü performans uygulaması
e) İşletme ve Gönüllü Kuruluş Ortaklığı
10. Küçük bir sivil toplum kuruluşuyla henüz üzerinde çalışma yapılmamış bir alanda dernek
kurarak etkinlik düzenlenmek, ya da büyük bir sivil toplum kuruluşuyla özel bir proje
geliştirilerek sosyal sorumluluk kampanyası düzenlenmek ne tür sosyal sorumluluk uygulama
yöntemidir?
a) Marka işbirliği yöntemi
b) Karma yöntem
c) Doğrudan sosyal amaca yönelme
d) Çift yönlü performans uygulaması
e) İşletme ve Gönüllü Kuruluş Ortaklığı

CEVAPLAR: 6-d, 7-e, 8-a, 9-c, 10-b
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12. SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ AYIRT EDİCİ
ÖZELLİKLERİ -2-
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.
SOSYAL SORUMLULUK
ÖZELLİKLERİ -2-

UYGULAMALARININ

AYIRT

EDİCİ

12.1.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Aşamaları
12.1.1.Sosyal Sorumluluk Alanını Saptamak
12.1.2.Sosyal Sorumluluk Uygulamasına İlişkin Konsept Geliştirme
12.1.3.Kreatif Brifin Hazırlanması
12.1.4.Doğru Ortağı Seçme
12.1.5.Sözleşme Görüşmeleri
12.1.6.Taahhüt
12.1.7.Özen Gösterme
12.1.8.Sosyal Sorumluluk Uygulamalarını Denetleme
12.1.9.Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Değerlendirme
12.1.10.Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Ölçümleme
12.2.Örnek: Sosyal Sorumluluk Kampanya Projesi Hazırlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının aşamaları nelerdir?

2)

Sosyal sorumluluk uygulamalarında değerlendirme nasıl yapılır?

3)

Sosyal sorumluluk uygulamalarında ölçümleme nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kurumsal
Sosyal Kurumsal sosyal sorumluluk
Sorumluluk
uygulamalarının aşamaları
Uygulamalarının Aşamaları öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kurumsal sosyal sorumluluk
uygulamalarının aşamaları
tek tek açıklanarak öğrenilir
ve geliştirilir.

213

Anahtar Kavramlar


Sosyal sorumluluk alanını saptamak



Sosyal sorumluluk uygulamasına ilişkin konsept geliştirme



Kreatif brifing hazırlanması



Doğru ortağı seçme



Sözleşme görüşmeleri



Taahhüt



Özen gösterme



Sosyal sorumluluk uygulamalarını denetleme değerlendirme



Ölçümleme
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Giriş
İşletmelerin sosyal sorumluluk uygulamalarına kaynak ve zaman harcama imkânları
hemen hemen sınırsızdır. Çoğu kimse çevresinde faaliyet gösteren bir kuruluştan hayırsever
olarak bir davranışta bulunmasını beklememesine rağmen, bu kuruluşların çevrelerine karşı
kendi çıkarlarını aşmış olarak davranışta bulunmalarını beklemektedirler. Serbest teşebbüs
ancak toplumun izin vermesiyle varlığını sürdürebilir. Hem kuruluşun hem de toplumun
çıkarlarını düşünmek sorumlu bir davranış olacaktır. Bu yüzden işletmelerin politikalarını
belirlerken göz önünde bulundurmaları gereken ilkeler ile sosyal sorumluluk uygulama
yöntemleri ve esasları bu ünitede ayrıntılarıyla anlatılmaya devam edilecek.
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12.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Aşamaları
İşletmelerin sosyal sorumluluk politikalarını belirlerken göz önünde bulundurmaları
gereken bazı ilkeler şunlardır:


toplamak,

Yerel ve ulusal ilgiye göre en üstten en aşağıya doğru sorunları belirlemek,
Etkisi ve görünürlülüğün muhtemel fazla olacağı birkaç alanda çabalarını


Kuruluşun sosyal ve yöredeki programlarını ve başarılarını duyurmada etkin
pazarlama yeteneklerinden faydalanmak,

Halkın, kuruluşusadecekendisine hizmet eden bir kuruluş olarak görmesinden
sakınmak veya bunu en aza indirgemek.
İşletmelerin sosyal sorumluluk uygulamalarını faaliyete geçirme aşamasında da bazı
konuları dikkate alması gerekmektedir. Bunlar (Büyükuslu, 2005, s.7):

İşletme sosyal sorumluluğu konusunda mesafe almak için izlemesi gereken
yöntem ve eylem planının ne olması gerektiği ve hangi rehber bilgi ve dokümandan
faydalanmanın gerektiğini en iyi şekilde tespit etmek,

İyi bir işletme sosyal sorumluluk programı için; standartların oluşturulması,
uygulamanın gözlemlenmesi, ölçülmesi, denetimi ve raporlanması,

Konuyla ilgili istatistikî dokümantasyonun
araştırmaların işletmeler arası mukayese olanağını sağlamasıdır.

sağlanması

ve

yapılan

Kâr amaçlı işletmeler sosyal sorumluluk çalışmalarını gerçekleştirirken gündemi iyi
takip edilmeli, konjoktörün hangi noktalara yoğunlaştığı tespit edilmeli ve o noktalardaki
boşluk doldurulmalıdır. Bu kararları işletmenin üst düzey yöneticileri, iletişimciler, hukuki
danışmanlar ve üzerinde çalışacak konuda olan uzman kişiler vermelidir. Bu çalışmalar
sonucunda, eğer detaylı ve çözüm üretici bir sonuca ulaşılamayacaksa, işletme sadece sosyal
sorumluluk çalışması yapmış olmak için bu işe başlamış olacaktır. Bu doğrultuda, toplumsal
konular doğru tartılarak eksik ve yanlış girişimlerde bulunulmamalıdır.
Yukarıdaki hususlar göz önüne alınarak sosyal sorumluluk kampanyalarında en
verimli sonuçları almak amacıyla aşağıda belirtilen basamaklar izlenmelidir:

12.1.1. Sosyal Sorumluluk Alanını Saptamak
Bir işletme ya da markanın sosyal dayanışmayı desteklemeye yönelik yaklaşımında
giderek artan bağlılık ve içtenlik gereksinimi, markanın temel değerleriyle ilgili etkinlik
alanlarına doğru daha hızlı yöneldiğini göstermektedir. Böylelikle işletmeler, sosyal yardım
kampanyaları ya da gönüllü kuruluşlarla ilişkilerinde, rastlantısallığı azaltmaktadırlar. Çift
yönlü bir iletişim sisteminin var olduğu sosyal sorumluluk uygulamalarında, gönüllü
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kuruluşlar zaten başlı başına bir markadır. O yüzden de ticari ortaklarının imajını
zedelemeyeceğinden ve değerlerini daha da güçlendireceğinden emin olmak ihtiyacı duyarlar.
Sosyal sorumluluk kampanyası için alan geliştirme konusu temelde işletmeleri
ilgilendiren bir konu olsa da sivil toplum kuruluşları da bu alan belirlemeyi kendi
bünyelerinde yapmak durumundadırlar. İşletmeler burada;


Üretilen ürünün özelliği,



Tüketicilerin algılanması,



Kurumun karakteri gibi özelliklere göre alan saptaması yapmaktadırlar.

Kendi alanını tanımlayan işletme, alanı kendininkine mümkün olan en iyi şekilde
uyum sağlayacak bir sivil toplum kuruluşunu seçebilecektir.
Sivil toplum kuruluşları ise, alan belirleme işini asıl faaliyetlerine başlamadan önce
yapmaktadırlar. Ne için kurulduklarını ve neye hizmet ettiklerini net olarak ortaya koyabilen
sivil toplum kuruluşları için alan zaten tanımlanmış olmaktadır. Bundan sonra soysal
sorumluluk kampanyası bağlamında yapmaları gereken, tıpkı işletmeler gibi kendi alanlarına
uygun projeler ile bu alanda faaliyet gösteren işletmelere gitmek ve onlara projelerini
detayları ile sunmaktır. Giderek daha çok gönüllü kuruluşun kendi kurumsal kimlikleri
üzerinde yoğunlaşması ve bunu daha iyi algılayarak, sonuçta daha etkin kampanyalar yapan
kurumlar hâline gelmesi gerekmektedir.
O hâlde, işletmelerin faaliyet gösterdiği alanda başarılı olabilmesi için tek yol vardır; o
da başkalarından farklı bir şeyler ortaya çıkarmaktır. Bu noktada işletmeler kendilerine
sormalılar “acaba yapabileceklerimiz bu kadar mı?” Kendilerini kanıtlamak için ya da sadece
yapmış olmak için bir alanda sosyal sorumluluk kampanyası yürütmesi gerekmez. Eğer
faaliyet gösterdiği ortamda eğitim sistemi iyi çalışmıyorsa ona yardım edebilir. Örneğin,
Cisco Sistemleri gibi. Cisco dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biridir. 5 yıl
içerisinde bu kurum dünyada 10.000 eğitim tesisi yaptırmıştır. Bir kurum gibi topluma hizmet
etmektedir. Ne özel bir işletme ne de devlet bunu başaramazdı (Porter, 2005, s.1).
Ayrıca, toplumda gönüllü yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütlerinin faaliyet
gösterdiği konuların yanısıra, tüketicilerin kaygı duyduğu öncülük edilmesi gereken birçok
sosyal sorun da vardır. Tüketicilerin giderek daha fazla şeffaflık talep ettiği dönemde, sosyal
sorumluluk etkinliklerinin daha gerçekci nitelikler taşıması gerekmektedir.
Petrol sektöründen, Shell örneğinde olduğu gibi; Shell’in en büyük ilgi alanı Meksika
Gulf da araştırmalar yapmaktır. Burada Meksika sahil yolunun bozulması ve tahrip olması
gibi büyük bir sorun yaşanmaktadır. Bu alanda diğerlerinden daha fazla bilgisi olduğundan,
Shell hemen bu sorunu çözmek için işe koyulmuştur. Çevresel bir sorunu gidermek onun
ticaret anlayışının temelidir. Bu sadece “kendini iyi hissetmek” için yapılan bir iş değildir.
Eğer yapılacak sosyal sorumluluk faaliyeti işletmenin ticari amaçlarına uygun değilse, bu işi
devlet veya gerekli organizasyonların üstlenmesi daha doğru olacaktır (Porter, 2005, s.2).
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Dolayısıyla, sosyal sorumluluklarının farkında olan ve bu konuda bir şeyler yapmaya
çalışan işletmeler, bu süreci kurumsal yapının bir parçası hâline getirmeli ve işletme
vizyonuna paralel biçimde misyonlarından biri olarak görmelidirler. Üst yönetimin inancıyla
başlayan bu süreç, daha sonra kurum kültürüne ve marka imajına sosyal sorumluluğun
adaptasyonu ile devam etmektedir. İşletmenin kurumsal değerleri arasına alınan toplumsal
fayda yaratma stratejisinin, kurumsal yönetimin temellerini belirleyen organ tarafından
tanımlanarak yürütülmesi gerekir.

12.1.2. Sosyal Sorumluluk Uygulamasına İlişkin Konsept Geliştirme
Sosyal sorumluluk konsepti, işletmelerin ortaklarının seçiminde, tedarikçiler ile olan
ticari süreçte ve müşteri diyaloğunda, çevre, kalite, sağlık ve teknik emniyet konularında bazı
temel kriterlerin aranması sonucunu doğurmuştur. Bazı büyük işletmeler ise, ilişkide oldukları
tedarikçileri veya küçük ve orta boy üreticileri ile söz konusu konularla ilgili bilgi paylaşımı
yapmıştır. Çoğu zamanda en iyi uygulamalardan diğerlerine aktarma misyonu yüklemişlerdir
(Büyükuslu, 2005, s.4).

12.1.3. Kreatif Brifin Hazırlanması
Sosyal sorumluluk kampanyasının en önemli basamağı, kampanyayı en yararlı nasıl
kılınabilir sorusuna veri sağlayacak kreatif brifi hazırlamaktır. Bu hazırlık hem kurumu
gözden geçirme hem de potansiyel ortağa sunulacak şartları ihtiva etmesinden dolayı
önemlidir. Bu brifte yer alacak başlıklar en azından aşağıdaki ögeleri içermelidir (Yaman,
2004, s.4):


Kampanyanın hedefleri,



Demografik ve psikolojik özelliklere ilişkin bilgilerle birlikte hedef kitle,



İşletmenin teklifi-işletmeye teklif,



Destekleyici kanıtlar,



Arzulanan tepki,



Medya planlaması,



Takvimlendirme,



Yazı karakterlerinin, logoların ve metinlerin kullanım şartları.

12.1.4. Doğru Ortağı Seçme
Ortak seçimi için önceden araştırma yapmak gereklidir. Bu araştırma ortağı bulmak
için değil, muhtemel ortakların alanındaki konumlarını, saygınlıklarını, yasal konumlarını
ölçmek içindir. Bu araştırma genellikle anket yoluyla yaptırılabilmektedir.
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12.1.5. Sözleşme Görüşmeleri
Ortağın seçiminden sonra, işletme ile sivil toplum kuruluşu arasında, iki tarafın da
taahhütlerini ve yükümlülüklerini belirleyen imzalı bir sözleşme hazırlanması gerekmektedir.
Bu sözleşme ortaklığın herhangi bir aşamasında, tarafların taahhütlerinin belgelendirmesi
açısından sağlıklı bir yoldur. Sözleşmede yer alacak unsurlar;


Para ile ilgili unsurlar-bütçe ve finansal taahhüt,


Zaman ile ilgili hususlar (ortaklığın ne kadar süreceği belirlenmeli ve ilk
dönem için en az 2-3 yıllık bir zaman hedef olarak konmalıdır) (Yaman, 2004, s.7).

12.1.6. Taahhüt
Markalar müşterilerine mekanik ya da maddi olmanın ötesine geçen bir taahhütte
bulunmak zorundadır. Bu bağlamda markanın ortaya koyduğu vaat de aleni olmalıdır.
İşletmenin ya da markanın bir davaya ya da sosyal amaca yönelik taahhüdü evlilik yeminine
benzer. Şahitlerin önünde yapıldığı için de bir anlam ifade etmektedir.
İşletmenin kendisini sosyal sorumluluk kampanyası fikrine adaması taahhüdün
temelini oluşturmaktadır. Burada kurumun üst düzey yönetiminin desteği kesinlikle şarttır. En
etkili araç 3-5 yıllık bir vade ile işletmenin, gönüllü kuruluşu da yanına alarak, ulaşmayı
hedeflediği amacı kamuoyu önünde taahhüt etmesidir.

12.1.7. Özen Gösterme
Sosyal sorumluluk kampanyaları bağlamında genellikle evlilik benzetmesi kullanılır
ve özen gösterme süreci boyunca bu akılda tutulmalıdır. İnsan biriyle evlendiğinde sadece o
kişiyle değil ailesiyle, sosyal çevresi ile aslında büyük oranda işiyle de evlenmiş olur. Aynı
şey işletme ile gönüllü kuruluşun evliliği için de geçerlidir. Sosyal sorumluluk kampanyasına
da bu hassasiyetle yaklaşmak gereklidir. Zira, toplum önünde bu kampanya bağlamında
evlenmiş gözüken iki kurumun bu birlikteliğe sadık kalmaları beklenmektedir.

12.1.8. Sosyal Sorumluluk Uygulamalarını Denetleme
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Günseli Tarhan’a göre;
“Sosyal sorumluluk, kaynakları bulup sağlamakla bitmiyor. Oluşan faydanın belirlenen
amaçlar çerçevesinde topluma yayılıp yayılmadığını kontrol etmek ve sosyal sorumluluk
projelerinde süreklilik sağlamak esas amaç olmalıdır” (Turan, 2004, s.89).
Bu noktada iş dünyasının yeni hedefleri arasında yer alan bu kavramın doğru biçimde
koordine edilmesi, toplumsal faydanın maksimize edilmesi ve bu alanda kendini ispatlamış
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi, toplumsal alana yapılan
katkıyı artıracaktır.
Zira, işletmelerin bu göreceli kavram konusunda artan endişeleri modern işletme
yönetiminin odak noktası hâline gelmiştir. Katılım, yerinden yönetim ve işbirliği küreselleşen
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dünyada giderek artan oranda önem kazandığından; işletmeler çevrelerindeki grupları,
faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal sonuçları hakkında bilgilendirme gereksinimi
duymaktadır. İşletmeler kurumsallaşmış sosyal sorumlulukları hakkında çıkar gruplarını
bilgilendirmektedirler. Günümüzde yaygın olarak kullanılan bu yöntemlerden birisi de;
“sosyal denetim” dir. Çevresel değişime tepkide bulunma, sosyal sorunlara çözüm getirme ve
toplumun refahına katkıda bulunma bakımından önemlidir. İşletmenin duyarlılığını ölçmeyi
amaçlayan sosyal sorumluluk denetleme yöntemleri giderek artan oranda ilgi çekmekte ve
uygulama alanı bulmaktadır.
Bir strateji, sonuçlara ilişkin bir denetimden ve değerlemeden yoksun ise, az zamanlı
olur ve hatta başarısız olur. Birisinin, stratejinin belirlenen sorumluluklar çerçevesi içinde
ilgili birey veya örgütsel birim tarafından en iyi şekilde uygulanıp uygulanmadığını
değerlemesi gerekir.
Bu çerçevede yöneticilerin sosyal sorumluluk konusundaki girişimlerinin, işletme ve
toplum üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkiye sahip olup-olmadığını bilmeleri işletmenin
geleceği açısından önemlidir. Sosyal denetim, yöneticilere bu konudaki çabalarını değerleme
ve geliştirme imkânı tanımaktadır. Ayrıca, sosyal denetim sayesinde toplum ve uzmanlar
işletmelerin sosyal sorumluluk politikalarını değerlendirmekte ve işletmenin faaliyetlerinin
ulusal standartlara uygun olup olmadığını denetlemektedir (Spear, 1997, s.4).
Özellikle, sosyal denetim ile ilgili örgütsel yaklaşımı belirlerken şu adımlar
sıralanabilir (Berkowitz ve diğerleri, 1992, s.104):
1. Bir işletmenin soysal beklentileri karşılaması ve sosyal sorumluluk çabalarıyla
meşgul olması için temel felsefenin ve misyonunun belirlenmesi.
2. Sosyal sorumluluk hedefleri ve programlarının işletmenin misyonuyla tutarlı bir
biçimde belirlenmesi.
3. Üstleneceğimiz programlar ve faaliyetlere yönelik örgütsel hedefler ve önceliklerin
belirlenmesi.
4. Sosyal sorumluluk hedeflerini başarmak için gerekli kaynakların tip ve miktarının
belirlenmesi.
5. Üstlendiğimiz sosyal sorumluluk programları ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve
gelecekle ilgili olanların tayin edilmesi.

12.1.9. Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Değerlendirme
Günümüzde sosyal sorunların önemsenmesini hisseden ve bu konuda bilinçlenen
toplum, işletmelerin sosyal sorunlarla neden ilgilenmediklerini, sosyal sorumluluklarını neden
yerine getirmediklerini sorgulamaya başlamışlardır. Sosyal sorumluluğun bir değerlendirme
prosüdürü olarak ortaya çıkan sosyal denetimler, genelde yıllık bazen de altı aylık sürelerde
yapılmaktadır. Günümüzde sosyal sorumluluk derecelerini kamuoyuna göstermek için sosyal
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denetim raporları hazırlayıp yayınlayan örgütlerin sayısı giderek artış göstermektedir.
Örneğin: “Atlantic Richfield ve General Motors gibi bazı şirketler, toplum karşısında olumlu
imaj sergilemek için sosyal performans konusunda özel raporlar hazırlamaktadırlar. Ayrıca bir
dondurma üreticisi olan Ben&Jerry’s Homemade Inc. son zamanlarda yıllık raporuna dört
sayfalık bir sosyal denetim raporunu da eklemektedir” (Boone, Kurtiz ve David, 1992, s.82).
İşletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri çeşitli şekillerde
denetlenebilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi açıklanabilir (Bovee, vd. 1993, s.114):

İlgili Çıkar Gruplarının Denetimi: Bu denetim türü, işletme dışındaki çıkar
grupları vasıtasıyla olmaktadır. İşletmenin ilgili çıkar gruplarının menfaatlerini dikkate
alması, kavraması ve örgütsel tepkileri değerlemesine ve buna göre uygulamalarını
yönlendirmesine yardımcı olur. Örneğin; hükümetin düzenlemeleri ve kontrollü, işletme dışı
grupların etkisi, rekabet ve pazarın işleyişi bu tür denetimlere girer.

Güvenlik Denetimi: Bu denetim türü, bir organizasyonun en iyi şekilde nasıl
kontrol edileceğini ve iş ile ilgili tehlikelerin nasıl en aza indirgenebileceğini veya elimine
edilebileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Çevresel Denetim: Çevresel denetim; doğal çevreyle ilgili potansiyel risk
durumunu kesin bir şekilde tahmin etmeye çalışarak bu alandaki örgütsel çabaları
yönlendirme ve potansiyel çözümler belirleyip sunma amacını taşımaktadır.

İşletmenin Kendi Kendini Denetlemesi: Strateji ve uygulamalarında
öncelikle sosyal sorumluluğu sürdürmek isteyen işletme, sosyal sorumluluğun çeşitli
alanlarında işletmenin performansını sistematik bir biçimde değerleyen ve raporlayan bir
sosyal denetim mekanizması çalıştırabilir.
İşletmeler, sosyal sorumluluğu kurumsallaştırmak için yerel bilgi, sorumluluk, çıkar
grupları arasında işbirliği ve finansal performans ölçülerini dikkate alan değerlendirme
raporları hazırlamalı ve bunların sonuçlarını içsel ve dışsal çıkar gruplarıyla paylaşmalıdır. Bu
çabaların kamuoyu tarafından bilinmesi, işletmenin tanıtımı ve imajı açısından da önemlidir.
Bu nedenle, ulusal ve özellikle uluslararası çevrede etkinlik hedefleyen her işletme yönetimi
bu değerlendirme raporlarını hazırlayıp, yayınlamalıdır.
Çünkü toplum, işletmenin toplumsal çıkarlar için yaptıkların görmeye ve çalışmaları
hakkında bilgi talep etmeye başlamış ve değişime öncülük etme konumunda olan
yöneticilerin gücünü, denetleme arzusu içine girmiştir. Ayrıca sosyal sorumluluk
uygulamalarının değerlendirilmesinin, işletme ile toplum arasında sosyal bir uzlaşmanın
sağlanması ve beklentilerin dengelenmesindeki işlevsel rolü yadsınamaz boyutlara ulaşmıştır.
Bu nedenledir ki, işletmelerin bir kısmı “sosyal sorumluluk raporları” yayınlamaya
başladı. İşletme raporlarının yanı sıra uluslararası standartlar da mevcut: Bunlar, OECD
Corporate Standards, FTSE4Good Index, Social Accountability 8000 (SA8000),
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AccountAbility AA1000S Assurance Standards, Dow Jones Sustainability Growth Index
(DJSGI). (Koudis, Lasage ve diğerleri, 2003, s.y).
Avrupa’nın birçok ülkesinde işletmelerin yaptıkları süreklilik ve sosyal sorumluluk
faaliyetlerini yıllık şeklinde rapor etmeleri istenmektedir. Fransa’da böyle bir zorunluluk
yıllar önce başlamıştır. Sonuç olarak AB bu tür olayları kurumsal yıllık şeklinde rapor
edilmesi için ortak kurallar geliştirmeye doğru ilerlemektedir (Rudolph ve Hoag, 2004, s.3).
Dün tüketiciler faaliyetlerini yakından izleyemedikleri fakat “güvendikleri”
işletmelerin ürünlerini satın alıyorlardı. Bugün işletmelerden faaliyetlerini “anlatmalarını”
bekliyorlar. Ancak artık sadece “anlatmaları” yeterli değil; yakın gelecekte işletmelerin
faaliyetlerini “göstermeleri” gerekecek.

12.1.10. Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Ölçümleme
Sosyal sorumluluk kampanyasında önce başarı kriterlerini, sonra da bunlara ulaşılıp
ulaşılmadığını ölçecek araçları, işin başında saptamak çok önemlidir. Sosyal sorumluluk
kampanyasının ek boyutları yani farklı paydaşları olması nedeniyle, etkin ölçümleme için
biraz daha geniş bir araç yelpazesi gerektirebilir.
Kısa vadeli bir imaj kazandırma değil, marka ya da şirket için büyük önem ve anlam
ifade eden, kurumsal bir strateji olduğu kabul edilen, sosyal sorumluluk kampanyasının
başarılı olması için, şirketin herkesin beklentilerini karşılaması gerekir. Her iki tarafın tam
olarak ne beklediği, işin başında açık ve net olarak belirtilmelidir. Kurumsal ortak, gönüllü
kuruluşun projeyi tamamlamak için çalıştırmak zorunda kalacağı ek personeli de finanse
etmeye hazır olmalıdır. Net bir zaman çizelgesi ve yükümlülüklerin özetini içeren bir anlaşma
mektubu, bu aşamada iyi bir fikir olabilir (Pringle ve Thompson, 2000, s.231).
Sosyal sorumluluk uygulamalarının en önemli özelliklerinden birisi, sonuçların
ölçülebilir olmasıdır. Ancak, aşağıdaki sorular sosyal sorumluluğu doğru olarak
raporlamadaki güçlüğe işaret etmektedir.


Sosyal sorumluluk alanları ölçülebilecek mi?



Veriler nasıl toplanacak ve analiz edilecek?



Ölçümlerde hangi kriterler kullanılacak?



Ölçümler nasıl sonuçlandırılacak?


Sosyal sorumluluğun farklı biçimlerinin nispi değerini kim karşılaştıracak?
(Akgemci ve diğerleri, 2001, s.10).
İşte yukarıdaki soruların yanıtlanması ve işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine
getirme düzeylerinin ölçümünde standart bir araca bağlı kalmak yerine değişik yöntemlerin
izlenmesi mümkündür. Örneğin; kurumda karar alıcı konumunda olan yöneticilerin işletmenin
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sosyal sorumluluklarını benimseme ve uygulamada dikkate alma düzeylerinin sorgulanması
veya konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin alınması önerilebilir (Antal, 1992, s.26).
Diğer taraftan, pratikte CSR için standart tek bir ölçü yoktur. Uygulandığı firmanın
kültürü, firmanın uluslararası kimliği ve operasyonda bulunduğu ülkenin yasaları, kültürü,
gelenekleri, örf ve adetleri CSR 'nin daha esnek bir yapılanma ve uygulanma kabiliyetinin
oluşması yönünde geliştirilmesi gerektiği gerçeğini yansıtmaktadır (Büyükuslu, 2005, s.6).
İşletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine ilişkin performanslarının
ölçümüne yönelik bir çalışmanın tasarım aşamasında, ölçümün hangi hedef kitle üzerinde
yürütülmesi gerektiğinin tartışılması da gerekmektedir. Ancak, sosyal sorumluluk açısından
bir ölçüm söz konusu olduğunda farklı bir yaklaşımın benimsenmesi kaçınılmazdır.
Organizasyonel etkinliğe çok boyutlu yaklaşım (çevresel, ekolojik model veya dışsal etkinlik
alanı olarak da adlandırılmaktadır) etkinliğin, organizasyonun önem taşıyan çevresel
unsurlarının ihtiyaç, beklentileri ve taleplerini karşılama derecesi olarak ölçülmesini
öngörmektedir.

12.2. Örnek: Sosyal Sorumluluk Kampanya Projesi Hazırlama


Sorun / Fırsat Tespiti

Proje sahibi bu alanı kendi bilgi birikimi, deneyimleri ve ön araştırmasıyla belirler.
Proje kapsamında problem alanını ve temayı kesinleştirir.
Örneğin: Sorun ve /veya Fırsat: 2005 yılında Malatya Çocuk Yuvası'nda bakıcı
personelin koruma altındaki çocuklara kötü muamelesi ve durumun basına yansıması sonucu
oluşan duruma dayalı kamuoyuna yönelik kampanya.
Konu: "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda Bakılan Çocukların Aile
Edindirilmesi"
Sorun ve / veya Fırsat: Çift Geyik Karaca markasının el değiştirmesi sonucu tüketici
tarafından unutulmaya yüz tutmuş bir markanın yeniden tüketiciye sunulması için kampanya.


Mevcut Durum Analizi ve Araştırma

Proje sorun ve / veya fırsat alanına ilişkin zengin veriler toplanan bir mevcut durum
analizi üzerine inşa edilmelidir. Proje sahibi bu aşamada swot analizi, anket, görüşme, odak
grup görüşmeleri, uzmanlarla / meslek kuruluşları v.b. görüşme, literatür tarama gibi
araştırma yöntemlerinden çalışmaya uygun olanlarını dersin öğretim elemanına danışarak
belirler.


Planlama

- Projenin amacı
- Projenin hedef kitle analizi
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- Verilmek istenen mesaj ve yaratılmak istenen algının açıklanması
- Mesajların medyaya taşınması için araçlar yaratılması veya belirlenmesi yer
alacaktır.


Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi

Kampanya mesajları hedef kitleye uygun olarak tasarlanmalı, slogan geliştirilmeli,
tüm kampanya içeriği için ana ve yan mesajların neleri içereceği ve nasıl aktarılacağı
belirlenmelidir.


Faaliyet Planı

Kampanyada kullanılacak pazarlama iletişimi araçlarından hangilerinin (TV-basınradyo reklamı, afiş, billboard, web sitesi, banner, basın bültenleri, event, sponsorluk,
promosyon malzemeleri, yazılı basılı malzemeler, mektup-davetiye v.b) hangi içerik ve
yoğunlukta kullanılacağı belirlenmelidir.


Bütçe

Projenin gerçekleştirilebilmesi için gereken tahmini maliyetler bir bütçe hâlinde
raporlanacaktır. Bu bütçe, gerçek rakamlara en yakın biçimde planlanmalıdır.


Medya Planı

Mecra seçimine uygun olarak sıklık, büyüklük, kuşak v.b. planlama yapılarak bütçeyle
ilişkilendirilecektir.


Ölçme Değerlendirme

Kampanya etkinliğinin nasıl ölçüleceği,
kullanılacağına ilişkin tasarı bu bölümde yer almalıdır.

ölçümlemede

hangi

yöntemlerin

Örneğin;
- Hedef kitleye yönelik farkındalık, tutum ve davranış değişikliğini ölçmeye yönelik
anket veya görüşmeler,
- Medya takip coverage,
- Kampanya dâhilindeki organizasyonlara dair katılımcı izlenimlerinin alınması,
katılımcı sayılarının belirlenmesi v.b.
- Medya içerik analizi v.b.
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Uygulama ve Sunum

Stratejiye uygun aşamalarda tasarlanmış ve planlanmış çalışmaların, taktiklerin hayata
geçirilmesi bu bölümde gerçekleştirilir. Kampanya yaratıcı stratejilerin uygulanacağı
aşamadır. Projenin jüriye sunumunda kullanılacak materyal ve sunuş planı tamamlanır. Tüm
yazılı kaynaklar tam künyeleri ile öğrenci tarafından kayıt edilmeli, mümkün olanların
kopyaları alınmalıdır. Görüşmeler sırasında duruma uygun olarak görüşme notları alınmalı
veya görüşme ses kaydı yapılmalıdır. Benzer şekilde görsel malzeme toplanması gereken bir
projede elektronik ortamda veya basılı ortamda görsel malzemeler arşivlenmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmelerin sosyal sorumluluk uygulamalarına kaynak ve zaman harcama imkânları
hemen hemen sınırsızdır. Çoğu kimse çevresinde faaliyet gösteren bir kuruluştan hayırsever
olarak bir davranışta bulunmasını beklememesine rağmen, bu kuruluşların çevrelerine karşı
kendi çıkarlarını aşmış olarak davranışta bulunmalarını beklemektedirler. Serbest teşebbüs
ancak toplumun izin vermesiyle varlığını sürdürebilir. Hem kuruluşun hem de toplumun
çıkarlarını düşünmek sorumlu bir davranış olacaktır. Bu yüzden işletmelerin politikalarını
belirlerken göz önünde bulundurmaları gereken ilkeler ile sosyal sorumluluk uygulama
yöntemleri ve esasları bu ünitede ayrıntılarıyla anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.İşletmeler sosyal sorumluluk uygulamalarını faaliyete geçirme aşamasında hangi konuları
dikkate almalıdır?
2.Sosyal sorumluluk kampanyalarında en verimli sonuçları almak için hangi basamaklar
izlenmelidir?
3.Sosyal sorumluluk kampanyasının en önemli basamağını oluşturan kreatif brifte bulunması
geren ögeler nelerdir ?
4. Sosyal sorumluluk uygulamalarında ölçümleme nasıl olmalıdır?
5. Aşağıdakilerden hangisi kampanya etkinliğinin nasıl ölçüleceği, ölçümlemede hangi
yöntemlerin kullanılacağına ilişkin unsurlardan biri değildir?
a) Hedef kitleye yönelik farkındalık, tutum ve davranış değişikliğini ölçmeye yönelik anket
veya görüşmeler
b) Medya takip coverage
c) Kampanya dâhilindeki organizasyonlara dair katılımcı izlenimlerinin alınması
d) Medya içerik analizi
e) Elektronik ortamda görsel malzeme arşivleme
6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk politikalarını belirlerken göz
önünde bulundurmaları gereken ilkelerden biri değildir?
a) Yerel ve ulusal ilgiye göre en üstten en aşağıya doğru sorunları belirlemek
b) Etkisi ve görünürlülüğün muhtemel fazla olacağı 4-5 alanda çalışma yapmak
c) Kuruluşun sosyal ve yöredeki programlarını ve başarılarını duyurmada etkin pazarlama
yeteneklerinden faydalanmak
d) Halkın, kuruluşu sadece kendisine hizmet eden bir kuruluş olarak görmesinden sakınmak
veya bunu en aza indirgemek
e) Etkisinin muhtemel fazla olacağı birkaç alanda çabalarını toplamak
7. Sosyal sorumluluk kampanyası için alan geliştirme konusu temelde işletmeleri ilgilendiren
bir konu olsa da sivil toplum kuruluşları da bu alan belirlemeyi kendi bünyelerinde yapmak
durumundadırlar. İşletmeler burada aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz?
a) Üretilen ürünün özelliği
b) Tüketicilerin algılanması
c) Kurumun karakteri
d) Kurumsal kimliği
e) Markanın rekabet yeteneği

227

8. İşletmelerin ortaklarının seçiminde, tedarikçiler ile olan ticari süreçte ve müşteri
diyaloğunda, çevre, kalite, sağlık ve teknik emniyet konularında bazı temel kriterlerin
aranması sonucunu ortaya çıkaran kavram hangisidir?
a) Marka kültürü
b) Marka çağrışımı
c) Sosyal sorumluluk konsepti
d) Sosyal duyarlılık
e) Sosyal değerler
9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal denetim ile ilgili örgütsel yaklaşımı belirlemede dikkate
alınması gereken adımlardan biri değildir?
a) Bir işletmenin soysal beklentileri karşılaması ve sosyal sorumluluk çabalarıyla meşgul
olması için temel felsefenin ve misyonunun belirlenmesi
b) Sosyal sorumluluk hedefleri ve programlarının işletmenin misyonuyla tutarlı bir biçimde
belirlenmesi
c)Üstleneceğimiz programlar ve faaliyetlere yönelik örgütsel hedefler ve önceliklerin
belirlenmesi
d) Projenin jüriye sunumunda kullanılacak materyal ve sunuş planının tamamlanması
e) Sosyal sorumluluk hedeflerini başarmak için gerekli kaynakların tip ve miktarının
belirlenmesi
10. Sosyal sorumluluk kampanyasının en önemli basamağı, kampanyayı en yararlı nasıl
kılınabilir sorusuna veri sağlayacak kreatif brifi hazırlamaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu
brifte yer almaz?
a) Kampanyanın hedefleri
b) Demografik ve psikolojik özelliklere ilişkin bilgilerle birlikte hedef kitle
c) Destekleyici kanıtlar
d) Medya planlaması
e) Marka imajı

CEVAPLAR: 5-e, 6-b, 7-e, 8-c, 9-d, 10-e
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13. DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER -1-
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.
DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER -113.1. Dünyadan Örnekler ve Sosyal Sorumluluk Açısından Dünya Şirketlerinin
Değerlendirilmesi
13.1.1.Chiquita Brands International, Inc.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal sorumluluk açısından dünya şirketlerini nasıl değerlendirirsiniz?

2)

Türkiye’deki sosyal sorumluluk projelerini örneklerle açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dünyadan Örnekler ve
Sosyal Sorumluluk
Açısından Dünya
Şirketlerinin
Değerlendirilmesi

Sosyal sorumluluk açısından Sosyal sorumluluk
dünya şirketlerinin ve Türk
uygulamalarını örnekler
şirketlerinin uygulamalarının üzerinden değerlendirir.
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar


Türkiye’deki sosyal sorumluluk projeleri



Dünyadaki sosyal sorumluluk projeleri



Kardelenler- Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları
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Giriş
İşletmeler gün geçtikçe topluma karşı sorumluluklarının bilincine daha fazla
varmaktadırlar. Bunun sonucunda hem dünyada, hem Türkiye'de artan sayıda işletme gerek
sektörlerini ilgilendiren, gerekse toplumun ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda sosyal sorumluluk
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ülkemizde de bugüne değin kamu kurum ve kuruluşları, özel
şirketler, kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıflar ve muhtelif sivil toplum kuruluşları
tarafından sürdürülen pek çok sosyal sorumluluk projesi yürürlüğe konulmuştur. Bu ünitede
hem dünya hem de ülkemizde özel şirketler tarafından yürütülmekte olan sosyal sorumluluk
projelerinden bazı iyi uygulama örnekleri analiz edilecektir.
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13.1. Dünyadan Örnekler ve Sosyal Sorumluluk Açısından Dünya
Şirketlerinin Değerlendirilmesi
Green Mountain Enerji Şirketi, çevreye dost ve çevreyi korumak adına maddi destek
sağlamaya gönüllü kişileri kendine hedef kitle olarak seçmiştir. Şirket, elektrik satmasına
karşın bu hizmetini diğer işletmelerden farklı olarak su, rüzgâr ve doğal gaz gibi doğaya zarar
vermeyen ve daha temiz kaynaklardan elde etmektedir. Şirket, kullandığı enerjiyi temiz ve
tekrar kullanılabilir kaynaklardan elde ederek ve müşterilerin çevreyi daha iyi korumalarına
olanak sağlayarak kendini çok iyi bir şekilde konumlandırmıştır (Kotler ve Armstrong, 2004:
356).
Kısa süre önce, dünyaca ünlü Fortune dergisi tarafından dünyanın en yeşil 10
şirketinden biri seçilen HP, mürekkep, toner ve ambalajlarında yaptığı düzenlemelerle sera
gazı etkisini azaltan uygulamalara geçiş yaptığını açıklamıştır. Yaklaşık 20 yıldır çevre
konusunda çalışmalar yapan HP, uyguladığı çevre programının ayrılmaz bir parçası olan
enerji verimliliğine ve özellikle enerjinin verimli kullanılması konusuna odaklanmaktadır
(www.çevreciyiz.com).
Gelişen teknoloji, artan nüfus yoğunluğu ve değişen tüketim alışkanlıkları sonucu
kirlenen çevre artık insan sağlığını ve doğal çevreyi tehdit eder hâle gelmiştir. Bunu fark eden
ve artık bir önlem alınması gerektiğine karar veren 27 uzman 1977 yılında Almanya’da
ekoloji alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve kirlenen çevreye çözümler üretebilmek
amacıyla Öko- Bilimsel Araştırmalar Enstitüsünü kurmuşlardır. Bugün bu Enstitü 70 bilim
adamı ve 100 çalışanıyla Almanya’nın 3 ayrı eyaletine (Freiburg, Darmstadt, Berlin)
yayılmış; araştırmaları ve projeleri tüm Avrupa tarafından izlenen büyük bir enstitü olmuştur
(www.oeko.de).
Bu Enstitüde; ekolojik çevrenin korunması ve düzeltici tedbirlerin alınmasına yönelik
150’den fazla proje üzerinde çalışmıştır. Bu projelerden bir tanesi Alman futbol federasyonu
ile birlikte yürüttükleri 24 ülkenin katıldığı, 64 maçın yapıldığı ve yaklaşık 3,2 milyon insanın
izlediği tahmin edilen 2006 Dünya şampiyonasındaki “Green Goal” adını verdikleri, atıklar,
ulaşım, enerji, su tüketimi gibi kriterlerin yer aldığı projedir
(www.greengoal.fifaworldcup.de).
Eko enstitüsünün, Sosyal ve Ekolojik Araştırmalar Enstitüsü (İSOE) ile beraber
yürüttüğü bir diğer çalışma da EcoTopTen’dir. Bu proje ile tüketici sağlığını düşünen ve
çevreye duyarlı ürünlerin belirlenmesi, tüm halka bunların tanıtılması ve halkın bu ürünleri
tüketmesinin sağlanması toplumun ekoloji ve çevre hakkında daha fazla bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır (www.oeko.de).
Almanya’da düzenlenen yasalar ile, toksik etkisi olan elektronik cihazların üretici
firmalar tarafından kullanım sonunda belli bir ücret karşılığında geri alınması uygulaması
başlatılmıştır. Bunun üzerine IBM firması çareyi çevreye dost, toksik etkisi olmayan
elektronik elemanlar tasarlamakta ve bunları üretmekte bulmuş ve bu uygulaması ile kendi
kârını arttırmıştır.
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Yine BP Amaco, 2000 yılında dünya genelinde 40 büyük şehri kapsayan ‘Temiz
Yakıtlar Temiz Şehirler’ adı altında hava kirliliğinin önlenmesini amaçlayan bir proje
başlatmış bulunmaktadır. Mercedes-Benz ise otobüslerini çevre dostu motorlarla donatmıştır.
Yeşil fabrika stratejisini izleyen ve ISO 14001, Çevre yönetim sistemini kurmayı taahhüt eden
Honda Motor Co, geçtiğimiz yıllarda bu sertifikayı almayı başarmıştır (Dereli ve Baykasoğlu,
2002).
Çocuk ayakkabı üreticisi Elefanten USA 'Americans for the Arts' Vakfi'yla birlikte
okul öncesi çocukların sanat eğitimlerine destek vermiştir. Elefanten USA çocuk şarkıları
içeren bir CD çıkarmış, 6 şehri kapsayan bir konser turnesi organize etmiş ve Ağustos 2002'de
de bu projeyi kapsayan ulusal çapta bir basın kampanyası düzenlenmiştir. Tüm CD'lerin
satışından elde edilen yaklaşık 50 bin dolarlık gelir bu eğitim projesi için vakfa verilmiştir.
(http://ww3.artsusa.org/infonnation_resources/press/2002/2002_03_n
Avon, ABD'de bulunan "Ulusal Meme Kanseri'yle Mücadele Örgütleri Birliği"
(National Alliance of Breast Cancer Organizations/ NABCO) ile 1993 yılında Avon Meme
Kanseri Hakkında Bilinç Yaratma Seferberliği”ni (Avon Breast Cancer Awareness Crusade)
başlatmıştır. Yaklaşık her 10 kadından birinde görülen meme kanserinden korunmanın tek
yolu erken tanı ve doğru tedavinin zamanında uygulanması olmuştur. Bu seferler sayesinde
binlerce Avon satış temsilcisi öncelikle konu hakkında eğitimlerini tamamlamış; daha sonra
kampanyaya özgü ürünleri (kampanya logosu olan pembe kurdeleden bir iğne, logolu kalem
gibi) satarak 37 milyon dolar kadar fon yaratmışlardır. Bu fon kanser hakkında bilinç
yaratmak, eğitim sağlamak ve kanserin erken teşhisi için kullanılmaktadır. Avon ve NABCO
arasındaki bu ortaklıktan evvel NABCO'nun yıllık bütçesi 2 milyon dolardan daha fazla
değilken, bu ortaklık ve uygulanan sosyal pazarlama stratejileri sayesinde (hazırlanan tanıtım
föyleri, organize edilen yürüyüşler, vs.) NABCO çok daha fazla sayıda özellikle de olanakları
sınırlı, ekonomik durumu iyi olmayan kadına ulaşabilmiştir (Navaie, 2005).

13.1.1. Chiquita Brands International, Inc.
Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmenin uluslararası stratejisinin önemli bir parçasını
oluşturmaktadır. Bu nedenle çevresel, sosyal ve finansal performans değerlendirme
sonuçlarını sosyal sorumluluk raporlarıyla paydaşlarına duyurmaktadır. Kurumsal sosyal
sorumlulukları kapsamında Chiquita, Orta ve Güney Amerika'da bulunan 119 muz çiftliğinde
kimyasal kullanımını azaltmak amacıyla faaliyetlerini yeniden düzenlemiştir (Frost,2006).
2004 yılında ise Chiquita ile İsviçre Migros uzun dönemli ekolojik koruma projesine imza
atmışlardır. Tedarikçi ve ana perakendecinin birlikte çalıştığı ilk örneklerden birisidir.
Chiquita Doğa ve Toplum Projesi (Chiquita Nature and Community Project) olarak
adlandırılan bu projede bitki ve hayvan türlerini korumak, onların uzun dönemde varlıklarını
sürdürmelerini sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için halkı eğitmek
amaçlanmıştır. (http: //www. chiquita, com/chiquita/wole .aso ?

13.1.2. Royal Dutch Shell
8.11.2000 tarihli The Guardian gazetesinin “Some things never change”, başlıklı
yazısından bir alıntıya göre; Hollanda-İngiltere ortak kuruluşu olan Royal Dutch Shell’in
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Nijerya’daki kardeş kuruluşu Shell Petroleum Developlent Corporation (SPDC), Nijerya’nın
en büyük petrol üreticisidir. Nijerya’da yolsuzluk ve ülkenin sömürülmesinden, öncelikle
askerlerin iktidarda olmasını sağladıkları söylenen uluslararası petrol şirketleri hiç
engellenmeden bölgenin yeraltı kaynaklarını sömürdüler. Bu hamleyle sadece ülkenin
zenginlikleri dışarıya taşınmakla ve halkın gelişme imkânları engellenmekle kalmadı: Nijerya
Deltası’ndaki endüstrileşme, dünyanın en büyük petrol şirketlerinin taş devrinden kalma
petrol çıkarma yöntemleri ve tesisler bölgeyi yıllarca sürecek bir verimsizliğe mahkûm etti,
balıkçılık ve tarım yok edildi, içme suyu ve hava kirletildi, potansiyel turistik kullanım
inanılmaz bir düzeye indi.
1993 yılında Ogonileri Yaşatma Hareketi, Ken Saro Wiwa’nın yönetiminde binlerce
insanı Shell Holding‘e karşı harekete geçirdi. Bu direniş nihayet dünya kamuoyunun dikkatini
çekti ve hatta dünyanın en büyük petrol üreticisi kamuoyu baskısıyla Nijerya’da petrol
çıkarmaya kısa bir süre ara verdi. Ancak, Shell’in imajı, petrol platformu Brent Spar’la ilgili
olaylarla da sarsıldı. Shell, platformun pahalı ve uzun olan yıkım işleminden kurtulmak için,
bu dev çelik konstrüksüyonu yaklaşık 130 ton petrol atığı, ağır metaller ve radyoaktif çöple
birlikte Kuzey Denizi’nde batırmak istiyordu.
Çevre grubu Greenpeace çevreyi tehdit eden bu çevre felaketini ortaya çıkardı ve
kamuoyunun önüne getirdi. Gökkuşağı savaşçıları eşi görülmemiş bir kampanyayla dünyanın
üçüncü en büyük petrol şirketinin imajını öylesine zedelediler ki, şirket sonunda kendi
rızasıyla bundan vazgeçti. O dönemde kamuoyu baskısı öylesine yoğundu ki, Shell 1995
Haziran’ında Brent Spar’ı uygun şekilde yıkmaya hazır olduğunu söyledi (Werner ve Weiss,
2002, ss.98-99).
Böylece, Shell’in bu davranışı sonucunda, 1995 yılında yapılan bir kamuoyu
araştırmasına göre; Almanların % 74’ü platformun batırılmasını protesto etmek için Shell
benzin istasyonlarının boykot edilmesinden yana olduklarısı söylemiş, şirketin cirosunun kısa
bir süre için % 80’lere varan oranda düşmesine neden olmuştur. Hatta Avusturya Shell’in
sözcüsü, aylar sonra dahi sayısız araba kullanıcısının midye logolu benzin istasyonlarına
gitmediğini söylemektedir.
Dolayısıyla Shell yaşanan bu imaj kaybını yenilemek, çevre ve insan hakları
konularında kendilerini öncü olarak göstermeye çalıştıklarını Newsweek dergisine verdikleri
ilanla vurgulamaya çalışmışlardır. Shell büyük ilanlar ve balta girmemiş orman fotoğraflarıyla
“yeşil şirket” politikalarının reklamını yapar. Bir başka resimde de güzel bir Afrikalı kadının
altında şu metin yer alır: “Bizim işimiz değil mi? Yoksa işimizin kalbi mi: İnsan Hakları.”
Aslında bu iş dünyasında bir öncelik olmadığını, amaçlarının temel insan haklarını
desteklemek olduğunu ileri sürerler. Bunu da, ekonomik gelişme, çevreyi koruma ve sosyal
sorumluluk arasında dengeli bir ilişki ve sürekli bir gelişim olan hedeflerine ulaşmak için
önemli bir yatırım olarak görürler (Werner ve Weiss, 2002, ss.103-104).
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13.1.3. HSBC Bankası
HSBC bankası kredi verirken Dünya Bankası'nın açıkladığı Ekvator İlkelerine
uymaktadır*. Ormancılık ve kimya sektöründe ise kendi belirlediği ölçütlere uyan işletmelere
kredi vermektedir (http://money.cnn. com/popups/2006/ fortune /g500_accountability/7
.html).
Fortune dergisi de her yıl dünyadaki en başarılı 500 şirketin listesini açıklamaktadır.
AccountAbility ve CSR Network araştırma şirketleri de bu 500 şirketi sosyal sorumluluk
açısından değerlendirerek başka bir liste oluşturmaktadır. İlki 2005 yılında gerçekleştirilen bu
uygulamanın ikincisi 2006 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu şirketlerin çoğunlukla Avrupa
kıtasından olması Avrupalı işletmelerin, Amerikalı ve Asyalı işletmelerden sosyal sorumluluk
açısından daha başarılı olduğunu göstermektedir.
Kurumsal sosyal sorumluluk sıralamasında 2005 yılında üçüncü sırada yer alan
Avrupa'nın en büyük telekomünikasyon şirketi Vodafone, 2006 yılında 2005'in birincisi olan
BP'yi geçerek birinciliğe yükselmiştir. Bu başarısında paydaşlarından aldığı geri bildirime
önem vermesinin rolü büyüktür. Vodafone acil sağlık hizmetinde çalışanlara daha çabuk ve
rahat ulaşımın gerçekleştirilmesini sağlayacak bir şebeke oluşturmuştur. Ayrıca, çocukları
olan kullanıcıların sakıncalı bazı video gösterimlerini perdelemesine yardımcı olacak bir
sistem geliştirmiştir. BP'nin birincilikten ikinciliğe düşmesinin nedenleri arasında ise 2005
yılında BP'ye ait Teksas rafinerisinin patlaması ve Alaska'daki boru hattında meydana gelen
sızıntı bulunmaktadır. Fakat 2007 yılı sıralamasında BP'nin yine en üst sırada yerini aldığı
görülmektedir.
Bir genelleme yapılacak olursa çevreye karşı zarar verdiği yönünde eleştiri alan petrol
(BP, Shell ve Chevron) ve otomotiv şirketlerinin (Ford, ve Peugeot) son üç senede sosyal
sorumluluk açısından en üstlerde yer aldığı açıkça görülmektedir. Bu durum söz konusu
şirketlerin toplumun bu eleştirilerini bertaraf etmek için önemli faaliyetlerde bulunduklarını
göstermektedir. Özellikle en karmaşık sosyal ve çevresel sorunlarla baş etmek zorunda kalan
işletmelerin çoğunlukla bu riski uzun dönemli bir fırsata dönüştürmekte çabuk davrandıkları
görülmektedir. Nükleer gücün ve iklim değişikliğinin getireceği olumsuzluklardan önemli
derecede etkilenen ve ilk on arasında yer alan Tokyo Electric Power ve Electricite de France
bu duruma örnek gösterilebilecek şirketler arasında yerini almaktadır
(http: //www .accountabilityrating .com/2005/past_results_top 10 .asp; http ://www
.accountabilityrating .com/Latest_overvie w .asp ;http: //money.cnn.
com/popups/2006/fortune/g500_accountability/index.htm)

13.1.4. British Airways
British Airways çalışanlarının, dünyada genç insanların karşılaştıkları zorluklara karşı
Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışan tek örgüt olan UNICEF’e yardım için katıldıkları
“Change For Good” programıdır. UNICEF Birleşmiş Milletler’e bağlı olmasına rağmen BM
tarafından finanse edilmiyor, dolayısıyla uygulayacağı yardım programları için finanssal
desteğe ihtiyacı oluyordu. British Airways çalışanları, UNICEF’in bu ihtiyacının
karşılanmasına katkıda bulunmak için, uluslararası uçuşlarda dağıttıkları zarflarla yolcuların
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cebinde kalan ve kendi ülkelerinde işe yaramayacak olan bozuk paraları topladı. Ayrıca bu
paraların UNICEF’e bağışlanacağı uçuş sırasında yapılan anonslarla ve koltukların arkasına
yerleştirilen kartlarla yolculara duyuruldu. Bu programla British Airways, tüm dünya gençleri
için çalışan uluslararası örgüt UNICEF’e 7 milyon sterlinlik kaynak oluşturdu
(http://www.insankaynaklari.com, 10.05.2007).

13.1.5. Telvill
Macaristan’da bilgi teknolojileri üreticisi olan Telvill firması doğal çevreyi korumak,
iyi bir çalışma ortamı yaratmak ve yaşam standardını yükseltmek adına sıkı çevre ve kalite
yönetimi uyguluyor, yerel halka destek veriyor ve sürdürülebilir istihdam yaratıyor. Daha
somut birkaç örnek vermek gerekirse firma, yer aldığı bölgedeki halkı sağlıklı bir çevre ve
yaşam tarzı benimsemesi konusunda teşvik eden Berekalja Consequent Parkına destek
veriyor. Eğitim alanında, yine bulunduğu şehirdeki bir ilkokulun bilgi teknolojisi sistemini
yeniliyor ve bakımını yapıyor (http://www.insankaynaklari.com, 10.05.2007).

13.1.6. Meblo Jogi
Firma Slovenya’da mobilya sektöründe yer alıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk
kapsamında çalışanlar ve onların eğitimleri, dâhili ortaklıklar ve çevre konularında çeşitli
aktivitelerde bulunuyor. Örneğin Meblo Jogi çalışanları, bir fizyoterapist tarafından
geliştirilen ve 10 dakika süren bir “mola” programını günde iki defa uyguluyorlar. Firma, tüm
çalışanlara, özellikle kadın çalışanlara mesleki ve genel eğitimler vererek onların kariyer
gelişimlerini teşvik ediyor. Meblo Jogi, “kadınlara önem veren” bir firma olduğu için
Slovenya Yöneticiler Birliği tarafından ödüllendirilmiştir (http://www.insankaynaklari.com,
10.05.2007).

13.1.7. Lippemeier Gebäudereinigungsdienst
Hizmet sektöründe yer alan Lippemeier, yeni şirket binalarının içinde güneş enerjisi
panelleri, ekolojik kaplamalar ve yusufçuklar ve bitkiler için bir “biyotip” doğa alanı
bulunduruyor. Endüstriyel temizlik şirketi olarak, kullandıkları temizlik gereçlerini yağmur
suyu ile yıkayabiliyorlar. Ayrıca çocuklu kadın çalışanları esnek çalışma saatlerine teşvik
ederek bir yandan kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirirken diğer yandan çalışan
memnuniyetine katkıda bulunuyorlar (http://www.insankaynaklari.com, 10.05.2007).

13.2. Türkiye’deki Sosyal Sorumluluk Projelerinden Örnekler
Kurumsal sosyal sorumluluk anlamında ülkemizde çok az çalışma olduğu, bunu yapan
firmaların büyük oranda sadece nokta atışı projeler yaptığını ve bu firmaların da birçoğunun
uluslararası firma olduğunu görmekteyiz.
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Türkiye’de Eğitim Alanında Sosyal Sorumluluk Projeleri

13.2.1. İpana
Türkiye’de devlet, sivil toplum, üniversite ve özel sektör dörtlüsünün uzun soluklu
örneklerinden biri de Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Diş Hekimleri Birliği, İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve İpana iş birliği ile gerçekleştirilen “Ağız ve Diş
Sağlığı Eğitim Projesidir”. Eğitim projesi, öğrencilere diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak,
ağız ve diş sağlığı konusunda duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkmış ve
4 yılda, 81 ilde, yaklaşık 3 milyon öğrenciye ulaşmıştır. Projede öğrenciler kadar öğretmenleri
de eğitime tabi tutulmuş, ağız ve diş sağlığı eğitimi için gerekli kaynak ve materyaller
kendilerine sağlanmıştır (http://www.tip2000.com, 17.04.2007).

13.2.2. Koç Holding
Koç Topluluğu Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Programı mesleki eğitime vurgu
yapan bir projedir. “Özellikle gençlerimizin, temel bir mesleki-teknik eğitim programı
çerçevesinde beceri ve yeterliliklerinin artırılması ve bu nitelik artışının istihdama yansıması,
teknolojik gelişim, rekabet ve girişimcilikte AB standartlarının yakalanması açısından bizim
için kritik önem taşıyor. Bu nedenle Koç Topluluğu olarak, ‘Meslek Lisesi, Memleket
Meselesi’ diyoruz. Amacımız, mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi
konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak, bu konuda devletle iş dünyası
arasında işbirliğinin tohumlarını atmak, kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak
ve gençleri meslek eğitimine özendirmek...” Mustafa Koç.
Burada önemle belirtmek gerekir ki, uygulanan sosyal sorumluluk projelerinin
başarısını ölçmek ve karşılaştırmak oldukça güç ve karmaşık bir işlemdir. Sosyal sorumluluk
projelerinin bütçeleri, etkiledikleri paydaş grupları, paydaşlara sağladıkları maddi ve gayrimaddi faydaları vs. önem taşımaktadır.
Koç Topluluğu, 80. kuruluş yılında, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak
gençleri meslek eğitimine özendirmek için tüm yurt çapında kapsamlı bir proje başlatmıştır.
Koç Topluluğu’nun Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde oluşturduğu “MeslekiTeknik Eğitimi Özendirme Programı” 2006–2007 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. 7 yıl
sürecek işbirliği çerçevesinde, 4 yıl boyunca her yıl sanayi ve hizmet sektörlerinde meslek
eğitimi görecek 2000 öğrenciye burs verilecek ve bu öğrenciler başarı kriterlerini yerine
getirdikleri takdirde, mezun olana kadar burs almaya devam edeceklerdir. Böylece toplam 7
yıl sürecek programda, 8000 öğrenci öğretimleri süresince burs almış olacaktır.
Programda ayrıca Koç Topluluğu şirketleri de yer alarak aynı öğrencilere staj olanağı
sağlamaktadır. Bu projede aktif olarak yer alacak olan Koç şirketleri, kendi alanlarıyla ilgili
meslek liseleriyle eşleştirilerek öğrencilerin yetişmeleri ile yakından ilgilenmektedirler.
Program kapsamında Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Pansiyonlu İlköğretim Okulları
mezunu öğrencilerle, maddi ve sosyal durumu iyi olmayan öğrencilere öncelik verilmektedir.
Kız öğrencilere de özel kontenjan ayrılmaktadır. Program, 8000 bursun 4000’ini kız
öğrencilere vermeyi hedeflemektedir. Programın burs ayağı dışında, hem sanayide, hem
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toplum içinde bilgilendirme ve özendirme etkinlikleri düzenlenmektedir. Üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde pratik iyileştirme
faaliyetlerinin yanı sıra, meslek eğitimi konusunda uluslararası standartların Türkiye’ye
taşınması için de özel faaliyetler düzenlenmektedir.

13.2.3. TURKCELL Kardelenler -Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş
KızlarıTurkcell, “Türkiye’de nitelikli insan kaynağı oluşturulmasına katkıda bulunma”
vizyonuyla “Kardelenler-Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” projesine destek vermektedir.
28 Ağustos 2000 tarihinde Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Turkcell ve Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna
duyurulan proje, Türkiye genelinde, okuma azmi ve kararlılığı gösteren 5.000 kız öğrenciyi
kapsamaktadır.
“Kardelenler” projesinde, ailelerinin maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine
devam edemeyen kız çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, meslek sahibi, ufku açık
“birey”ler hâline gelmeleri amaçlanmaktadır.
2000 yılından itibaren proje dâhilinde yaklaşık;


10.000 öğrenciye burs verilmiş,



4.400 öğrenci liseden mezun olmuş,



550 öğrenci üniversiteyi kazanmıştır.

2002–2003 öğrenim yılından itibaren projenin 2. aşaması dâhilinde üniversiteyi
kazanan öğrencilere de burs verilmeye başlanmıştır. Projenin 3. aşamasında Turkcell’in, TED
İstanbul Koleji ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü bir çalışmayla,
Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Bolu illerinde yapılan sınavlar sonucunda belirlenen 26
başarılı Kardelen, TED İstanbul Koleji’nde Turkcell bursuyla okumaya devam etmektedir.
Öte yandan, eğitimlerini üniversitede sürdürmeye hak kazanan “Kardelenler”in, sosyal ve
davranış becerilerinin gelişimine katkıda bulunan ve üniversite eğitimine paralel bir destek
süreci olan Yönderlik Programı, 2004 yılında Kardelenler Projesi’nin bir parçası olarak
yürürlüğe konulmuştur. Program kapsamında öncelikle kızlarımıza yeni yaşamlarında destek
ve karşılaştıkları sorunları çözmek konusunda yardımcı olmak, onlara yol göstermek için
gönüllü “Yönder” adayları seçilmiştir.
İlk olarak Turkcell yöneticileri ve basın camiasının önde gelen kadın gazeteciyazarları arasından seçilen ve “yol gösterici” rolünü üstlenen gönüllü adaylar, uzun ve titiz bir
çalışma ve eğitim süreci sonucunda bilinçli birer yönder olarak programa katılmışlardır.
Türkiye’de ilk defa uygulanan Yönderlik Programı, yönder-öğrenci ilişkisinin gücünden
yararlanarak, öğrencilerin eğitim sürecinde ve sonrasında karşılaşacakları olanak ve fırsatları
değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
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“Kardelenler” projesi kapsamında burs alan başarılı kız öğrencilerin hayatlarındaki
değişimin ve umutlarının öyküsü, 2004 yılında Turkcell tarafından ünlü yazar Ayşe Kulin’in
kalemi ve fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak’ın fotoğraflarıyla “Kardelenler” adı altında kitap
hâline getirilmiştir.
“Kardelenler” kitabı iki değişik boyutta yayına hazırlanmıştır. Gerçek hayatların
gerçek kahramanlarını ve yaşanan gerçek olayları aktaran kalın ciltli kitap satışa
sunulmazken, Remzi Kitabevi tarafından farklı bir formatta, aynı öykülerle basılan kitap ise
tüm kitapçılarda ve Turkcell Extra’larda Haziran 2004’te satışa sunulmuştur.
Proje kapsamında burs alan kızların eğitimlerine ek destek sağlamak amacıyla
Turkcell ve Ayşe Kulin, kitabın satışından kaynaklanan hakların gelirini “Kardelenler”
projesine bağışlamışlardır. Satılan her kitap, hem projenin hem de Türkiye’nin geleceğine ışık
tutan “Kardelenler”in biraz daha güçlenmesine olanak sağlamıştır. “Kardelenler”, bugüne
kadar 24 baskı yaparak yüz binlerce okuyucu ile buluşmuştur.
“Kardelenler” projesi pek çok uluslararası ve ulusal ödüle de layık görülmüştür:
“Kardelenler” projesi Turkcell’e, The Institute of Public Relations (IPR)’ın düzenlediği halkla
ilişkiler sektörünün en prestijli yarışmalarından IPR Excellence Awards’da birincilik ödülünü
kazandırmıştır. 14 kategoride 270’in üzerinde projenin katıldığı, 54’ünün finale kaldığı
yarışmada, proje “kurumsal sosyal sorumluluk” kategorisinde birinci seçilmiştir.
Tüm dünyadan 6.500 halkla ilişkiler profesyonelinin üye olduğu IPR’ın düzenlediği
Excellence Awards’a katılan projeler, süreklilikleri ve yarattıkları fayda açısından
değerlendirilmişlerdir.

13.2.4. "Baba Beni Okula Gönder"
Milliyet'in yürüttüğü ve en başarılı sosyal sorumluluk projesi seçilen "Baba Beni
Okula Gönder" ile daha çok kız çocuklarının eğitimini desteklemek amacıyla çeşitli
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamdaki 21 kız yurdundan 15 tanesinde hâlen eğitim
gören kızlar barınırken, bunların 6 tanesinin yapım çalışmaları devam etmektedir. Aynı
zamanda 5 bin 600 kız çocuğuna eğitim bursu sağlanmış, 4 bölgede derslik yapımı
tamamlanmış, 5 ilde yaklaşık 500 anne babaya eğitim verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyada ve ülkemizde de bugüne değin kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler, kâr
amacı gütmeyen dernek ve vakıflar ve muhtelif sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülen
pek çok sosyal sorumluluk projesi yürürlüğe konulmuştur. Bu ünitede hem dünya hem de
ülkemizde özel şirketler tarafından yürütülmekte olan sosyal sorumluluk projelerinin iyi
uygulama örnekleri analiz edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.2005 yılında Birleşmiş Miletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atan Merck şirketinin
yapmış olduğu sosyal sorumluluk uygulamaları nelerdir?
2. British Airways’in yapmış olduğu sosyal sorumluluk uygulamaları nelerdir?
3.1977 yılında Almanya’da ekoloji alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve kirlenen çevreye
çözümler üretebilmek amacıyla kurulan Öko- Bilimsel araştırmalar Enstitüsünün yapmış
olduğu sosyal sorumluluk uygulamaları nelerdir?
4. Türkiye’de İpana’nın eğitim alanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi hangisidir?
5.Türkiye’de ilk defa uygulanan Yönderlik Programının amacı nedir?
6. Green Mountain Enerji Şirketi aşağıdakilerden hangi alanda sosyal sorumluluk
uygulamaları yapmıştır?
a) Eğitim
b) Sağlık
c) Çevre
d) Irk ayrımcılığına
e) Çalışanlara yönelik
7. Yeni şirket binalarının içinde güneş enerjisi panelleri, ekolojik kaplamalar ve yusufçuklar
ve bitkiler için bir “biyotip” doğa alanı bulunduran hizmet sektöründe yer alan firma
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lippemeier
b) Green Mountain
c) Merck
d) Telvill
e) HP
8. “Kardelenler”in, sosyal ve davranış becerilerinin gelişimine katkıda bulunan ve üniversite
eğitimine paralel bir destek süreci olan Yönderlik Programı, kaç yılında yürürlüğe
konulmuştur?
a) 2003
b) 2004
c) 2005
d) 2006
e) 2007
9. Kredi verirken Dünya Bankası'nın açıkladığı Ekvator İlkelerine uyan, ormancılık ve kimya
sektöründe kendi belirlediği ölçütlere uyan işletmelere kredi veren firma hangisidir?
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a) Finansbank
b) Garanti Bankası
c) Akbank
d) HSBC
e) İşBankası
10. Milliyet'in yürüttüğü ve en başarılı sosyal sorumluluk projesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meslek Lisesi, Memleket Meselesi
b) Yıldızlar Doğuyor
c) Her kızımız Bir Yıldız
d) Kardelenler
e) Baba Beni Okula Gönder

CEVAPLAR: 6-c, 7-a, 8-b, 9-d, 10-e
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14. DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER -2-
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER -214.1.Türkiye’de Tarih Alanında Sosyal Sorumluluk Projeleri
14.1.1.Opet Çanakkale-Gelibolu Yarımadası “Tarihe Saygı Projesi”
14.1.2.Opet Örnek Köy Projeleri
14.2 Çevre Alanında Sosyal Sorumluluk Projeleri
14.2.1.Garanti Bankası- WWF-Türkiye Alan Koruma Programı
14.2.2.Unilever: “Yaşayan Göller” Projesi
14.3.Diğer Sosyal Sorumluluk Projelerinden En İyi Örnekler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye’de tarih alanında sosyal sorumluluk projeleri nelerdir?

2)

Çevre alanında sosyal sorumluluk projelerini örneklendiriniz.

3)

Opet Örnek Köy Projeleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dünya ve Türkiye’deki
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Uygulamalarından Örnekler

Dünya ve Türkiye’deki
sosyal sorumluluk projeleri
uygulamaları hakkında bilgi
edinilir.

Dünya ve Türkiye’deki
sosyal sorumluluk projeleri
uygulamaları hakkında bilgi
edinilerek daha başarılı
sosyal sorumluluk
uygulamaları geliştirilebilir.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal sorumluluk projeleri



Çevre alanında sosyal sorumluluk projeleri



Tarih alanında sosyal sorumluluk projeleri
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Giriş
İşletmeler gün geçtikçe topluma karşı sorumluluklarının bilincine daha fazla
varmaktadırlar. Bunun sonucunda hem dünyada, hem Türkiye'de artan sayıda işletme gerek
sektörlerini ilgilendiren, gerekse toplumun ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda sosyal sorumluluk
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ülkemizde de bugüne değin kamu kurum ve kuruluşları, özel
şirketler, kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıflar ve muhtelif sivil toplum kuruluşları
tarafından sürdürülen pek çok sosyal sorumluluk projesi yürürlüğe konulmuştur. Bu ünitede
hem dünya hem de ülkemizde özel şirketler tarafından yürütülmekte olan sosyal sorumluluk
projelerinden bazı iyi uygulama örnekleri analiz edilmeye devam edilecektir.
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14.1.Türkiye’de Tarih Alanında Sosyal Sorumluluk Projeleri
Opet Petrolcülük A.Ş. 1992 yılında kurulmuş olup, Opet ve Sunpet adlı 2 markası ve
1300’ü aşkın akaryakıt istasyonuyla, petrol dağıtım sektöründe hizmet vermektedir. Opet, ana
faaliyetlerinin yanı sıra insana ve doğaya saygısı gereği, geniş kapsamlı ve uzun soluklu
sosyal sorumluluk projelerini (Çanakkale ve çevresinde -Gelibolu Yarımadası- “Tarihe Saygı
Projesi, Temiz Tuvalet Kampanyası, Yeşil Yol Projesi, Örnek Köy Projesi) yürütmektedir.

14.1.1. Opet Çanakkale-Gelibolu Yarımadası “Tarihe Saygı Projesi”
Opet Çanakkale-Gelibolu Yarımadası “Tarihe Saygı Projesi”nin temel amacı
Türkiye’yi dünyaya, bugünü ve dünüyle/tarihiyle layık olduğu şekilde tanıtmaktır. Söz
konusu proje ile Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Savaşlarının yaşandığı Gelibolu
Yarımadası, tarihine saygı duyulacak hâle getirilecek ve her yıl ziyarete gelen yerli/yabancı
turistleri en iyi şekilde ağırlamak için yöre insanının yaşam standardı yükseltilecektir.
Bu projenin amaçları ise şu şekilde tespit edilmiştir: İlk etapta, Alçıtepe köyünü, 18
Mart 2006 tarihine kadar, anma törenlerine katılan turistlere Türk misafirperverliğini
gösterecek seviyeye getirmek. 3 yıllık bir süreçte Milli Park sınırları dâhilinde bulunan
Eceabat’a bağlı 12 köyde Opet Örnek Köy Projesi’ni uygulayarak söz konusu köyleri fiziksel
ve sosyal açıdan en iyi seviyeye getirmek.
Çanakkale Savaşlarını anlatacak müzeler, kültür merkezleri yaparak savaşın
gerçeklerini ifade eden sanat eserleri ile donatmak.

14.1.2. Opet Örnek Köy Projeleri
OPET “Örnek Köy Projesi” ile uzak köylerin yakına gelmesi, kendi kendine yetmesi,
tarihi, coğrafi veya kültürel potansiyelinin değerlendirilmesinin yanı sıra, eğitim düzeyinin
yükselmesi ve çevre bilincinin gelişmesi gibi toplumsal göstergeleri hedeflemektedir.
1. Mardin - Dara Köyü
OPET’in “Temiz Tuvalet Kampanyası” ve “Yeşil Yol Projesi”, Örnek Köy olarak
seçilen Mardin’in ünlü Dara Harabeleri yakınındaki Dara Köyü’nde yapılan çalışmalarla
farklı bir boyuta taşınmıştır. Mardin’in Dara Köyü’nde temiz tuvalet ve hijyen eğitimleri ile
ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra, çok sayıda etkinlik gerçekleştirilmiştir.
Mardin merkezindeki 1.5 km’lik bir bulvarın da ağaçlandırıldığı uygulama
çalışmalarına OPET fahri müfettişleri, sağlık ekipleri ile köyde ekonomik gelişme sağlamaya
yönelik eğitim veren bir ekip de katılmış, ayrıca köyde bulunan 150 haneye zeytin fidanları ve
yörede yetişecek çiçek fideleri dağıtılmıştır. OPET’in örnek köy projesi doğrultusunda;
DARA Harabeleri yakınına kurulu bulunan köye turizmin dikkatini çekmek, turistlerle
iletişim kurma, el sanatlarını geliştirme konularında eğitimler verilmiş, OPET tarafından
turistler için tuvalet ve kameriye yaptırılmıştır.
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Yaklaşık 557 öğrencinin eğitim gördüğü Dara Köyü İlköğretim Okulu’nda bilgisayar
atölyesi, kütüphane ve çocuk oyun odası kurulmuştur. Yurdun dört bir yanından getirilen el
sanatları örnekleri de sergilenerek, köyde yaşayan hanımların el işi yapmaya özendirilmesi
için çalışma yapılmıştır.
Köyde bulunan atıl bir bina yeniden düzenlenip onarılarak, kadın ve çocukların
yararlanabileceği kültür merkezi hâline getirilmiştir.
2. Gaziantep – Yesemek “Hitit Heykel Atölyesi”
OPET, Yesemek’te bulunan ve aynı zamanda Türkiye’nin ilk açık hava müzesi olan
Hitit Heykel Atölyesi’ni canlandırmış, bu bağlamda Yesemek Köyü de Örnek Köy kapsamına
alınmıştır. OPET tarafından, Yesemek Açık Hava Müzesi’nde öncelikle eserler üzerinde
doğanın tahribatını engelleyecek çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Bunun yanı sıra da toprak tarafından kısmen örtülmüş ve yıkılmış heykeller
kaldırılarak, ziyaretçilerin Açık Hava Müzesi’ni rahat gezmesini sağlamak üzere, alanda
teraslar oluşturulmuştur. Yeşillendirme çalışmaları yapılarak oluşturan şelale ile manzara
renklendirilmiş ve Açık Hava Müzesi’ne hâkim bir tepeye seyir amaçlı teras düzenlemesi
yapılmıştır.
Ayrıca, Yesemek Köyü’nde kullanılmayan bir bina restore edilerek, Kültür Merkezi
hâline getirilmiştir. Bu merkezde köy halkına görgü, temizlik- hijyen, vatandaşlık bilgisi, el
sanatları gibi eğitimler verilmiştir. Yine köyde mevcut okula bilgisayar laboratuarı ve
kütüphane kurulmuştur.
Kültür Merkezi’ne yaz aylarında Açık Hava Müzesi’nde kazı çalışmaları yapacak
öğrencilerin konaklamaları için mekân oluşturulmuştur. Engelli tuvaletinin de dâhil olduğu
bir tuvalet binası ve ziyaretçilerin yararlanabileceği başka bir tuvalet daha yapılmıştır. Kültür
Merkezi ve WC’lerin çevresi ağaçlandırılıp çiçeklendirilmiştir. OPET tarafından yapılan tüm
bu işlemler, doğayı ve mevcut dokuyu bozmayacak şekilde gerçekleştirilmiş ve daha iyi
yapılması noktasında büyük özen gösterilmiştir. Ayrıca Yesemek Hitit Atölyesi, köyde OPET
tarafından düzenlenen bir gece ile basına tanıtılmış, gecede özel ışıklandırmalarla yansıtılan
heykeller eşliğinde mini bir konser de gerçekleştirilmiştir. Köylülerin “Heykel Tarlası” adını
verdiği Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi Açık Hava Müzesi’nde ortaya çıkarılan
yaklaşık 300 heykelin yanı sıra toprak altında da çoğu gün ışığına çıkmayı bekleyen eserler
bulunmaktadır.
3. Bolu – Pazarköy
OPET’in, “Bilinçli Toplum Projeleri” kapsamında hayata geçirdiği “Örnek Köy”
uygulaması, Mardin’in Dara Köyü ve Gaziantep’in Yesemek Köyü’nden sonra, Bolu’nun
Mengen İlçesi’ne bağlı Pazarköy Bucağı ile devam etmiştir.
Tüm Türkiye’ye yaymak üzere çalışmaları devam eden proje kapsamında; BoluMengen Pazarköy beldesinde evler boyanarak yeni bir görünüm kazandırılırken, OPET
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tarafından yapılan Kültür Merkezi ve İlköğretim Okulu’nun da açılışı yapılmıştır. OPET,
coğrafi güzelliğiyle dikkat çeken Pazarköy’deki uygulamada, beldenin bu yönüyle
kamuoyuna tanıtılmasını hedeflemektedir.

14.2. Çevre Alanında Sosyal Sorumluluk Projeleri
14.2.1. Garanti Bankası- WWF-Türkiye Alan Koruma Programı
Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından yeryüzünün ılıman iklim kuşağındaki en zengin
ülkelerinden biridir. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)- Türkiye, Türkiye’nin doğal
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ve korunmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.
WWF-Türkiye’nin çalışmalarının önemli bir bölümü 10 yılı aşkın bir süredir Garanti
Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. WWF-Türkiye’nin Garanti Bankası’nın
desteğiyle 2003 yılının başında uygulamaya koyduğu “Alan Koruma Programı”, yine Garanti
Bankası’nın desteğiyle yürütülen geçmiş dönemdeki çalışmaların ikinci aşaması
niteliğindedir. Korumada öncelikli alanların seçimi, WWF-Türkiye tarafından daha önce
yapılmış, çeşitli bilimsel araştırmaların sonuçlarını kullanan stratejik bir yaklaşımla
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, Garanti Bankası’nın desteğiyle gerçekleştirilen
“Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları” ve “Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları” yayınlarıyla,
uydu görüntülerine dayalı orman varlığı bilgilerini kapsamaktadır.
1. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları
1997 yılında Garanti Bankası’nın katkısıyla yayınlanan Türkiye’nin Önemli Kuş
Alanları’nda, kuşlar açısından değerli 97 alan ayrıntılarıyla tanıtılmaktadır. Sağlıklı bir doğal
çevrenin en önemli göstergesi olan kuşlar, her türlü yaşam ortamında bulunurlar. Alanların
korunmasında önemli bir araç alan ÖKA (Önemli Kuş Alanı) yaklaşımı, Türkiye’nin doğal
alanlarının korunmasına büyük katkıda bulunmakta, ulusal ve uluslararası danışmanlık
kurumları, planlamacılar, ilgili resmi birimler, bilimsel kurumlar ve genel kamuoyu tarafından
yaygın biçimde kullanılmaktadır.
Garanti Bankası’nın katkılarıyla yayınlanan bir diğer kitap olan “Türkiye ve
Avrupa’nın Kuşları”, kuş gözlemcileri için vazgeçilmez bir yayın özelliğindedir. Yanı
başımızda şakıyan, tepemizde süzülen, kıyıları arşınlayan, gölleri, sazlıkları dolduran,
vapurları, takaları izleyen, bahçeleri, ormanları çınlatan ve bölük bölük, katar katar göç
edenleri tanımanın, onlar hakkında bilgi edinmenin yolu bu kitaptan geçmektedir. Türkiye ve
Avrupa’nın Kuşları, son on yıldır toplumumuzda özellikle gençler arasında gelişmekte olan
doğa merakına olumlu bir yanıt vermenin iyi bir örneği olarak görülebilir.
Öte yandan, 1800’lü yıllardan beri uluslararası çiçek endüstrisi için doğadan
milyonlarca soğanlı bitki toplanmaktadır. Büyük miktarlarda toplanarak yurtdışına satılan
kardelen, karçiçeği ve sıklamen gibi soğanlı bitkilerin koruma altına alınması için çiçek
soğanlarının üretiminin yapılması amaçlanmış ve bu çalışmalarda çok büyük ilerlemeler
kaydedilmiştir. Projenin pilot bölgesi olan Karaman’a bağlı Dumlugöze Köyü’nde çiçek
soğanı üretimi 1993 yılında başlanmıştır. 1996 yılında ise ilk hasat gerçekleştirilmiştir.
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Yöre halkı için alternatif bir geçim kaynağı olan çiçek soğanı üretimiyle 2003 yılının
Haziran ayında yaklaşık 2 ton kardelen soğanı hasat edilmiş ve ihraç edilmiştir. Dumlugöze
Köyü’nde, çiçek soğancılarının örgütlenmesini amaçlayan konukevinin yapım çalışmaları
Garanti Bankası’nın desteğiyle sürdürülmüş ve 2004 yılı içinde tamamlanarak ziyarete
açılmıştır.
2. Türkiye’nin Dünyaya Armağanı: Küre Dağları Milli Parkı
Küre Dağları, WWF tarafından, Karadeniz nemli karstik ormanlarının en iyi örneği
olarak tanımlanmaktadır. Sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikler nedeniyle Küre Dağları
2000 yılında resmen Milli Park ilan edilmiştir.
Bu karar, WWF tarafından, Türkiye’nin “Dünyaya Armağanı” olarak kabul
edilmiştir. Proje kapsamında pilot alan olarak seçilen Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde
geleneksel mimariye sahip ahşap konak restore edilerek “Eko-turizm Merkezi”ne
dönüştürülmüştür. Eko-turizm merkezi’nde konaklama, eğitim, tanıtım gibi hizmetler
sunulmaktadır.
3. Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları
2003 yılında Garanti Bankası’nın katkılarıyla yayınlanan “Türkiye’nin Önemli Bitki
Alanları” adlı yayın, nesli tehlike altındaki nadir ve endemik bitki türlerinin zengin
çeşitliliğini içeren doğal alanları tanımlamaktadır.
Türkiye’deki 122 önemli bitki alanının karşı karşıya bulunduğu tehditler ve koruma
altına alınması amacıyla yapılması gerekenler hakkında bilgi veren kitap, doğa korumacıların
gelecekteki çalışmalarını yönlendirecek niteliktedir.
4. Önemli Orman Alanları: Sıcak Noktalar
WWF International tarafından başlatılan “Dünyaya Armağanlar Kampanyası”
çerçevesinde Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik bakımından en değerli ve acil olarak korunması
gereken ormanları arasında Türkiye’nin 9 orman alanı bulunmaktadır.
WWF-Türkiye tarafından 2005 yılına kadar koruma statüsüne kavuşması amaçlanan 9
orman (Sıcak Noktalar) şunlardır:


Küre Dağları



İstanbul Ormanları



İbradı-Akseki Ormanları



Amanos Dağları



Karçal Dağları
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Datça Yarımadası ve Bozburun



Fırtına Vadisi



Yenice Ormanları



Babadağ

5. Kafkasya Yeşil Koridoru
Kafkasya Bölgesi; Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, İran ve Gürcistan’ın
sınırları içinde yer almaktadır. 1700’ü endemik (yöreye özgü) olmak üzere 7000 bitki türüne
ev sahipliği yapan Kafkasya Bölgesi, dünyadaki en önemli kuş göç yollarından biridir.
Kafkasya Yeşil Koridoru ekolojik bölge bazında koruma girişimidir. Ekolojik bölge bazında
koruma, politik sınırlar ötesinde ekolojik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, korunan alanlar ağı ve
türler için göç koridorlarının oluşturulmasına yardımcı olur ve bu ekosistemleri meydana
getiren ekolojik süreçleri destekler. WWF Türkiye, ortaklarıyla birlikte korunan alanların ilan
edilmesi, tür koruma, sürdürülebilir kaynak yönetimi, restorasyon, koruma politikalarının
geliştirilmesi ve kamuoyu oluşturulması ve kapasite artırımı gibi konularda çalışmaktadır.
6. Ağaç Yaşken Eğilir
WWF-Türkiye’nin eğitim programı kapsamında geleceğe ve doğaya yatırım
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Garanti Bankası desteğiyle yürütülen bu çalışmalar gelecek
nesillerin doğa koruma konusundaki bilgi ve bilinç seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Bu kapsamda yer alan çevre eğitim programında öğretmenlere yönelik bir kılavuz niteliğinde
olan “Ağaç Yaşken Eğilir” kitabının hazırlık çalışmaları WWF-Türkiye tarafından
sürdürülmektedir. Hazırlanan çevre eğitim kılavuzu “ekoloji”, “su”, “hava”, “toprak”,
“biyolojik çeşitlilik” ve “sürdürülebilir yaşam” gibi farklı bölümlerden oluşmakta olup, yurt
çapında çevre konusunda çalışmalar yürüten öğretmenler tarafından uygulanacaktır.
7. Türkiye’nin Önemli Doğal Alanları
Garanti Bankası tarafından desteklenen Alan Koruma Programı uygulamasının ilk
aşaması, Önemli Bitki Alanları, Önemli Kuş Alanları, Önemli Denizkaplumbağası Üreme
Alanları, Önemli Orman Alanları gibi alanlardan yola çıkarak korumada öncelikli alanların
bir listesinin çıkarılmasıdır. Bu listenin hazırlanması, “Türkiye’nin Önemli Doğal Alanları”
haritasının çıkarılmasının ilk ve en önemli adımıdır. Garanti Bankası’nın desteğiyle bugüne
kadar hazırlanan Önemli Kuş Alanları ve Önemli Bitki Alanları envanterlerinin önemli
denizkaplumbağası ve önemli orman alanları ile birleştirilmesiyle oluşturulacak harita internet
ortamına taşınacaktır.

14.2.2. Unilever: “Yaşayan Göller” Projesi
Türkiye'de 1952 yılında faaliyete başlayan Unilever, dünya genelinde sosyal
sorumluluk projelerine büyük bütçeler ayıran kuruluşlardan biridir. 2000 yılında Unilever'in
dünyada toplumsal katkı projelerine ayırdığı bütçe yaklaşık 50 milyon dolardır. Dünyanın
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100'den fazla ülkesinde yatırımları olan ve ürünleri 140'dan fazla ülkede satılan Unilever için
en öncelikli konu faaliyet gösterdiği pazarların uzun vadeli sürdürülebilirliğidir. Unilever,
dünya çapındaki sosyal sorumluluk çalışmalarını son 5 yılda üç ana başlık altında
yürütmektedir (www.unilever.com.tr):


Sürdürülebilir balıkçılık,



Sürdürülebilir tarım,



Sürdürülebilir su (temiz su kaynaklan).

Unilever'in sürdürülebilir su alanında dünya çapında gerçekleştirdiği 'Yaşayan Göller"
projesi, dünya üstünde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan göllere yardım elini
uzattığı bir çalışmadır. 1998 yılında dünya çapında başlatılan bu proje, dünyadaki en değerli
sulak alanların, tatlı su kaynaklarının korunması ve bu bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın
desteklenmesi için dünya çapında faaliyet gösteren bir girişimdir. Bu proje kapsamında 5
kıtada 23 göl bulunmaktadır. 2000 yılında Türkiye'den Bursa Uluabat Gölü de, projeye dâhil
edilmiştir. Unilever'in bu kararında yalnız çevrenin korunması değil, o bölgenin insanına ve
geleceğine yönelik yatırımı hedeflemesi etkili olmuştur. Bölge halkının geçim kaynaklarının
da canlandırılması Unilever'in sürdürülebilirlik ilkesine uygundur. Bunun için kullandığı
slogan, "Geleceği düşünmeyi sürdürüyoruz" şeklindedir. Unilever'in Türkiye'ye desteği 2000
yılından bu yana devam etmektedir (www.unilever.com.tr).

14.3. Diğer Sosyal Sorumluluk Projelerinden En İyi Örnekler
1. Unilever
Unilever’in Türk Kalp Vakfı ile 1988–2000 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu
uzun soluklu proje kamuoyunun dikkatini kalp ve damar sağlığı konusuna ve bu konuda
görülebilecek hastalıklarda erken teşhisin önemine çekmiştir. Projenin başlangıcından itibaren
düzenlenen “Becel Kalp Haftaları’nda” Türkiye’nin ve dünyanın en değerli bilim adamları
halkı kalp damar sağlığı konusunda bilgilendirmişlerdir, ücretsiz kalp sağlığı ve kolesterol
taramaları yapmışlardır. Becel’in bu etkinliği pek çok siyasetçi ve sanatçının gönüllü
katılımıyla da desteklenmiştir (http://www.unilever.com.tr, 17.04.2007).
2. Hürriyet Gazetesi "Aile İçi Şiddete Son" Projesi
"Aile İçi Şiddete Son" kampanyası 2004 yılında Hürriyet gazetesi, Çağdaş Eğitim
Vakfı ve İstanbul Valiliği işbirliği ile başlatılmıştır. Kampanya kapsamında toplumun tüm
kesimlerindeki aile içi şiddete son vermek amacıyla 2005-2007 yıllan arasında İstanbul'da 20
ilçede uzman psikologların görev aldığı gezici bir otobüs ile kadınlara ve erkeklere yönelik
aile içi şiddeti önleme amaçlı eğitimler verilmiştir. 2006 yılında Türkiye çapında yaklaşık 24
bin kişiye bu konuda eğitim verildiği gibi Almanya'da da bilgilendirme toplantıları
düzenlenmiş ve iki konferans verilmiştir.
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Sosyal sorumluluk alanında başarılı projelerin yanı sıra bazı işletmelerin sosyal
sorumluluk uygulamalarından bazı örnekler aşağıda verilmektedir.
3. Arçelik A.Ş.


gösterme,

Tüm kaynakları verimli bir şekilde kullanma ve israfı önleme,
Kurum kaynaklarını kullanırken çevrenin korunmasına ve güvenliğine özen


Bulunduğu toplumun örf, adetlerine saygılı olma ve yasal yükümlülüklerini
yerine getirme,
Arçelik A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını "tüketiciye sunduğumuz ürün ve
hizmetler ile birlikte kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamı ile uyumlu
davranmamız ve faaliyetlerimizi yürüttüğümüz her yerde çevreye saygılı yaklaşımımızı
kapsamaktadır" şeklinde ifade etmektedir (www.arcelikas.com.tr/Cultures/tr-TR/Toplumsal
Sorumluluk/?MENUID=5). Arçelik A.Ş. toplumsal sorumluluklarını; çevreye karşı ve
topluma karşı olmak üzere gruplandırmıştır. Görevlerin yerine getirilmesinde ahlaki kurallara
uyulması amacıyla 2003 yılında "Arçelik Ortak Değerleri ve İş Ahlakı İlkeleri Kitapçığı"nı
yayınlamıştır.
Arçelik A.Ş., kendi web sitesinde değerlerinden bahsederken "Güvenilirlik ve
Dürüstlük", "Özgüvene sahip olma", "Dinamik olma", "Müşteri duyarlılığı", "Takım ruhu ve
dayanışma", "Sürekli gelişim ve kalite odaklılık" yanında "Topluma duyarlı olma” konusuna
da yer vermektedir. 'Topluma duyarlı olma" başlığı altında aşağıdaki konulara değinilmiştir
(www.arcelikas.com.tr/Cultures/tr-TR/InsanKaynaklari/Degerlerimiz/? MENUID=4%7C%7C
De%C4%Ferlerimiz):

Toplum sorunlarına (sağlık, sosyal, eğitim, ekonomiye katkı vb.) duyarlı
davranarak, destekleyici faaliyetlerde yer alma,

Faaliyet alanına yönelik aldığı kararlarda toplum ve kurum yararını
dengelemeye özen gösterme,
Arçelik A.Ş., çevre konusunda da sürdürülebilir değişim ve çevre yönetim sistemi
uygulamaları çerçevesinde hem üretim sürecinde, hem de ürünlerinde çevreye verebileceği
olumsuz etkileri en aza indirgemeye çalışmakta olduğunu belirtmektedir. Topluma karşı
sorumlulukları kapsamında "insan ve bireysel gelişime" katkı sağlayacak faaliyetlerde
bulunmayı ve bu konularda hizmet etmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla "Eğitimde Gönül
Birliği" adı altında bir sosyal sorumluluk programı yürütmektedir. Bu projenin amacı yatılı
okuyan öğrencilere daha iyi koşullarda eğitim alma imkânı sağlamaktır.
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4. Koç Holding
Koç holding 30 Mart 2006 tarihinde New York'ta Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni
(Global Compact) imzalamıştır. Bu davranışıyla Koç Topluluğu, paydaşlarına karşı olan
duyarlılığının ve sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermektedir. Koç Holding eğitim,
sağlık, kültür ve ülke tanıtımından çevreye kadar çeşitli alanlarda birçok sosyal sorumluluk
kampanyası gerçekleştirmektedir. Bunlardan bazıları; Bayanlar Bilgisayar Eğitimi Projesi,
Huzurevi Projesi, Minik Yürekler Projesi, TEMA 1 Milyon Fidan Kampanyasına Destek
Projesi'dir.
Ülkenin tanıtılması ve kültürümüze sahip çıkılması kapsamında Koç Holding, çağdaş
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Londra'daki dünyaca ünlü
MadameTussauds Müzesi'nde yer alan balmumu heykelini de yenilemiştir. Daha önce bu
müzede yer alan Atatürk heykelinin aslına uygun olmaması bu girişime ön ayak olmuştur.
Koç Holding'in topluma karşı sorumluluğunun bir göstergesi olan bu faaliyet, holdingin
kurum imajını daha da güçlendirmiştir.
5. Opet “Temiz Tuvalet Kampanyası”
OPET’in 2000 yılından bu yana sürdürdüğü ve Türkiye’de yapılan en uzun soluklu
toplumsal projelerden biri olan Temiz Tuvalet Kampanyası, Türkiye’de önemli bir sorunu
hedef almıştır. Bu kapsamda OPET, önce kendi istasyonlarında başlamak üzere Türkiye’de
tuvalet hijyenini yaygınlaştırmak amacıyla, 2000 yılında “Temiz Tuvalet Kampanyası”nı
başlatmıştır.
Bu proje, öncelikle OPET’in istasyonlarının temizliğinden ve hijyeninden sorumlu
olduğu düşüncesinden yola çıkarak, tüm yurda yayılmış OPET istasyonlarında sadece standart
kurumsal görüntü ve hizmet kalitesi ile değil, temizlik ve hijyene verdiği önemle de
farklılığını vurgulayarak, bunu kalıcı hâle getirmeyi başarmıştır. OPET istasyonlarında
kampanya tanıtımını ve takibini sağlamak amacıyla profesyonel bir eğitim ekibi ile yola
çıkılmıştır.
OPET tarafından istasyonlardaki personele eğitimler verilmiş, istasyonların tuvaletleri
hijyenik bir ortama kavuşturulmuştur. OPET akaryakıt istasyonlarında tuvalet temizliğinin
sürekliliğini sağlamak ve aksayan noktaları saptayabilmek amacıyla şikâyet kutuları, anket
formları, uyarı sticker’lar konulmuş, sık sık denetimler yapılmıştır. Anket formlarını dolduran
binlerce kişi tek tek aranıp, onlarla konuşulmuş gönüllü destekçiler kazanılmıştır. Bu kişilere
“Fahri Müfettiş” ünvanı verilmiştir. 27 araç, 37 kişilik eğitim ve denetim ekibi, 3.700 kişilik
OPET Fahri Müfettişi ile istasyonlarda, okullarda, belediye ve hastanelerde eğitimler verilmiş
ve denetimler yapılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile görüşmelerde bulunulmuş, 10 Mayıs
2000 tarihinde MEB’e bağlı tüm okullarda OPET’in “Temiz Tuvalet Kampanyası”na destek
verici çalışmaların başlatılması için MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından, okullara
yazılar yazılması sağlanmıştır. 11 Nisan 2000’de başlatılan okul eğitimlerinde bugüne kadar
190 okulda 100.000’i aşkın öğrenciye eğitim verilmiştir.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile görüşmeler yapılmış,
17 Ekim 2000 tarihinde Belediye’nin tuvalet işletici ve temizleyicilerine eğitimler verilmiştir.
Türk İnfeksiyon Vakfı ile müşterek çalışmalar başlatılmış, zaman zaman tuvaletten
bulaşan hastalıklar ile ilgili eğitim desteği alınmıştır. Engelli vatandaşların sorunlarına dikkat
çekilmiş, OPET akaryakıt istasyonlarına engelli tuvaleti şartı ve standardı getirilmiştir.
Bebeklerin tuvaletlerden mikrop kapmamaları için istasyonlara bebek bez değişim
yerleri yapılmıştır.
15 Nisan 2003 tarihinde, İstanbul’daki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm
okullarda, “Temiz Okulum Projesi” başlatılmıştır.
İstanbul’un 32 ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlükleri’ne bağlı okullarda yaklaşık
35.000 yönetici, öğretmen ve hizmetliye eğitim verilmiştir.
Tüm ilçelerdeki okullar, OFM’leri (OPET Fahri Müfettiş) ve OPET eğitim ekipleri
yardımıyla denetim kapsamına alınmış, ilk üçe giren okullar ödüllendirilmiştir.
Çocuk ve yetişkinleri eğitmek amacı ile çizgi filmler, reklam filmleri hazırlatılmış ve
televizyonlarda yayınlanması sağlanmıştır.
Proje kapsamında eğitim vermeye devam eden OPET Eğitim Ekibi, yurt genelinde 72
ili gezmiş, 1.000.000 km. yol kat etmiştir. 1700 saat eğitimle 300.000’i aşkın kişi doğru ve
temiz tuvalet kullanımı konusunda bilgilendirilmiştir.
Kampanya sırasında gerçekleşen denetimlerde tuvaletlerinde kampanya koşullarını
sürekli kılabilen istasyonlar, üzerinde “Temiz bir çevre için elele” yazılı Beyaz Bayrak’la
ödüllendirilmiştir.
OPET Temiz Tuvalet Kampanyası, 2004 yılında IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler
Derneği) Golden World Awards yarışmasında “Sosyal Sorumluluk Projeleri” kategorisi
birincisi seçilmiştir. Ayrıca aynı yıl HID (Halkla İlişkiler Derneği) 3. Altın Pusula
yarışmasında “Sosyal Sorumluluk Projeleri” kategorisinde ve Nokta Dergisi “Doruktakiler”
anketinde “Sosyal Sorumluluk Kampanyaları” kategorisinde birinci olmuştur.
6. The Body Shop: “Aile İçi Şiddete Sessiz Kalma” Kampanyası
Aile içi şiddet, günümüzün insan hakları ihlallerinin en yaygın olanlarındandır.
Çoğunlukla gizli kalan bu sorun, çok az ülke, topluluk veya aile tarafından açığa
vuruluyor. Günümüzde aile içi şiddet coğrafya, köken veya statüye bağlı olmaksızın tüm
dünyada karşımıza çıkıyor.
Aile içi şiddet; fiziksel, cinsel ve psikolojik baskıları içeren saldırgan ve zorlayıcı
davranışların yanı sıra, yetişkinlerin veya ergenlerin mevcut ya da eski eşlerine karşı
uyguladıkları ekonomik baskı olarak da tanımlanabilir.
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1994 yılında The Body Shop Kanada’da kadına yönelik şiddet konulu anket
sonuçlarına göre ülkedeki kadınların yarısından fazlasının en az bir kez şiddete maruz kaldığı
ortaya çıktı. Bu gerçeğe kayıtsız kalmak istemeyen The Body Shop yürüttüğü kampanya
sayesinde topladığı 155,000 doları şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının uğradığı
zararların giderilmesi için kullandı.
Bu kampanya şu an tüm dünyada yürütülmekte olan ‘Aile İçi Şiddete Sessiz Kalma’
kampanyasına öncülük etti. 2003 yılından itibaren devam eden çalışmalarla başta Kanada,
ABD ve Filipinler olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde The Body Shop kampanyaya
verdiği desteği tam bir bağlılıkla sürdürmektedir.
2006 yılı itibariyle kampanyanın odak noktası çocuklara uygulanan şiddet oldu ve
kampanya 47 ülkede birden uygulanır hâle geldi. Tüm dünyada aile içi şiddete karşı mücadele
eden sivil toplum kuruluşlarına sadece The Body Shop tarafından 700,000 pound bağışlandı.
Bu bağışla birlikte ilk olarak 1994 yılında Kanada’da başlatılan kampanyayla toplam bağış 2
milyon poundu geçti. Yapılan tüm bu bağışlar aile içi şiddeti durdurmak adına son derece
önemli olsa da bu “Aile İçi Şiddete Sessiz Kalma” kampanyasının bugünkü başarı hikâyesinin
yalnızca bir kısmıdır.
7. Türkiye’de “Aile İçi Şiddete Sessiz Kalma” Kampanyası
2004 yılında Başbakanlık tarafından gerçekleştirilen Sosyal Hizmetler araştırmasına
göre göre Türkiye’de kimsesiz veya ailesi parçalanmış yaklaşık 20.000 çocuk bulunmaktadır.
Endüstrileşme ve kentleşme sonucu bu rakam hızla artmaktadır. Son yapılan bazı
çalışmalarda korunmaya muhtaç çocuk sayısının 40 binlere ulaştığı belirlenmiştir.
Tüm bu gerçekler ışığında ‘Aile İçi Şiddete Sessiz Kalma’ kampanyasıyla çocuklara
daha iyi bir gelecek için umut olan The Body Shop Türkiye’de de yarınların gülen yüzlerini
yaratmak için önemli bir başlangıca imza atmıştır.
2007 yılından beri The Body Shop Türkiye’de kampanya partneri olarak
Geleceğimizin Çocukları Vakfı’nı destekliyor.
8. Mercedes-Benz Türk A.Ş: “Her Kızımız Bir Yıldız”
Mercedes-Benz Türk A.Ş. ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 2004 yılında
başlattığı “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra bayiler, yan
sanayi firmaları ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının da desteği sayesinde bugün 800
öğrenciyi kapsıyor.
Mercedes-Benz Türk A.Ş. ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 2004 yılında
başlattığı “Her Kızımız Bir Yıldız” adlı projenin amacı, olanakları kısıtlı, ancak çalışkan ve
kısa sürede meslek sahibi olmayı amaçlayan ilköğretim okulu mezunu kız öğrencileri mesleki
eğitime teşvik etmektir.
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Mercedes-Benz Türk, kız çocukların eğitime katılımını artırma ve eğitimde kız-erkek
eşitliğine katkı sağlama çalışmaları kapsamında öncelikle teknik meslek lisesi öğrencilerine
burs vererek, burslu kızlarına staj olanakları sağlayarak ve mezuniyet sonrasında da başarılı
olanları şirket ihtiyaçları doğrultusunda istihdam ederek genç kızların teknik mesleklerde söz
sahibi olmalarını sağlıyor.
Adana, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır,
Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Isparta,
Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa,
Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere 35 ilden öğrenciler ile yürütülen eğitim projesinde
öncelik verilen mesleki branşlar motor, elektrik/elektronik, torna/tesviye, makine ressamlığı,
bilgisayar ve muhasebe.
2004/2005 ders yılında 200 kız öğrenci ile başlayan proje, Mercedes-Benz Türk’ün
yanı sıra bayiler, yan sanayi firmaları ve Mercedes-Benz Türk çalışanlarının da desteği
sayesinde bugün 800 öğrenciyi kapsıyor.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkemizde bugüne değin kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler, kâr amacı
gütmeyen dernek ve vakıflar ve muhtelif sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülen pek
çok sosyal sorumluluk projesi yürürlüğe konulmuştur. Bu ünitede ülkemizdeki özel şirketler
tarafından yürütülmekte olan sosyal sorumluluk projelerinin iyi uygulama örnekleri analiz
edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.Opet Örnek Köy Projeleri’nin hedefleri nelerdir?
2.Garanti Bankası’nın çevre alanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi hangisidir?
3.Unilever’ın dünya çapındaki sosyal sorumluluk çalışmaları hangileridir?
4."Aile İçi Şiddete Son" projesi hangi kurumların işbirliğinde ve hangi amaçla
gerçekleştirilmiştir?
5.Arçelik A.Ş.’nin
hedeflemektedir?

gerçekleştirdiği

kurumsal

sosyal

sorumluluk

faaliyetleri

neleri

6. Aşağıdakilerden hangisi OPET “Örnek Köy Projesi”’nin amaçlarından biri değildir?
a) Uzak köylerin yakına gelmesi
b) Çevre bilincinin gelişmesi
c) Tarihi, coğrafi veya kültürel potansiyelinin değerlendirilmesi
d) Eğitim düzeyinin yükselmesi
e) Çiçek soğanı üretiminin arttırılması
7. Mercedes-Benz Türk A.Ş. ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 2004 yılında
başlattığı proje aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dünyaya Armağanlar Kampanyası
b) Her Kızımız Bir Yıldız
c) Tarihe Saygı Projesi
d) Baba Beni Okula Gönder
e) Kardelenler
8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Doğayı Koruma Vakfı Türkiye(WWF)’nin çalışma
konularından biri değildir?
a) Korunmaya muhtaç çocuklara eğitim olanağı sağlama
b) Ortaklarıyla birlikte korunan alanların ilan edilmesi
c) Tür koruma
d) Sürdürülebilir kaynak yönetimi
e) Restorasyon
9. Garanti Bankası desteğiyle yürütülen, gelecek nesillerin doğa koruma konusundaki bilgi ve
bilinç seviyesini yükseltmek amacıyla hangi kitabın hazırlık çalışmalarına destek vermiştir?
a) Akıllı Çocuk
b) Havanı Koru
c) Ağaç Yaşken Eğilir
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d) Biz bir yıldızız
e) Kardelenler
10.IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) Golden World Awards yarışmasında “Sosyal
Sorumluluk Projeleri” kategorisinde Temiz Tuvalet Kampanyası kaç yılında birinci
seçilmiştir?
a) 2001
b) 2002
c) 2003
d) 2004
e) 2005

CEVAPLAR: 6-e, 7-b, 8-a, 9-c, 10-d
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