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Nisan 2013 

TEZ DANIŞMANI: Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK 

Bu çalışmanın amacı, konaklama sektöründeki kurumsal sosyal sorumluluk 
kavramına ilişkin genel yaklaşımı değerlendirerek, kurumsal sosyal sorumluluk 
bilincini incelemek ve yeterli düzeyde araştırılmamış olan kurumsal sosyal 
sorumluluk konusunda bu çalışma aracılığıyla turizm alanındaki literatüre katkı 
sağlamaktır. Çalışma ile ulaşılmak istenen sonuçlardan birisi de henüz bir kurumsal 
sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmemiş olan işletmelerin ilerleyen yıllarda 
ortaya koyacakları kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin şekillendirilmesine 
katkıda bulunmaktır. Bu çalışma teorik ve uygulama olmak üzere iki kısımdan 
oluşmaktadır. Teorik kısmında kurumsal sosyal sorumluluk kavramı genel çerçevede 
anlatılmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde ise, kurumsal sosyal sorumluluk 
standardı olarak, kurumsal sosyal sorumluluk derneği başkanı ile karşılıklı görüşme 
yöntemiyle derlenen veriler ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine imza 
atmış olan Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ele 
alınmıştır. Çalışmanın devamında kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapmış 
zincir otel işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk olgusunu gerçekleştirmedeki 
performansını belirlemek adına ikincil veri kaynakları taraması ile ilgili işletmelerin 
gerçekleştirmiş oldukları uygulamaların içeriğine erişilmiştir. Bulgular ve 
değerlendirme kısmında ise gerçekleştirilen kıyaslama sonucunda Türkiye’deki 
turizm sektörünün kurumsal sosyal sorumluluk performansı değerlendirilmiş ve 
geliştirilmesi için öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Zincir Otel İşletmeleri 
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ABSTRACT 

EVALUATİON FOR CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY PROJECTS AMONG CHAİN HOTEL ENTERPRİSES 
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THE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT 
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TEZ DANIŞMANI: Asst. Prof. Dr. Sabri ÇELİK 

The purpose of this study is making a contribution to the literature in the field 

of tourism by investigating the overall approach for the concept of corporate social 

responsibility among hospitality industry as a subject which hasn’t been examined 

sufficiently. One of the conclusions aimed to be reached by this study is providing 

guidance for tourism enterprises that has never performed a corporate social 

responsibility project before, for shaping their future activities of corporate social 

responsibility. This study consists of two parts, theoretical and practical. The general 

framework for the concept of corporate social responsibility is described in the 

theoretical part. In the implementation stage of the study, data compiled from the 

interviews with the head of corporate social responsibility association and corporate 

social responsibility approach of Martı Hotels Corporation that promised to obey 

United Nations Global Compact are utilized as the standards for corporate social 

responsibility. Furthermore, for the comparison of the performance of hotel chains 

with these standarts of corporate social responsibility, secondary sources of data 

were browsed. In the findings and evaluation part, the social responsibility 

performance of hospitality industry in Turkiye was evaluated and suggestions for a 

better performance were presented.  

Keywords: Corporate Social Responsibility, Chain Hotels 
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GİRİŞ 

Değişen ve gelişen dünyada yakın bir zamana kadar, parçası oldukları 

toplumun beklentilerini karşılamak üzere ürün ve hizmetler üreterek karı arttırma 

güdüsüyle hareket eden işletmelerin temel kaygısı, yatırımları gerçekleştiren işletme 

sahipleri ile riskleri paylaşan hissedarların memnun edilmesi idi. Toplumların 

gelişme süreciyle birlikte işletmelerin toplumdaki rolü ve sorumluluğu da değişim 

göstermiş, işletme çevresinin bütününü hedefleyen memnuniyet anlayışı nedeniyle 

sorumluluk alanları genişlemiştir. İşletmeler bir yandan üstlenmiş oldukları 

ekonomik amaçlarını yerine getirmeye çalışırken bir yandan da sürdürdüğü 

faaliyetlerinde ve aldığı kararlarda üstlerine düşen yasal, ahlaki ve hayırseverlik 

sorumluluklarını da yüklenmişlerdir. 

Toplumlarda yaşanan değişim, işletmelerin iç ve dış müşterilerinin 

beklentilerini etkilemiş ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini artı bir maliyet olarak 

gören işletmelerin de konuya bakış açılarını değiştirmelerine neden olmuştur. İşletme 

sosyal sorumluluklarının öneminin giderek artması işletmeleri, çağdaş yaşam 

standartlarının gelişmesine ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik çeşitli 

kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ortaya koymaya yönlendirmiştir. 

Günümüzde işletmelerin üstlenmek zorunda olduğu sosyal sorumluluklar; 

işletme itibarı, bilinirliği ve tercih edilirliğine doğrudan etkisinin var olduğu ortaya 

konulmuştur. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürüten bir kurumun, verilen 

hizmetlerden elde edilen gelirin belirli bir kısmının proje için kullanılacağını 

duyurması o hizmetin tercih edilirliğini artırdığı ve sonuç olarak kurumsal sosyal 

sorumluluk hem kuruma, hem topluma kazandırdığı fark edilmiştir.  

Üretimden tüketime kadar faaliyetlerinin tüm aşamalarının odak noktasında 

insan ve çevrenin olduğu turizm sektörünün, toplumsal anlamda gerçekleşen değişim 

ve gelişim sonucu tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinden etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur. Dünya genelinde turist sayısının 

her geçen gün artmasının, turizm sektörünün önemini arttırdığını ve sektör içerisinde 

yer alan işletmelerin de kendilerini tercih eden iç ve dış müşteri sayısını arttırmak 

için birçok yola başvurduğunu belirtmek mümkündür. Bu bağlamda, otel işletmeleri 
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de sürdürülebilir bir turizm talebi oluşturarak farklı boyutlardaki işletme amaçlarına 

ulaşabilmek açısından kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelmiştir. 

Bu çalışmada zincir otel işletmeleri içerisinde kurumsal sosyal sorumluluk 

projelerinin yapıldığı işletmelerde yöneticilerinin kurumsal sosyal sorumluluk 

projelerine ilişkin algıları araştırılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde kurumsal 

sosyal sorumluluğun kavramsal çerçevesi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede 

sosyal sorumluluk tanımı ve sosyal sorumluluğun tarihsel gelişimi, kurumsal sosyal 

sorumluluk tanımı, kurumsal sosyal sorumluluğun tarihsel gelişimi, kurumsal sosyal 

sorumluluk süreci, kurumsal sosyal sorumluluk modelleri, kurumsal sosyal 

sorumluluk piramidi, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk alanları, kurumsal 

sosyal sorumluluğun işletmeye sağladığı avantajlar ve dezavantajları, işletmelerde 

kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının artma nedenleri ve son olarak da turizm 

işletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ele alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise zincir otel işletmelerinde kurumsal sosyal 

sorumluluk projelerine ilişkin yönetici algılarını belirlemeye yönelik Martı Otel 

İşletmeleri yöneticileri ile yapılan görüşme, kurumsal sosyal sorumluluk derneği 

başkanı ile yapılan görüşme ve ikincil veri kaynakları ile elde edilen Türkiye’deki 

yerli ve yabancı zincir otellerin yapmış olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 

verilmiştir. Araştırmanın yine bu bölümünde yer alan sonuç kısmında ise tez 

çalışmasının genel bir değerlendirilmesi yapılarak bazı önerilerde bulunulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

 

1.  SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI 

Sorumluluk kavramına farklı olaylar karşısında farklı kişilerin farklı 

zamanlarda değişik anlamlar atfettiği bilinmektedir. Örneğin, bir aşçı için gıda 

hijyeni kurallarına uymak sosyal sorumluluk alanı içerisindeyken, toplum içinde 

üstlendiği statü ve rolü hijyen kurallarına uymayı doğrudan gerektirmeyen bir kişinin 

bu konuda titiz davranması sorumluluk alanı içerisinde değildir. Bu davranış bireysel 

sorumlulukla ilişkilendirilir ve toplumsal sosyal sorumluluğun başlangıcı olarak 

düşünülebilir. Nihayetinde birey hareketi toplumlara mal olur.    

Sorumluluk kişiden kişiye veya olaydan olaya değişebilecek bir olgudur. Bazı 

kişiler için zorlama ile gerçekleştirilen bir olgu iken, kimi kişiler içinse yapılabildiği 

takdirde mutluluk veren bir görevdir (Ulu, 2007:4).  

En basit anlamıyla üstlenilen işin sonuçlarına katlanmak olarak 

tanımlanabilen (Akyıldız, 2012: 355) sorumluluğun kelime anlamı, bireyin kendi 

davranışlarında veya kendi yetki sınırları içerisine giren herhangi bir olayın 

sonuçlarını üstlenmesi ve mesuliyet sahibi olması anlamına gelmektedir 

(www.tdkterim.gov.tr, 2013). Verilen bir işi yerine getirmek için o işi yapmakla 

görevli olan kişinin uymak zorunda olduğu kuralların bütünü olarak tanımlanır 

(Özüpek, 2005: 9). Kişileri tanımak ve onların değerlerine saygı göstermek de 

sorumluluk çerçevesinde değerlendirilmektedir (Demirkan, 1997: 271). Sorumluluk 

duygusu kişisel bir duygu olmakla birlikte, toplumsal bir yapı içerisinde anlamlı hale 

gelir. Bu duygu bir kültür sonucu oluşur, insanların sorumluluk duygusu, kültürlü 

olmaları ile paraleldir. Yani sorumluluk, eğitimle ve kültürle kazanılır ve seviyenin 

artmasıyla da gelişir (Metin, 2006: 115).  

http://www.tdkterim.gov.tr/
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Geleneksel anlamda temel amacı kar elde etmek olan işletmelerinde 

bireylerle benzer şekilde içinde bulundukları toplum ve çevre dâhilinde ekonomik ve 

sosyal sorumlulukları vardır (Akıncı ve Coşkun, 2011: 62). İşletmeler kuruldukları 

andan itibaren bu sorumluluklarını, bulunduğu çevre içerisinde yaşamını sürdürmek 

ve faaliyette bulunmak amacıyla kabul etmiş olurlar (Dawar ve Klein, 2004: 205). 

Sosyal sorumlulukla birlikte işletmeler toplumsal sorunların çözümüne önemli 

katkılarda bulunurlar (Akyar, 2008:3). Bu sorumluluk, insan yaşamını refaha 

ulaştırmak için katkıda bulunmaya zorlayan, işletme faaliyetlerinin topluma zarar 

verme düzeyini sınırlayan ve toplum yararı için yansız bir sorumluluk davranışı 

sergilemeyi esas alan bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır (Ahmet, 1978: 11). Bu 

nedenle davranışlarını toplumsal sonuçlarını gözeterek gerçekleştirmek 

durumundadırlar (Akıncı ve Coşkun, 2011: 62). Faaliyette bulundukları çevredeki 

çıkar gruplarını tatmin etmenin yanında, toplumsal fayda sağlamayı da amaçlayan 

işletmelerin üstlendikleri önemli rol ile yaşam standartlarını geliştirdikleri ve 

topluma sosyal fayda sağlama amaçlı sosyal sorunların çözümüne yönelik çok farklı 

stratejiler ortaya koydukları bilinmektedir (Top ve Öner, 2008: 98). 

Sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar, 

içinde yaşanılan, faaliyet gösterilen toplumun sorunlarının çözüm yollarından biri 

olmakla beraber, bu stratejiyi benimsemiş kurum için de önemli bir atılım fırsatı 

sağlamaktadır (Berker, 2008: 3). İşletmelerde sadece yasal sorumlulukların yerine 

getirilmesi değil, sosyal ve çevresel sorunlarda da gönüllülüğün artma fikridir 

(Fuchs, 2010: 26). Sosyal sorumluluk kavramı işletmenin imajı açısından son derece 

büyük öneme sahip ve sosyal dayanışmanın gelişiminin bir göstergesi olan, aynı 

zamanda uzmanlık gerektiren stratejik bir iletişim aracıdır (Berker, 2008: 3). Ancak 

sosyal sorumluluğun işletmelerde bir maliyet ya da tehdit olarak değil de bir fırsat, 

yenilik, rekabet avantajı olarak algılanması gerekir (Porter ve Kramer,  2006: 1). 
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1.1. SOSYAL SORUMLULUK TANIMLARI 

Sosyal sorumluluk kavramının her dönemde geçerli olabilecek bir tanımını 

vermek oldukça zordur. Çünkü görev, yetki ve sorumluluk kavramları birlikte 

işleyen kavramlar olarak düşünülmekte ve bunların birbirleriyle ilişkilendirilme 

derecelerine göre de sorumluluk artıp azalmaktadır. Ayrıca içinde bulunulan zaman, 

toplum ve coğrafi yapıya bağlı olarak da sorumluluk anlayışı değişik şekillerde 

tanımlanabilmektedir (Ulu, 2007: 4). Sosyal sorumluluğun farklı biçimlerde 

anlaşılmaya yatkın oluşu yaygın olarak kullanılabilecek bir tanımının gelişmesini 

engellemiştir (Erden, 1987: 69). Ancak bu faktörlere rağmen literatürde çok sayıda 

tanım bulunmaktadır. Fakat genelde en çok iş ahlakı ve gönüllülük üzerinde 

durulmaktadır. 

Doğrudan hiçbir karşılık beklemeksizin isteğe bağlı olarak yapılan bir 

davranış olarak tanımlanan sosyal sorumluluk kavramı sadece işletmelerde değil 

aileden başlayarak devlete kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bir kavramdır (Akyar, 

2008: 6). 

Sivil toplum kuruluşlarının sosyal çevredeki sorunlara ve toplumsal baskılara 

tepki gösterme veya cevap verme kapasitesi olarak da tanımlanabileceği gibi, 

gerçekte birey ya da örgütle toplum arasındaki karşılıklı sosyal hareket ve karşılıklı 

etkileşim olarak tanımlanırken bir başka deyişle bir sosyal anlaşma ya da hareket 

olarak kabul edilebilir (Balkır, 2006: 583). 

Sosyal sorumluluk kavramının sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bir 

diğer tanımı ise; işletme sahibinin, ortaklarının ve yöneticilerinin işletmeyi 

yönetirken toplumun değer yargılarına göre hareket etmesi ve sosyal beklentilerin 

bilincinde olarak işletmeyi yönetmesi şeklindedir. (Yaman, 2003: 1).  

Sosyal sorumluluk hem yasal hem de etik gereklilikleri buluşturan iş 

düzenlemelerini de içine almaktadır. Diğer bir tanıma göre ise örgütsel sosyal 

sorumluluk bir kurumun topluma karşı gösterdiği tüm etik davranışlardır. Sosyal 

sorumluluk bir özenti, ara sıra gerçekleştirilen bir iyilik olarak görülmemelidir (Satır 

ve Öztekin, 2005: 146). Bir başka ifadeyle, sürdürülebilir kalkınma anlayışına uygun 
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olarak, iktisadi büyümenin, sosyal dayanışmanın ve çevreyi korumanın uzun vadeli 

olarak müşterek yürütülmesi sosyal sorumluluk gereğidir (Seyyar, 2003: 241).  

İşletmeler kuruluş nedenlerine, biçimlerine, yönetim algılayışlarına, içinde 

bulundukları ekonomik düzenin şartlarına ve buna benzer etkenlere bağlı olarak 

farklı amaçlar güdebilir. İşletmelerin çok farklı özelliklere sahip olmakla birlikte 

geleneksel amaçları kâr elde etme ve topluma hizmet götürmedir (Sabuncuoğlu ve 

Tokol, 2001: 21). Bu süreç içinde işletmelerin üstlenmeleri gereken sorumluluklara 

farklı bakış açıları geliştirilerek tanımlar çoğaltılabilir. 

Özetleyecek olursak; sosyal sorumluluk bireylerin, devletlerin, işletmelerin, 

toplumsal yaşam gereksinimlerini yerine getirmek ve sürdürülebilirlik açısından, 

diğer işletmelere, bireylere, doğaya karşı isteğe bağlı olarak üzerlerine aldıkları veya 

isteğe bağlı olmadan yasal olarak yapmak zorunda oldukları faaliyetlerin bütünüdür. 

1.2.  SOSYAL SORUMLULUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Sosyal sorumluluk, gelişmiş ülkelerde yüz yıldan fazla bir süredir 

tartışılmaktadır (Öz-Alp, 1996: 41).  Yapılan literatür taramasından da anlaşıldığı 

üzere, soysal sorumluluğun gelişmesi 3 farklı dönemde ele alınmaktadır; Birincisi; 

sanayi devrimi öncesi dönem, ikincisi; sanayi devrimi sonrası dönem, üçüncüsü; 

1950’lerden sonrası gelişme gösteren dönemdir. 

Sanayi Devrimi’nden önceki dönemde sosyal sorumluluk anlayışı örf, adet, 

din ve kültürel yapıların baskıları ve gelişimleri sonucu şekillenmiştir Bu dönemde 

kilisenin belirleyici olduğu ekonomik düzende ticaret adabı ve işletmeci için sosyal 

sorumluluğun gerçekleştirilmesi dinin belirlediği kurallara uymaktan ibaretti 

(Özüpek, 2005: 17; Sönmez, 2000: 6; Yazıcı 1992: 25).  1100 ve 1950 yılları 

arasında yaşanan dünya savaşları ve sömürgecilik etkisiyle, çok küçük bir azınlık 

olan örf, adet ve de dinine bağlı toplumlar dışında diğer toplumlarda sosyal 

sorumluluk faaliyetleri durma noktasına gelmiş, kişisel ve ulusal hırslar insanlığı 

olumsuz etkilemiştir. 1789 Fransız devrimiyle ön plana çıkan bireysel hak ve 

özgürlükler 1950’lere kadar kısır bir gelişme göstermiştir. 1950’lerden sonra 

dünyadaki taşlar kısmen yerine oturmuş ve geçmişte yapılan hatalardan uzak bir 
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şekilde tüm dünyada yardım ve hayırseverlik çalışmaları başlamıştır (Ulu, 2007: 11; 

Carroll, 1999: 280). 

Sosyal sorumluluk, başlangıcından günümüze kadar birçok farklı süreçten 

geçmiş, farklı zamanlarda farklı boyutlarda önem kazanmıştır. Bu süreçte, şekillenip 

belirgin hale geldiği yere ve alana göre farklı uygulamalarla karşımıza çıkmıştır. 

Halk arasında imece olarak da gözlenebilecek olan bu kavram kurumlar bazında 

incelendiğinde kurumsal sosyal sorumluluk biçiminde kullanılmaktadır (Aydede, 

2007: 20).  

2. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 

2.1. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) TANIMLARI 

H. Bowen 1953’te ‘İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları’ adlı kitabında 

kurumsal sosyal sorumluluk kavramını “işadamının politikalarında, kararlarında ve 

faaliyetlerinde toplumun amaç ve değerlerine uygun davranması” olarak 

tanımlamıştır. Bowen’dan sonra ilk tanım “kısmen de olsa, işletmenin dolaysız 

ekonomik veya teknik çıkarlarının ötesinde aldığı karar ve davranışlar” olarak Keith 

Davis tarafından 1960 yılında yapılmıştır. Bir başka tanım da Walton tarafından 

1961 yılında “kurumsal girişimin sosyal sahnede boy göstermesiyle ortaya çıkan 

problemler ve işletme ile toplum ilişkisini düzenlemesi gereken etik prensipler” 

şeklinde yapılmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluğun farklı bir tanımı ise, 1972 

yılında Steiner tarafından “belli bir zaman ve belli bir toplumda belli başlı kuruluşlar 

ve insanlar arasında genel geçer kabul edilen kurallar, görevler ve davranışlar 

bütünü” şeklinde yapılmıştır (Taşlayan, 2012: 26). 

Kurumsal sosyal sorumluluk tanımlarından en çok kabul göreni Carroll’un 

yaptığı tanımdır. Carroll işletmelerin sosyal sorumluluğunu, “Belirli bir zamanda 

toplumun şirketlerden beklediği ekonomik, hukuksal, etik ve gönüllü olarak yapması 

gereken sorumluluk faaliyetlerinin toplamını içerir” seklinde tanımlamıştır (Carroll, 

1979: 500). Bu tanıma göre kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin kar etmesini ve 

kaynakları etkin kullanmasını, yürürlükte olan kanun ve düzenlemelere uygun 

işlemler yapmasını; faaliyetlerinde sosyal kurallara ve standartlara uygun 
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davranmasını, toplumun beklentilerine uygun ve hatta bu beklentilerin de üstüne 

çıkarak yasam standardını arttırıcı gönüllü faaliyetlerde bulunmasını ifade eder 

(Kaya, 2008: 98). 

Toplumdaki temel ekonomik birim olarak işletmenin, ilk ve en önde gelen 

sorumluluğu ekonomik sorumluluktur (Maignan ve Ferrell, 2001: 37). İşletmeler 

kendi ekonomik çıkarları kadar yasadışı çevrenin toplumun da çıkarlarını gözetecek 

eylemlerde bulunmakla yükümlüdür (Halıcı 2001: 2). İşletmelerin, eylemlerinden 

etkilenen ve dolayısıyla işletmenin başarısını da etkileyecek olan tüm paydaşları 

(çalışanlarına, müşterilerine, ortaklarına, devlete, tedarikçilerine, rakiplerine vs.) ile 

ilgili yerine getirmesi gereken sorumluluklar bulunmaktadır (Bayraktaroğlu vd., 

2009: 6). Doğal çevreyi koruma, müşterilerine güvenli ve kaliteli ürünler sunma, 

toplumun refah seviyesinin artmasına katkıda bulunma, çalışanların temel hak ve 

özgürlüklerine saygı gösterme ve faaliyetlerine ilişkin doğru bilgi sunma gibi 

faaliyetler bu kavram kapsamında ele alınmaktadır (Bayraktaroğlu vd., 2009: 6; 

Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2011: 139). Bu bağlamda kısa tanımıyla kurumsal sosyal 

sorumluluk bir işletmenin faaliyette bulunduğu ortamı geliştirme ve koruma 

konusundaki yükümlülükleridir. 

Boone ve Kurtz, (1992: 73) kurumsal sosyal sorumluluğu, işletmede 

üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı 

olarak topluma zarar verecek etkileri açısından işletmeyi sınırlayan, toplumun 

refahına katkıda bulunmaya zorlayan ve toplumun yararı için geliştirilen objektif bir 

sorumluluk hissi olarak belirtilmiştir (Akyar, 2008: 5). 

Davis kurumsal sosyal sorumluluğun, işletmelerin faaliyette bulunduğu 

çevresindeki çıkar gurupları ile arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıktığı 

görüşündedir (Davis, 1997: 47). Bu görüş doğrultusunda kurumsal sosyal 

sorumluluk, işletme amaçlarının gerçekleştirilmesinde, ahlaki değerlere bağlı 

kalınması ve işletme kaynaklarının da içinde bulunduğu toplumu geliştirmede 

kullanılması olarak da tanımlanabilir (Nalbant, 2005: 2). 

Mohr, Webb ve Haris, (2001: 47) kurumsal sosyal sorumluluğu, işletmenin 

toplum üzerindeki bütün olumsuz etkiyi en aza indireceğinin ya da ortadan 

kaldıracağının, uzun vadede faydalı olarak algılanan çabaları en üst seviyeye 
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çıkaracağının sözü olarak ele almaktadır. Kotler ve Lee (2006: 11)’ye göre kurumsal 

sosyal sorumluluk, kurumsal kaynakların katkıları ve gönüllü iş faaliyetleri ile 

toplumun refahını iyileştirmek için üstlenilen bir yükümlülüktür. 

Başka bir tanımlamaya göre kurumsal sosyal sorumluluk, herhangi bir 

organizasyonun hem dış hem de iç çevresindeki tüm paydaşlara yönelik “dürüst” ve 

“sorumlu” davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır (Aktan ve Börü, 

2007: 32). 

Avrupa Birliği Komisyonu’nun yaptığı tanıma göre, kurumsal sosyal 

sorumluluk; şirketlerin çevresel ve toplumsal konuları, gönüllü olarak faaliyetlerinin 

ve paydaşlarıyla olan etkileşimlerinin bir parçası yapması ve bütün paydaşlara karşı 

sorumlu ve etik davranışlar sergilemesi, bu doğrultuda kararlar alması ve 

uygulamasıdır (Green Paper, 2001: 5). Bu tanım doğrultusunda kurumsal sosyal 

sorumluluk bilincinde olmak, sadece yasal beklentileri yerine getirmek değil, 

bununla birlikte gönüllü olarak çevreye, insan sermayesine ve hissedarlarla ilişkilere 

daha fazla yatırım yapmak anlamına gelmektedir (Balı ve Cinel, 2011: 47). 

Kurumsal Sosyal sorumluluğun yukarıdaki yapılan tanımlarına birçok tanım 

eklenebilir. Ancak bu tanımların çoğunda ortak özellik gösteren dört unsurdan söz 

edilmektedir (Sönmez ve Bircan, 2004: 3): 

− İşletmelerin sadece hissedarlara karşı değil, sosyal paydaşlarını barındıran 

çevreye karşı da sorumlukları vardır. 

− İşletmelerin kâr elde etmek için mal ve hizmet üretmelerinin ötesinde 

sorumlulukları vardır. 

− İşletmeler sadece ekonomik değerlere odaklanmamakta, daha geniş anlamda 

insani değerlere hizmet etmektedir. 

− Bu sorumlulukların içinde, işletmelerin ortaya çıkmasına katkıda 

bulundukları sosyal problemlerin çözümüne katkıda bulunmak da vardır.  

Bu tanımlara dayanarak kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin faaliyetleri 

süresince, işletme kararlarından ve faaliyetlerinden etkilenebilecek doğrudan ve/veya 

dolaylı ilişkide bulunduğu iç ve dış çevresindeki tüm paydaşlarına karşı ekonomik, 

yasal, etik ve gönüllülük esasına göre sorumluluklarını yerine getirmek için 
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belirlediği uygun çalışma stratejisi kapsamında ortaya koyduğu çabalarıdır 

diyebiliriz. 

2.2. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN TARİHÇESİ 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının gelişimi çok eski tarihlere kadar 

uzanır. Ancak 20. yüzyıldan itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte ilgili 

yazın incelendiğinde kavramın literatür anlamında Amerika merkezli olduğu 

görülmektedir (Carroll, 1999: 268).  

1900’lü yılların başlarında kamuoyu; işletmeleri, çalışanlarına ve 

müşterilerine önem vermedikleri, sadece hissedarların çıkarlarını korudukları ve 

rekabetçi olmayan politikalar izledikleri için eleştirmeye başlamıştır 

(http://kssd.org/kisabakis.asp). 1950’li yıllardan itibaren çalışanların haklarının 

korunmasına yönelik çalışmalar yapılması, yasal düzenlemeler ve etik dışı 

faaliyetlerin yasaklanması, sıkı kontrol uygulamalarıyla sosyal sorumluluk önemli bir 

gelişme eğilimine girmiştir (Bayrak, 2001: 83). Buna paralel olarak, kurumsal sosyal 

sorumluluk literatürü, bu dönemde gerçek anlamda ortaya çıkmıştır (Sökmen ve 

Tarakçıoğlu, 2011: 131). 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez 1953’te Birleşik Amerikalı 

ekonomist Howard Bowen tarafından yazılan ‘İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları’ 

(Social Responsibilities of the Businessman) kitabında yer almıştır. Bowen şirketlerin 

toplum değerleriyle örtüşen politikaları benimsemeleri gerektiğini vurgulamıştır 

(Carroll 1999: 269).  

1960‘lı ve 70’li yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk temel bir konu olarak 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca her dönemde çeşitli toplumsal sorunların meydana gelmesi 

sosyal sorumluluğun yasal boyutunu oluşturmuştur. Düzenlenen kanunlar ve 

hükümet çabaları, işletmeleri, ekonomik faaliyetlerinin sosyal sonuçlarını düşünmeye 

zorlamıştır (Çalışkan, 2010: 9). Bu dönemde kurumsal açıdan büyük gelişmeler 

yaşanmıştır. 1964’te İnsan Hakları Sözleşmesi, 1969’da Ulusal Çevre Politikası 

Sözleşmesi ve 1972’de Tüketici Ürünleri Güvenilirlik Sözleşmesi bu gelişmelerin en 

önemlileridir. Daha sonraki gelişmeler kurumlar açısından önemli noktada bulunan 

kâr ve hisse kavramları yerine paydaşlar, çalışanlar, müşteriler, komşular ve toplum 

http://kssd.org/kisabakis.asp
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kavramlarının daha çok kullanılmasına neden olmuştur. 1980’lere gelindiğinde iş 

dünyası kar etmenin ve sosyal sorunlarda hassas davranmanın kurumlar için çakışan 

hedefler olmadığını gözlemleyerek iş dünyasının sosyal sorunlara daha çok dâhil 

olması gerektiğine inanmaya başlamıştır (Aydede, 2007: 23). 

1990’larda kurumsal sosyal sorumluluk kavramı daha çok kurumsal sosyal 

performans, paydaş teorisi, iş etiği teorisi ve kurumsal vatandaşlık gibi ilgili 

kavramların temel noktası olarak ele alınmaya başlanmıştır (Sarıkaya, 2008: 12). 

Aynı zamanda 1990’larda küreselleşme ve özelleştirme akımları ile birlikte 

kurumlarda, uluslararası kuruluşlarda, kalite ve karşılıklı kazanç kavramlarının, 

sosyal paylaşım ve bilgi paylaşma sorumluluklarının tekrar önem kazanmaya 

başladığı görülmektedir. En önemli çaba ise, 1990 yılında Davos’ta yapılan Dünya 

Ekonomik Forumu’nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın dünyanın 

önde gelen iş adamlarını Küresel Sorumluluk Anlaşması imzalamaya, benimseme ve 

desteklemeye davet etmesidir (Berker, 2008: 32).  

2000’li yıllarda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı gibi kuruluşlar bünyelerinde kurumsal 

sosyal sorumluluk ile ilgili birimler oluşturmuşlar, yasal düzenlemelere ve eğitici 

faaliyetlere başlamışlardır. Konuyla ilgili standartlar ve ilkeler oluşturarak kurumsal 

sosyal sorumluluğun yaygınlaşması için çalışmalar yapmışlardır. Hatta 2005 yılı 

Avrupa Birliği tarafından “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yılı” olarak ilan edilmiştir 

(Bayraktaroğlu, vd., 2009: 36). 

Günümüzde işletmeler sosyal sorumluluk faaliyetlerini ön plana çıkarmaya 

başlamışlardır. Kurumların elde ettiği her türlü başarıda sadece iç çevrenin etkili 

olmadığı bununla birlikte dış çevre elemanlarının da etkili olduğu bilinci 

yerleşmektedir. Artık günümüzde, müşterisine, çalışanına, hissedarlarına, 

tedarikçilerine, hükümete, ortaklarına ve çeşitli sivil tolum örgütleri ve meslek 

grupları başta olmak üzere tüm topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren 

işletmelerin başarılı işletmeler oldukları anlaşılmıştır (Çalışkan, 2010: 10). 

Tarihsel gelişiminden de gözlemlediğimiz gibi, varoluşu çok eski zamanlara 

dayanan bu kavram özellikle kurumlar için yirminci yüzyılın baslarında önem 

kazanmaya başlamıştır. Zamanla bir araç olmaktan çıkıp, toplumun bir parçası olan 
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ve daha iyi koşullarda yaşamak isteyen her birey ve her kurum için bir amaç haline 

gelmiştir (Aydede, 2007: 20). 

2.3. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SÜRECİ 

Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, hem yatırımcılar hem de 

çalışanlar açısından önemli bir unsur haline gelmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk 

sadece iyi bir itibar ve kar için değil, başarılı bir iş yönetimi için gereklidir. Topluma 

yeni tutum ve davranışlar kazandırmak amaçlanmalıdır. Unutmamak gerekir ki bir 

şirketin var olmasına izin veren toplumdur (Berker, 2008: 84). 

İşletmeler kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini sadece bir proje olarak 

değil, bir kurum kültürü olarak tüm iş faaliyetlerinde uygulamalıdırlar. Kurumsal 

sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilirken hem işletmeye hem de toplumsal 

çevreye fayda sağlaması ve değer kazandırması ilkesinden hareket edilmelidir. 

Kurumsal sosyal sorumluluğun, işletmenin üst düzey yönetimi ve personeli 

tarafından olumlu karşılanıp, sahiplenilmesi ve işletme dışında olduğu gibi işletme 

içinde de iletişime önem verilmesi gerekmektedir. İşletmelerin dikkat etmesi gereken 

bir başka önemli olan nokta, bir proje sahiplenilirken o proje ile çözülmek istenen 

sorunun kökten yok edilmesine yönelik çözümler üretilmesi konusunda önderlik 

etmektir. Gerçekleştirilen projelerin tüm aşamalarında dikkat çekmek istenilen bir 

başka önemli nokta ise ölçümlemedir. Projelerin işletme kültürü, misyonu ve 

vizyonuyla örtüşmesi işletmelerin dikkat etmesi gereken unsurlardandır 

(http://www.sucsr.com).  

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, fikrin akılda oluşturulması, 

projelendirilmesi, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gibi takip edilmesi 

gereken uzun bir süreci içermektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin 

gönüllü olarak yapılması ve çok hassas faaliyetler olması doğru iletişim dilinin 

kurulmasını ve akıldaki planın birebir sahaya yansıtılmasını zorunlu hale getiriyor 

(http://www.kimseyokmu.org.tr). 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi sürecinde işletmeler tarafından izlenilen 

yol şu şekildedir (Ulu, 2007: 67); 

http://www.sucsr.com/
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− Proje fikrinin doğuşu: Genelde halkla ilişkiler departmanı tarafından getirilen 

teklif, bazı Sivil Toplum Örgütleri tarafından teklif edilerek 

başlayabilmektedir. Burada önemli olan firmanın vizyon ve misyonuna uygun 

olan projenin seçilmesi ve planlara ayrılmasıdır.  

− Yönetime ve çalışanlara kabul ettirme: Yapılan bu projede maddi kaynak ve 

zaman harcanacağından yönetim ilk başta sıcak bakmamakta, yalnız iyi ve 

etkili bir sunum hazırlanır ve şirketin değerlerine ters düşmeyecek bir proje 

olursa yönetim ve çalışanlar tarafından kabul edilebilir. 

− Uygun bir paydaş bulma: Proje yapılırken ortaya çıkabilecek her türlü iyi 

veya kötü sonucu paylaşabilen uygun bir paydaş bulmak çok önemlidir. 

Bununla ilgili ilk öneri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla çalışmak olacaktır. İkinci 

olarak profesyonel danışma şirketleri olacaktır. Bu şirketler sadece gidilecek 

yolu öğretmekte ve gerekli sertifikaların alınmasında yol gösterici olmaktadır. 

Üçüncü olarak yerel yönetimlerle iş birliğine gidilmesidir. Bu üç seçenek bir 

arada kullanılabilinmektedir.  

− Projenin hayata geçirilmesi: Planlı olan projeyi, içerisine gerekirse şirket 

çalışanlarını da ekleyerek başlatılması evresidir. 

− Projenin takibi: Projeyi yakından takip etmek çok önemlidir. Zira 

doğabilecek küçük bir aksilik şirketin ismine gölge düşürebilmektedir. 

− Halkla ve basınla iletişim: Projenizi bir reklam aracı olarak görüyorsanız o 

halde bütün basın organlarına haber verilmesi ve projenin kamuoyuna 

duyurulması gerekmektedir.  

− Ölçme ve değerlendirme: Projeyi etkin bir şekilde tamamlayıp proje sonunda 

kaç kişiye hizmet gitmiş, amaçlanan hedefe ulaşılabilmiş mi, şirkete ne gibi 

olumlu-olumsuz etkileri olmuş gibi konuları incelemek ve yeni projeler için 

tekrar proje geliştirmek Kurumsal sosyal sorumluluk sürecinin son 

aşamasıdır. 

İşletmeler başladıkları sosyal sorumluluk projelerinde uzun vadeli düşünmeli 

ve projelerini sürekli geliştirip yenilemelidir.  
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Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili en büyük yanlışlardan biri günü birlik 

her sosyal aktivitenin sosyal sorumluluk kampanyası sanılmasıdır. Sosyal sorumluluk 

kampanyaları tesadüfî bir sosyal çaba değil, istikrarlı ve sürekliliği olan bir stratejik 

iletişim çabasıdır (Berker, 2008: 86). Kurumsal sosyal sorumluluk projesi 

uygulanması sırasında, kurulan proje ortaklığında dürüstlük, şeffaflık, samimiyet, 

paylaşım, karşılıklı saygı, karşılıklı fayda gibi belli ilkeler göz önünde tutulmalıdır 

(http://www.siviltoplum.com.tr). 

2.4. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK MODELLERİ, 

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında işletmeler tarafından kabul gören 

farklı sosyal sorumluluk modelleri bulunmaktadır (Top ve Öner, 2008: 102). 

Bunların bazıları sosyal sorumlulukları tarihsel süreç içerisinde değerlendirirken, 

bazıları sosyal sorumluluğun unsurlarından, bazıları da sosyal sorumluluk 

alanlarından hareketle sosyal sorumluluğu açıklamaktadırlar (Taşlayan, 2012: 28). 

Bu modellerden belli başlı olanlar şunlardır: 

2.4.1. Friedman’ın Hissedarlar Modeli 

İşletmenin bir tek sosyal sorumluluğu vardır, o da kârlarını maksimize 

etmektir. diyen Friedman,  işletmelerin topluma karşı olan temel sorumluluğunun kıt 

kaynakları en iyi şekilde kullanması olarak belirtmiştir. İşletmelerin kar 

maksimizasyonu dışında bir sosyal sorumluluğu kabullenmelerinin, hür toplumları 

temelden sarsacağını ileri sürmüştür (Erden, 1987: 70).  

Bu model işletmelerin kendi kurumsal amaçları dışında farklı herhangi bir 

sorumluluğunun olmaması gerektiğini ileri sürer. En iyi şekilde çalışarak kâr elde 

eden işletmelerin, bu yönde çalışmaları ile aynı zamanda topluma karşı olan sosyal 

sorumluluğunu da yerine getirmiş olacağı görüşü savunulmaktadır. (Stoner ve 

Freeman, 1992: 98). 

Milton Friedman (1970), işletmelerin gelirlerini daha da arttırılabilmesi için, 

işletmelerin elde ettiği kârlarını dağıtmadan finanse etmesi ve yeni yatırımlara 

dönüştürmesi sonucu yeni çalışma alanlarının ortaya çıkacağını, toplumun ekonomik 

refahının artacağını ve bunun sonucunda işletmelerin yeni ürünlerin üretimine imkân 
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sağlayacağını ileri sürmektedir (Şahin, 1984: 56). İşletmelerin tek sosyal 

sorumluluğunun olduğu ve bununda ahlaki sınırlar içerisinde hilesiz, dolaysız, 

serbest ve açık rekabete dayalı olan bir yol izlemek ve bu kurallar çerçevesinde 

kaldığı sürece karlılığını arttıracak faaliyetlerde bulunmaktır (Friedman 1970: 122-

126). Bu şekilde formüle edilen görüş bugün için değerini ve önemini yitirmiştir 

(Aktan ve Börü, 2007: 32).  

2.4.2. Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Modeli 

.Archie B. Carroll, işletmelerin sosyal sorumluluğunu ekonomik, yasal, etik 

ile gönüllü olmak üzere dört boyutta ele almaktadır (Carroll, 1991: 4-5); 

Ekonomik sorumluluklar, işletmelerin birincil düzeydeki sosyal sorumluluğu, 

tüketicilerin gereksinim duydukları ve talep ettikleri mal ve hizmetleri üretmesi ve 

ürettiği mal ve hizmeti kar elde edebilecek şekilde satmasıdır (Carroll,1991: 4). 

Buradan hareketle, sosyal sorumluluğun ekonomik boyutu işletmelerin var olma 

nedenleri ve üstlendikleri misyonla doğrudan ilgilidir şeklinde bir kanıya 

ulaşılmaktadır.   

Yasal sorumluluklar, işletme ve toplum arasında yasal çerçevede bir anlaşma 

yapılmıştır. İşletmenin ekonomik faaliyetlerini sürdürürken uyması gereken değerler 

ve ilkeler yasa koyucular tarafından belirlenmiştir. İşletmelerin ekonomik 

faaliyetlerini sürdürürken bu kurallara uyması topluma karşı taşıdıkları yasal 

sorumluluğun bir zorunluluğudur (Altun, 1999: 21).  

Ahlaki sorumluluklar, toplumun işletmelerden beklediği ve yasalarda yer 

almayan adil ve doğru davranışları içeren sorumluluklardır. Hissedarlar, çalışanlar, 

tüketiciler vb. gibi sosyal paydaşların, hak ve adalet ile ilgili düşünceleri ahlaki 

sorumlulukların temelini oluşturmaktadır (Özdemir, 2009: 59). 

Gönüllü (İsteğe Bağlı) sorumluluklar, Yasal ve etik sorumluluğa bağlı 

kalmaksızın kurumun bulunduğu çevrede sosyal aktivitelere katılımını sağlamak yani 

tolum gönüllüğünü faaliyetleri ve buna ek olarak kurumsal vatandaşlık kavramı ele 

alınmaktadır (Carroll, 1979: 499). 
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Sosyal sorumluluğun yukarıda bahsi geçen bütün farklı boyutlarının, kimlerin 

faydası için üstlenileceği konusu ise işletmelerin sosyal sorumluluk alanları 

kapsamında ele alınmaktadır (Doğan ve Varinli 2010: 6). 

 

Şekil 1. Carroll’ın Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Piramidi 

Kaynak: Carroll, 1991: 42 

2.4.3. Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli 

Keith Davis tarafından geliştirilen bir modeldir. Davis’in işletmelerin sosyal 

sorumluğuna ilişkin geliştirmiş olduğu bu modelde hem işletme menfaatlerini hem 

de toplumun refahını yükselten ve koruyan önlemleri, işletmelerin nasıl ve niçin 

aldıklarını ve bu sorumluluklara neden bağlı kalmak zorunda olduklarını beş temel 

varsayım ile açıklamaya çalışmıştır (Top ve Öner, 2008: 105). Bu varsayımlar (Davis 

1997: 46–51; Özüpek, 2005: 82-83; Top ve Öner, 2008: 105-106; Çalışkan, 2010: 

11-12);  

− Sosyal sorumluluk sosyal güçten kaynaklanır.  

− Toplumsal faaliyetlere açık olması gerekir.  

− Sosyal sorumlulukların oluşturacağı maliyetler dikkate alınmalıdır.  

− Sosyal sorumluluklar kullanıcılar tarafından karşılanır.  

− Tüzel kişilik olarak işletmenin sosyal sorumlulukları vardır. 

Sosyal sorumluluk sosyal güçten kaynaklanır varsayımı, İşletmenin 

azınlıkların istihdamı ve çevresel kirlilik gibi kritik sorunlarla ilgili önemli ölçüde bir 

Gönüllü 
Sorumluluk Alanı

Etik  Sorumluluk Alanı

Yasal Sorumluluk Alanı

Ekonomik Sorumluluk Alanı
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güç ve etkiye sahip olduğu görüşünden kaynaklanır. Uzun dönemde topluma yönelik 

sorumlu bir düşünce şekliyle sahip olduğu gücü, toplumun beklentileri doğrultusunda 

kullanmayan işletmelerin, sahip oldukları güçlerini zamanla kaybetmeye mahkûm 

olacakları konusunu vurgulamaktadır. 

Toplumsal faaliyetlere açık olması gerekir. İşletmeler, toplumsal refahın 

iyileştirilmesi veya sürdürülmesi için gerçekleştirilmesi gerekli olan faaliyetlerle 

ilgili olarak, toplumsal bir faaliyet için topluma önderlik edenleri dinlemeye istekli 

olmalıdır.  

Sosyal sorumlulukların oluşturacağı maliyetler dikkate alınmalıdır, Bu 

varsayıma göre, yalnızca teknik uygunluk ve ekonomik kârlılık, işletmenin karar 

verme sürecini etkileyen tek faktör değildir. 

Sosyal sorumluluklar kullanıcılar tarafından karşılanır. Bu görüş işletmenin 

gerçekleştirdiği faaliyetlerden dolayı meydana gelecek sosyal maliyetlerin 

müşterilere yansıtılması düşüncesini savunmaktadır. İşletmelere, toplumsal açıdan 

fayda sağlayacak faaliyetlerin maliyetini, sosyal sorumluluk içeren faaliyetlerle 

doğrudan ilişkili olan hizmete ve ürün fiyatına, dolayısıyla müşterilere yansıtılmasını 

ileri sürmektedir. 

Tüzel kişilik olarak işletmelerin sosyal sorumlulukları vardır. İşletmeler temel 

kuruluş amaçlarına yönelik yürüttüğü faaliyetleri kapsamı dışında kalan sosyal 

sorunlarla ilgilenme sorumluluğuna sahiptir.  

Bu son varsayım, işletmenin doğrudan ilişkili olmadığı bir sosyal sorunu 

çözmek için gerekli uzmanlara sahip olması halinde o sosyal sorunu çözmede 

topluma yardımcı olması gerektiğini savunur. Benzer şekilde Öz-Alp, (1997: 53) 

yapmış olduğu çalışmasında işletme yöneticilerinin sağlıksız toplumun 

oluşturulmasında doğrudan doğruya sorumlu olmamalarına rağmen, toplumu 

iyileştirme sorumluluğu taşıdıklarını ifade etmektedir. 

2.4.4. Sosyal Sorumluluk Alanlarının Sınırlandırılması Modeli 

Bu model R.D Hay, E.R. Gray ve J.E. Gates tarafından ortaya konulmuş olup 

üç temel unsurdan oluşmaktadır. Birinci unsur, işletmelerin iç çevre, sosyal çevre ve 
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ana çevre ile olan ilişkilerinden ortaya çıkan sosyal sorunların farkında olmalarının 

gereğine işaret eder. İkinci unsur, işletme yönetiminin birinci unsur kapsamında ifade 

edilen sorunların çözümünde sorumluluk sahibi olmasını gerektirir. Üçüncü unsur 

ise, işletme yönetiminin bu sorunların çözümünde elinde bulunan bütün kaynakları 

kullanmaya istekli ve karalı olması gerektiğini belirtir (Bayrak 2001: 121). Bu 

yaklaşım, işletmenin her üç çevresiyle (iç çevre, sosyal çevre ve ana çevre) olan 

karşılıklı etkileşimi doğrultusunda değişen şartların ve etkilerine yönelik sosyal 

sorumluluklarının olduğunun bilinmesinin ve bunları gönüllü olarak yerine 

getirmesinin, işletmenin varlık amacına da hizmet edeceğini vurgulamaktadır (Ulu 

2007: 44). 

2.4.5. Sosyal Performans Modeli 

Sosyal sorumluluk ile ilgili öne sürülen kavramların tümünü inceleyen 

Carroll’un üç guruba ayırdığı görüşlere kendi toparlayıcı tanımını katarak geliştirdiği 

bir modeldir (Gün, 1994: 53). Modelde söz edilen sosyal performans kavramı, 

toplumun değişen sosyal beklentilerinin incelenmesini, bu beklentilerine cevap 

verebilmek için sistematik bir yaklaşım belirlemeyi ve sosyal sorunlara uygun 

çözümler geliştirmeyi ifade etmektedir (Stoner ve Freeman, 1985: 114).  Bu modele 

göre sosyal sorumluluk, hedef, uygulama ve strateji açısından üç aşamada ele 

alınmaktadır (Erden, 1987: 70); 

Modelin birinci aşamasını sosyal sorumluluğun tanımı oluşturur. Buna göre 

işletmelerin sosyal sorumluluğu, toplumun işletmelerden olan beklentilerinin bir 

bütünüdür. Ekonomik yasal ve ahlaki nitelikli beklentilere ilaveten işletmelerin 

gönüllü olarak seçtikleri roller eklenmektedir. 

Modelin ikinci aşaması ise işletmenin sosyal sorumluluğunun uygulama 

alanlarının hangi konularda olacağının belirlenmesidir. Karşılaşılan sorunların her 

işletmenin içinde bulunduğu sektöre ve topluma göre farklılık göstermesi bu 

aşamada engelleyici bir faktördür. 

Üçüncü aşamada işletmelerin sosyal sorumluluk stratejilerini belirleyerek, 

karsı karsıya kaldıkları sorunların çözümü için benimsedikleri davranış biçimi ortaya 

konulmaktadır. Yönetim, sorunlar karsısında pasif bir tutumla beklemeyi tercih 
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edebileceği gibi, aktif bir tutumla sorunların çözümüne yönelik bir davranışta da 

bulunabilir. 

2.4.6. Sosyal Duyarlılık Modeli 

Mikro düzey kuramcısı Robert W. Ackerman işletmelerin sosyal amaçlarının 

sorumluluk değil, duyarlılık olduğunu ilk vurgulayanlardandır. İşletmelerin sosyal 

olaylara duyarlılığını geliştirirken politika aşaması, öğrenme aşaması ve örgütsel 

yükümlülük olmak üzere üç aşamadan geçeceğini ifade etmektedir (Stoner ve 

Freeman, 1985: 113; Gün, 1994: 54; Demir ve Songür, 1999: 157; Özüpek, 2005: 

87); 

Politika aşamasında; Toplumun içinde bulunduğu sosyal sorun ile ilgili olarak 

işletmenin izleyeceği politikalar oluşturur. İşletme bu aşamada belirlenen sosyal 

sorunlar karşısında nasıl bir tutum sergilemesi ve hangi bilgiyi edinmesi gerektiği 

hakkında yazılı ve sözlü bir rapor hazırlamaktadır. Bu aşama işletme yönetimi 

tarafından geliştirilen sosyal sorumluluk politikaları ve bundan sonra işletmeler 

tarafından izlenecek sosyal sorumluluk faaliyetleri için bir iskelet görevi görür. 

Öğrenme aşaması; İşletme sosyal bir sorunu belirledikten ve sosyal 

sorumlulukları ile ilgili genel politikalarını faaliyette bulunduğu çevre ile birlikte 

benimsedikten sonra, sosyal sorunu nasıl çözeceği, nasıl bir politika belirleyeceği ve 

nasıl bir çalışma yapacağı konusunda sosyal sorumluluk sahibi işletme davranışını 

öğrenmeye ve benimsemeye çalışmaktadır.  

Örgütsel yükümlülük aşamasında ise, öğrenilen politika ve prosedürlere 

uygun olarak işletmeler, sosyal sorumlulukları kapsamında sahip çıktıkları unsurlarla 

ilgili uygulamaları hayata geçirme çabası içine girerler. 

2.4.7. Preston ve Post’un Bütünleşik Sosyal Sorumluluk Modeli 

Lee Preston ve James Post (1975), işletme hassasiyeti kavramına makro 

açıdan yaklaşan ilk bilim adamlarıdır. Onlara göre işletmeler ve toplum iki belirgin 

yönde hareket ederler (Demir ve Songür, 1999: 158). Bu iki farklı hareket aşağıdaki 

başlıklar altında incelenebilmektedir (Stoner ve Freeman, 1985: 113); 
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İşletmenin Birincil İlişkileri; Bir işletme ile müşteriler, çalışanlar, hissedarlar 

ve kredi sağlayanlar gibi işletme çevresinin pazar eğilimli unsurları arasındaki 

karşılıklı ilişkilerdir. 

İşletmenin İkincil İlişkileri; Bir işletme sosyal bir soruna sebep olduğunda 

kanun ve etik gibi toplumun pazar eğilimli olmayan yönleri arasındaki karşılıklı 

ilişkileridir. 

Bu iki araştırmacıya göre, hükümet ve kamuoyu hem pazar eğilimli, hem de 

pazar eğilimli olmayan unsurlarla ilgili ortaya çıkan ilişkilerin sınırlarını 

kararlaştırmaktadır. Yöneticiler karar verirken her aşamada kanunları,  yetkili 

kuruluşları ve kamuoyunu düşünmek zorundadır (Stoner ve Freeman, 1985: 113). 

Preston ve Post’un “Bütünleşik Sosyal Sorumluluk Modeli”, Ackerman’ın “Sosyal 

Duyarlılık Modeli”nin devamı gibi düşünülmektedir (Çalışkan, 2010: 15 ). 

2.4.8. Üç Aşamalı Sosyal Sorumluluk Modeli  

Bu model sosyal sorumluluk kavramını tarihsel gelişim süreci içerisinde ele 

alarak açıklayan bir yaklaşımdır. 18. yüzyılın son çeyreğinde Sanayi Devrimi ile 

beraber çok önemli toplumsal değişiklikler de meydana gelmiş ve modern anlamda 

işletmeler ortaya çıkmıştır. Bu modele göre, gelişim açısından sosyal sorumluluk üç 

aşamadan geçmektedir (Bayrak, 2001: 123):  

1. Aşama: Kar Maksimizasyonu Dönemi 

2. Aşama: Vekâlet Yaklaşımı 

3. Aşama: Yaşam Kalitesi Yaklaşımı 

Kar Maksimizasyonu Dönemi: Modelin birinci aşamasını oluşturan bu 

yaklaşımda, bir işletme yöneticisinin, yasal sınırlar içinde kurulan işletme içindeki 

tek amacın, karın arttırılmasını sağlamak olduğu görüsü hakimdir. “Wealth of 

Nation,” adlı yapıtında işletmelerin sorumluluğunu kar maksimizasyonuyla bağlantılı 

olarak yorumlayan Adam Smith bu görüşün öncüsü olarak kabul edilmektedir. Bu 

görüşe göre işletmeler sosyal sorumluluklarına yalnızca ekonomik büyümeyi hedef 

alarak sahip çıkarlar (Hay, vd. 1976: 15 akt. Gün, 1994: 51).  
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Bu dönemde sanayileşmenin neden olduğu şehirleşme, kalitesiz üretim, 

ahlaka uygun olmayan reklam ve tanıtım gibi konuların yol açtığı sorunlar göz ardı 

edilmiştir (Bayrak, 2001: 123). Bu durum, zamanla sıkıntılar yaşatarak etkisini ve 

özelliğini kaybetmeye başlamıştır. Ekonomik buhranlar, işçilerin hakları, kentleşme 

gibi faktörler değişimin kaçınılmaz olduğunu hissettirmiştir (Özüpek, 2005: 93). 

Vekâlet Yaklaşımı: Başta Amerikan şirketlerinde olmak üzere, şirket 

sahiplerinin çoğalması, hisse senetlerinin halkın eline geçmesi sonucu 1920-1930’lu 

yıllarda çoğulcu toplum anlayışının gelişmesiyle oluşmuş bir yaklaşımdır (Davis ve 

Bloomstrom, 1971: 61; Hay, vd. 1976: 15 akt. Gün, 1994: 51; Bayrak, 2001: 125; 

Özüpek, 2005: 93); Çoğulcu toplumda hiçbir grup diğerleri üzerinde baskın güce 

sahip değildir, gruplar birbirlerini doğrudan ve dolaylı olarak etkiler. Çoğulcu 

ortamın gelişmesiyle, farklı güç gruplarının birbirlerinin faaliyetlerin kontrol 

etmesine ve birbirlerinin faaliyetlerine müdahalesine imkân sağlamıştır (Altun, 1999: 

45).                

Bu yaklaşım, yöneticinin tek görevinin karı maksimize etmek değil, ilişkide 

olduğu çevre ile dengeyi de sağlamak zorunda olduğunu belirtir. Yönetici işletmenin 

kar temsilcisi olduğu kadar kendisine destek sağlayanlara, hissedarlarına, 

elemanlarına ve tüketici ile topluma karşı sorumludur  (Özüpek, 2005: 93). 

Yaşam Kalitesi Yaklaşımı: 1950’li yıllardan sonra ekonomik sorunlar 

çözülmeye başlayınca, sosyal sorunlar daha net görülmeye başlanmıştır. Sosyal 

bilinçle birlikte yaşam ve çevre kalitesini vurgulayan yeni toplumsal öncelikler 

belirgin hale gelmiştir (Çalışkan, 2010: 15). Sosyal sorumluluğun, kişinin tamamıyla 

bağımsız olacağı bir sosyal sisteme yayılabileceği fikrini veren sosyal sorumluluk 

kapsamıyla bağlantılı olarak bu yaklaşım, bireylerin yaşam standartlarını yüksek 

düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır (Özüpek, 2005: 93). 

 Bu aşama; birinci ve ikinci aşamada ortaya konulan işletme 

sorumluluklarının tamamlayıcısıdır. Çevre kirliliği, iş güvenliği, tüketici hakları ve 

sağlık hizmetleri gibi sorunlarla ilgili üst kademe olarak değerlendirilebilecek 

sorumluluklar ele alınmaya başlanmıştır (Hay, vd. 1976: 15 akt. Gün, 1994: 51; 

Bayrak, 2001: 125). 
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2.4.9. Philip Kotler’in 6 Seçenek Modeli 

Philip Kotler, sosyal sorumluluk kavramının altı seçenekli bir model 

kapsamında incelenmesi gerektiğini öne sürmüştür (Kotler ve Lee, 2006: 23–26): 

Birinci seçenek sosyal amaç teşvikleridir. Bir işletme, sosyal bir amaç 

üzerindeki ilgiyi ve farkındalığı arttırmak ya da bir sosyal amaç için fon toplamaya, 

bağışta bulunmaya ya da gönüllü toplamaya destek vermek için fonlar, mal ve hizmet 

katkıları ya da diğer kurumsal kaynaklar sağlar.  

İkinci seçenek sosyal amaç bağlantılı pazarlamadır. Bir kurum, ürün 

satışlarına dayalı gelirlerinin belirli bir yüzdesini belirli bir amaç için harcar ya da bir 

katkıda bulunur.  

Üçüncü seçenek kurumsal sosyal pazarlamadır. Buna göre bir işletme, toplum 

güvenliğini, sağlığını, çevre ya da toplum refahını iyileştirmeyi amaçlayan bir 

davranış değiştirme faaliyetinin geliştirilmesine ve uygulaması çabalarına destek 

verir. 

Dördüncü seçenek kurumsal hayırseverliktir. Bir işletme sosyal bir amaca ya 

da bir hayır derneğine, çoğunlukla nakit bağışlar, hibeler ve/veya benzer hizmetler 

şeklinde doğrudan katkıda bulunur.  

Beşinci seçenek toplum gönüllülüğüdür. Bir işletme çalışanlarının, perakende 

ortaklarının ve yerel toplum örgütlerinin, sosyal amaçları desteklemek üzere 

zamanlarını gönüllü olarak ayırmasıdır.  

Altıncı seçenek ise sosyal açıdan sorumluluk taşıyan işletme faaliyetleridir. 

Bir işletme, çevreyi korumak ve toplumun refahını iyileştirmek üzere sosyal amaçları 

destekleyen gönüllü yatırımlarla ve işletme faaliyetlerini benimser ve yürütür. 

Modellerin en büyük güçlüğü değerler kargaşasına çözüm bulamamaktır. 

"Sosyal sorumluluk" kavramından "sosyal duyarlılık" kavramına geçiş işletmeler 

açısından bir ilerleme olarak düşünülebilir. Yöneticilere sosyal politika ile ilgili 

kararlar vermede gerçekçi bir çerçeve sağlamaktadır. Makro ve mikro yaklaşımların 

görüşleri, işletmelere soyut kararlardan uygulamaya yönelik kararlara geçmeyi 

sağlamıştır. Pek çok yönetici dış güçlerin istemleri ile gelişen programlarla, sosyal 
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sorumluluklarının doğasını tartışmadan, uygulamaya başlamışlardır. Bu da işletme 

sosyal duyarlılığıdır (Demir ve Songür, 1999: 159). 

2.5. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PİRAMİDİ 

Kurumsal sosyal sorumluluğun boyutları ile ilgili yapılan çalışmalarda en çok 

kullanılan model, Carroll’ın dört boyutlu sosyal sorumluluk modelidir. Carroll, 

başlangıçta dikdörtgen şeklinde oluşturduğu modeli daha sonraki çalışmasında 

piramit şekline dönüştürerek geliştirmiştir (Carroll 1991, 40; Schwartz ve Carroll, 

2003: 503-530). İşletmeler, bu boyutlar kapsamında değerlendirilen faaliyetleri, 

sadece işletme yararı için değil, aynı zamanda toplumun yararı için de 

gerçekleştirmektedir (Çalışkan ve Ünüsan, 2011: 157). 

Carroll (1991) kurumsal sosyal sorumluluğu oluşturan dört farklı kategorinin, 

dikdörtgenden piramit şekline dönüşmesinde ekonomik sorumluluğun piramidin 

temelini oluşturduğu için en altta ve en fazla alana sahip olduğunu belirtmiştir. İkinci 

basamakta işletmenin içinde bulunduğu çevrede yaşamını kanuni olarak sürdürmesi 

için yerine getirmesi gereken yasal yönlü sosyal sorumluluklar, üçüncü basamakta 

ise ahlak yönlü sosyal sorumluluklar, son olarak ise hayırseverlik yönlü gönüllü 

sosyal sorumluluklar piramidin en üst seviyesinde yer almaktadır (Carroll, 1991: 40; 

Carroll, 1999: 272). Ekonomik ve yasal sorumluluklar düşük seviyeli sosyal 

sorumluluk alanlarıyken, etik ve hayırsever temelli olanlar yüksek seviyeli sosyal 

sorumluluklardır (Carroll, 1991: 41). 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi aşağıda Şekil-1’de gösterilmiştir. 

Carroll, işletmelerin sosyal sorumluluk alanlarını gösteren piramitte yer alan 

sorumluluk türlerinin alanlarının genişleyebileceğini belirtmiştir. Ona göre, özellikle 

son dönemlerde etik ve gönüllü sorumluluk alanları fazlaca önem kazanmış ve 

üzerinde daha fazla düşünülmeye başlanmıştır (Carroll, 1991: 40-43). 
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Şekil 2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi 

Kaynak: Carroll, 1991: 41 

Kurumsal sosyal sorumluluk ekonomik, yasal, etik ve gönüllü olmak üzere 

dört boyutta ele alınmaktadır. Ancak, bu boyutlar kesin çizgilerle birbirinden 

ayrılmış değildir. Bu alanların her biri diğeriyle kesişebilmekte veya 

örtüşebilmektedir. İşletmenin faaliyet gösterdiği yere ve zamana göre kurumsal 

sosyal sorumluluk alanlarının içeriği ve kapsamı değişebilmektedir (Sarıkaya, 2008: 

27).  

2.5.1. Ekonomik Sorumluluk  

İşletmenin bir tek sosyal sorumluluğu vardır, o da kârlarını maksimize 

etmektir. diyen Friedman,  işletmelerin topluma karşı olan temel sorumluluğunun kıt 

kaynakları en iyi şekilde kullanması ve maksimum kar elde etmesi olarak belirtmiştir 

(Friedman 1970: 122-126). Kuşkusuz işletmelerin var olmalarının temel sebebi ürün 

ve hizmetler üreterek kar sağlamaktır. Her şeyden önce örgüt toplumdaki en temel 

ekonomik birimdir. İşletmeler, müşterileri taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için 

ürün ve hizmetler üreterek kar sağlamaktadırlar. Örgütün ekonomik sorumluluklarını 

yerine getirmeden diğer sorumluluklarını yerine getirebilmesi mümkün değildir. 

Ekonomik sorumlulukların unsurları (Carroll, 1991: 40-41):  

− İşletmeler için her bir hisse payına düşecek kazanç miktarını arttırmak 

Gönüllü Sorumluluklar 
İyi bir kurumsal vatandaş ol, 

Kaynakları topluma aktar, 
Yaşam kalitesini geliştir. 

 
Ekonomik Sorumluluklar 

Karlı ol, 
Yukarıdakilerin temeli. 

 
Yasal Sorumluluklar 

Yasaya uy,  
Yasa toplumun yanlış ve doğrusunun 

kodifikasyonudur. 
 

 
Etik Sorumluluklar 

Etik ol,  
Doğru ve iyi olanı yapma sorumluluğu 
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− Mümkün olan en yüksek karı elde etmek  

− İşletme için güçlü bir rekabetçi pozisyon oluşturmak  

− Yüksek bir operasyonel etkinlik düzeyine ulaşmak  

− Başarılı bir işletme olmak için kar sağlamak  

İşletmelerin kaynakları etkili ve verimli bir biçimde kullanması, toplumsal 

ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde bir üretim miktarına ve kalitesine sahip olması, 

gerçekleştirecekleri faaliyetler ile de kâr elde ederek ülke ekonomisine katkıda 

bulunması beklenmektedir. Bu sayede işletmelerin topluma karşı olan sosyal 

sorumluluğunu da yerine getirmiş olacağı ifade edilmektedir (Stoner ve Freeman, 

1992: 98).  

Ekonomik bileşenler doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki kısımda incelenir. 

Bunlar, doğrudan ekonomik faaliyetler kârın artması ve hisse değerinin artmasıdır. 

Çalışanların moralini veya işletmenin kamu imajını artırmak için tasarlanan 

faaliyetler dolaylı ekonomik faaliyetlerdir (Schwartz ve Carroll, 2003: 508). 

2.5.2. Yasal Sorumluluk  

Carrroll (1991), işletmelerden sadece kar odaklı faaliyette bulunmalarının 

istenmediğini, aynı zamanda yasalara uygun davranarak, yasalarla getirilen kurallara 

uymalarının da beklendiğini söylemektedir. İşletmelerin faaliyetlerinden kar elde 

etmeleri toplum tarafından normal karşılanmaktadır, ancak işletmelerin de 

faaliyetlerini sürdürürken uygulamada bulunan yasal düzenlemelere uyması 

beklenmektedir. Toplum ile işletme yasal çerçevede bir çeşit anlaşmaya gitmiştir. 

İşletmenin ekonomik faaliyetlerini sürdürürken uyması gereken kanun ve 

düzenlemeler yasa düzenleyiciler tarafından belirlenmiştir. Bununla birlikte kanun ve 

düzenlemeler, bir örgüt ve üyelerinin yaptığı tüm eylemleri kapsayamaz. İşletme, 

faaliyetlerini sürdürdüğü toplumun kanunlarına, tüzük ve yönetmeliklerine ve bütün 

bunların yanı sıra diğer düzenleyici hükümlere uyumlu hareket etmesi yasal 

sorumluluklarının sınırları içindedir. Yasal sorumluluklar en temel düzeydeki etik 

değerleri içine alan düzenlemelere uyumu gerektirmektedir. Carroll yasal sorumluluk 

unsurlarını aşağıdaki şekilde ifade etmiştir (Carroll, 1991: 41):  
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− Kurum olarak devletin ve yasaların beklentilerine uygun davranış içerisinde 

olmak, 

− Yasal ve kurumsal düzenlemelere uymak, 

− Bir kurum olarak yasalara uyan bir vatandaş olmak, 

− Başarılı, dürüst bir işletmeci olarak yasal gereklilikleri doğru şekilde ve 

zamanında yerine getirmek, 

− En azından asgari yasal gereklilikleri karşılayan ürün/hizmetlerin üretilmesi, 

Schwartz ve Carroll (2003), işletmelerin “etik olmayan biçimde yasalara uyan 

kurumsal yapı” olma niteliğini üç farklı kategoride açıklamaktadır. Bunlardan birinci 

kategori “uyum” dur. İşletmenin kendisi istediği ve inandığı için değil, devletin 

belirlediği yasal zorunluluktan dolayı yasalara uymasıdır. Bununla beraber yasaların 

eksik olduğu ya da olmadığı durumlarda bu kategorideki işletmelerin inisiyatif 

kullanarak faaliyet gerçekleştirdikleri bilinmektedir.  İkinci kategori kaçınma; 

işletmenin ihmalkâr davranışlarından dolayı olası mevcut ve gelecekteki davalardan 

kaçınmaya yönelik gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamaktadır. Sonuncu kategori 

Önceden yapma; yasal sistemin yavaş işlemesinden dolayı işletmeler, yasaların 

biran önce kanunlaştırılmasıyla sonuçlanacak olan faaliyetlerde yer almayıp önceden 

yasaya uygun faaliyette bulunmasıdır (Schwartz ve Carroll, 2003: 509). 

Yukarıdaki açıklamalarda da görüldüğü gibi işletmeler etik olmayan bir 

biçimde yasalara uyum gösterebilmektedir. Bu durumda etik sorumluluk, oluşan bu 

boşluğu doldurmakta, hem yasaların eksik bıraktığı hem de yasal çerçeve içerisinde 

uygun görüldüğü halde toplum tarafından benimsenmeyen noktaları ele almaktadır. 

Bu bağlamda işletmelerin yasalara uyum göstermelerinin arkasındaki bilincin de etik 

olup olmadığı sorgulanabilir (Sarıkaya, 2008: 30). 

2.5.3. Etik Sorumluluk  

Kurumsal sosyal sorumluluğun etik boyutu, işletmenin amaçlarına ulaşması 

için seçtiği yol ve yöntemlerin toplumun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel 

refahına zarar vermeden gerçekleştirip gerçekleştirilmediklerini ele alır (Carroll, 

1991: 41-42). İşletmenin ekonomik ve yasal sorumluluklarının hak ve adalet 

kavramlarına ilişkin etik normları da içerdiği ileri sürülebilir. Etik sorumluluklar ise 
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yasalarda yer almasa da toplumun işletmelerden beklediği adil ve doğru davranışları 

kapsadığı bilinmektedir. Etik sorumlulukların kapsamında tüketicilerin, çalışanların, 

hissedarların ve toplumun hak ve adalete ilişkin algılamaları vardır. İşletmeler 

toplumun bu tür algılamalarını da dikkate alarak faaliyette bulunmak, ekonomik 

amaçlarını gerçekleştirmekle yükümlüdür (Ay, 2003: 37).  

Bu nedenle tüm faaliyetlerde etik normlar ve etik davranışın gerekliliği 

önemli bir sorumluluktur. Etik sorumluluğun unsurları (Carroll, 1991: 41-42):  

− Sosyal değerler ve etik normlara uygun bir şekilde davranmak, 

− Toplumda yeni ve gelişen normları fark etmek ve bunlara saygı göstermek, 

− Örgütün amaçlarına ulaşmayı engelleyebilecek etik normlardan kaçınmak, 

− İyi bir kurumsal vatandaşın sosyal değerlere ve etik normlara uyum gösteren 

bir yapıda olduğunu bilerek hareket etmek, 

− Kurumsal dürüstlük ve etik davranışın, yasalara ve düzenlemelere uyumu da 

beraberinde getireceğini bilerek hareket etmek,  

Kurumsal sosyal sorumluluğun ortaya çıktığı ve geliştiği dönemlerde en zor 

benimsenen sorumluluklardan biri olan etik sorumluluklar, zaman geçtikçe daha 

fazla önem kazanmış ve birçok işletme tarafından gerekli olduğu düşünülerek 

benimsenmiştir. Etik sorumluluklar, kurumsal sosyal sorumluluk ile etik arasında ne 

tür bir ilişki bulunduğunu da ortaya koymakta ve birbirinden ayrı 

değerlendirilemeyeceklerini de açıklamaktadır. Buna göre etik sorumluluk, kurumsal 

sosyal sorumluluğun önemli bir boyutunu teşkil etmektedir (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 

2011: 144-145). 

2.5.4. Gönüllü Sorumluluk (Hayırseverlik) 

Gönüllü sorumluluk işletme ve yöneticileri için bir zorunluluk değildir. Bu 

sorumluluk boyutu işletmenin toplumda oluşturduğu iyi niyeti güçlendirmesi veya 

işletmenin içinde bulunduğu sosyal çevrede devlet ve toplum için yükümlülüklerini 

yerine getiren iyi bir kurum olarak algılanmasına yardım eden faaliyetleri 

içermektedir. İşletmenin kaynaklarından bir kısmını toplumsal, sanatsal ve eğitim ile 

ilgili projelere ayırması bu türden bir sorumluluğa işaret etmektedir (Ay, 2003: 38). 

Carroll (1991) gönüllü sorumluluğu ”bir pasta üzerindeki krema” olarak ifade 
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etmektedir. Bu nedenle de kurumsal sosyal sorumluluk piramidinin en üstünde yer 

almıştır (Carroll, 1991: 42).  

Piramidin en üstünde yer alan gönüllü sorumlulukta amaç iyi bir kurumsal 

vatandaş olarak işletmenin toplumuna, ülkesine ve tüm dünyaya yararlı faaliyetlerde 

bulunmasıdır. Dahası gönüllü kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri insanların 

yaşam biçimlerini güzelleştirmeye ve hayat standartlarını artırmaya yöneliktir. Bu 

sorumluluğun unsurları (Carroll, 1991: 42-43): 

− Toplumun yardımseverlik ve hayırseverlik beklentilerine uygun davranmak,  

− Çalışanların ve yöneticilerin gönüllü ve toplumsal faaliyetlerde bulunması, 

− Sanatın desteklenmesi,  

− Eğitimin desteklenmesi, 

Porter ve Kramer (2002), yüksek üretim düzeylerine ulaşmanın, eğitimli 

çalışanlara, yüksek kalitede bilimsel ve teknolojik kuramlara, yeterli fiziksel 

altyapıya, verimli idari süreçlere ve erişilebilir doğal kaynaklara bağlı olduğunu ifade 

etmektedirler. Bütün bunları ise hayırseverliğin etkileyebileceği alanlar olduğu öne 

sürülmektedir (Porter ve Kramer, 2002: 33). 

Sosyal sorumluluk piramidinde işletmenin dinamik bir çevrede değişen 

ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllülük faaliyetlerindeki performansını anlatmak için 

bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu sorumlulukların üstlenilmesinde işletmenin stratejisi 

büyüklüğü, yönetim felsefesi, ekonomik koşullar ve sektörel özellikler önemli 

faktörlerdir. Ancak bu piramidin işletme yönetimi açısından, işletme kurumsal sosyal 

sorumluluğu için bir omurga görevi gördüğü de söylenebilir (Ay, 2003: 40). 

2.6. İŞLETMELERİN SORUMLU OLDUĞU ALANLAR  

İşletmeler, gün geçtikçe insanların ihtiyaçları olan mal ve hizmetleri üreten ve 

dağıtan birimler olarak daha fazla önem kazanmaktadır. Bir yönüyle bütün bir 

toplumla hatta sınırlar ötesi etkileşim içerisinde bulunan işletmelerin bir takım görev 

ve sorumlulukları da zorunlu olarak yüklenmeleri gerekmektedir. Bu görev ve 

sorumlulukların başında toplum refahının korunması ve arttırılmasına yönelik 

olanları gelmektedir. İşletmeler kendi amaçlarına uygun faaliyetlerle sosyal 
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sorumluluklarını ayrı olarak düşünmemeli bunları sosyal dengeyi bozmayacak ve 

olumsuzlukları ortadan kaldırarak toplumun refah seviyesini artıracak şekilde 

uyumlaştırmalıdırlar (Tıngır, 2006: 24). İşte bu çalışmada incelediğimiz kurumsal 

sosyal sorumluluk, kavram olarak işletmenin hem iç, hem de dış çevresindeki tüm 

paydaşlara karşı olan sorumluluğunu ifade eder (Şekil-3). 

 

Şekil 3. Organizasyonun İlişki İçerisinde Bulunduğu Çevre 

 Kaynak: Aktan, 1999: 41 akt. Aktan ve Börü 207: 15 

Bir işletmenin paydaşlarını iki grupta sınıflandırmak mümkündür. Bunlar: 

Kurum içi paydaşlar ve kurum dışı paydaşlardır. Kurum içi paydaşlar; kurucu ana 

sahipler, hissedarlar, yöneticiler ve çalışanlardan oluşur. Kurum dışı paydaşlar ise 

toplum, hükümet, müşteriler, tedarikçiler, rakipler vs. kesimlerden oluşur. Kurumsal 

sosyal sorumluluk kavram olarak hem iç hem de dış çevredeki tüm paydaşlara 

yönelik sorumluluk alanları belirlemeyi gerektirir. Bu sorumluluk alanları şu şekilde 

sıralamak mümkündür (Aktan ve Börü, 2007: 15); 
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− Çalışanlara karşı sorumluluk, 

− Müşterilere karşı sorumluluk, 

− Hissedarlara yönelik sorumluluk, 

− Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk, 

− Devlete karşı sorumluluk, 

− Tedarikçilere karşı sorumluluk 

− Rakiplere yönelik sorumluluk 

− Topluma karşı sorumluluk 

 

Şekil 4. İşletme Paydaşları 

Kaynak: Aktan, 1999: 20 akt. Aktan ve Börü 2007: 16 

2.6.1. Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk 

İşletmelerin çevreci grupların baskıları, yasal zorunluluklar ve doğal 

kaynakların azalması nedeniyle ekolojik çevreye daha fazla önem vermeye 

başladıkları görülmektedir. İşletmeler hem ürettikleri ürünler nedeniyle hem de 

faaliyetleri sonucunda oluşan zararların azaltılması konusunda bir yükümlülük altına 

girdikleri düşünülmektedir. İşletmeler doğal kaynaklardan onları koruyarak ve 

rasyonel bir şekilde kullanılmasına duyarlılık göstererek yararlanmalıdır 
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(Sabuncuoğlu, 2007: 180-181). Çevresel sorunlar ve yarattığı etkiler evrensel bir 

nitelik taşımaktadır. Özellikle uzun vadede düşünüldüğünde yalnızca bir bireyi, 

grubu veya toplumu değil, herkesi hatta gelecek nesilleri etkilemektedir. Son 

dönemlerde yaşanan çevresel felaketler, çevresel sorunların ve sorumlulukların yerel 

değil, evrensel olduğunun en açık göstergesidir (Sarıkaya 2008: 159). Toprak 

kirlenmesi, hava kirlenmesi, su kirlenmesi ve gürültü kirliliği bu tür sorunların önde 

gelenlerindendir. 

İşletmelerin çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmesi ve çevreci 

kuruluşlarla diyalog içinde olması, paydaş gruplarının beklediği bir davranış 

biçimidir. Daha çok tepkilerini eyleme dönüştürerek gösteren paydaş gruplarını 

tatmin etmek, işletmenin kamuoyundaki imajı açısından da büyük önem taşımaktadır 

(Sarıkaya 2008: 160).  

Doğal kaynakların sürdürülebilirlik çerçevesinde kullanılması, faaliyetlerin 

doğal çevrede dengeyi bozmayacak şekilde sürdürülmesi, çevre kirliliği gibi ortaya 

çıkabilecek sorunlara karşı önlem alınması, ulusal ve uluslararası çevre standartlarına 

uyulması gibi faaliyetler işletmenin çevreyle ilgili sorumlulukları olarak 

örneklendirilebilir (Nalbant, 2005; 196; Doğan, 2007: 19; Ateşoğlu ve Türker, 2010: 

221).  

Çevresel sorumluluk duygusu taşıyan işletmeler, topluma faydalı mal ve 

hizmet üretmenin yanı sıra çevreyi koruyarak gelecek nesillere yaşanacak bir çevre 

bırakmayı istemektedir. Artık kalkınma ve çevre koruma kavramları birbirini 

dışlayan değil, aksine birbirine destek veren kavramlar durumundadır. Zaten 

sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkesi, tüketilecek doğal kaynakların doğal üreme 

hızlarını aşmayan bir hızda tüketilmelerini güvence altına almaktır. İşletmeler doğal 

kaynakları kullanırken, onların korunması ve rasyonel kullanımı konusunda gerekli 

özenin gösterilmesi, işletmeleri ekonomik kuruluş olma anlayışından uzaklaştırıp 

sosyal bir kuruluş kimliğine sokmaktadır (Ulu, 2007: 54). 

2.6.2. Topluma Karşı Sorumluluk  

Klasik sosyal sorumluluk görüşüne göre işletmelerin temel amacı kar 

etmektir. Bununla beraber şirketlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve pazarda 



32 

 

rekabetçi avantaj yakalayabilmeleri için, toplumsal sorunların çözümü konusunda 

toplumun beklentilerine duyarlı olması gerekmektedir (Bayrak, 2001: 105). 

Günümüzde işletme ve toplum arasında görülen çatışmanın temel nedenlerinden biri 

işletme yöneticilerinin değişen toplumsal anlayış ve beklentilere duyarlılık 

göstermeden karar vermesi ve ekonomik amaçlarından tavizsiz bir tutumla 

işletmelerini yönetmekte ısrar etmeleri varsayımı da yer almaktadır. Oysa toplum 

işletmelerin sadece ekonomik performansına değil, sosyal performansına da önem 

vermekte ve işletmelerden sosyal sorumluluk faaliyetleri de talep etmektedir. (Ay ve 

Erçen, 2005:  220) 

Sosyal sorumluluk duygusuna sahip işletmeler önemli gereksinimlerini 

karşılamak için liderlik rolü oynayarak yardımda bulunarak kendi çevresinde önemli 

bir farklılık yaratabilir. Aynı şekilde toplum da işletme için liderlik rolü oynayarak 

ve yardımda bulunarak önemli bir farklılık yaratabilir. Toplum, işletme için hayati 

önem arz etmektedir. Çünkü toplum hem üretici hem de tüketicidir. (Özüpek, 2005: 

61). Dolayısıyla işletme toplumun bazı beklentilerini karşılamak zorundadır. Son 

yıllarda, hava ve su kirliliğinin kontrol altına alınması, şehir gelişim planları, kültürel 

aktiviteler, yerel sağlık programları, mal ve hizmet kalitesi, eğitim etkinlikleri gibi 

birçok istekler işletmelerden talep edilmektedir (Akyar, 2008: 32; Ateşoğlu ve 

Türker, 2010: 221; Sökmen ve Tarakcıoğlu, 2011; 139). , 

Ülkenin siyasal sorunları üzerine kafa yormak, bu sorunların çözüm yollarını 

aramak, çözüm için çeşitli çalışmalar yapmak toplumsal sorumluluk içinde 

değerlendirilebilir (Özüpek, 2005: 61). Ayrıca çeşitli kar amacı gütmeyen dernek, 

vakıf ve yardım kuruluşları gibi organizasyonlar aracılığıyla bağışta bulunarak veya 

eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor vb. faaliyetleri finanse ederek toplumsal görevlerini 

yerine getirebilirler (Ulu, 2007: 58). Eğitsel konulara işletme bizzat katkıda 

bulunarak eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir veya eğitim kurumları açabilir. 

Bununla birlikte işletme toplumun kültürel değerlerine önem vererek çeşitli sanatsal 

etkinliklere katılır veya doğrudan organizasyonlar düzenlerse yine topluma karşı 

sosyal sorumluluklarını önemli ölçüde yerine getirmiş sayılır (Varol, 2010: 58). 

Eğitim düzeyi dağılımındaki değişim, bir şirketin faaliyetini en az ölçüde etkiler gibi 

düşünülse de şirketin faaliyetleriyle toplumun eğitim düzeyi arasında çok yakın bir ilişki 
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vardır. Eğitimli toplum bireylerinin gelirlerindeki artış tüketimi arttırmakta, bu da 

şirketlerin büyümesini teşvik etmektedir. Günümüz dünyasındaki tüm gelişmeler, sanayi 

yatırımlarının eğitim düzeyinin yüksek olduğu bölgeleri tercih ettiğini göstermektedir. 

Bu nedenle şirketler, bulundukları yerdeki nüfusun eğitim düzeylerine katkıda bulunacak 

sosyal yatırımlara daha fazla kaynak sağlamaktadır (Zoroğlu, 2000: 56). 

Topluma karşı sorumluluk sadece doğru bir davranış değil aynı zamanda bir 

görevdir. Topluma hizmet eden bir işletmenin gerçekte kendine hizmet ettiği görüşü 

savunulmaktadır. Sonuçta hem işletmenin sürekliliği, hem de toplum değerlerinin 

canlı kalması için topluma karşı sosyal sorumluluklar göz önünde tutulmalıdır.  

2.6.3. Çalışanlara Karşı Sorumluluk  

Şirketler amaçlarına çalışanları sayesinde ulaşırlar. Şirketlerin 

faaliyetlerinden doğrudan etkilenen en önemli kesimlerinden biri çalışanlardır. 

Şirketin temel kaynaklarından biri olan insan, sosyal sorumluluk uygulamalarının ilk 

etapta göz önünde bulundurulması gereken boyuttur (Özgener, 2000: 186). Çalışanlar 

beklentileri ve amaçları doğrultusunda tatmin edilemediğinde, onlardan verimlilik ve 

kaliteli hizmet beklemek hayalcilik olur (Boztepe, 2010: 45). Bu yüzden işletmeler 

çalışanlarına karşı sorumluluklarının farkında olmalı ve çalışanların iş tatminini 

sağlamak üzere sorumluluklarını yerine getirmelidir (Pelit, Keleş ve Çakır, 2009: 

22). Sorumluluklar yerine getirildikçe de çalışanın işte kalma niyeti de bunlara 

paralellik gösterebilecektir. İşletmenin çalışanlarına karşı hem yasal hem de etik 

sorumlulukları vardır (Şimşek, 1999: 73). Bunlar (Minareci, 2007: 76-78; Özarslan, 

2006: 46; Doğan, 2007: 20; Çelik, 2007: 68; Özgün, 2009: 62-63; Çalışkan, 2010: 

21):  

− Çalışma hakkına saygı gösterme, 

− Çalışanın işe uyumu, 

− Adil ücret ödeme,  

− Çalışanların özgür konuşma hakkını sağlama,  

− Meslek içi eğitim, 

− İşçilerin dernek sendika kurma ve grev yapma hakkına engel olmama,  

− Özel hayatın gizliliği hakkında saygılı olma,  

− Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma, 
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− Çalışma hayatının kalitesini yükseltme, 

− Terfi imkânı tanıma, 

− Çalışanlar arasında ayırımcılık yapmama,  

− Kadınlara farklı muamelede bulunmama, 

− Tacizden sakınma,  

− Çalışanların yıldırmaya maruz kalmamasını sağlama, 

− Çalışanların kararlara katılma hakkını sağlama sorumluluğudur.  

Sosyal bütünlük oluşturamayan bir işletmenin ekonomik alanda başarı elde 

etmesi beklenemez. Sosyal ilişkiler en üst kademedeki yöneticiden, en alt 

kademedeki çalışana kadar tüm işletmede yer alan kişilerin aralarında kurdukları 

resmi, ya da resmi olmayan ilişkilerle canlılık kazanabilir. İşletme ortamında 

çalışanlara verilen hakların derecesi sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda 

gönüllü ve ahlaki sorumluluğa ilişkin bir sorundur. İşletmeler, çalışanlara ücret ve 

sosyal olanaklar ve uygun çalışma koşulları sağlayabilmelidirler (Çelik, 2007: 69). 

Çalışanların fiziksel ya da psikolojik yapısına etki edebilecek olumsuz 

durumların giderilmesini içeren bu sorumluluk türü aynı zamanda işletmelerin 

verimliliğinin artmasında da önemli bir etkendir. 

2.6.4. Sahiplere (Yatırımcılara)  Karşı Sorumluluk  

İşletme bizzat sahipler tarafından yönetilmiyor, profesyonel yöneticiler 

tarafından yönetiliyor ise, bu işverenlerin ve iş yerinde çalışan tüm personelin belli 

oranlarda sahiplere karşı sorumlulukları vardır. Sahipler işletmenin varlık gayesini 

ortaya koyan kişilerdir. İşletme onların izni olmadan o amaçtan sapmamalıdır. 

Yönetim, her bir hissedarın haklarını korumakla hukuk karşısında sorumludur. Çok 

ortaklı ve sermayesi halka açık işletmelerin sahiplerinin haklarını korumak 

konusunda devlet tarafından desteklidir ve yönetimlere mükellefiyetler yüklemiştir 

(Metin, 2006: 258). 

Hissedarların hakları Türk Ticaret Kanunu’nda yönetim ve temsil hakkı, 

denetleme hakkı, bilgi alma hakları, toplantıya katılma hakkı, azınlık hakları ve 

sorumluluk davası açma hakkı olarak belirlenmiştir (Özgener, 2004: 187). 

Küreselleşmeyle birlikte mal ve hizmet ticareti, sınır tanımayan bir yapıya 
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kavuşmuştur. Bunun sonucunda da yatırımcılar, dünyanın herhangi bir yerindeki 

şirkete ortak olma olanağına kavuşmuşlardır. Küreselleşmenin dolaylı bir sonucu da, 

yatırımcıların haklarının uluslararası ortamda korunması gerekliliğinin ortaya 

çıkmasıdır ( Zoroğlu, 2000: 117) 

Bir işletmenin sermayedarlarına karşı öncelikli sorumluluğu elbette karlı 

olmaktır. Ancak artık işletmelerin halka açılmaları ve boyutlarının büyümesi çok 

sayıda hissedarın var olmasına neden olmuştur. Bu anlamda kar etmenin yanında 

şeffaf bir yapıda olmak, işletme ile ilgili bilgileri paylaşmak işletmelerin 

yatırımcılara karşı öncelikli sorumlulukları haline gelmiştir (Aktan ve Börü, 2007: 

17).  

İşletmenin hissedarlara karşı sorumluluklarını ve hissedarların işletmeden 

beklentilerini daha geniş bir çerçevede ele aldığımızda şöyle sıralamak mümkündür 

(Spiller, 2000: 154): 

− Hissedarların beklentilerini karşılayacak düzeyde uzun dönem getiri sağlama 

− Açık ve kapsamlı bilgiler verme 

− Hissedarlarla ilişkiler kurma ve geliştirme 

− Açık kâr payı politikası ve uygun kâr paylarının ödenmesi 

− Yıllık rapor ve hesapların işletmenin tüm performansının bir resmini sunması 

− Açık uzun dönemli iş stratejileri 

− Finansal toplulukla açık iletişim 

Sosyal devlet anlayışına göre; bir bireyin elinde bulunan tasarruf ve sermaye, 

sadece o bireyin değil toplumun malıdır. Öyleyse, birey bunu kendi yararına olduğu 

kadar toplumun yararına da kullanmak yükümlülüğündedir; onu sorumsuz ve 

kanunsuzca harcayamaz, toplumun genel çıkarına aykırı amaçlar için kullanamaz. 

Böylece işletme yöneticileri sermayenin kullanımında birer emanetçi sıfatıyla ve 

sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme durumundadırlar (Demirkan, 1991: 18). 

2.6.5. Tüketicilere Yönelik Sorumluluk 

Tüketiciler, işletmenin itibarını ve kimliğini oluşturmasına yardım eden temel 

paydaşlardandır. Müşteri istek ve ihtiyaçlarını anlamak, müşterilerin beklentilerine 
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uygun, yüksek kalitede ürün sunmak işletme başarısının başlıca unsurlarındandır 

(Sarıkaya, 2008: 146). Giderek bir tüketim toplumuna dönüşen dünyamız için 

tüketicinin korunması en güncel sorunlardan birini oluşturmaktadır. Tüketici 

korunmasının çıkış noktası, üretici ve satıcı karşısında tüketicinin yalnız başına 

güçsüz durumda kaldığı fikridir (Karahan, 2006: 30). Müşterinin haklarının 

korunmasının ve bu derece önem kazanmasının sebebi ticaretin küreselleşmesi ve 

rekabetin artmasıdır (Çimen, 2007: 27). Tüketicilerin haklarının korunması için 

işletmelerin sorumluluklarının yanı sıra yasal düzenlemelerin yapılması ve 

tüketicilerin de bilinçlendirilmesi gereklidir (Ulu, 2007: 56).  

Tüketici hakları ve bunların devlet tarafından korunmasının gereği açısından 

1962 yılı tüm dünya için bir dönüm noktası olan, Başkan John F. Kennedy, ‘Tüketici 

Yararını Korumak İçin Programların Güçlendirilmesi’ adını verdiği başkanlık 

mesajında temel tüketici haklarının varlığını resmen kabul ve beyan etmiştir. Bu 

haklar değişerek ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Temel hak olarak tüm 

dünyaya ilan edilmiştir. Bu haklar (http://www.tuketicihaklari.org.tr): 

− Tüketicinin temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı,  

− Sağlık ve Güvenliğinin Korunması; Tüketilmek üzere satışa sunulan her tür 

mal ve hizmet yaşam ve sağlık açısından kullanıcılara zarar vermeyecek 

durumda bulunmalıdır. 

− Bilgi edinme hakkı; mal ve hizmeti satın alırken doğru karar vermeye 

yardımcı olacak bilgilerin verilmesi, yanlış, eksik reklam, etiket ve ambalaja 

karşı korunma hakkıdır. 

− Mal ve Hizmetlerin serbestçe seçilmesi hakkı; tüketiciler ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere diledikleri mal ve hizmetleri serbestçe seçebilirler. 

− Temsil edilme hakkı; Tüketicilerle ilgili politikalar oluşturulması sürecinde 

tüketicilerin kararlara katılım ve kamu organlarında temsil edilme hakkı 

vardır, Firmaların özellikle ürün geliştirme aşamasında tüketicinin görüşüne 

başvurmasını gerektirir. 

− Tazmin edilme hakkı; Ayıplı mal veya hizmetin geri alınması, yenisiyle 

değiştirilmesi, zararın tazmini hakkıdır. 
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− Eğitim hakkı; tüketicilerin kendi hak ve yararlarını koruyup, geliştirmesi, 

bilinçlenmesi, yönlendirilen değil, yönlendiren olması amacıyla eğitim 

kurumlarında eğitilme hakkıdır. 

− Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı; Sağlık koşullarına uygun bir çevrede 

yaşama, çevresel tehlikelerden korunma, günümüz ve gelecek nesiller için 

çevreyi koruma hakkıdır. 

Müşteriler, zeki, ilgi isteyen, talep eden, zevk sahibi, iyiyle kötüyü, doğruyla 

yanlışı ayırt edebilen niteliktedir. Ayrıca kendi çıkarlarını korumak için yürürlükte 

olan yasaları ve bu yasaları nasıl kullanacaklarını da bilmektedir. Bu nedenle 

işletmeler, müşterileri aldatarak ve çeşitli göz boyamalarla özellikle uzun vadeli 

başarı elde edemezler. Başarıya her açıdan tüketiciye yönelik fark yaratabilen 

işletmeler ulaşabilmektedir (Watson, 1991:103). İşletmeler tüketici isteklerine 

uymakla hem maksimum kar elde edecek hem de toplumun kaynaklarını gereksiz 

yere harcamamış olacaklardır (Özgener, 2000: 184; Bayrak, 2001: 22). İşletmeler 

yasalar çerçevesinde etkin hizmet verdiklerinde, dürüstlük, güvenilir, kaliteli ve 

aldatıcı olmayan malları sunduklarında tüketicilere karşı hem onları koruyan 

davranışlar göstererek hem de istismarcı kişi ve guruplarla mücadele ederek 

sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar. 

2.6.6. Tedarikçilere Karşı Sorumluluk  

Tedarikçi denildiğinde ilk akla gelen işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi 

açısından hammadde, yarı mamul madde ve mamul madde sağlayan işletmeler 

olmaktadır. Ancak tedarikçiler, mal veya hizmet sağlayan ve sözü edilen 

fonksiyonları gerçekleştiren işletmelerle sınırlı değildir. İşletmeye yetişmiş eleman 

sağlayan meslek okulları, sigorta hizmetlerini yerine getiren işletmeler, para ve kredi 

temin eden kuruluşlar ve bunlara benzer işletme faaliyetlerinin yürütülmesine destek 

olan diğer işletme ve kurumlar da tedarikçi olarak kabul edilir (Robbins ve Coulter, 

2002: 65; akt. Aktan ve Börü, 2007: 17). Tedarikçiler somut olarak sundukları 

hammadde, yarı mamul madde veya mamul maddeler ile işletme ürününün kalitesini 

ve fiyatını etkileyebilmelerinin yanı sıra bahsi geçen soyut unsurlarla da işletmelere 

önemli ölçüde destek olmaktadırlar. Bu nedenle işletmelerin tedarikçilerle olan 
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ilişkilerine büyük önem vermeleri ve karşılıklı güvene dayanan bir işbirliği içinde 

olması gerekmektedir (Ay, 2003: 27). Her iki kuruluşun da temel amaçlarının 

maksimum kar etmek olduğundan Tedarikçi ve işletme arasında çift yönlü bir ilişki 

söz konusu olması sorumluluklarının da çift yönlü olması sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır.  

Tedarikçilerin işletmeye karsı sorumlulukları; yeterli kalite ve miktarda, 

uygun fiyata, uygun bir teslimatla hammadde ve malzemenin tedarikini sağlamaktır 

(Alpay vd., 2002: 24). İşletmelerin tedarikçilerine karsı sorumlulukları ise, aralarında 

iyi bir iletişimin kurulmasını sağlamak, çevreye karşı sorumlulukları konusunda 

onları uyarmak, yapılan anlaşmalara bağlı kalmak ve alınan tedarik malzemelerinin 

karşılığının zamanında ödenmesini sağlamaktır (Korkmaz, 2006: 56).  

Bu işletme ve tedarikçilerinin çalışmalarında başarılı olması, söz konusu 

işletmenin de başarısı demektir. Oluşturulacak etkin bir iletişim ağı ve karşılıklı 

destek her iki tarafın da yararına olacaktır. Tedarikçisinden mal veya hizmet alan bir 

işletme başka bir işletmenin de tedarikçisi olabilmektedir. Bu zincir her işletmenin 

birbirine karşı olan sorumluluklarını en iyi şekilde gerçekleştirdiği sürece daha güçlü 

olacaktır (Sarıkaya, 2008: 149-150). 

2.6.7. Devlete Karşı Sosyal Sorumluluk  

İşletmelerin devletle olan ilişkileri, belli bir sisteme göre düzenlenmektedir. 

İşletmeler ile devlet arasındaki ilişkinin sınırları ve boyutları belirginleşmiştir. Bu 

durumda devlet; kurallara uymayanlara müdahale eden ve adil rekabet ortamını 

sağlayan hakem konumundadır (Aktan ve Börü, 2007: 18). Devlet, genel olarak 

işletmelerden ülkeye hizmet etmelerini (istihdam oluşturmak, faaliyetlerde sürekliliği 

sağlamak, toplumsal barışa katkıda bulunmak vb.) ve vergi sorumluluklarını yerine 

getirmelerini beklemektedir (Pelit vd., 2009: 22). Faaliyetlerini vergilerden elde 

ettikleri gelirlerle gerçekleştiren ve vergi konusuna büyük önem veren devlet için 

işletmenin kârlılığı aynı zamanda devlete karşı da bir sorumluluğu olarak 

algılanabilmektedir (Watson, 1991: 106).  

Vergi, devletin getirdiği dolaylı düzenlemeler içerisinde yer almaktadır. 

Devlet sadece dolaylı düzenlemelerle değil, doğrudan düzenlemelerle de işletmeleri 
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etkilemektedir. Devletin getirdiği doğrudan düzenlemeler tüketicileri, müşterileri, 

çalışanları ve çevreyi korumaya yönelik getirdiği yasalardan oluşmaktadır. Devletin 

koymuş olduğu bu yasalar, işletmelerin bazı haklarını koruma ve kollama görevini 

üstlenirken, aynı zamanda işletmelere de belli konularda sorumluluklar getirmektedir 

(Bakırtaş, 2005: 54). Bunun ötesinde, kanunlara uyma, denetim organıyla işbirliği, 

ulusal politikalara uyum ve yasal süreçlere aktif katılım gibi sorumluluklar devlete 

yönelik sorumluluklardandır (Watson, 1991: 106). İşletmeler de devletten iyi bir 

çalışma ortamının sağlanmasının yanı sıra kendilerine teşvikler verilmesi yönünde 

beklenti içine girmektedirler. 

2.6.8. Rakiplere Karşı Sosyal Sorumluluk 

Aynı iş kolundaki diğer işletmelere yönelik sorumlulukları kapsamaktadır. 

İçinde bulunulan endüstri, örgüt büyüklüğünü, tüketicilere yönelik reklam 

faaliyetlerini ve kar oranlarını belirlemektedir (Soytekin, 2001: 8).   

Piyasada faaliyette bulunan her işletme için rekabet kaçınılmazdır. Rakiplerin 

uygulamalarını incelemek, fiyat indirimlerine gitmek, yenilikleri izlemek pazar 

bölümlerine gitmek, yenilik politikalarını rakip işletmenin faaliyetleri ile uyumlu 

hale getirmek, Pazar geliştirmek için çeşitli anlaşmalar yapmak gibi rekabet unsurları 

kullanılabilir (Güntekin ve Küçük, 2004: 342). Fakat bu rekabet yıkıcı, yıpratıcı ve 

haksız rekabet seklinde olmamalıdır. Mal ve hizmetlerin dağıtımı ve ulusların refah 

seviyelerinin artırılması dürüst bir ekonomik rekabetin yapılmasını gerektirmektedir. 

Bunu gerçekleştirebilmek için örgütlerin yerine getirmeleri gereken bazı 

sorumlulukları Karataş (2008: 33), aşağıdaki şekilde ifade etmektedir;  

−   Ticaret ve yatırım için açık pazarların desteklenmesi,  

−   Çevresel ve toplumsal açıdan yararı olan rekabetin teşvik edilmesi,  

−   Rakipler arasında saygının özendirilmesi,  

− Rekabet avantajlarından yararlanmak için kuşku uyandıran ödeme ve 

iltimaslardan kaçınılması,  

−   Karşılıklı olarak tüm haklara saygı gösterilmesi,  

−   Endüstriyel casusluk gibi dürüst ve etik olmayan yollardan ticari bilgi 

sağlanmasının kabul edilmemesi şeklinde sıralanabilir. 
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İşletmeler, diğer işletmelerle belli kuralar içinde faaliyetlerini sürdürmeli, 

onların haklarını gasp edecek uygulamalardan kaçınmalıdırlar. Bu, ülkenin genel 

refahı, toplumun ve müşterilerin yararı için de gözetilmesi gereken bir sosyal 

sorumluluk alanıdır (Çimen, 2007: 37). 

2.7. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN İŞLETMEYE SAĞLADIĞI 
AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR 

Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, işletmelere sağladığı 

faydalar incelendiğinde; rekabet üstünlüğü elde etme, sosyal kimlik oluşturma, 

işletme bağlılığı yaratma, itibar sağlama ve markalaşma konularının başta geldiği 

görülmektedir (Aktan ve Börü, 2007: 29). İşletmelerin sosyal çevresine duyarlı 

olması işletmeye dolaylı ve dolaysız birçok fayda sağlarken, işletmelerin sosyal 

çevresine duyarsız olması birçok olumsuz durumu beraberinde getirebilecektir 

(Çalışkan, 2010: 25). İşletmenin çevresindeki çıkar grupları tatmin edildikçe, 

işletmenin ekonomik ve sosyal ömrü uzayabilir (Özüpek, 2005: 58).  

Sosyal sorumluluğun avantajlarını şöyle sıralayabiliriz (Özgener, 2000: 216; 

Akgemci vd., 2001: 216; Nalbant, 2005: 197; Çelik, 2007: 78; Sökmen ve 

Tarakçıoğlu, 2011: 149-150) 

− İyi bir sosyal çevre oluşturulmasına katkıda bulunan işletme toplum 

tarafından benimsenir ve mal veya hizmetlerine daha kolay tüketici 

bulunulabilir. 

− İşletmenin yenilikçi kapasitesi sosyal sorunlara uygulanabilirse,  geleneksel 

anlamda işletmeye maliyetli gibi görülen bir takım faaliyetler işletmeye kâr 

getirebilir. 

− İşletme toplumsal sorunları tartışıp, çözümlenmesinde görev üstlenerek 

toplumun önemli bir parçası haline gelebilir. 

− Ekolojik yapıya duyarlı, çevre dostu işletmelere ulaşılır. 

− Yeni pazarlara girmede ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar elde 

edilir. 
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− Sosyal hareket, destekleyen bir halk imajı yaratılması tüketicileri, çalışanları 

cezp eder ve örgütsel bağlılıklarının artmasına neden olur. Bunun sonucunda 

çalışanların devir hızı düşer. 

− İşletme açısından daha geniş ve yeni finansman kaynaklarına ulaşılmasını 

sağlar. 

− Çalışanlar ve müşteriler, işletmeye daha fazla güven duymaya ve değer 

vermeye başlarlar. Çalışanların ve müşterilerin ait olma ve bağlılık duyguları 

gelişir.  

− Çalışanlar arasındaki iletişim, güven, dayanışma ve takım ruhu güçlenir. 

Takım çalışmasının etkinliği, organizasyon el performansın ve genel 

motivasyonun yükselmesini sağlar. 

− İşletmenin toplumla, yerel ve merkezi devlet organlarıyla olan ilişkileri 

gelişir ve güçlenir. 

− Toplumsal sorumluluk projelerinde görev alan kurum çalışanları bilgi, 

becerilerini geliştirirken kendilerine olan güvenleri daha yükselir, yaratıcı 

düşünebilen ve sorun çözme yetenekleri gelişmiş kişiler haline gelirler.  

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplumda birçok işletme ve kişi 

tarafından kabul görmesinin en önemli nedeni bu faaliyetlerin bütün herkesin olumlu 

sonuçlar doğurduğunun araştırma ve uygulamalarla ortaya konulmuş ve tüm işletme 

paydaşları tarafından anlaşılması olmuştur. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının 

işletmelere faydaları yukarıda genel olarak verilmeye çalışılmıştır. Aktan ve Börü 

(2007: 30), yaptıkları çalışmalarında kurumsal sosyal sorumluluğun işletmeye ve tüm 

paydaşlara sağlayacağı faydaları diğer çalışmalara göre farklı bir şekilde aşağıdaki 

tabloda ayrıntılı olarak ele almıştır (Tablo-1): 
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Tablo 1. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşletmeye ve Tüm Paydaşlara Sağlayacağı 
Faydalar 

İşletmeye Sağlayacağı Faydalar 

• Hisse senetlerinde değer artışı  
• Marka değeri oluşturma 
• Etkin risk yönetimi 
• İtibar sağlama 
• Hassas yatırımcılara ve finansman kaynaklarına 

ulaşım 
• Kurumsal imajın artması 
• Karlılıkta artış 
• 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 

Paydaşlara Sağlayacağı Faydalar 

Kurum İçi Paydaşlara Kurum Dışı Paydaşlara 

Yöneticilere 

• Onur ve gurur duyma 
• Motivasyon artışı sağlayacak insan kaynakları 
• politikaları 
• Etik konularda daha fazla farkındalık 
• Etik eğilimlerle, çalışanlara karşı daha çok güven 

duyumu 
• Trendlere uygun hareket etme 
• Çalışanların işletme amaçlarını benimsemesi ve 

içselleştirmesi 
• Yaratıcı düşünce ve uygulamaların ortaya çıkması 

Müşterilere 

• Dürüst fiyat ve kaliteli ürün 
• Satın alma sürecinde bilgi temini 
• Taleplerinin tanımlanması ve yerine getirilmesi 
• Müşteri şikayetlerinin dikkate alınması ve 

çözümlenmesi 
• Örgütlü hareket edebilme 
Rakiplere 

• Bilgilendirme ve kıyaslama örneği 
• Adil rekabet, dürüst reklam 

Hissedarlara 

• Bütün firma faaliyetlerine yatırımların 
• artması 
• Sosyal sorumluluk yatırım projelerine kolay fon 

temini 
• İşletme değerindeki artış 
• Sermaye temininde kolaylık 
• İşletmeyle ilgili bilgilerin açıkça paylaşılması 
• Sosyal performans ölçütü oluşturma 

Tedarikçilere 

• Fiyatlandırma ve ödeme koşullarında dürüstlük 
• Faaliyetlerine destek olacak tedarikçilere finansal 

destek 

Topluma 

• İnsan haklarının geliştirilmesi 
• Eğitim, sağlık ve kültür alanlarına yatırım 
• Kadın, çocuk işgücünün sömürülmesine engel olma 
• Sürdürülebilirliğe olan katkı 

Çalışanlara 

• Güvenli çalışma ortamı 
• Etkin insan kaynakları politikaları 
• Daha iyi çalışma koşulları 
• İşgücü ilişkilerinde daha az anlaşmazlık, 
• İstihdam maliyetlerinde azalma 
• Şirket içi iletişimin ve verimliliğin artması 
• Fırsat eşitliği ve erişim hakları 
• İşçi standartlarında iyileşme 

Hükümete 

• Yasalara bağlılık, yolsuzlukla mücadele 
• Kamusal alanlara yatırım, ekonomik ve sosyal 

sorunlara destek verme 
• İstihdam oluşturma 
Çevreye 

• Çevre kirliliğinin azaltılması 
• Kültürel mirasın korunması 
• Bitki örtüsünün, hayvan soyunun korunması 
• Daha temiz üretim süreçleri, enerji tasarrufu, geri 

dönüşüm 
• Eko-verimlilik 
• Çevresel teknoloji kullanımı 

Kaynak: Aktan ve Börü 2007: 30 
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Sosyal sorumluluğun başlıca dezavantajları şunlardır (Çelik, 2007: 78; 

Nalbant, 2005: 197; Akgemci vd., 2001: 216; Özgener, 2000: 216): 

− Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, ürün maliyetlerine yansıtılmasıyla fiyatlar 

artar, bu da rekabet avantajının kaybına neden olabilir. 

− Sosyal sorumluluk faaliyetleri için yeni personele ihtiyaç duyulabilir. 

− İşletme yöneticileri, ortakları veya sahiplerinin sosyal sorumluluk 

faaliyetlerine fazla duyarlı davranmaları, işletme amaçlarından 

uzaklaşılmasına neden olabilir. 

− Asıl hedefi kârını maksimize etmek olan işletmelerin sermayedarlarını 

ekonomik kazançtan yoksun bırakır. Bu yüzden bazı sermayedarlar 

işletmeden fonlarını çekebilir. 

− Sosyal yükümlülükler firmalar açısından maliyetli olabilir. Bu yüzden Sosyal 

amaçlarla meşgul olduğundan işletme diğer çekici yatırımlardan vazgeçebilir. 

− İşletmelerin yapacağı kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları eğer halkı 

kandırmaya yönelik, sadece tanıtım amaçlı yapılıyorsa, bunun bilincine 

varılması şirket ismine zarar verebilmektedir. 

Kendi sektörleri doğrultusunda bir yandan üretim yaparken öte yandan da 

içinde bulundukları toplumun beklentilerine karşılık vermek ve sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinde bulunmak işletmeye faydanın yanında zarar da sağlayabilir. Ama 

toplumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan bir işletmenin değer zincirine 

bir halka daha eklediği görülmekte ve bu durumun işletmenin toplum tarafından 

tercih edilmesini dolayısıyla da işletme kazancına etki ettiğini görmekteyiz. Sonuç 

olarak avantajların dezavantajlara üstünlüğünü göz ardı etmemek gerektiğini 

söyleyebiliriz.  

3. İŞLETMELERDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİNİN ARTIŞ NEDENLERİ 
Kurumsal sosyal sorumlulukta son nokta diyebileceğimiz ve günümüzde en 

çok uygulama alanı bulan Kurumsal sosyal sorumluluk türü ise stratejik kurumsal 

sosyal sorumluluklardır. Stratejik Kurumsal sosyal sorumluluk özellikle 1990'lardan 

sonra hız kazanıp, gündeme gelmesindeyse, müşteri odaklı yaklaşım ve pazarlama 
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anlayışının giderek gelişmesi, rekabetin artarak işletmeler için her sosyal sorumluluk 

uygulamasının aynı oranda geri dönüş sağlamamaya başlamasıyla etkili olmuştur 

(Yönet, 2005: 256). 

Sosyal sorumlulukların kapsamına giren konularda işletmenin hassas bir 

şekilde hareket etmesi ve üzerine düşeni yerine getirmesi gibi hususlar sadece 

toplumun yararına ve toplumun sosyal beklentilerine cevap vermek değildir. 

İşletmeye var olan Güvenin kaybolmamasını sağlamak, müşterileri kaybetmemek, 

aynı zamanda daha da çok  güven kazanmak, daha sağlıklı daha iyi eğitim almış bir 

iş gücüyle, barışçıl ve sürdürülebilir ortamlarda, daha da fazla müşteri ve sonucunda 

daha fazla kar elde etmek denilebilir. Böylelikle, kazan-kazan formülü de, hem iş 

dünyasının, hem halkın, hem de çevrenin kazanmasıyla daha da gelişip, ‘kazan-

kazan-kazan’ formülüne dönüştürülmüş oluyor. 

Bu çerçevede sosyal sorumluluklara sahip çıkma eğiliminde artışa neden olan 

faktörler genel olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki şekilde gruplanabilir (Robbins, 

1994:122; akt. İlic, 2010: 307): 

Toplumun beklentileri; 1960’lı yıllardan günümüze kadar toplumun sosyal 

beklentileri artış göstermiştir. Artık sadece ekonomik beklentilerin karşılanıyor 

olması toplum için yeterli olmamakta bunun yanında sosyal beklentilerinde 

karşılanması beklenmektedir. 

Uzun dönemli karlar; Kurumsal sosyal sorumluluğun bilincinde olan 

işletmeler, uzun dönemde daha fazla kâr elde eder. Bunun nedeni kurumsal sosyal 

sorumluluk faaliyeti gerçekleştirmiş olan işletmelerin oluşturduğu olumlu imajın 

müşteriler üzerindeki etkisidir. 

Hissedarların Çıkarı: Kurumsal sosyal sorumluluk uzun dönemde işletmenin 

piyasa değerini yükseltir. Bu da hisse sahiplerinin karlarının artmasına neden olur. 

Olumlu İmaj (itibar) sağlama: İşletmeler toplum gözünde olumlu bir imaj 

oluşturarak daha fazla müşteri sağlarlar, daha iyi personele sahip olurlar ve kredi 

olanaklarından daha çok yararlanabilirler. Toplumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini 

takip ederek bir işletme olumlu imaja sahip olabilir. 
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Marka farkındalığı oluşturmak: Markaya ilişkin tutumlar ve marka sadakati 

farkındalıkla başlayan tüketici davranışı örnekleridir. Sosyal sorumluluğa önem 

veren işletmeler sosyal sorumluluk kampanyası sayesinde tüketicide marka 

farkındalığı oluşturulabilir. 

Rekabet üstünlüğü sağlama: İşletmelerin iç ya da dış çevresine karşı sosyal 

sorumluluklarını yerine getirmesi müşteri memnuniyetini ve işletmenin toplumdaki 

saygınlığını arttırabilir ve bunun sonucunda da işletmelerin toplumla ilişkisine bağlı 

olarak rekabet üstünlüğü sağlanabilir.  

Devlet Müdahalesini Azaltma; Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini 

yürüten işletmeler bu faaliyetlere gönüllü olarak yönelmeleri devletin oluşturmuş 

olduğu bazı yasal düzenlemelerden muaf olmalarına neden olabilecektir.  

Etik zorunluluk: İşletme ve yöneticilerin etik bilince sahip olmaları 

gerekmektedir. Etik olma kurumsal sosyal sorumluluğun en önemli unsurlarındandır. 

Daha İyi Bir Çevre: Çözüme kavuşması zor görünen bazı sosyal sorunlar 

işletmelerin desteği ve katılımı ile çözülebilir ve böylece insanlara daha iyi ve 

sürdürülebilir bir çevrede hayat sağlanabilir. 

Sorumluluk ve Güç Dengesi; İşletmeler sahip oldukları gücü üstlenmiş 

oldukları sorumluluklarla destekleyerek sosyal dengesizliğin meydana getireceği 

olumsuz davranışların azaltılmasını sağlayabilirler. 

Kaynakların Sahipliği: İşletmeler kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 

yerine getirilmesi için gerekli olan maddi olanaklara ve teknik-yönetsel beceriye 

sahiptirler. 

Korunma: Sosyal sorunların toplum için daha fazla tehdit oluşturacak 

seviyeye gelmeden çözümlenme gereği işletmeleri harekete geçirmektedir. 

Dolayısıyla Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini yürüten ve bu anlayışı 

benimseyen bir işletme hem kendi ürünlerini satın alan müşterilerinin isteklerini 

karşılarken, hem de işletme faaliyetlerinden etkilenen toplumun beklentilerini 

karşılamaktadır. 
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4.  TURİZM İŞLETMELERİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına 

yönelik farklı sektörlerde yaşanan değişim hizmet endüstrisinin bir kolu olan otel 

işletmelerini de benzer şekilde etkilemiştir (Ateşoğlu ve Türker, 2010: 213). Konu 

turizm işletmeleri açısından ele alındığında dünya genelinde turist sayısının her 

geçen gün artmasının, turizm sektörünün önemini arttırdığını ve sektör içerisinde yer 

alan işletmelerinde kendilerini tercih eden misafir sayısını arttırmak için birçok yola 

başvurduğunu belirtmek mümkündür. Bu bağlamda turizm işletmeleri de varlığını ve 

kazancını devam ettirebilmek ve aynı zamanda tüketiciler tarafından tercih edilmek 

için kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelmiştir (Pelit ve Pekmezci, 

2012: 340). Ama maalesef sektörde, kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket 

eden işletme sayısı oldukça azdır.  

Öte yandan yapılan araştırmalar, turizm işletmelerinin içlerinde yaşadıkları 

toplum ile sıkı ilişkiler içerisinde olmadıkları sonucunu ortaya koymuştur. 

İşletmelerinin, yerel halkın sorunlarına, toplumsal olaylara, kültürel gelişime yönelik 

sosyal sorumluluk faaliyetlerine yeterince önem vermedikleri gözlemlenmektedir 

(KSS Dergisi, 2012: 33). Ait olduğu toplumdan kopuk olarak faaliyet gösteren 

işletmeler için bu durum ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Her ne kadar yerel halk bu 

işletmelerin müşterileri içerisinde yer almasa da potansiyel iş gücünü 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla, toplumun problemlerine duyarsız kalan işletmeler, 

kendi personellerinin problemlerine duyarsız kalmış olmakta, personellerinin hayat 

kalitesini arttırma yolunda bir çaba içerisine girmemiş olmaktadırlar. Turizm gibi 

emek yoğun bir sektör için ise personel tatmini, müşteri tatmini için vazgeçilmez bir 

ön koşuldur (Halkbank, 2011: 13) 

Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda turizm sektörü, genellikle eleştirilen 

sektörlerden biridir. Eleştiriler ise; özellikle az gelişmiş ve doğal verileri çekicilik 

unsuru oluşturan ülkelerde döviz ihtiyacının karşılanması temel amaç edinilerek, 

turizm yapılaşmasının çok hızlı ve sağlıksız gelişmesi noktasında yapılıyor. Bu 

anlamda, betonlaşma, doğanın tahribatı, kentsel ve doğal çevre ile uyumsuz projeler, 

estetik kaygıdan uzak yüksek yatak kapasitesi yaratma yaklaşımı, atık yönetimindeki 
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yetersizlikler gibi birçok eleştirinin haklılığını kanıtlayan çok sayıda örnek de 

mevcuttur (Minareci, 2007: 85; Ateşoğlu ve Türker, 2010: 213).  

Turizm alanında yaşanan temel sıkıntılar irdelendiğinde; özellikle doğal 

hayatın korunması ve turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesi aşamasında yeşilin ve 

çevrenin korunmasıyla ilgili duyarsızlık, işletmelerde özellikle atık yönetimi 

konusundaki uygulamaların yetersiz olması, turizmi besleyen destek sektörlerin 

yöreye ziyaretçi olarak gelen konuklara yönelik dürüst olmayan uygulamaları dikkat 

çekmektedir (Özgür, 2012: 6). 

Tatminkâr düzeyde olmasa da turizm işletmelerinde artan bir sosyal 

sorumluluk çabasının olduğunu söylemek mümkündür. İşletmelerin ileriki yıllarda 

sosyal sorumluluk faaliyetleri içerisinde daha etkin rol oynamaya başlayacakları 

düşünülmektedir. Diğer sektörlerde olduğu gibi, turizmde de sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinin giderek önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle çevre sorunlarıyla 

ilgili eleştiri alan turizm işletmeleri belki de bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak 

amacıyla çevre sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk faaliyetlerine öncelik 

vermektedirler. İşletmelerin bu yönde tercih yapmalarında ulusal ve uluslararası 

kurum ve kuruluşların çalışmalarının da etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilen çevre 

standartları ve bu standartlara uyan işletmelere verilen ödüller, turizm işletmelerini 

bu yönde teşvik edici rol üstlenmektedir (Halkbank, 2011: 13). 

Ülkemizdeki otel işletmelerinin sosyal sorumluluk faaliyetleri incelendiğinde 

ise, otel işletmeleri ile yerel yönetimler arasında sağlanan işbirlikleri sayesinde 

bulunulan turistik bölgenin çevre düzenlemesinin yapılması, turistik bölgelerdeki 

okullara katkıda bulunulması gibi faaliyetlerin varlığından söz etmek mümkündür. 

Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2008 yılı Eylül ayından itibaren çevreye 

duyarlı otel işletmelerine “yeşil yıldız” verme uygulaması ve benzer şekilde, Türkiye 

Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) sürdürülebilir turizm uygulamalarını 

desteklemek amacıyla enerji politikası belirleyen ve katı atık yönetimi standartlarını 

yerine getiren otel işletmelerine “beyaz yıldız” verme uygulamaları ülkemizde otel 

işletmelerinin çevreye karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda 
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teşvik edici uygulamalar olarak dikkati çekmektedir (Ateşoğlu ve Türker, 2010: 

214). 

Turizmi sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmek ve değişen tüketici 

taleplerini karşılayabilmek için işletmelerin üzerine düşen görevlerini yerine 

getirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda da turizm işletmeleri sosyal 

sorumluluklarını işletmelerinin bir görevi olarak en alt kademeden en üst kademeye 

kadar katılımcı bir yaklaşımla uygulamalıdırlar. Ayrıca sektör içerisindeki işletmeler 

konuya daha duyarlı yaklaşarak faaliyette bulunmalıdırlar. Otel işletmelerinin yanı 

sıra sektör içerisindeki diğer işletmelerinde sosyal sorumluluk uygulamalarını 

işletmelerinin her kademesinde benimseyerek uygulaması gerekmektedir (Pelit ve 

Pekmezci, 2012: 340). 

Turizm işletmeleri içerisinde sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uygulandığı 

işletmeler incelendiğinde ise otel işletmelerinin daha yoğun olduğunu belirtmek 

mümkündür. Otel işletmelerinin diğer turizm işletmelerine göre daha geniş bir alana 

yayılmış olmasının ve hizmet alanlarının daha çeşitli olmasının sosyal sorumluluk 

uygulamalarına da yansıdığını dile getirmek mümkündür. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 

PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

1.  ARAŞTIRMANIN AMACI  

Bu çalışmada, genel olarak zincir otel işletmelerinde kurumsal sosyal 

sorumluluk projelerinin değerlendirilmesi temel amacı üzerine odaklanılmıştır. 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen uygulama, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 

Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) turizm sektöründe imzalayan ilk kuruluş olan, 

10 temel ilkenin yer aldığı sözleşme doğrultusunda yol haritalarını oluşturma 

çalışmalarına başlayan, geçmişinde özel ve tüzel kuruluşlar tarafından birçok ödüle 

layık görülen başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmiş Martı 

Otel işletmeleri ve Türkiye’de yerli ve yabancı zincir otel işletmeleri yöneticilerinin 

söz konusu projelere ilişkin yönetici algılarının belirlenmesidir. 

Yapılan çalışma ile kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapmış zincir otel 

işletmelerinin ne tür faaliyetleri tercih ettikleri, bu faaliyetlerin tercih edilmesinde ne 

gibi sebeplerin etken olduğu ve yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin 

işletmelere ve paydaşlarına hangi açılardan katkı sağladığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın sonuçlarının, otel işletmelerinde artan bir kurumsal sosyal sorumluluk 

çabasının olduğu varsayımıyla, henüz kurumsal sosyal sorumluluk projesi 

gerçekleştirmemiş olan işletmelerin ilerleyen yıllarda ortaya koyacakları kurumsal 

sosyal sorumluluk faaliyetlerinin şekillendirilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. 

Turizm alanında, kurumsal sosyal sorumluluk konusunun yeterli düzeyde 

araştırılmamış olmasından dolayı, bu çalışma aracılığıyla turizm alanındaki literatüre 

de katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

Bu Çalışmada, Türkiye de kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının artmasına 

yönelik faaliyetleri yürüten Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği başkanı 



50 

 

ile görüşülerek alınan bilgiler ışığında kendisinin genel kurumsal sosyal sorumluluk 

ve turizm işletmelerinin, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine olan 

yaklaşımlarının değerlendirilmesi görüşlerine de yer verilmiştir. Böylelikle Türkiye 

de kurumsal sosyal sorumluluk konusunda gelişim odaklı çalışan Türkiye kurumsal 

sosyal sorumluluk derneği görüşleri ile Martı Otel İşletmelerinin yönetici algıları ve 

Türkiye’de yerli ve yabancı zincir otel işletmelerinin projeleri birlikte verilerek 

çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk projelerine farklı açılardan bakılmasını ve 

doğru değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının otel işletmelerinde yeni bir kavram 

olması ve bu sebepten dolayı toplanan verilerin tatmin edici boyutta olmaması nedeni 

ile son olarak çalışmada, otel işletmelerinde birincil veri toplama yöntemi ile 

toplanan verilere destekleyici nitelikte ikincil veri yöntemi olan işletme dışı 

kaynaklardan elde edilen, Türkiye’de yerli ve yabancı zincir otel işletmelerinin kendi 

web sitelerindeki yayınlar, kitaplar, dergiler, makaleler, tezler, gazeteler, 

yayımlanmış raporlar, el kitapları, broşürler, vb. ikincil veri kaynaklarından elde 

edilen kurumsal sosyal sorumluluk projelerine yer verilmiştir. Bu şekilde örnekler 

çoğaltılarak işletmelerin genel anlamda kurumsal sosyal sorumluluk projelerine 

ilişkin yönetici algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 2.  ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

İşletmeler, içerisinde faaliyet gösterdikleri toplumun bir parçasıdır ve ait 

oldukları toplumun özellikleriyle uyumlu olmaları gerekmektedir. Toplumların 

işletmecilik alanıyla ilgili bilinç düzeyi yükseldikçe, işletmelerden sadece ihtiyaçları 

karşılayacak mal ve hizmetleri üretmeleri değil, bunun yanı sıra, topluma 

beklenmedik katkılar sağlayacak şekilde, kurumsal sosyal sorumluluklarını da yerine 

getirmelerini beklemektedirler. Çünkü sosyal sorumluluklarının bilincinde olup, 

bunlara sahip çıkan işletmeler, bu yönde çaba göstermeyen diğer işletmelere göre 

toplum tarafından daha çabuk benimsenmektedir. Bu nedenle, toplumla bütünleşerek 

sürekliliği yakalama çabasında olan işletmeler, bir yandan hedef kitlesini oluşturan 

tüketicileri tatmin etmek için çabalarken, diğer yandan da toplumsal öncelik ve 

beklentileri de dikkate almak zorundadırlar. 
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Dünya genelinde turist sayısının her geçen gün artmasının, turizm sektörünün 

önemini arttırdığını ve sektör içerisinde yer alan işletmelerin de kendilerini tercih 

eden misafir sayısını arttırmak için birçok yola başvurduğunu belirtmek mümkündür. 

Bu bağlamda, otel işletmeleri sürdürülebilir bir turizm talebi oluşturarak, Uzun 

dönemli karlar elde etmek, marka farkındalığı oluşturmak, rekabet üstünlüğü 

sağlamak ve olumlu İmaj (itibar) kazanmak gibi farklı boyutlardaki işletme 

amaçlarına ulaşabilmek açısından kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına 

yönelmiştir. Kamu kaynaklarının yetersiz kaldığı bazı konular ve bölgelerde eğitim 

kurumlarının temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak, plaj 

düzenlemeleri, çevre temizliği gibi konularda görev üstlenmek, uluslararası düzeyde 

bir takım etkinliklerin bölgeye ve ülkeye kazandırılmasında çaba harcamak, bölgesel 

alt yapının geliştirilmesi için projeler ortaya koymak ve uygulamak Türkiye'deki otel 

işletmeleri bazında rahatlıkla örneklendirilebilecek konulardır. 

Zincir otel işletmeleri içerisinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapan 

işletme yöneticilerinin kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ilişkin algılarının 

araştırılmasını konu alan bu çalışma, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapılan 

işletmelerde mevcut durumun ortaya konulmasına, diğer otel işletmelerinin 

uygulamalarına ve konuyla ilgili literatüre katkı sağlaması açısından önemlidir. 

Zincir otel işletmeleri yöneticilerinin algılarının yanı sıra Türkiye de 

kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının artmasına yönelik faaliyetleri yürüten, 

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı ile görüşülerek alınan bilgiler 

ışığında çalışmada, kendilerinin genel kurumsal sosyal sorumluluk hakkındaki 

görüşlerine ve turizm işletmelerinin, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine 

yaklaşımları değerlendirmesi görüşlerine de yer verilmiştir. Bu açıdan kurumsal 

sosyal sorumluluk konusunda Türkiye’nin tüm sektörlerini mercek altına alarak ve 

kurumsal sosyal sorumluluk farkındalığı oluşturmaya çalışan Türkiye Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk Derneğinin görüşlerine yer verilmesi çalışmanın önemini 

artırmaktadır. 
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3.  ARAŞTIRMANIN EVRENİ 

Araştırmanın evrenini, turizm sektörünün önemli bir parçası olan konaklama 

işletmesi olarak hizmet veren kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları 

gerçekleştirmiş işletmeler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında birincil veri 

toplama yöntemi olan yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak verilerin 

elde edildiği Martı Otel İşletmeleri yöneticileri ve ikincil veri toplama yöntemi ile 

verilerin elde edildiği Türkiye’de yerli ve yabancı zincir otel işletmeleri olmak üzere 

araştırmanın evreni sınırlandırılmıştır.  

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen uygulamada evrenin sınırlandırılarak 

Martı Otel İşletmeleri ve Türkiye’de yerli ve yabancı zincir otel işletmeleri olarak 

belirlenmesinin nedeni, Martı Otel İşletmelerinin Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 

Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) Turizm sektöründe imzalayan ilk kuruluş 

olması, 10 temel ilkenin yer aldığı sözleşme doğrultusunda yol haritalarını oluşturma 

çalışmalarına başlayan, geçmişinde özel ve tüzel kuruluşlar tarafından birçok ödüle 

layık görülen başarılı projeler gerçekleştirmiş olmasıdır. Türkiye’de yerli ve yabancı 

zincir otel işletmelerinin ise diğer işletmelere nazaran daha kurumsal olmaları ve bu 

sebepten dolayı verilerine erişilebilir şeffaf bir yapıya sahip olmalarıdır. 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact), BM 

tarafından geliştirilen ve iş dünyasının çevre, çalışma koşulları, yolsuzluk ve insan 

hakları alanlarında uymayı taahhüt ettiği evrensel ilkeleri kapsıyor. Dünyanın en 

büyük gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimi olan sözleşmeyi imzalayan şirketler, 

evrensel ilkeleri temel alan kurumsal uygulamaların daha istikrarlı, adaletli ve 

kapsamlı bir küresel pazar oluşturmaya yardımcı olduğu inancını paylaştıklarına dair 

taahhütte bulunuyor. Martı Otel İşletmeleri, attığı imza ile faaliyetlerinin çevreye 

saygılı ve sürdürülebilir olmasına özen göstereceği taahhüdünü vermiştir. Bu nedenle 

Martı Otel işletmeleri yöneticilerinin kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ilişkin 

algıları ortaya konmak istenmiştir. 

Martı Otel İşletmeleri yöneticilerinin algılarının ve Türkiye’de yerli ve 

yabancı zincir otel işletmeleri projelerinin yanı sıra Türkiye de kurumsal sosyal 

sorumluluk anlayışının artmasına yönelik faaliyetleri yürüten Türkiye Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı ile görüşülerek alınan bilgiler ışığında 
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kendisinin genel kurumsal sosyal sorumluluk ve turizm işletmelerinin, kurumsal 

sosyal sorumluluk projelerine yaklaşımlarının değerlendirilmesi görüşlerine de yer 

verilmiştir. 

4.  ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluğun popülerlik algısı çok yüksektir ve 

kurumsal sosyal sorumluluğa sahip olma vizyonu işletmeleri cezp etmektedir. Ancak, 

kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden doğrudan bir kar elde edilmeyişi, 

kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin uzun dönemde karlar sunması, işletmelerin 

gider kalemlerini yükselterek kar marjını azaltması nedeniyle rekabet etmeyi 

zorlaştırması özellikle turizm sektöründe işletmelerin çok fazla ilgi göstermediği bir 

alan olması bu çalışmanın en önemli sınırlılığıdır. 

Araştırma kapsamında uygulamanın, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 

Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) Turizm sektöründe imzalayan ilk kuruluş olan 

ve dünyanın en büyük gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimi olan bu sözleşmeye 

attığı imza ile çevre, çalışma koşulları, yolsuzluk ve insan hakları alanlarındaki 

evrensel ilkelere uymayı taahhüt eden Martı Otel işletmelerinde ve Türkiye’de yerli 

ve yabancı zincir otel işletmelerine yönelik gerçekleştirilmiş olması çalışmanın 

sınırlılığıdır. Belirlenen evrenin dışında kalan işletmelerin araştırmanın kapsamı 

dışında tutulması bir sınırlılık oluşturmaktadır. Bu çalışmanın belirli bir süre içinde 

gerçekleştirilmesi gerektiğinden zaman unsuru da araştırmanın sınırlılıkları arasında 

yer almaktadır. Diğer bir sınırlılık olarak ise maliyet unsuru karşımıza çıkmaktadır.  

 Araştırmada görüşme tekniğinin uygulanmış olması ve bu kapsamda elde 

edilen verilerin belirli bir sayıdan sonra tekrar edici nitelikte olması çalışmanın bir 

başka sınırlılığıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri turizm sektöründe yeni bir 

kavram olması nedeniyle ikincil veri kaynakları ile projelerin tamamına erişim 

sağlanamaması sonucu kısır bir bilgi elde edilmekte ve bu bağlamda çalışmada 

sınırlık oluşmaktadır. 
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5.  ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Betimsel bir nitelik taşıyan araştırmada ilk olarak veri toplama yöntemi 

tekniği olan görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Yöntem olarak araştırmada veri 

elde edilmesini sınırlayan sebeplerin varlığı nedeni ile araştırmada ikincil veri analizi 

araştırma yönteminden de yararlanılmış ve bu çerçevede yerli veya yabancı ikincil 

veri kaynakları taranmıştır. Bu şekilde bilimsel araştırma alanındaki çalışma 

sentezlenmeye çalışılmıştır. 

Görüşmeler, Yarı-Biçimsel Mülakat yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda, bir yol haritası belirlenerek, Literatür taraması sonucu oluşturulan 

mülakat formu, belirlenmiş olan evrendeki otel işletmelerinin yöneticilerine 

uygulanmıştır. Katılımcıların bilgi düzeylerine göre farklı sorular sorularak konunun 

derinlemesine anlaşılması sağlanmıştır. Katılımcıların sıkılıp ciddiyetten uzak 

cevaplar vermelerinin önüne geçebilmek için kapalı uçlu sorulardan yararlanılmıştır. 

Mülakat formunda yöneticilerinin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 

sorular da yer almıştır. 

İkincil veri analizi araştırma yönteminde ise Türkiye’de yerli ve yabancı 

zincir otel işletmeleri belirlenerek listelenmiş ve bu liste ile belirlenen işletmelerin 

kendi web sitelerindeki yayınlar, kitaplar, dergiler, makaleler, tezler, gazeteler, 

yayımlanmış raporlar,  el kitapları, broşürler, vb. ikincil veri kaynakları taranarak 

gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri bilgileri elde edilmeye 

çalışılmıştır. 

6.  BULGULAR 

6.1.  KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE İLİŞKİN MARTI 
OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİ ALGILARI 

İşletme bünyesinde geliştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin 

yöneticilere kattığı değerler sorgulandığında katılımcılar, öncelikle bu çabalar ile 

işletme yöneticilerinin topluma olan sorumluluklarını yerine getirmesi, sorumlu 

vatandaş olma ve sorumlu vatandaşlık konusunda öncülük yapmalarına katkı 

sağlamayı amaçladıklarını ifade etmektedirler. İşletmenin kurumsal sosyal 

sorumluluk projeleri yaparak yöneticilerine onur ve gurur duyma, motivasyon artışı 
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sağlayacak insan kaynakları politikaları üretme, etik konularda daha fazla sağduyulu 

olma, etik eğilimlerle çalışanlarına karşı daha çok güven duyma, çalışanların işletme 

amaçlarını benimsemesi ve içselleştirmesini sağlama, yaratıcı düşünce ve 

uygulamaları ortaya koyma vb. gibi pozitif kazanımlar sağlamayı amaçladıklarını da 

belirtmişlerdir. 

İşletme olarak yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin hissedarlar 

açısından beklenen olası sonuçları ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin 

hissedarlara kattığı değerler sorgulandığında katılımcılar, kurumsal sosyal 

sorumluluk projeleri yaparken doğrudan hissedar karlılığının düşünülmediğini 

belirtmişlerdir. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile hissedarlarda bir değer 

oluşturmak, onlara hesap verebilecek şekilde şeffaf olmak, sonuç olarak da karlılığı 

da göz ardı etmeden işletmenin sosyal faaliyetlerini sürdürmenin ana amaç olduğunu 

belirtmişlerdir. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal performans ölçütü 

oluşturarak, işletme ile ilgili bilgilerin açıkça paylaşılmasını sağlamak suretiyle 

nihayetinde işletme değerinde artış sağlayarak hissedarlara katkı sağlandığı 

belirtilmiştir. 

İşletme olarak yapmış olduğunuz kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde 

çalışanlarınız ile ilgili ulaşmak istediğiniz hedefler nelerdir sorusuna katılımcılar, 

işletme olarak bu konuya iki ayrı açıdan yaklaştıklarını belirtmişlerdir. Birincisi 

işletmenin yaptığı kurumsal sosyal sorumluluk projelerine çalışanlarını da dâhil 

ederek onların bu anlayışı benimsemesini sağlamak, çalışanlarına etik ve iş ahlakı 

gibi kavramları kazandırma ve bu olayı içselleştirmelerini olanaklı kılarak yapılan 

kurumsal sosyal sorumluluk projeleri sonucunda kendileri ile gurur duymalarını 

sağlamaktır. İkincisi ise, işletmenin çalışanlarına karşı sorumluluklarının olduğunu 

ve bunları yerine getirerek çalışanlarına güvenli çalışma ortamı oluşturmayı, daha iyi 

çalışma koşulları sunmayı, çalışan ilişkilerinde daha az anlaşmazlık ortamı 

oluşturmayı, çalışanlar arası fırsat eşitliğini ve erişim hakkını sunmayı 

hedeflediklerini belirtmişlerdir. 
İşletme olarak yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde müşterilere 

sağlanması düşünülen faydalar ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yaparak 

müşteriler üzerinde bırakılması düşünülen etkilerin neler olduğu sorusuna 



56 

 

katılımcılar, ilk olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin tüketici tercihlerini 

doğrudan etkilediğini ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyen işletmelerin 

günümüzde tercih edilmediğini belirtmişlerdir. İşletmenin marka imajını ve tercih 

edilebilirliğini artırmanın, yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin hedefleri 

arasında çok büyük öneme sahip olduğu da belirtilmiştir. Katılımcılar işletme olarak 

yaptıkları kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra müşterilerine karşı 

dürüst fiyat ve kaliteli ürün sunma, satın alma sürecinde müşterilere tam bilgi temini 

sağlama, müşteri taleplerinin tanımlanması ve yerine getirilmesi, müşteri 

şikâyetlerinin dikkate alınması ve çözümlenmesi gibi hususlara hassasiyetle 

yaklaşıldığını belirtmişlerdir. Katılımcılar kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve 

müşterilerine karşı gösterdikleri hassasiyetler ile müşterilerin işletmeye bağlılığını 

güçlendirme, müşteriler için fiyatı ön kriter olmaktan çıkartma ve kendi 

işletmelerinin müşterisi olmalarından gurur duymalarını sağlama gibi işletme 

hedeflerinin var olduğunu belirtmişlerdir. 
İşletme olarak yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 

rakipler ile ilgili gerçekleştirilmek istenilen hedefler nelerdir şeklindeki soruya 

katılımcılar, bu hususta öncelikli hedeflerinin rakiplerine örnek olabilmek, sosyal 

sorumluluk konusunda rakiplerine öncülük edebilmek, rakiplerini çevresel ve 

toplumsal açıdan yararlı olan rekabete teşvik edebilmek ve özellikle benchmarking 

yapmak isteyen rakiplerine örnek teşkil eden başarılı bir işletme profili çizmek 

olduğunu belirtmişlerdir. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri sayesinde rakiplerle 

adil rekabet ortamı oluşturmanın ve rakiplerinde dürüst reklam anlayışı oluşmasına 

katkı sağlamanın ikinci hedefleri arasında yer aldığını belirtmişlerdir. 

İşletme olarak yapmış olduğunuz kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde 

tedarikçileriniz ile olan ilişkilerinizde gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerin neler 

olduğu yönündeki soruya katılımcılar, tedarikçilerin işletme değer zinciri içerisinde 

yer aldığını ve bu değer zincirine katkı sağladığını belirtmişlerdir. İşletmenin yapmış 

olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile tedarikçilerine örnek olarak, 

tedarikçilerinin de kendi içlerinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üretmelerine 

veya bir sosyal sorumluluk projesine destek olmalarına öncülük ettiklerini 

belirtmişlerdir. Yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projelerine her zaman 
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tedarikçilerinin de dâhil edilmesinin gerekliliğini savunan katılımcılar, yapılan her 

türlü faaliyette etkileşim içerisinde olduğu tedarikçileriyle olan ilişkilerinde kurumsal 

sosyal sorumluluk projelerinin daima olumlu etkilerinin görüldüğünü belirtmişlerdir. 

Katılımcılar, işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk projesi yürüten sorumlu bir 

işletme olması nedeniyle, tedarikçilerde ürün fiyatlandırması yaparken ve ödeme 

koşullarını belirlerken dürüst olma şeklinde sağduyu oluşmasının beklendiğini ifade 

etmişlerdir. 

İşletme olarak gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde 

toplumsal düzeyde ulaşılmak istenilen hedeflerini belirlemeye yönelik soruya 

katılımcılar, öncelikle kurum olarak toplumun bir parçası oldukları fikrini 

benimsediklerini ve topluma karşı olan tüm sorumluluklarını yerine getirmeleri 

gerektiği düşüncesi ile hareket ettikleri yönünde görüş belirtmişlerdir. Kurumsal 

sosyal sorumluluk projelerinin çoğunun toplumsal bir fayda sağlama amaçlı 

yapıldığını belirten katılımcılar, işletmelerinde eğitim, çevre ve kültür-sanat ile ilgili 

alanlarda projeler geliştirildiğini belirtmişledir. Katılımcılara göre işletme olarak 

yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile insan haklarının gelişimine destek 

olma, kadın ve çocuk işgücünün sömürülmesine engel olma ve toplumsal anlamda 

sürdürülebilirliğe katkı sağlama gibi topluma faydalar sağlamak da amaçlanmaktadır.   

İşletme olarak yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde devletin 

beklentileri ile ilgili geliştirilmesi düşünülen değerlerin neler olduğuna dair 

yöneltilen soruyu katılımcılar, devlete olan sorumluluklarının yerine getirilmesinin 

hukuki bir sosyal sorumluluk olduğu şeklinde cevaplamışlardır. Katılımcılar, 

yasalara bağlı olarak faaliyet gösterdiklerini, kamusal alanlara yatırım yaparak ve 

istihdam oluşturarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak ekonomik ve sosyal sorunlara 

destek verdiklerini belirtmişlerdir. Bu konuda katılımcının üzerinde hassasiyetle 

durduğu nokta; işletme kurumsal sosyal sorumluluk projelerini toplumda oluşan 

genel algının aksine, devletin işletmeye müdahalelerini azaltma amaçlı düşünerek 

geliştirmediğini ve bu anlamda vergi, SGK muafiyeti gibi avantajları 

hedeflemediklerini dile getirmişledir.  
İşletme olarak yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde çevrecilik 

anlamında ne gibi faydaların sağlanmasının planlandığı sorulduğunda katılımcılar, 
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işletmelerinin bulunduğu bütün yerlerde çevreyi korumaya yönelik her türlü faaliyete 

hassasiyetle yaklaştıklarını ve çevreci sivil toplum örgütlerine destek verdiklerini, bu 

sayede sürdürülebilir bir çevre hedeflediklerini dile getirmişlerdir. Kurumsal sosyal 

sorumluluk projeleri bağlamında, işletme olarak çevre kirliliğinin azaltılması, 

kültürel mirasın korunması, bitki örtüsünün ve hayvan soyunun korunması, daha 

temiz üretim süreçleri, enerji tasarrufu, geri dönüşüm ve çevresel teknoloji kullanımı 

gibi çevresel anlamda benzer faaliyetlerin benimsendiğini belirtmişlerdir. 

İşletme olarak yapmış olduğunuz kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde 

işletmeye ne gibi faydalar sağlamayı planlamıştınız sorusuna katılımcılar, öncelikli 

olarak kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yaparken doğrudan işletme karlılığının 

düşünülmediğini ya da işletmenin hisse senetlerinde değer artışı sağlamak için proje 

yapılmadığını belirtmişlerdir. Ama sonuç olarak yapılan kurumsal sosyal sorumluluk 

projelerinin işletmeye karlılık getirdiğini de bildiklerini dile getirmişlerdir. 

Katılımcılar, işletmenin yapmış olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile 

marka değeri oluşturma, işletmeye itibar sağlama, kurumsal imajı arttırma, işletmeye 

toplumsal saygınlık kazandırma, müşteri sadakati oluşturma, verimlilik ve kalite 

artışı sağlama, rekabet avantajı ve işbirliklerinin gelişimini sağlama vb. faydaları 

işletmeye kazandırmayı hedeflediklerini belirtmişlerdir. 

Görüşme esnasında katılımcılara yöneltilen sorulara ek olarak iki tane çoktan 

seçmeli soru sorulmuştur. Bu sorulardan birincisi, yapılan kurumsal sosyal 

sorumluluk projelerinde işletmenin genel amacının ne olduğunu tespit etmeye 

yönelik sorudur. İkincisi ise, işletmenin kurumsal sosyal sorumluluk projelerini 

oluştururken en fazla hangi paydaşlarını hedef alarak çalışma yapıldığını belirlemeye 

yöneliktir. 

1- İşletmenizin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerini Gerçekleştirmekteki 

Genel Amaçları nelerdir? 

ü  Toplumun beklentileri 

    Uzun dönemli karlar 

    Hissedarların Çıkarı  

ü Olumlu İmaj (itibar) sağlama  

ü  Marka farkındalığı oluşturmak 

ü  Rekabet üstünlüğü sağlama  

    Devlet Müdahalesini Azaltma 

ü  Etik zorunluluk  
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ü  Daha İyi Bir Çevre 

ü  Sorumluluk ve Güç Dengesi  

ü  Kaynakların Sahipliği 

ü  Korunma 

Katılımcılar, işletme olarak yapmış oldukları kurumsal sosyal sorumluluk 

projelerinde öncelikli amaçlarının işletme karlılığı, hissedarların çıkarları ve devlet 

müdahalelerinin azaltılmasına yönelik olmadığını ama yapılan kurumsal sosyal 

sorumluluk projeleri ile bu sonuçların da ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Yapılan 

görüşmede kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde öncelikli amacın işletme karlılığının 

ve hissedar çıkarlarının artırılması olmadığını vurgulayan katılımcı aslında işletme 

karlılığının da bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade etmişlerdir. Devlete karşı hukuki 

sorumluluklarının (vergi vb.) yerine getirilmesi, işletme çalışanlarına ve ailelerine karşı 

maddi sorumluluklarının yerine getirilebilmesi için maddi çıkarların da düşünülmesi 

gerektiğini ve bu bağlamda karlılığın da aslında bir sosyal sorumluluk olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu görüşün temelinde karlılığın sürdürülebilir bir işletme olabilme 

hedefine hizmet eden politikaları desteklediği düşüncesinin var olduğu algılanmaktadır. 

2- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmanızda Sizin İçin En Çok Öneme 

Sahip Paydaşlarınızı Belirtiniz. 

   Yöneticiler  

    Hissedarlar 

ü Çalışanlar  

ü Müşteriler 

    Rakipler 

    Tedarikçiler 

ü Toplum  

    Devlet 

ü Çevre 

    İşletme  

İşletme olarak yapmış olduğumuz kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde 

genel olarak bir paydaş sıralaması yapmanın yanlış olacağını belirten katılımcılar, 

böyle bir öncelik sıralaması yaparak proje oluşturmadıklarını, buradaki tüm 

paydaşların işletme için büyük öneme sahip olduğunu belirtmişlerdir ve kurumsal 

sosyal sorumluluk projelerinin bütün paydaşlara katkı sağlayacağı düşünülerek 

oluşturulduğunu dile getirmişlerdir. Bir önem sıralaması yapılması gerektiğinde 

işletme için en önemli paydaşların; toplum, çevre, işletme çalışanları, işletme 

müşterileri olduğu ortak kanısına varılmıştır. 
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6.2. ARAŞTIRMA KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KURUMSAL 
SOSYAL SORUMLULUK DERNEĞİ GÖRÜŞME SONUÇLARI 

 Araştırmanın bu aşamasında kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili 

detaylı bilgi alınması amacıyla “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği” Başkanı 

Serdar DİNLER ile bir röportaj gerçekleştirilmiş ve görüşme metni aşağıda 

sunulmuştur.   

İşletmelerin proje olarak değerlendirdiği kurumsal sosyal sorumluluğu proje 
mantığından çıkarması gerekiyor. Kurumsal sosyal sorumluluğu işletmeler örgüt kültürü 
haline getirmesi gerekiyor.  Kurumsal sosyal sorumluluk belirli dönemlerde yapılıp unutulan 
bir şey değildir ve işletmenin kuruluşundan itibaren her faaliyetinde uygulaması gereken bir 
olgudur. 

İlk olarak kurumsal sosyal sorumluluk işletmelerde hayırseverlik mantığıyla başladı 
ve açılım daha sonra buna sponsorlukta eklenerek açılım olmaya başlandı. Çünkü 
hayırseverlik biraz daha gizliği içinde barındıran bir kelimedir. Hayırseverlik faaliyeti 
söylenmediği zaman değerlenen bir olgu olduğu için açılmaya çalışıldı oda sponsorluk oldu. 
Bu olay sponsorlukla beraber açığa vuruldu ve yapılan kurumsal sosyal sorumluluk ile 
işletme logosu bağdaştırıldı. İşletmenin gurur duyacağı bir şekle getirildi ve bu iş 
projelendirilmeye başlanarak olay hayırseverlikten stratejiye dönüştürüldü. İşte başlangıçta 
söylemeye çalıştığımız gibi kurumsal sosyal sorumluluk aslında proje mantığından çıkartılıp 
işletmede kişiler tarafından içselleştirilmiş kurum kültürü haline getirilmesi gerekiyor.  

Kurumsal sosyal sorumluluk geçmişten gelen bir olgudur. Ahilik döneminde 
oluşturulan ahlaki temeller üzerine kurulmuş davranışların özünde ifade eden “ne iş yaparsan 
yap doğru yap” sözü günümüzde sosyal sorumluluğu işaret etmektedir. Ahilikte oluşturulan 
kültüre günümüzde bir anlam yüklenmek istenirse sosyal sorumluluğu ortaya çıkarıyor.  

Kurumsal sosyal sorumluluğun topluma katmak istediği değerlerin toplamı 
demokrasiye eşittir. Demokratikleşme sürecinde sosyal sorumluluğun büyük bir rolü vardır. 
Bir işletmenin ülkenin ekonomik kalkınmasında ne kadar rolü varsa toplumsal 
kalkınmasında da o kadar rolü vardır. Dünyanın en büyük 20 ekonomisine bakıldığında 
bunların 8 tanesi şirkettir. Dünyanın en büyük 8 şirketi dünyanın 300’den fazla devletinden 
ekonomi olarak büyük ve güçlüdür. Bir ülkeden daha büyük güce ve gelire sahip olan bir 
şirket o ülkedeki her şeyden sorumludur. İşletmelerde ülkede devlet gibi rol alması 
gerekiyor.   

Türkiye kurumsal sosyal sorumluluk derneği olarak Norveç, Danimarka ve 
İsviçre’ye yapılan ziyaretlerde devlet büyükleri ile yapılan görüşmelerde kurumsal sosyal 
sorumluluğun ülkeleri için önemli olduğu vurgulanmıştır. İşletme sosyal sorumluluklarını 
devamlı takip ettiklerini ifade etmişlerdir.  İsviçre ticaret bakanı ülkelerinin %85’inin dış 
ticarete bağlı olduğunu ve dünyanın farklı yerlerinde faaliyet gösteren firmalarının olduğunu 
söylemiştir. Bu firmaların kurumsal sosyal sorumluk ilkeleri dışında faaliyet gösterip yara 
alması benim ülkemin ekonomisinin sarsılması demektir diyen İsviçre ticaret bakanı, 
kurumsal sosyal sorumluluğun ülke için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Devletlerin 
çoğu özellikle Avrupa devletleri kurumsal sosyal sorumluluğa bu gözle bakmakta ve 
kurumsal sosyal sorumluluk konusunda işletmelere çok büyük yaptırımlar getirmektedir.  

İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirme kararı aldıklarında ilk iş 
olarak paydaş analizi yapmaları gerekiyor. Çoğu şirket paydaşları kimlerdir bilmiyor ya da 
bazı kişi veya kurumları paydaş olarak adlandırmıyor. Paydaş analizi yapıldığında KOBİ 
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işletmelerinde bile yüzlerce bulunabilir. Bu paydaşların tamamına karşı işletmenin 
sorumlulukları vardır. Paydaşların fazlalığı sorumlulukları da artırıyor ve bunu yönetmek zor 
olduğu için bunları kategorize edip gruplamak gerekiyor. Kategorize edildiğinde 4 ana başlık 
ortaya çıkıyor.  

İlk olarak, işletmenin esas işi var olmak ve kar etmek olduğu için en önemli 
sorumluluğu olan ekonomik sorumluluğu ortaya çıkıyor. İşletme kar etmek zorunda çünkü 
paydaşlarına karşı sorumluluğunu yerine getirebilmesi için bu şarttır. Kimdir ekonomik 
sorumlulukta işletmenin sorumlu oluğu kişiler; yatırdığı para ile maksimum kar elde etmek 
isteyen hissedarlar, ortaklar, çalışanlar, güven odaklı ilişkide bulunduğu işletme talebi ve 
ödemeleri ile üretimini şekillendiren tedarikçilerdir.  

İşletmenin ikinci sorumluluğu hukuki sorumluluğudur. Kamu, yerel yönetimler ve 
faaliyet gösterdiği yerde hukuki ilişkide bulunduğu tüm özel ve tüzel kişilere karşı olan 
sorumluluğudur. Bu paydaşlara karşı bazıları kanunlarla getirilmiş çok fazla sorumluluğu 
vardır. Bu iki sorumluluk; ekonomik ve hukuki sorumluluk zorunlu olan sorumluluklardır. 
Bu iki sorumluluk aslında işletmenin “kurumsal sorumluluğu” dur. 

İşletmenin sonraki iki sorumluluğu ise yasalarla kanunlaştırılmamış toplumun genel 
kanısıyla şekillenmiş olan etik sorumluluğu ve işletmenin kendi belirlediği çevresinde ilişki 
içerisinde olduğu insanlara karşı yapılan sorumlu davranışları içerisine alan isteğe bağlı 
(hayırseverlik) sorumluluklarıdır.  

Bu bağlamda işletmelerin yerine getirdikleri ilk iki sorumlulukları, ekonomik ve 
hukuki sorumluluklar kurumsal sorumluluk iken sonraki iki sorumlulukları olan etik ve 
isteğe bağlı sorumlulukları ise sosyal sorumluluktur. Bu 4 sorumluluk bir araya geldiği 
zaman kurumsal sosyal sorumluluk oluyor. 

Turizm sektöründe uluslararası bazda sosyal sorumluluk uygulama örnekleri oldukça 
fazla olmasına rağmen Türkiye’de çoğu sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de bu işe 
daha yeni yeni başlanıyor. Türkiye’de turizm sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk 
konusunda emekleme dönemi yaşanıyor. Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 
sektör sektör sıçramalarla yayılıyor. Bu yayılma, 2002 yıllında tekstil sektöründe başladı 
sonra otomotiv sektörü, ilaç sektörü ve son yıllarda inşaat sektöründe de ilgi gösterilmeye ve 
yapılmaya başlandı. Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda Türkiye’de süreç böyle işliyor. 
Tüm sektörler sosyal sorumluluk konusunda aslında 6 aşamadan geçerek kurumsal sosyal 
sorumluluk bilincine varıyorlar. 

Bu aşamalardan birincisi; inkâr etme, (reddetme) işletme yaptığı işin kurumsal 
olduğunu ve kimseye zararı olmadan varlığını sürdürdüğünü, devlete olan sorumluluklarını 
(vergi vb.) yerine getirdiklerini ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapmasının gereği 
olmadığını düşündüğü aşamadır. Sonraki aşama, işletmenin kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri yapan işletmelerin rekabet ve karlılık avantajı elde ettiğini görüp kabul etmesi (itaat 
etme) öğrenmeye başlaması aşamadır. Bunun ardından uygulama aşaması geliyor. Uygulama 
aşamasında işletme kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin kar maksimizasyonu ve marka 
imaj değeri artışı gibi getirileri olduğunu görüp kurumsal sosyal sorumluluk projelerini 
stratejik olarak, planlı ve programlı yapmaya karar veriyor. Bu aşamadan sonra 4. aşama 
olan strateji başlıyor. Stratejik olarak planlı ve programlı yapılan projelerde somut veriler 
görülmeye başlanıyor ve projeler ölçülebilir ve değerlendirilebilir oluyor. Stratejik olarak 
oluşturulan projelerden elde edilen veriler 5. aşama olan işletmelere rapor yazma fırsatı 
veriyor ve kurumsal sosyal sorumluluk raporları yazılmaya başlanıyor. Raporlama 
aşamasından sonra son aşama olan teşvik etme aşaması başlıyor. Bu aşamada işletmeler 
çalışmış olduğu firmaları teşvik ederek bu firmalar ile sosyal sorumluluğun getirmiş olduğu 
uygun şartlarda çalışmaya başlıyor. Sonuç olarak turizm sektörünün kurumsal sosyal 
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sorumluluk tutumu bu aşamaların birinci ve ikinci aşamaları olan inkâr ile itaat etme 
aşamaları arasında bir yer aldığını söyleyebiliriz. 

Türkiye’de turizm sektörü işletmeleri, uzun dönemli karlar sunan kurumsal sosyal 
sorumluluk adına hiçbir şey yapmadan rekabet aracı olarak başka politikalar gütmektedir. 
Turizm sektöründeki işletmeler kurumsal sosyal sorumluluğu inkâr ediyor ve bugün tatmin 
edici gelirlerin varlığına kapılıp risk alarak geleceği düşünmüyorlar. Aslında işletmeler 
internet üzerinden genel bir araştırma yaptıklarında şikâyet sayfalarında Türkiye turizm 
işletmeleri hakkında inanılmaz derecede şikâyet olduğu göreceklerdir. Bilgi aktarımının artık 
çok kolay olduğu günümüzde, kişiler her şey hakkında anında bilgi sahibi olabilmektedir. 
Turizm sektörünün, bilginin bu şekilde çok kolay yayılması işletmeleri olumsuz yönde 
etkileyeceğinin farkında olması gerekiyor.  Bu durumun farkına varan Alanya yerel yönetimi 
yakın zamanda yapmış olduğu bir düzenleme ile satılan ürünlerde müşteri memnuniyetine 
yönelik fiyat standardı getirmeye çalışmıştır.  

Türkiye’de turizm işletmelerinin, kurumsal sosyal sorumluluk konusunda geri 
kalmalarının nedeni sektörel rekabetin fazla olması ve işletme yöneticilerinin kısa vadede 
karlılık peşinde olmalarıdır. Turizm işletmeleri, günümüzde halen fiyat politikalarıyla 
rekabetçi üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Kar maksimizasyonu sağlamak için maliyetlerin 
çok üstünde fiyat belirleyerek varlıklarını bu şekilde sürdürmeye çalışmaktadırlar. Rekabet 
aracı olarak yüksek fiyat mantığı turizmde işletme kültürü haline gelmesi işletmelerde 
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üretilmesini zorlaştırmaktadır. Turizm işletmeleri 
yüksek fiyat politikasıyla veya başka dürüst olmayan faaliyetlerle rekabet etme düşüncesini 
değiştirdiği takdirde adil rekabet etmek için faaliyet alanları arayacak ve sonunda rekabet 
aracı olarak kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üretecektir. Bu şekilde uzun vadede kar 
elde edeceğini ve piyasada daha etkin olacağının farkına varacaktır. 

Günümüzde turizm işletmelerinin benimsemiş olduğu yönetim şekli ile kurumsal 
sosyal sorumluluğun gerektirdiği yönetim şeklinin bir arada yürütülmesi düşünülemez. 
Turizm sektöründe rekabet anlayışının stabilize hale gelmesi sonucu farklı arayışlar içine 
girilmesi ile sosyal sorumluluğun gerekliliği fark edilecektir. Turizm işletmelerinden bir 
kaçının öncülüğü ile kurumsal sosyal sorumluluğun vermiş olduğu avantajlarının farkına 
varılmasıyla da diğer sekterlerde olduğu gibi turizm sektöründe de kurumsal sosyal 
sorumluluk bilinci yayılarak çoğalacaktır. 

Sonuç olarak turizm işletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin 
yerleşebilmesi ve sosyal sorumluluk anlayışının gelişebilmesi için öncelikle müşterilerine, 
çalışanlarına karşı olan tutumlarında geleceklerini düşünmeleri gerekiyor. Hassas bir yapıya 
sahip olan ve dış etkenlerden oldukça hızlı etkilenen turizm işletmelerinde risklerin iyi 
hesaplanması ve azaltılması gerekiyor.  Maliyetlerin ve bununla doğru orantılı olarak 
fiyatların yükselmesine neden olan yönetim anlayışının değiştirilmesi ve fiyat politikalarının 
iyi yapılması gerekiyor. Kurumsallaşmasına engel yönetim anlayışından kurtularak 
işletmelerin kurumsallaşması gerekiyor. Çünkü işletmeler kurumsallaşmadığı sürece 
kurumsal sosyal sorumluluklar içerisinde yapılması zorunlu olan ekonomik sorumluğunu 
dahi yerine getiremez. 
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6.3. TÜRKİYE’DE YERLİ VE YABANCI ZİNCİR KONAKLAMA 
İŞLETMELERİNİN GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU KURUMSAL 
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDEN ÖRNEKLER 

ACCOR OTELLER GRUBU KSS PROJELERİ 

Koza Projesi 

Avrupa’nın lider otel gruplarından olan Accor Grubu’nun, hedefini 

gerçekleştirmesinde aktif rol oynayan Accor Services Türkiye’de işletme 

çalışanlarının katılımıyla toplumun sosyal gelişimine ve doğal kaynakların 

korunmasına katkıda bulunan projeler geliştirmektedir. YASED – Uluslararası 

Yatırımcılar Derneği – önderliğinde gerçekleştirilen “KOZA PROJESİ” kapsamında, 

GAP Bölgesi’nde Üniversite eğitimlerine devam eden 130 öğrenciye sektöründe 

lider şirketlerde staj olanağı sağlanmıştır. Yardıma muhtaç kişiler için Dayanışma 

Günü, Accor Ormanı ve çevrenin ağaçlandırılması projeleri, Atık Pil Toplama 

Kampanyası, Atık Kâğıt Toplama Kampanyası gibi birçok sosyal sorumluluk projesi 

uygulayan Accor Services Türkiye YASED-KOZA PROJESİ kapsamında iki 

öğrenciye staj imkânı sağlayarak eğitime de destek vermiştir. Projeye gönüllü olarak 

katılan Accor Services Türkiye’de iki öğrencinin maaş, ulaşım ve kıyafet masrafları 

gibi harcamalarının sorumluluğunu üstlenerek toplumsal sosyal sorumluluğunu 

yerine getirmeye çalışmıştır. 

“Siz De Dünya İçin İyi Bir Şeyler Yapın!” 

Accor Grubu, çevre ve toplumun sürdürülebilir gelişimini desteklemek için 

bünyesinde yer alan tüm otellerin katılımıyla her yıl geleneksel olarak “Earth Guest” 

gününü kutluyor. Accor Grubu, “Earth Guest” gününü “Siz de dünya için iyi bir 

şeyler yapın!” sloganı ile kutlamaktadır. Bugüne kadar, Novotel ve Ibis'in 

sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında fidan dikim projeleri için TEMA Vakfı'na 

toplamda 44.000 TL'nin üzerinde bağış yapan Accor Group'un ilk çalışması 2007 

yılında Novotel İstanbul ve Ibis İstanbul'un açılışı münasebetiyle Antalya'da 10.000 

ağaçlık bir Accor Ormanı'nın hayata geçirilmesiyle başlamıştır. TEMA Vakfı ve 

Accor ortak çalışması ile bugüne kadar Accor Ormanı'nda ve Tekirdağ'da toplam 

18.000 fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Accor Grubu Türkiye’de “Earth Guest” 
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kutlamaları çerçevesinde bu projesini genişleterek, ilkokullarda “Çevre Bilinci 

Oluşturma ve Ağaç Dikme Kampanyası” yürütmüştür. Maslak Hatemoğlu İlköğretim 

Okulu’nda başlatılan projeye diğer ilkokulların da katılımıyla devam edilmesi 

hedeflenmiştir. 

 “Planet 21” Projesi 

Accor Group, tüm otellerini ve müşterilerini yeni sürdürülebilir gelişme 

programı “PLANET 21”e dâhil ederek; çevreye ve yerel topluluklara saygı duyan bir 

büyüme stratejisi geliştirmiştir. 21 sayısı 21. yüzyılı temsil etmekte olan PLANET 21 

programı 2 iyileştirmeyi temel almaktadır. Biri misafir katılım programı diğeri ise 

sürekli iyileştirme stratejisidir. PLANET 21 sürdürülebilirliği, çevre korumayı temel 

alan bir programdır. Proje topluma 21. yüzyılın en önemli sorunu olan, insanoğlunu 

ve ekosistemleri korumak üzere, üretim ve tüketim yöntemlerinin değiştirilmesi 

gereksinimini hatırlatmaktadır.  PLANET 21, Accor tarafından 2015'e yönelik 

benimsenen 21 taahhütten ve 21 hedeften oluşmaktadır. PLANET 21 ile sisteme 

dahil olan otellerin, %95'inde çalışanların hastalıkların önlenmesi konusunda 

eğitilmesi, %80'inde dengeli yemeklerin sunulması, %85'inde eko etiketli ürünlerin 

kullanılması ya da sahip olunan ve kiralanan otellerin sırasıyla %15'i ve %10'unda su 

ve enerji kullanımının azaltılması vb. hedeflenmektedir. Çevre departmanının 

kurulduğu 1994 yılından bu yana Accor Grup, yerel toplulukların gelişimine katkıda 

bulunmak, otellerinde su ve enerji tüketimini azaltmak ve çevresel ayak izini 

küçültmeye katkıda bulunacak sayısız çözümü benimsemiştir. Accor gurubu 

PLANET 21 ile sürdürülebilir gelişmeyi faaliyetlerinin merkezine alma konusunda 

kararlı bir şekilde çalışmaktadır. Grup PLANET 21 kapsamındaki taahhütlerini 

yerine getirebilmek için "Daha da hızlı ilerlemek ve sonuçlarımızı katlayarak 

çoğaltmak için müşterilerimizi sürece dâhil etmek" stratejisini benimsemektedir. 

Accor Türkiye Kariyer Günleri Projesi 

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölümü ve Accor Grubu (Ibis ve Novotel zincirleri) her yıl öğrencilerin gelecek ile 

ilgili daha iyi karar vermeleri ve iş bulurken zorlanmamaları adına iş birliği içinde bu 
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projeyi gerçekleştirmektedirler. Bu projede temel olarak, marka bilinirliğini artırmak, 

anlatılan tecrübeler ile öğrencilerde farkındalık oluşturmak, öğrencilerin vizyonunun 

gelişmesine katkı sağlamak ve teorik bilgi ile çalışma hayatında edinilen pratik 

arasındaki fark ortaya koymak amaçlanmaktadır.  

Proje, öğrencilerin mezun olduktan sonra bu otellerde iş bulmalarını 

kolaylaştırma ve ayrıca doksan günlük staj başvuruları için kolaylık sağlama adına 

gerçekleştirilmektedir. 

Accor grubu bünyesinde çalışan ve otelcilik alanında deneyimli kişiler, proje 

kapsamında, öğrencileri meslek hayatında karşılaşacakları zorluklar, gelecekte 

çalışabilecekleri iş kolları ve Accor’un çalışma stratejisi hakkında 

bilgilendirmişlerdir. Öğrencilerin geleceğini plânlaması amacıyla gerçekleştirilen bu 

sosyal sorumluluk projesi Accor’un tüm dünyada üniversitelerde yaptığı bir 

çalışmadır.  

HİLTON OTELLERİ KSS PROJELERİ 

“WE CARE!” Projesi 

Hilton Otelleri, 2006 yılının Ocak ayı itibariyle tüm çalışanlarına verdiği bir 

eğitimle, tüm dünyada “We Care!” adı verilen, ülkemizde ise “Önemsiyoruz!” olarak 

adlandırılan çevre koruma ve kazanım programı adı altında kurumsal sosyal 

sorumluluk projesi başlatmıştır. Sürdürülebilir toplum ve sürdürülebilir çevre 

konularında kamuoyuna ve sektörel paydaşlarına örnek olabilmek amaçlı oluşturulan 

proje uygulaması ilk olarak Hilton İstanbul otelde başlatılmıştır. 

Çalışanlara verilen çevre koruma ve kazanım programı eğitiminin ardından, 

operasyon departmanından finansman departmanına kadar tüm bölümlerde 10’ar 

çalışandan oluşan çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu gruplara, verilen eğitim 

doğrultusunda doğal kaynakların daha iyi ve etkin kullanımı hakkında çalışmalar 

yaptırılmış ve hareket planlarını belirlenmiştir. Bu çalışma grupları ile hedeflenen, 

sadece doğal kaynakların daha etkin ve etkili yönetimi değil, bu yapıya olan bakış 

açılarını ve davranışlarını yeni bir vizyon çerçevesinde değiştirmek olmuştur. Bütün 

çalışanların bu çerçevede belirledikleri hareket planları ile enerji kullanımı, su 
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tasarrufu, kimyasalların daha az kullanımı ve atık yönetimi gibi alanlarda proaktif 

yaklaşımlar geliştirerek çevre koruma ve kazanım doğrultusunda katkı sağlanmak 

istenmiştir. Hilton grubu, odalarda kullanılan bilgilendirme kartları ile müşterilerini 

de bu uygulamalara katılmaya davet etmekte ve bu alandaki vizyonunu ve 

yaklaşımını otel misafirleri ile olan ilişkilerine yansıtmaktadır. Bu şekilde, çevreyi 

birinci derecede etkileyen ve çevreden birinci derecede etkilenen konaklama sektörü 

için son derece önemli olan bu programın sürdürülebilirliğini ve yaygınlığını 

arttırmayı amaçlamışlardır. 

Eğitime Destek Projesi 

Bu proje ile Hilton otelleri tarafından kış aylarında birçok lise ve 

üniversitenin turizm bölümlerine yapılan ziyaretler ile, alanında uzmanlaşmış 

departman müdürlerinin ilgili derslere girerek deneyimlerini öğrenciler ile 

paylaşması amaçlanmıştır. Proje kapsamında, sektöre katkı sağlama temel amacıyla 

yapılan ziyaretler, öğrencilere kariyer danışmanlığı yapma amaçlı 

gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde geleceğin potansiyel çalışanları arasında yer alan 

öğrencilerin staj yeri ve iş bulmada yardımcı olacak bağlantılar kurmalarına, 

uzmanlaşmak istedikleri departmanları ve yapmak istedikleri işleri önceden 

belirlemelerine, kariyer planlaması yapmalarına katkı sağlanmaktadır. 

“Bright Blue Futures” Projesi 

Hilton Otelleri, toplu geleceğimizi koruyacak çözümler geliştirmek için bir iş 

mecburiyeti ve sorumluluğu olduğunu belirterek, kayıp bir nesli engellemek için 

ellerinde çok büyük bir fırsat olduğunu ve genç nesle yaşam yeteneklerini ve iş 

yerlerinde işlerine yarayabilecek eğitimleri vererek iş yaşamında başarılı olmalarını 

umduklarını belirtmişlerdir. 

Proje, Hilton Worldwide ve Uluslararası Gençlik Kuruluşu ''kayıp nesil''leri 

önlemek için sektör çapında eyleme geçiş çağrısı yapılarak başlatılmıştır. Bu soruna 

dikkat çekmek ve konuyla ilgili çözüm önerilerini masaya yatırmak isteyen Hilton 

Worldwide, International Youth Foundation (IYF) onaylı bir rapor yayınlamış ve 
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işsizlik sorunlarının çözümünde konaklama sektörünün çok önemli olduğunu 

belirtmiştir.  

IYF programları gençlerin kaliteli eğitim görmesi, işe alınabilen yetenekler 

kazanması ve sağlıklı seçimler yaparak topluluklarını geliştirmeleri için hızlandırıcı 

etki yaratmaktadırlar. Hilton Otelleri de konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği küresel 

bir gençlik hareketi olan Bright Blue Futures'un duyurusunu yapmaktadır. Projede, 

otel kaynaklarının proje yararına kullanımı ile genç nüfusun ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek için sorumlu bir şekilde çalışarak bir gençlik geliştirme programı dizayn 

etmek, uzmanlık danışmanlığı yapmak, onlara kariyer yolları çizmek ve istikrarlı bir 

şekilde gelişim elde etme adına konaklama sektöründe toplum ile ilgili ve gençliğin 

gelişmesine doğru olan hedeflerin sonuçlarını ölçmek ve kaydını tutma gibi 

çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

''Hiç Van'a Koştun Mu?'' Projesine Yardım Amaçlı Maraton Koşusu 

Projesi 

11 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen 34'üncü Geleneksel İstanbul 

Avrasya Maratonu'nda Hilton Worldwide İstanbul Otelleri'nin tüm çalışanları  

''Global Week of Service'' (Küresel Hizmet Haftası) kapsamında, çocuk ve gençlere 

yardım amaçlı kaynak yaratmak amacıyla koşuya katılmıştır. Proje kapsamında koşu 

gelirlerinin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın ''Hiç Van'a koştun mu?'' projesine 

bağışlanması hedeflenmiştir.  Hilton otelleri tarafından bağış amaçlı gerçekleştirilen 

bu kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile, sosyal refahın iyileştirilmesi için 

üzerlerine düşen görevi yerine getirmek, paydaşları ile faaliyet yürüttüğü topluma ve 

çevreye faydalı olmak içinde bulunduğu toplumda gençlerin eğitimine destek vermek 

amaçlanmıştır. 

Organik Tasarruf ve Geri Dönüşüm Projesi 

Hilton Garden Inn Konya otelinin bahçesinde A’dan Z’ye bütün sebzelerin 

yetiştirilebileceği organik ürün yetiştirme sistemi geliştirilmiş ve proje kapsamında 

yetiştirilen ürünlerin otel bünyesinde hizmet sunumunda kullanılması hedeflenmiştir. 

Proje için ayrılan ve uygulamaya geçilen 220 metrekarelik organik bahçede 
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yetiştirilen çeşitli mahsullerin müşterilere sunulması ile sağlıklı yaşam desteklenmek 

istenmektedir. Sosyal sorumluluk adı altında yapılan proje otel maliyet kalemlerinde 

bir düşüş meydana getirmiştir, diğer yandan tüketimin aşağıya çekilmesi beraberinde 

toplumun sağlıklı yaşamına da yarar sağlamaktadır.   

Organik ürün yetiştiriciliğinin yanında otelde artan yiyecekleri hayvan 

barınaklarına vererek değerlendiren Hilton Garden Inn Konya, çevre dostu bir 

yapıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca otelde kullanılan geri dönüşümlü 

malzemelerin tümü ayrı ünitelerde depolanarak belediyeye bedelsiz olarak teslim 

edilmektedir. Geri dönüşüm ve çevre sağlığına katkı sağlama amaçlı sürdürülen proje 

ile bölgedeki diğer tüm işletmelere örnek olarak bu konuya destek vermesi 

amaçlanmaktadır. 

“Yeşil Yıldız” Otel Projeleri 

Hilton Dalaman Golf Resort&Spa ve DoubleTree by Hilton Avanos 

Kapadokya otelleri ‘yeşil yıldız’ alan otelleri arasındadır. ‘Yeşil Yıldız’ Kültür ve 

Turizm Bakanlığı'nın 2006 yılında başlattığı "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri 

Projesi" kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere 

uymaları koşuluyla verilen bir çevre etiketi uygulamasıdır. ‘Yeşil Yıldız’ belgesine 

sahip olan işletmelerde işletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji 

tasarrufu sağlanır, işgücünün optimal kullanımı sağlanır, Çevreye zarar veren 

maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır, yenilebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur, geri dönüşümlü maddelerin kullanımı 

teşvik edilmiş olur, tesisler ve çevre arasındaki uyum artar, yatırımlar yapılmadan 

önce çevre duyarlı olarak planlama yapılır, pazarlama aşamasında avantaj sağlanır, 

çevresel duyarlılık konusunda bilincin artması sağlanır. İşletmeler bu doğrultuda 

‘Yeşil Yıldız’ sertifikasını alabilmek için yapmış olduğu tüm çevresel duyarlık 

faaliyetleri kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirilebilir ve çevreye 

karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirme çabası içinde olduğunu göstermiştir. 
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Ramazan Ayı Toplumsal Hassasiyet Projesi 

Doubletree By Hilton Ankara otelinin, Ramazan ayı içerisinde iftar 

yemeklerinden kazanılan net gelirin % 10'unu Çağdaş Yaşamı Destekleme 

Derneği'nin 'Bir Işık da Siz Yakın' projesine aktarması ve kişileri bu doğrultuda 

hassasiyete davet etmesi ile gerçekleştirdiği kurumları sosyal sorumluk projesidir. 

Böylece maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan çocuklara bir ışık yakmak 

amaçlanmıştır. Aynı zamanda ‘Gelin Hep Birlikte Bir Işık da Çocuklarımız İçin Biz 

Yakalım!’ Sloganı ile Ankara'da iftar yemeği yapacak kişileri ve kurumları sosyal 

sorumluk projemize destek olmaya davet ederek toplumsal önderlik görevini de 

yerine getirme çabası verilmek istenmiştir.  

“Küçük Bir Katkı İle Büyük Bir Fark” Projesi 

Hilton Worldwide İstanbul Otelleri (Hilton İstanbul, Conrad İstanbul, Hilton 

ParkSA İstanbul), ihtiyaç sahibi yüzlerce bebek ve annenin yanında olabilme amacı 

ile Türk Kızılayı’nın ‘Sevgi Bohçası’ projesine destek vermektedir.  Bu kapsamda 

Haziran 2011’de “Küçük bir Katkı, Büyük bir Fark” kampanyası başlatılmıştır. Beş 

yıl sürecek kampanyada Hilton İstanbul, Hilton ParkSA İstanbul ve Conrad İstanbul 

Otelleri’nde konaklayacak misafirlerden konaklamaları sonunda faturalarına isteğe 

bağlı olarak 2 TL eklenmesi ile toplanacak bağışlar Türk Kızılayı’nın “Sevgi 

Bohçası” projesine aktarılmasıyla gerçekleştirilecektir. Kampanyada toplanan 

bağışlarla “Sevgi Bohçası” kapsamında hastanelerde bebek sahibi olan ve maddi 

imkânsızlık içindeki yüzlerce anne ile bebeğinin temel ihtiyaçlarının karşılanması 

amaçlanmaktadır. 

Okul Yardım Projeleri (Duvarlar Renklensin) 

Hilton Conrad İstanbul’da çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen ve eğitime 

destek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesidir. Conrad İstanbul çalışanlarının 

Tuzla'daki "Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler İlköğretim Okulu"nun duvarlarını 

boyayarak gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk projesinde okulun 

duvarlarınım boyanması faaliyetinin yanı sıra “Yabancı Değiliz” müzik grubunun da 

katkılarıyla eğlence düzenlenmiştir.  
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Duvarlar renklensin sloganı ile gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk 

projesi, Hilton grubu Conrad İstanbul otelinin çalışanları ile birlikte “Global Week of 

Service” etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Yatılı 

Bölge Ortaokulu Erkek yurdunun dinlenme odası duvarlarının boyanması projesidir. 

Proje kapsamında Arnavutköy Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Yatılı Bölge Ortaokulu 

Erkek yurdunun dinlenme odası spor figürleriyle boyanarak, çocuklara enerji dolu bir 

alan oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca öğrencilerin kullanımı için 3 adet bilgisayar 

bağış yapılmıştır.  

Hilton otellerinin okul yardımı projeleri kapsamında gerçekleştirdiği bir diğer 

projede Conrad İstanbul, Hilton İstanbul ve Hilton ParkSA çalışanları Van-Çaldıran 

Fatih Sultan Mehmet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na kışa hazırlık ve kırtasiye 

setleri bağışında bulunmuşlardır.  

Toplumsal kalkınmayı hedef alarak gerçekleştirilmiş olan eğitime yönelik bu 

tür projeler ile Hilton otelleri, toplumsal sorumluluğun yerine getirilmesi aşamasında 

üzerine düşen görevi yerine getirmeyi amaçlamıştır.  

Leed Gold Sertifikası Doğa Dostu, Sosyal Açıdan Sorumlu, Uyumlu ve 

Çevreye Saygılı Yaşam Alanı Tasarı Projesi 

Projede yerel ekonomiyi desteklemek ve yakıt tüketimi kaynaklı çevre 

kirliliğini önlemek amaçlı olarak Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn otelinin 

LEED kriterlerine göre projelendirilmesi hedeflenmiştir. Dünyada sadece 15 otelin 

sahip olduğu LEED Gold sertifikası kapsamında su tüketiminden güneş enerjisinin 

kullanımına, yapının geri dönüşüm aşamalarından, kullanılan malzemelere ve iç 

mekânda kullanılan malzemelere kadar tüm faaliyetlerinde çevreci bir düşünceyle 

otel projesi oluşturulmaktadır. Sosyal sorumluluk projesi olarak 

değerlendirebileceğimiz LEED özellikleri arasında da yer alan, “%100 non smoking” 

yaklaşımı da Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn Otel’inin gerçekleştirdiği 

sorumluluk projeleri kapsamındadır. Projedeki otel tasarımın temel prensibi ise 

sosyal açıdan sorumlu, uyumlu ve çevreye saygılı yaşam alanı oluşturmaktır. Hilton 

Garden Inn İstanbul Golden Horn otelinde bu proje ile kurum olarak toplumsal ve 

çevresel sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi amaçlanmıştır. 
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Avanos İlçe Mezarlığında Gönüllü Temizlik Projesi 

Proje, Doubletree by Hilton Avanos Otel ve Avanos Belediyesi işbirliği ile 

Nevşehir'in Avanos ilçesi mezarlığında sosyal sorumluluk kapsamında yapılan 

gönüllü temizlik projesidir. Çevreye duyarlılık kapsamında Avanos ilçe mezarlığında 

yapılan temizlik projesi ile 50 kişilik bir gruptan oluşan temizlik gönüllüleri mezarlık 

girişlerinden başlayarak kuruyan otları, yol kenarında ve kabristan aralarında 

bulunan taşları temizlemiştir. 

MARRIOTT OTELLERİ KSS PROJELERİ 

Sorumluluk Kanımızda Var Projesi 

Renaissance Antalya Beach Resort & Spa Oteli ve Türk Kızılay’ı işbirliği ile 

gerçekleştirilen projede, otel bünyesinde düzenli faaliyet gösteren sosyal komite 

takım üyelerinin önderliğinde “Kan Bağışı” kampanyasına destek verilmesi 

hedeflenmiştir. Böylelikle kan ihtiyacı bulunan kişilere yardımda bulunulması 

amaçlanmaktadır. 

“Toplumda Ayak İzlerimiz” Projesi 

Dünya çapında 71 oteli bulunan The Ritz-Carlton grubu 'Toplumda Ayak 

İzleri’ adını verdiği sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında ‘Topluma Geri 

Ödeme' programı ile konuklarına, korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklar, açlara 

yardım ve doğal çevrenin korunması alanlarında faaliyet gösteren yerel 

organizasyonların aktivitelerine katılma imkânı sunmaktadır. Bu kapsamda yapılan 

faaliyetler ise Meksika Cancun'da deniz kaplumbağalarının korunmasına yardımcı 

olmaktan Almanya Berlin'de ağır hastalıklarla mücadele eden çocuklar için kurulmuş 

merkezin yenilenmesi ve çevre düzenlemesinde düzenlemelerinin yapılmasına kadar 

uzanmaktadır. “Toplumsal Ayak İzleri” ismiyle başlatılan sosyal sorumluluk 

projeleri tek bir proje olmayıp The Ritz-Carlton Hotel Company’nin vizyonu 

çerçevesinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerine ilişkin uygulamalar devam 

etmektedir.  
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“Toplumda Ayak İzlerimiz” Projesi Kapsamında 'Topluma Geri Ödeme' 

Programı Projesi 

The Ritz-Carlton İstanbul otelinin, 'Topluma Geri Ödeme' programı 

kapsamında 'Özürlüler Vakfı' işbirliği ile geliştirdiği projede, özellikle down 

sendromlu ve otistik çocukların tedavisi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Program öncesi engelli çocuklar üzerinde uzmanlaşmış bir psikologdan eğitim alan 

Sosyal Sorumluk Projeleri komitesi üyesi çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 

projede müzik terapi çalışmalarına yer verilmektedir. Bu proje ile topluma karşı olan 

sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlanmıştır. 

"Dilek Ağacı" Projesi 

The Ritz-Carlton İstanbul otelinin açıldığı Ekim 2001 tarihinden itibaren 

başlatılan ve yüzlerce çocuğa yeni yıl coşkusu yaşatan “Dilek Ağacı Projesi” 

sayesinde her yıl 55 çocuğun hayalini gerçekleştirilmektedir. 12 yıldır süregelen 

projede her yıl farklı bir okul seçilerek, okul için kurulan dilek ağacına çocuklar üç 

dileğini yazıp ağaca asmakta ve misafirler, çalışanlar ya da ziyaretçiler bu 

dileklerden en az bir tanesini yerine getirmektedir.  

Organ Bağışı Kampanyasına Destek Projesi 

Kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirilebilecek olan The 

Ritz-Carlton İstanbul otelinin toplumsal duyarlılık sağlamak amacıyla Memorial 

Sağlık Grubu tarafından başlatılan organ bağışı kampanyasına vermiş olduğu 

destektir. The Ritz-Carlton İstanbul Genel Müdürü öncülüğünde kurum yöneticileri 

ve personelin organlarını bağışlayarak bu sosyal sorumluluk kampanyasına katkıda 

bulunmuşlardır. Bu proje ile The Ritz-Carlton İstanbul oteli ülkemizdeki organ 

bağışının yetersizliği nedeniyle organ bağışı kampanyasına destek vererek 

toplumdaki farkındalığı artırmak, insanları bilgilendirmek ve gerekli bakış açısını 

oluşturmak amaçlanmıştır. 

 

 



73 

 

Bireysel Gelişim Projesine Destek  

The Ritz-Carlton İstanbul oteli ve Türkiye İnsan Kaynakları Vakfının işbirliği 

ile “Bireysel Gelişim Projesi” dâhilinde gerçekleştirilmiş bir projedir. “Bireysel 

Gelişim Projesi” Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı tarafından başlatılan ve 

eğitimlerine proje dâhilinde devam eden maddi olanakları sınırlı başarılı öğrencilere 

pek çok olanak sağlayan bir projedir. The Ritz-Carlton İstanbul ve TIKAV işbirliği 

çerçevesinde 'Bireysel Gelişim Projesi’ne destek olmak amacı ile The Ritz-Carlton 

İstanbul otelinin dört üniversite öğrencisini İngilizce dil eğitimi alması için 

Kanada’ya göndermesiyle gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesidir. 

Ağaçlandırma Projesi 

The Ritz-Carlton İstanbul otelinin “Toplumda Ayak İzlerimiz” başlığı altında 

gerçekleştirmiş olduğu bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje kapsamında The Ritz-

Carlton İstanbul otelinin Ayazağa’da gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk etkinliğinde 

otel çalışanlarının 50 fidanı doğayla buluşturmasıyla gerçekleştirilmiştir. Böylelikle 

oteli işletmesi çevre bilincinin önemine dikkat çekmiş ve sürdürülebilir çevreye katı 

sağlamayı amaçlamıştır. 

100 Çocuk 1000 Renk Resim Sergisine Destek Projesi 

Geleneksel Dilek Ağacı Projesinin devamı niteliğinde, The Ritz-Carlton 

İstanbul otelinin  işbirliği içerisinde olduğu vakıflar aracılığı ile 100 Çocuk 1000 

Renk Resim Sergisi’ni desteklemesi ile gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesi 

olan etkinlik kapsamında öğrencilerin resimleri The Ritz-Carlton İstanbul Bozcaada 

Salonu’nda sergilenmiştir. Eğitim ve kültür-sanat alanında yapılan bir sosyal 

sorumluluk projesi olarak değerlendirebileceğimiz çalışma ile The Ritz-Carlton 

İstanbul oteli, çocukların yeteneklerinin sergilenmesine katkıda bulunarak toplumsal 

sorumluluğunu yerine getirmeyi amaçlamaktadır. 

Temel Mutfak ve Pirinç Kullanımı Eğitimi Kapsamında Yarışma Projesi 

İstanbul Marriott Hotel Asia, Chef’s İstanbul Yemek Okulu ve USA Rice 

Federation’ın ortaklaşa düzenledikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, aşçılık 
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eğitimi alan öğrencilere yönelik olarak pilav yarışması etkinliği düzenlenmektedir. 

Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Aktif İstihdam 

Projesi”nde yer almış 4 başarılı öğrencinin, Chef’s İstanbul Yemek Okulunda ve 

İstanbul Marriott Hotel Asia’nın mutfağında 4 hafta boyunca temel mutfak ve pirinç 

kullanımı eğitimi alması ile başlatılmıştır. Programda öğrenilen bilgilerin pratiğe 

aktarılması amacıyla İstanbul Marriott Hotel Asia’da düzenlenen yarışmada 

öğrenciler ustalıklarını sergilemiş ve dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller 

verilmiştir. Eğitim alanında yapılan bir sosyal sorumluluk projesi olarak 

değerlendirebileceğimiz çalışmada Marriott otelleri, çocukların yeteneklerini 

sergilenmesine katkıda bulunarak toplumsal sorumluluğunu yerine getirmeyi 

amaçlamıştır. 

 

MOVENPICK OTELLERİ KSS PROJELERİ 

Çocuk Esirgeme Kurumuna Yardım Projesi 

Mövenpick Hotel İzmir’in kurumsal olarak ve çalışanları bazında “Kendimiz, 

sevdiklerimiz ve yarınlarımız için ne yapıyoruz” sloganı ile farklı alanlarda 

projelendirdiği çalışmalardan biridir. Mövenpick Hotel İzmir, Sosyal Hizmetler 

Çocuk Esirgeme Kurumu Karşıyaka Çocuk Yuvasında ihtiyaç duyulan çocukların 

hafta sonları ziyaretçileri ile buluşabilecekleri bir kahvaltı salonunun oluşturulmasını 

üstlenmiştir. Mövenpick Hotel İzmir, bu sosyal sorumluluk faaliyeti ile, hizmet 

verdiği bölgenin değerlerine katkıda bulunmayı amaçlamıştır. 

Doğaya 1000 Fidan Projesi 

Projede, Ege Orman Vakfı ile işbirliği yapılarak, Seferihisar-Kavakdere 

ağaçlandırma sahasında fidanlık korusu oluşturulması amaçlanmıştır. Mövenpick 

Hotel İzmir yönetici ve çalışanları proje kapsamında toplam 4000 fidanlık bir koru 

oluşturmuştur. Geleneksel hale getirilen uygulamada, 1000’er fidanlık koruların 

oluşturulması öngörülmüş ve projenin ilerleyen yıllarda da devam edeceğinin 

taahhüdü verilmiştir. Proje ile doğaya verilen tahribatın onarılması ve doğaya olan 

borcun ödenmesi, ayrıca diğer işletmelere örnek olunması amaçlanmıştır. 
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İşitme Engelliler İçin Engellerin Kaldırılması Projesi 

Mövenpick Hotel İzmir’in işitme engelliler için otelin balo salonunda, 

lobisinde ve diğer alanlarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirmesini kapsayan projede 

İndüksiyon döngü sistemleri sayesinde konuşan kişilerin elektromanyetik dalgalar 

aracılığıyla sesinin doğrudan işitme cihazına iletilmesi ile işitme engellilerin, 

çevresel faktörlerden etkilenmeden kolaylıkla iletişim kurabilmeleri sağlanmıştır. 

Yaklaşık 3 milyon kişinin işitme cihazı kullandığı ülkemizde,  indüksiyon döngü 

sistemleri gibi mekânsal çözümlerin yaygınlaşması, işitme engellilerin ekonomik ve 

sosyal yaşama dâhil edilmesi bakımından proje büyük önem taşımaktadır. Engelli 

vatandaşların haklarına saygı doğrultusunda gerçekleştirilen bu duyarlılık projesi ile 

Mövenpick Hotel İzmir, herkese eşit olarak aynı hizmeti vermeyi ve bu tasarı ile 

örnek ve öncü olmayı amaçlamıştır. 

“Eğitime Yardım Eli” Projeleri 

Mövenpick Hotel İzmir’in sürdürülebilirlik programı çerçevesinde ve sosyal 

sorumluluk projesi kapsamında iki okula yapmış olduğu yardım projeleridir. 

Mövenpick Hotel İzmir’in Mehmetçik İlköğretim ve Konak Başöğretmen İlköğretim 

okullarına, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha iyi bir şekilde sürdürmelerini 

sağlamak için kütüphane, bilgisayar, projeksiyon cihazı ve kırtasiye ürünleri yardımı 

ile gerçekleştirdiği projelerdir. Mövenpick Hotel İzmir genel müdürü ve otelin tüm 

departman müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonlar ile hem 

sürdürülebilirlik ve ekonomik olarak otele fayda sağlamayı hem de kurumsal sosyal 

sorumluluk çerçevesinde toplumun ihtiyaçlarına ve taleplerine duyarlılık göstererek 

destek olmayı amaçlamışlardır.  

"Geleceğin Turizmci Kızları" Projesi 

Mövenpick Hotel İstanbul’un kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında 10 

turizm öğrencisinin eğitimini üstlenerek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin, 

çağdaş topluma ulaşmak için yaptığı çalışmaları desteklediği bir projedir. Bu proje 

kapsamında 9-12 yaş arası çocuklar arasında yeni yıl temalı resim yarışması ve 

Mövenpick Hotel İstanbul Balo Salonu'nda bir parti programı düzenlenmiştir.  
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THE REZİDOR OTEL GRUBU KSS PROJELERİ 

“Yeşil Anahtar” Kapsamı Projeleri 

Yeşil Anahtar çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek 

destekleyen, iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda 

bulunmayı amaçlayan uluslararası bir eko-etiketidir. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı 

(TÜRÇEV) tarafından uygulamaya konulan, Çevreyle ilgili enerji, su tasarrufu, atık 

yönetimi, çevre yönetimi gibi konuları içeren Yeşil Anahtar sertifikasına sahip olan 

Radisson Blu Bosphorus Hotel İstanbul bu sertifika ile sosyal sorumluluk 

duyarlılığını göstermektedir.  

Radisson Blu Bosphorus Hotel İstanbul, Türk Kızılay’ı işbirliği ile kan 

bağışı, Türkiye Doğu Anadolu bölgesi için kitap toplama, atık pil toplama, yoksullar 

için ilaç ve hemşirelik sağlayan bir vakıf için atık kâğıtlar toplama, Ortaköy’de bir 

lise binası boyama, odalara su tasarrufu kartı yerleştirme gibi sosyal sorumluluk 

projelerini de gerçekleştirmiştir. 

Kan Bağışı Projeleri 
Radisson Blu Conference & Airport Hotel İstanbul ve Radisson Blu 

Bosphorus Hotel İstanbul’da, tüm personel ve otel misafirlerinin de katılımı ile 

sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen kan bağışı aktiviteleridir. Proje 

kapsamında, Radisson Blu Conference & Airport Hotel İstanbul ve Radisson Blu 

Bosphorus Hotel İstanbul Kızılay'ın lokal kan bankası rezervlerini arttırmak için kan 

bağışı aktivitesi düzenlemiştir. Radisson Blu Conference & Airport Hotel İstanbul ve 

Radisson Blu Bosphorus Hotel İstanbul, bu sosyal sorumluluk kapsamında 

gerçekleştirdikleri bu aktiviteler ile ülke genelinde tüm otellere örnek olarak farklı 

otellerinde kan bağışı aktivitesine katılmalarını teşvik etmeyi amaçlamışlardır. 

Eğitime Katkı Projesi 
Rezidor Hotel Grubunun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Radisson 

Blu Conference & Airport Hotel, İstanbul ve Radisson Blu Bosphorus Hotel ekibinin 

çalışanlarının, eğitime destek amaçlı gerçekleştirdiği projelerdir. Proje çerçevesinde, 

Radisson Blu Bosphorus Hotel çalışanlarının katılımı ile Ortaköy'deki Zübeyde 
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Hanım Kız Meslek Lisesi'nin duvarlarının boyanması faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

Radisson Blu Conference & Airport Hotel İstanbul ise çalışanlarının katılımı ile 

sosyal sorumluluk kapsamında Tayfur Sökmen İlkokulu bahçe duvarlarının 

boyanması faaliyetini gerçekleştirmiştir. Rezidor Hotel Grubu otellerinin 

gerçekleştirdiği bu faaliyetlerde öğrencilerin daha iyi bir ortamda başarılı bir öğretim 

görmelerine katkı sağlama amaçlanmıştır.  

Plastik Kapak Toplama Projesi 
Radisson Blu Conference&Airport Hotel İstanbul otelinin, sosyal sorumluluk 

kapsamında başlattığı bir projedir. Otelde çıkan plastik kapaklar ve misafirlerin, 

çalışanların evlerinde bulunan plastik kapakları atmayarak otel aracılığı ile 

toplanması projesidir. Farklı tarihlerde benzer aktivitelerle 2 ayrı kapak toplama 

kampanyası gerçekleştiren Radisson Blu Conference & Airport Hotel İstanbul ilk 

olarak toplanan kapaklar ile Sevgi Mağazası Derneği aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine 

sağlık malzemesi satın almıştır. İkincisinde ise toplanan kapaklar ile Ataşehir 

Belediyesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Bir 

Engelliye Bir Tekerlekli Sandalye’ kampanyasına destek olunmuştur. Bu projeler ile 

Radisson Blu Conference & Airport Hotel İstanbul, insanlara sosyal sorumlulukları 

çerçevesinde toplumsal kalkınmayı ve toplumsal yardımlaşmayı teşvik etmeyi 

amaçlamıştır. 

Bu projeye benzer bir uygulama ile Radisson Blu Conference & Airport 

Hotel İstanbul Otelin belirli bölgelerine konulan plastik ve diğer çöplerin 

ayrıştırılmasını sağlayan plastik atık kutuları yardımı ile oteldeki plastiklerin 

toplanmasını sağlamaktadır. Plastik şişelerin 5000 yılda yok olmasına dikkat çeken 

Radisson Blu Conference & Airport Hotel İstanbul, doğaya karşı duyulan 

sorumluluğu öne plana çıkarmayı amaçlamıştır.  

Kıyafet ve Kitap Projesi 

Radisson Blu Conference & Airport Hotel İstanbul’un kurumsal sosyal 

sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiği ikinci el kitap ve kıyafet toplama projesidir. 

Radisson Blu Conference & Airport Hotel İstanbul, Otel bünyesinde ikinci el 

kullanılabilir durumda giyim eşyaları ve kitap toplayarak ihtiyaç sahipleri talepleri 
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doğrultusunda veya semt muhtarlarıyla ve çeşitli vakıf yetkilileri aracılığı ile 

belirlenen ilgili eşyalara gereksinim duyan ailelere ve okullara yardım edilmesi ile 

gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesidir. Proje kapsamında toplanan eşyalar ile 

birçok aileye yardım edilmiştir. Bu proje ile Radisson Blu Conference & Airport 

Hotel İstanbul gerçekleştirmiş olduğu bu toplumsal sosyal sorumluluk projesi ile 

insanlarda, toplumsal kalkınma ve toplumsal yardımlaşma bilincini oluşturmayı ve 

geliştirmeyi amaçlamıştır.  

SWISSOTELLERİ KSS PROJELERİ 

Sanat Etkinlikleri Projesi 

Swissotel Büyük Efes, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sanatsal 

kokteyllere, kültür ve sanat seminerlerine, sanat turlarına, sanat söyleşilerine ve genç, 

yetenekli sanatçıların eserlerinin sergilenmesine ev sahipliği yapmakta ve bu konuda 

farklı projeler gerçekleştirmektedir. Swissotel bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile 

kültürel-sanatsal aktiviteleri ve eserleri otel misafirlerinin erişimine sunarak şehrin 

kültür mirasının zenginleşmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sanatsal 

içeriği ve mimari yapısı ile dikkat çeken Swissotel Büyük Efes, yıllar önce başlamış 

olduğu sanat etkinliklerini yeni bir boyuta taşıyarak bir süreklilik oluşturacak şekilde 

sanatta sosyal sorumluluk projesi kapsamında sergi salonlarında her yıl bir 

üniversiteyi ağırlayarak sanat alanındaki çalışmaları ve sanata olan desteğini 

sürdürmeyi hedeflemektedir. 

Komşular Partisi Projesi 

Proje, Swissotel Ankara’nın, otelin etrafındaki ilk halkada ikamet eden 

komşuları bir araya getirmek için düzenlemiş olduğu bir etkinliktir. Swissotelin 

sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği etkinlik, otel çevresinde ikamet 

eden aileler ve işyerlerinden 400 davetlinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Swissotel 

Ankara, Türk gelenek ve göreneklerinde iyi komşuluk ilişkilerinin çok önemli 

olduğu bilinci ile otel çevresinde ikamet eden aileler ve işyerlerinde çalışanları bir 

araya getirerek onları tanıştırmayı ve güçlü dostluk ilişkileri kurmalarını sağlamayı 
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amaçlamaktadır. Böylelikle ilgili bölgenin kalkınmasına ve hak ettiği değere 

ulaşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. 

“Geleceğe 20 Açı” Projesi 

Swissotel The Bosphorus İstanbul ve AÇEV işbirliği ile gerçekleştirilen 

projede ailelere okul öncesi çocuk eğitiminin önemi vurgulanmıştır. Şişli 

Belediyesi’nin de destek verdiği projede, 20 ünlü Türk resim ve heykel sanatçısının 

yapmış olduğu “Açı” formundaki eserlerin İstanbul’un çeşitli yerlerinde sergilenmesi 

ve proje kapsamında hazırlanan sanat eserlerinin, açık arttırma ile satılarak ve 

buradan elde edilen gelirin AÇEV’in okul öncesi eğitim için gerçekleştirdiği 

faaliyetlerde kullanılması amaçlanmıştır. AÇEV’e destek amaçlı proje ile Swissotel 

The Bosphorus İstanbul, hem sanata hem de eğitime katkı sağlayarak, toplumsal 

beklentilere yönelik sosyal sorumluluğunu yerine getirmeyi amaçlamıştır. 

Turizm Öğrencileri İle Söyleşi Projesi 

Proje, Swissotel Grand Efes genel müdürünün, Turizm ve Otel İşletmeciliği 

öğrencileriyle buluştuğu bir söyleşi etkinliğidir. Swissotel Grand Efes genel müdürü, 

sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir Üniversitesi Turizm ve Otel 

İşletmeciliği Bölümü öğrencilerine ders vermiş ve önemli tavsiyelerde bulunmuştur. 

Öğrencilere kariyerlerinin başında ne yapmaları, ne tür kuruluşlarda deneyim 

kazanmaları gerektiği ve kariyer planlaması hakkında bilgi vererek tavsiyelerde 

bulunmuş ve öğrencilerin sorularını yanıtlamıştır. Gerçekleştirilen söyleşi ile 

Swissotel Grand Efes genel müdürünün vermiş olduğu bilgi ve tavsiyeler 

doğrultusunda, öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin vizyonunun 

gelişmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Görme Engelli Çocuklar İçin Çocuk Festivali Projesi 

Swissotel Grand Efes ve 'Dream Workers' ekibinin işbirliği ile görme engelli 

çocuklar yararına düzenlenen projede Çağdaş Drama Derneğinin ve Saysen Aktivite 

Merkezi'nin katılımı ile ‘Engelleri Kaldıralım Topluma Kazandıralım' sloganı ile 

engelli çocuklar için çok renkli aktivitelerin yer aldığı çocuk festivali etkinliği yer 



80 

 

almaktadır. Swissotel Grand Efes yönetimi ve 'Dream Workers' ekibi bu çalışma ile 

İzmir halkının sosyal sorumluluk bilinci kazanmasını ve bu bilincin gelişmesini, 

görme engelli çocukların toplumda kabul görmesini ve diğer çocuklarla 

kaynaşabilmelerini amaçlamıştır. 

Kan Bağışı Projesi 

Proje kapsamında, Swissotel Ankara ile Türk Kızılay’ı işbirliği yaparak otel 

personelinin kan bağışı yapması hedeflenmiştir. Swissotel Ankara’da gerçekleştirilen 

kan bağışı etkinliği, Türk Kızılay’ı görevlilerinin düzenledikleri bir seminerle, otel 

çalışanlarına bilgi vermesi ve seminerin ardından otel çalışanlarının, toplumsal 

sorumluluk projesi çerçevesinde kan bağışında bulunması ile gerçekleştirilmiştir. 

Mustafa’nın Okul Engelini Kaldırmaya Yönelik Proje 

Swissotel Ankara’nın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 

gerçekleştirdiği projede, doğuştan omurilik felçli engelli Mustafa’nın önündeki 

eğitim engelinin kaldırılmasına yönelik olarak öğrenciye yardım edilmiştir. 

Elmadağ’da yaşayan ve doğuştan omurilik felçli olması nedeniyle ilköğretimi 

annesinin sırtında taşınarak tamamlayabilen 17 yaşındaki Mustafa Katip’in liseye 

gidebilmesi ve eğitimine kaldığı yerden devam edebilmesi için Swissotel Ankara 

çalışanlarının, Mustafa’ya akülü araç yardımında bulunarak gerçekleştirdiği proje ile 

Swissotel Ankara, toplumsal bir beklentiye cevap vererek kurumsal vatandaşlık 

görevini yerine getirmeyi amaçlamıştır. 

Su Operatörleri Eğitimi Projesi 

Projede, Swissotel Ankara Sağlık Bakanlığı’nın yüzme havuzlarında 

uygulanması gereken sağlık esasları ve şartları hakkında yayınladığı yönetmelik 

gereği, açık ve kapalı yüzme havuzlarının hijyenik şartlara uygunluğu, havuz suyu 

kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi gibi havuz suyu 

operatörleri tarafından yürütülecek yeni faaliyetlerin eğitimleri için ev sahipliği 

yapmıştır. Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyet ile 

toplum sağlığına yönelik iyileşmeyi desteklemek amaçlanmıştır. 
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DEDEMAN OTELLERİNİN KSS PROLERİ 

11.11.2011 Tarihinde Doğan Bebeklere Yönelik Proje 

Dedeman otellerinin Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, 

Erzurum, Konya, Rize, Nevşehir ve Zonguldak olmak üzere otellerinin bulunduğu 

toplam 11 şehirde, 11.11.2011 tarihinde doğan bebekler için yaptığı sosyal 

sorumluluk projesidir. Dedeman Otelleri 11.11.11 tarihinde 11 farklı ilde belirlenen 

devlet hastanelerinde, saat 11: 00’de dünyaya gelen bebeklere nakit para yardımı ve 

özel hediyeler vermiştir. Ayrıca proje kapsamında, bebeklerin 11 yaşına gelinceye 

kadar doğum günlerini aileleriyle birlikte otelde ücretsiz olarak geçirmeleri taahhüdü 

verilmiştir.   

Şam’da Çocuklara Özel Davet Projesi 

Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde faaliyet gösteren Dedeman 

Damascus’un Ammal Vakfı’yla birlikte gerçekleştirdiği bir sosyal sorumluluk 

projesidir. “Dedeman mutlu anlar yaratır” sloganı ile gerçekleştirilen faaliyet, engelli 

çocukların aileleri ve eğitmenleriyle birlikte ağırlandığı öğle yemeği aktivitesi ve 

çocuklar için çizgi film karakterlerinin başrolde olduğu çeşitli aktiviteler ile 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilmiş olan bu toplumsal sosyal sorumluluk projesi ile 

Dedeman otelleri çocuklara mutlu anlar yaşatmayı amaçlamıştır. 

Huzur Evi Sakinlerine İftar Yemeği Projesi 

Projede, Dedeman Antalya Otel’i, Fethi Bayçın Huzurevi sakinleri olan 60 

yaşlıyı aynı sofrada buluşturmuştur. Düzenlenen iftar yemeği organizasyonunu 

geleneksel hale getirmiş olan Dedeman Antalya Oteli huzurevinde kalan anne ve 

babaların sorumluluklarını paylaşmayı ve gerçekleştirdikleri bu sosyal sorumluluk 

organizasyonu ile diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olmayı amaçlamıştır. 

“Yaşlıları Evlerinde Ziyaret" Projesi 

Dedeman İstanbul Otelinin kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında 

gerçekleştirdiği huzurevi ziyareti projesidir. Proje kapsamında Dedeman İstanbul 
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Oteli, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Etiler Dinlenme ve Bakımevi'ne 

ziyaret gerçekleştirmiştir. Dedeman İstanbul Oteli çalışanlarının katılımı ve özel 

ikramlarla gerçekleştirilen ziyarette, ömürlerinin büyük kısmını topluma ve ülkeye 

hizmetle geçirmiş insanların yaşlandıkları huzurevinde, yalnız olmadıklarını 

göstermek amaçlanmıştır. 

“Yeşil Yıldız” Projesi 

‘Yeşil Yıldız’ Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2006 yılında başlattığı 

"Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri Projesi" kapsamında Bakanlık belgeli 

konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen bir çevre 

etiketi uygulamasıdır. Dedeman Şanlıurfa, elektrik, su ve enerji kullanımında tasarruf 

uygulamalarını, çevreye zararlı maddelerin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji 

verimliliğinin arttırılmasını, tesisin çevreye uyumu ve duyarlılık konularında 

çalışanların bilinçlendirilmesini ve eğitimini sağlamayı amaçlayarak bu süreci 

başarıyla gerçekleştirmiştir.  Çalışmalar sonucunda Dedeman Şanlıurfa T.C. Kültür 

ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yeşil Yıldız” belgesi almaya layık görülmüştür. 

Gerekli modernizasyonları gerçekleştirerek uygun koşulları sağlayan Dedeman 

Şanlıurfa’nın,  bu doğrultuda ‘Yeşil Yıldız’ sertifikasını alabilmek için yapmış 

olduğu tüm çevresel duyarlık faaliyetleri kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında 

değerlendirilebilir.  

İftar Sofraları İle Bağış Projesi 

Proje, Ramazan ayı boyunca Dedeman İstanbul’da iftar açacak her misafir 

adına Dedeman İstanbul otelinin kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında bağış 

yapmasını kapsamaktadır. Dedeman İstanbul, Ramazan ayı boyunca iftar 

programında ağırlayacağı her misafiri için Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar 

Vakfı’na belirli bir miktarda bağış yapmaktadır. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 

Kurumu ile yaptığı bir protokol ile hizmetlerine devam eden Türkiye Korunmaya 

Muhtaç Çocuklar Vakfı’nın çatısı altında Çocukköyü’ne katkı sağlayacak bu projeyle 

Dedeman İstanbul, misafirlerinin de bu projeye destek sağlamasına imkân tanımıştır.  
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Kan Bağışı Kampanyası Projesi 

Dedeman Şanlıurfa Oteli ve Türk Kızılay’ı işbirliği ile gerçekleştirilen 

projede otel müdürleri önderliğinde, “Sorumluluk Kanımızda Var” sloganı ile otel 

çalışanlarının “Kan Bağışı” kampanyasına destek vermesi hedeflenmiştir. Proje ile 

Dedeman Şanlıurfa otelinin sosyal sorumluluk konusunda farkındalık oluşturması ve 

üzerine düşen toplumsal sosyal sorumluluk görevini gerçekleştirmesi amaçlanmıştır.  

Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Projesi 

Dedeman Holding yönetim kurulu tarafından yürütülen proje kapsamında, 

farklı sektörlerde faaliyet gösteren grubun toplumsal katkı sağlaması için genç 

araştırmacıların desteklenmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında yönetim kurulu her 

yıl araştırma konularını belirlemekte ve genç araştırmacıların ilgili konularda 

çalışmalar yapmasını sağlamak için çeşitli ödüller taahhüt etmektedir. Proje 

kapsamında yarışma olarak düzenlenen etkinlikte yönetim kurulunun belirlenen 

alanda uzman kişilerden seçtiği komisyon yarışmaya katılan araştırmaları 

değerlendirerek ilk üç araştırmayı seçmektedir. Seçilen araştırmalara da belirli 

miktarlarda maddi ödül sunulmaktadır.  

 Mehmet Kemal Dedeman Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile 

akademik araştırmaların teşvik edilmesi yoluyla bilime katkı sağlanması ve 

araştırmaların uygulamaya dönüştürülmesi ile toplumsal katkıların gerçekleştirilmesi 

planlanmıştır.  

RIXOS OTELLERİ KSS PROJELERİ  

Deprem Yardım Projesi 

Proje, Rixos Otellerinin Van'da meydana gelen depremin ardından yaraların 

sarılması için gerçekleştirdiği bir projedir. Rixos otelleri, kurumsal sosyal 

sorumluluk çerçevesinde, deprem bölgesinde ihtiyacı olanlara çadır, yatak, yorgan, 

mutfak ve banyo araç gereçleri, kuru gıda, genel ve sıhhi temizlik maddesi, kıyafet 

gibi yardım desteği sağlamıştır. Gerçekleştirilen yardım faaliyetleri kapsamında 

Rixos Tekirova ise zor günler geçiren depremzedelere kapılarını açarak 155 



84 

 

depremzedeyi ağırlamış ve depremzedelerin rehabilitasyonlarına katkı sağlamıştır. 

Rixos otelleri proje kapsamında farklı organizasyonlarla, depremzedelere yönelik 

yapmış olduğu yardımlarla amaç edindiği toplumsal sorumlulukları yerine 

getirmiştir. 

Sabun Projesi 

Rixos otelleri ve Skal Uluslararası Antalya Kulübü ve Uluslararası Executive 

Housekeepers Derneği Türkiye (IEHA) önderliğinde gerçekleştirilen projede atık 

sabunların toplanıp geri dönüşümünün sağlanması ve ihtiyacı olan okul ve yuvalara 

dağıtılması ile 'Sabun Projesi'nin desteklenmesi hedeflenmiştir. Nitekim proje 

kapsamında, konaklama tesislerinden toplanan atık sabunlar yeniden işlenerek 

Antalya ve çevresindeki cezaevleri, yetim yurtları, görme engelliler dernekleri, 

okulları ve ilköğretim okullarına dağıtılmaktadır. Projede ayrıca otel işletmelerinin 

belli başlı atıkları arasında yer alan sabunların değerlendirilerek geri dönüşümünün 

sağlanması ile çocuklarda kişisel hijyen bilincinin gelişmesi hedeflenmektedir. Rixos 

Hotels'in de yer aldığı proje, sabunların geri dönüşümü ile çevre bilincinin 

oluşturulması ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması amacı taşımaktadır. 

Rixos Cup Sponsorluk Projesi 

Rixos otellerinin kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında sponsor olduğu bir 

spor organizasyonu etkinliğidir. Türk basketbolunun en iyi 4 takımının katılımıyla 

gerçekleştirilen, Rixos otellerinin sponsor olduğu Uluslararası Rixos Cup Basketbol 

Turnuvası organizasyonu ile Türkiye’de spor kültürünün arzu edilen seviyeye 

ulaştırılması hedeflenmiştir.  Organizasyonun sahibi konumundaki Rixos otel 

grubunun söz konusu organizasyondaki temel amacı Antalya basketbolunun 

gelişmesine katkıda bulunmak ve Antalya’yı basketbol kenti yapmaktır. Ayrıca, 

Türkiye’de spor faaliyetleri gerçekleştirenlerin sponsor bulamamaktan şikayetçi 

olması nedeni ile bu sorunların çözümünü teşvik edici olmak amaçlamaktadır.   
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ANEMON OTELLERİ KSS PROJELERİ 

Antik Kazılar Projesi 

Anemon Otelleri bu kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında 

arkeolojik bölgelerde gerçekleştirilen antik kazıların sponsorluğunu üstlenmiştir. 

Projede, Kütahya ili Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve ikinci Efes olarak 

nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti ve Manisa ili Yuntdağı yöresindeki 3000 yıllık 

Aigai antik kenti kazılarına destek verilmiştir. Antik dönem medeniyetlerinin 

günümüze ulaşan tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, yaşatılması ve gelecek 

kuşaklara aktarılmasını amaçlayan proje ile Türkiye’nin değerlerinin gün ışığına 

çıkmasına ve korunmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir.  

 Türk Sporuna ve Türk Gençliğine Destek Projesi 

Anemon Otelleri’nin kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında 

gerçekleştirdiği proje ile, Anemon Otelleri Spor Kulübü voleybol takımı kurularak 

Türk sporuna katkı sağlanması hedeflenmiştir. Türk sporuna ve gençliğine destek 

verecek olan projede Anemon Otelleri Spor Kulübü yeni bir yapılanmaya giderek, 

Bölgesel Bayanlar Voleybol takımına alt yapı oluşturmak için A genç, yıldız, 

küçükler ve mini voleybol branşları oluşturmuştur. Bu sayede Anemon Otelleri Spor 

Kulübü voleybol branşında ülkemizin gelecek sporcularını yetiştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

DİVAN OTELLERİ KSS PROJELERİ 

Lösev’e Destek Projesi 

Kurumsal sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde LÖSEV’e destek veren 

Divan Ankara otelinin yapmış olduğu projedir. Otelciliğe ilgi duyan ve lösemi 

tedavisi gören dokuz çocuk misafirin katıldığı etkinlikte otel genel müdürü ve 

departman müdürleri çocuklara otelcilik sektörü ve Divan Ankara’yla ilgili bilgiler 

sunmuştur. Özel olarak hazırlanan ikramlarla gerçekleştirilen etkinlikte Divan 

Ankara Otel, küçük misafirlere ilgi duydukları departmanları gezdirerek güzel bir 
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gün geçirmelerini sağlamıştır. Proje ile lösemili çocukların eğitimlerine ve tedavi 

süreçlerine katkıda bulunma amaçlanmıştır. 

CRYSTAL OTEL GRUBU KSS PROJELERİ 

“Yeşil Yıldız” Projesi 

‘Yeşil Yıldız’ Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2006 yılında başlattığı 

"Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri Projesi" kapsamında Bakanlık belgeli 

konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen bir çevre 

etiketi uygulamasıdır. Elektrik, su ve enerji kullanımında tasarruf uygulamalarını, 

çevreye zararlı maddelerin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin 

arttırılmasını, tesisin çevreye uyumu ve duyarlılık konularında çalışanların 

bilinçlendirilmesini ve eğitimini sağlamayı amaçlayan uygulamayı başarıyla 

gerçekleştiren Crystal Otel Grubu’na yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından ‘yeşil yıldız’ belgesi verilmiştir.  

Crsytal Flora Beach Resort - Beldibi, Crystal Deluxe Resort & Spa - Kemer, 

Crystal Family Resort & Spa - Belek, Crystal Paraiso Verde Resort & Spa - Belek, 

Crystal Sunrise Queen Luxury Resort & Spa - Side otelleri Yeşil Yıldız alan Crystal 

otelleridir.  

Deprem Yardım Projesi 

Crystal otellerinin sosyal sorumluluk kapsamında Van’da gerçekleşen deprem 

felaketi sonrası yaraların sarılması amaçlı gerçekleştirmiş olduğu projedir. Projede, 

Crystal otelleri grubu bünyesindeki Crystal Sunrise Queen Luxury Resort &Spa oteli, 

otel misafirleri ve otel çalışanlarının katılımı ile deprem bölgesine battaniye ve 

kıyafet yardımı kampanyası başlatmıştır. Proje kapsamında otel misafirlerinin 

kampanyaya ilgisini artırabilmek için otelin belirli bölgelerinde deprem ve yardım 

kampanyası ile bildiriler yayınlanmıştır. Toplanan yardımlar Side Belediyesi aracılığı 

ile deprem bölgesine gönderilmiştir. Crystal Sunrise Queen Luxury Resort &Spa 

oteli, gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile otel çalışanlarına ve 
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misafirlerine toplumsal yardımlaşma bilinci kazandırarak, diğer kurumlara örnek bir 

davranış sergilemeyi amaçlamıştır. 

“O Köy Bizim Köyümüzdür” Projesi 

Crystal otel gurubunun Manavgat’a bağlı Yavrudoğan köyünün kanalizasyon 

sorunun çözümüne yönelik olarak gerçekleştirdiği proje kapsamında, atık sorunun 

çözümüne yönelik olarak köye bir vidanjör hediye edilmiştir. Gerçekleştirilen 

kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında Crystal otel gurubu, insan sağlığı için tehdit 

oluşturan sorunun çözülmesine katkı sağlayarak üzerine düşen toplumsal 

sorumluluğu yerine getirmiştir ve bu şekilde toplumsal kalkınmayı desteklemeyi 

amaçlamıştır.  

Huzurevi Sakinlerine Tatil Projesi 

Crystal Otellerinin Adana Huzurevi yaşlılarına yönelik, Kemer'deki Crystal 

De Luxe Resort & Spa otelinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi 

kapsamında düzenlediği organizasyonda Adana Huzurevi'nden gelen 29 kişilik 

gruba, Kemer'deki Crystal De Luxe Resort & Spa otelinde 5 gün süren bir 

konaklama imkânı sunulmuştur. Adana Huzurevi yaşlılarına konaklama imkânı veren 

Crystal Otelleri bu proje ile az bir sürede olsa yaşlıların sorumluluğunu üstlenerek 

toplumsal görevini yerine getirmeyi amaçlamıştır. 

Yukarıda ikincil veri kaynaklarının taranması sonucunda elde edilen zincir 

otel işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında ortaya koyduğu 

projelendirilmiş fikirlerin bilimsel anlamda değerlendirilmesi adına aşağıdaki 

tablolar oluşturulmuştur. Bu kapsamda, projelerin hangi kurumsal sosyal sorumluluk 

başlığı altında toplandığı, hangi grubun hangi nitelikte faaliyetleri gerçekleştirdiği, 

projeler ile ne tür katkılar sağlanmak istendiği ve projelerin uygulama şekilleri nasıl 

olduğu vb. gibi sonuçlar ortaya konmaya çalışılmıştır.  
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Tablo 2. Accor Otellerinin Projelerine İlişkin Genel Değerlendirme 

Gerçekleştiren 
kuruluş Projenin adı 

Proje Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Faaliyetler 

Niteliği Uygulama şekli Katkısı Projelerle İlgili Genel 
Değerlendirme 

A
C

C
O

R
 O

TE
LL

ER
İ 

“Koza” Projesi 
   

GAP bölgesi öğrencilerine 
mesleki staj imkanı Gönüllülük 

Öğrencilere sektör lideri 
işletmelerde staj olanağı 
verilmesi 

Toplumun geleceği olan 
öğrencilere entelektüel 
destek 

İşletme ağırlıklı olarak 
gönüllük kapsamında ele 
alınabilecek toplumsal 
faydayı ön plana çıkaran 
uygulamalar 
gerçekleştirmiştir. Genel 
olarak ağaçlandırma ve 
çevresel tahribatın 
azaltılmasına ve 
önlenmesine yönelik 
faaliyetler 
yürütülmektedir. 

Accor ormanı ve çevrenin 
ağaçlandırılması 

Etik ve 
Gönüllülük Ağaçlandırma faaliyeti Sürdürülebilir çevre 

oluşturma 

Atık kâğıt toplama 
kampanyası Gönüllülük Geri dönüşümü mümkün 

eşyaların toplanması 
Çevrenin korunması ve 
tüketimin azaltılması  

“Siz De Dünya İçin 
Bir Şeyler Yapın” 
Projesi  

Orman korusu oluşturma ve 
çevrenin ağaçlandırma 

Etik ve 
Gönüllülük  

Yoğun ağaçlandırma 
faaliyetleri ile accor ormanı 
oluşturulması 

Sürdürülebilir çevre 
oluşturma 

“Planet 21” Projesi 

Çalışanların hastalıkların 
önlenmesine yönelik 
eğitilmesi, dengeli beslenme 
alışkanlığının 
kazandırılması, eko etiketi 
ürünlerin kullanımı, su ve 
enerji tüketiminin 
azaltılması  

Ekonomik ve 
Gönüllülük  

Sürdürülebilir gelişim odaklı 
faaliyetlerin yürütülmesi 

Toplumu ve ekosistemleri 
koruma, su ve enerji 
tüketimini azaltma, 
çevresel tahribatı azaltma 
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Tablo 3. Hilton Otellerinin Projelerine İlişkin Genel Değerlendirme 

Gerçekleştiren 
kuruluş   Projenin Adı 

Proje Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Faaliyetler 

Niteliği Uygulama şekli Katkısı Projelerle İlgili Genel 
Değerlendirme 

H
İL

TO
N

 O
TE

LL
ER

İ 
“We Care” Projesi 

Çevreyi koruma ve kazanım 
programı eğitimi ve etkin 
kullanımı faaliyetleri 

Etik ve 
Gönüllülük  

Proaktif yaklaşımlar 
gerçekleştirilerek çevresel 
koruma yönelik faaliyetler 
gerçekleştirme  

Enerji ve su tasarrufu 
sağlama, çevreyi koruma 

İşletme ağırlıklı olarak 
etik ve gönüllülük 
niteliğinde eğitim ile ilgili 
ve çevresel sorunların 
iyileştirilmesine yönelik 
projeler yürütmektedir. 
Toplumsal faydayı ön 
plana çıkaran 
uygulamaları içerisinde 
genel olarak toplumun 
geleceği olan öğrencilerin 
eğitimine katkı 
sağlayacak faaliyetler 
gerçekleştirdiği 
görülmektedir. 
Uluslararası bir şirket 
niteliğine sahip olan 
işletme, gerçekleştirdiği 
projelerin genelinin kendi 
bünyesinde geliştirdiği 
projeler olduğu ve işletme 
bu projeleri faaliyet 
gösterdiği tüm ülkelerdeki 
işletmelerinde uyguladığı 
görülmektedir. 

Eğitime Destek 
Projesi 

Eğitime destek amaçlı Lise 
ve üniversitelere ziyaret 

Etik ve 
Gönüllülük  

Öğrencilere staj olanağı 
verilmesi ve öğrencilere 
kariyer danışmanlığı imkânı 
sunma 

Öğrencilerin kariyer 
planlaması yapmalarına 
destek 

“Bright Blue 
Futures” Projesi 

Genç neslin eğitilerek 
sektöre kazandırılması 

Etik ve 
Gönüllülük 

Sektör çapında eyleme geçiş 
çağrısı yapmak, soruna dikkat 
çekmek ve çözüm önerileri 
üretmek 

Genç nesilleri sektöre 
kazandırma dolayısıyla 
onlara istihdam sağlama 

“Hiç Van’a Koştun 
Mu” Projesi 

Avrasya Maratonu 
Koşusuna katılım Gönüllülük  

Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfının projesine destek 
amaçlı otel çalışanlarının 
katılımı ile maraton koşusuna 
katılım 

Toplumda gençlerin 
eğitimine destek verme 

Organik Tasarruf 
Ve Geri Dönüşüm 
Projesi 

Organik ürün yetiştiriciliği 
sistemi geliştirilmesi 

Ekonomik ve 
Gönüllülük 

İşletme bünyesindeki organik 
ürün yetiştiriciliğe uygun 
bahçede A’dan Z’ye ürünlerin 
yetiştirilmesi ve üretimde 
kullanılması 

Sağlıklı yaşama destek 
verilmesi ve ekonomik 
olarak maliyetlerin 
azaltılması 

Geri dönüşümü mümkün 
malzemelerin toplanması 

Etik ve 
Gönüllülük 

Geri dönüşümü mümkün 
malzemelerin ayrı ünitelerde 
toplanması 

Çevrenin ve toplum 
sağlığının korunması 

“Yeşil Yıldız” 
Projesi 

Çevresel duyarlılık 
faaliyetleri 

Etik ve 
Gönüllülük  

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın belirlemiş 
olduğu kriterlere uyum 
göstermek 

Çevreye verilen zararın 
azaltılması ve çevresel 
duyarlılık bilincinin 
artması 
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Tablo 3’nin devamı 
 

Ramazan Ayı 
Toplumsal 
Hassasiyet Projesi 

Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneğinin “Bir Işık Da Siz 
Yakın” projesine destek 

Gönüllülük  

İftar yemeklerinden kazanılan 
net gelirin % 10’u projeye 
aktarılması ve kişilerin bu 
doğrultuda hassasiyete davet 
edilmesi 

Toplumsal kalkınma ve 
eğitime destek 

 

“Küçük Bir Katkı 
İle Büyük Bir Fark” 
Projesi 

“Sevgi Bohçası” projesine 
destek amaçlı yardım fonu 
oluşturulması 

Gönüllülük  
Otelde konaklayan müşterin 
faturalarına projeye destek 
amaçlı 2 tl eklenmesi  

İhtiyaç sahibi insanlara 
destek 

Okul Yardım 
Projesi (Duvarlar 
Renklensin) 

Okulun fiziksel 
görünümüne yönelik 
iyileştirme ve yardım 
faaliyetleri  

Gönüllülük  
Seçilen okulların duvarlarının 
boyanması ve ihtiyaçlarının 
karşılanması 

Eğitime destek 

“Leed Gold” 
Sertifikası Projesi 

Doğa dostu sorumlu, 
uyumlu ve çevreye saygılı 
yaşam alanı oluşturma 
faaliyetleri 

Ekonomik, 
Etik ve 
Gönüllülük  

Su tüketiminin azaltılması, 
güneş enerjisinin 
kullanılması, geri dönüşümün 
sağlanması, dumansız hava 
sahasının oluşturulması 
çalışmaları 

Yerel ekonomiye destek 
ve yakıt tüketimi kaynaklı 
çevre kirliliğini önleme 

Gönüllü Temizlik 
Projesi Çevre temizliği faaliyeti Gönüllülük Belediye işbirliği ile mezarlık 

temizliği Çevresel duyarlılık 
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Tablo 4. Marıott Otellerinin Projelerine İlişkin Genel Değerlendirme 

Gerçekleştiren 
kuruluş   Projenin Adı 

Proje Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Faaliyetler 

Niteliği Uygulama şekli Katkısı Projelerle İlgili Genel 
Değerlendirme 

M
A

R
IO

TT
 O

TE
LL

ER
İ 

“Sorumluluk 
Kanımızda Var” 
Projesi 

Kan bağışı  Etik ve 
Gönüllülük  

Türk Kızılay’ı işbirliği ile 
çalışanların katılımı ile kan 
bağışı 

Kan ihtiyacı olan kişilere 
yardım 

İşletme etik ve gönüllülük 
niteliğinde ağırlıklı olarak 
çocukların ve gençlerin 
eğitimine ve geleceğine 
yönelik düzenlemeleri 
içeren, çocukların fiziksel,  
bilişsel, duygusal ve 
sosyal gelişimlerini 
desteklemek adına 
planlanan projeler 
gerçekleştirmiştir. Bu 
projeler içerisinde gönüllü 
olarak yürütülen 
toplumun ve çevrenin 
korunmasını ve 
iyileştirilmesini hedef 
alan toplumsal duyarlılık 
projelerine de önem 
verildiği görülmektedir. 
 

Toplumda Ayak 
İzlerimiz 
“Topluma Geri 
Ödeme” Projesi 

Korunmaya ve bakıma 
muhtaç çocuklara, açlara 
yardım ve doğal çevrenin 
korunması alanlarında 
faaliyetler 

Etik ve 
Gönüllülük  

İşletme konuklarının katılımı 
ile yerel organizasyonlara 
destek  

Çevrenin ve toplumun 
korunması 

Down sendromu ve otistik 
çocukların tedavisi için 
çalışmalar 

Gönüllülük 
Eğitim almış çalışanların 
katılımı ile müzik terapi 
çalışmaları 

Toplum sağlığına destek 

“Dilek Ağacı” 
Projesi 

Çocukların hayallerinin 
gerçekleştirilmesi  Gönüllülük 

Her yıl belirlenen farklı bir 
okuldaki 55 çocuğun 3 
hayalinin gerçekleştirilmesi 

Toplumun geleceği olan 
çocukların sevindirilmesi 
ve desteklenmesi 

100 Çocuk 1000 Renk 
Resim Sergisine Destek 

Etik ve 
Gönüllülük 

Serginin gerçekleştirilmesi 
için otel imkânlarının 
sunulması 

Eğitim ve kültür-sanat 
alanında destek 

Organ Bağışı 
Kampanyasına 
Destek Projesi 

Memorial sağlık grubunun 
başlatmış olduğu organ 
bağışına destek 

Gönüllülük  Otel yönetici ve personelinin 
organlarını bağışlaması 

Toplumsal duyarlılık 
sağlama 

Bireysel Gelişim 
Projesine Destek 

Maddi olanakları yetersiz 
başarılı öğrencilere olanak 
sağlama  

Gönüllülük  
Üniversite öğrencilerine 
Kanada’da dil eğitimi olanağı 
sunulması 

Eğitime destek 

Ağaçlandırma 
Projesi Çevrenin Ağaçlandırılması Etik ve 

Gönüllülük Ağaçlandırma faaliyeti Sürdürülebilir çevre 
oluşturma 

Temel Mutfak Ve 
Pirinç Kullanımı 
Eğitimi Ve 
Yarışması Projesi  

Öğrencilere eğitim ve 
yeteneklerini gösterme 
imkânı  

Gönüllülük  

Temel mutfak ve pirinç 
kullanımı eğitiminin verilmesi 
ve pratiğe aktarılmasını 
sağlama 

Eğitime destek 
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Tablo 5. Movenpıck Otellerinin Projelerine İlişkin Genel Değerlendirme 

Gerçekleştiren 
kuruluş   Projenin Adı 

Proje Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Faaliyetler 

Niteliği Uygulama şekli Katkısı Projelerle İlgili Genel 
Değerlendirme 

M
O

V
EN

PI
C

K
 O

TE
LL

ER
İ 

Çocuk Esirgeme 
Kurumuna Yardım 
Projesi 

Çocuklara daha iyi bir 
yaşam alanı imkânı Gönüllülük  

Çocuk yuvasında ihtiyaç 
duyulan hizmetlerin 
karşılanması 

Hizmet verilen bölgenin 
kalkınması İşletme ekonomik, yasal, 

etik ve gönüllülük esasına 
dayalı olmak üzere 4 
nitelikte de projeler 
geliştirmiş ve 
gerçekleştirmiştir. Genel 
olarak toplumsal 
kalkınmayı ve eşitliği 
sağlama amaçlı ve 
toplumun geleceği olan 
öğrencilerin eğitim 
sürecine destek amaçlı 
faaliyetler yürütüldüğü 
görülmektedir. 

“Doğaya 1000 
Fidan” Projesi 

Koru oluşturma ve çevrenin 
ağaçlandırılması 

Etik ve 
Gönüllülük Ağaçlandırma faaliyeti Sürdürülebilir çevre 

oluşturma 

“Engellerin 
Kaldırılması” 
Projesi  

İşitme engelliler için otelde 
engellerin kaldırılması için 
yapılan çalışmalar 

Yasal, Etik ve 
Gönüllülük 

İndüksiyon döngü 
sistemlerinin kurulması 

Engelli vatandaşların 
haklarının korunması ve 
toplumsal eşitliği sağlama 

“Eğitime Yardım 
Eli” Projesi 

Öğrencilere daha iyi eğitim 
ve öğretim imkânı  

Etik ve 
Gönüllülük  

Belirlenmiş okulların ihtiyacı 
olan kütüphane, bilgisayar, 
projeksiyon cihazı ve 
kırtasiye ürünleri yardımı 

Eğitime destek 

“Geleceğin 
Turizmci Kızları” 
Projesi 

Çağdaş yaşam derneğinin 
çağdaş yaşama ulaşmak için 
yapmış olduğu projeye 
destek 

Ekonomik ve 
Gönüllülük 

10 turizm öğrencisinin 
eğitiminin üstlenilmesi Eğitime destek 
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Tablo 6. Rezidor Otellerinin Projelerine İlişkin Genel Değerlendirme 

erçekleştiren 
kuruluş   Projenin Adı 

Proje Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Faaliyetler 

Niteliği Uygulama şekli Katkısı Projelerle İlgili Genel 
Değerlendirme 

R
EZ

İD
O

R
 G

R
U

B
U

 O
TE

LL
ER

İ “Yeşil Anahtar” 
Projesi 

Çevresel duyarlılık 
faaliyetleri 

Ekonomik, 
Etik ve 
Gönüllülük 

Enerji ve su tasarrufu, atık 
yönetimi çevre yönetimi 
içerikli düzenlemeler 

Çevresel kirliliğin 
azaltılması ve ekonomik 
tasarruf İşletme genel olarak etik 

ve gönüllülük niteliğinde 
ele alınabilecek toplumsal 
kalkınmayı ve 
yardımlaşmayı ön plana 
çıkaran uygulamalar 
gerçekleştirmiştir. Genel 
olarak toplumsal 
yardımlaşmaya teşvik 
edici ve çevresel 
tahribatın azaltılmasına ve 
önlenmesine yönelik 
faaliyetler 
yürütülmektedir. 

Kan Bağışı Projesi Kan bağışı  Etik ve 
Gönüllülük  

Türk Kızılay’ı işbirliği ile 
çalışanların katılımı ile kan 
bağışı 

Kan bağışı rezervlerini 
arttırma  

Eğitime Katkı 
Projesi 

Okulun fiziksel 
görünümüne yönelik 
iyileştirme ve yardım 
faaliyetleri  

Gönüllülük  
Seçilen okulların duvarlarının 
boyanması ve ihtiyaçlarının 
karşılanması 

Eğitime destek 

Plastik Kapak 
Projesi Plastik kapak toplanması Gönüllülük 

Plastik ve diğer atıkların 
ayrıştırılmasını sağlayan 
sistemin oluşturulması 

Toplumsal kalkınma ve 
toplumsal yardımlaşmaya 
teşvik 

Kitap Ve Kıyafet 
Projesi 

Kıyafet ve kitap bağışına 
öncülük ve toplumsal 
yardımlaşmaya teşvik  

Etik ve 
Gönüllülük 

İşletme bünyesinde ikinci el 
kıyafet ve kitap toplanması ve 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması 

Toplumsal kalkınma ve 
toplumsal yardımlaşmaya 
teşvik 
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Tablo 7. Swıssotellerinin Projelerine İlişkin Genel Değerlendirme 

Gerçekleştiren 
kuruluş   Projenin Adı 

Proje Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Faaliyetler 

Niteliği Uygulama şekli Katkısı Projelerle İlgili Genel 
Değerlendirme 

SW
IS

SO
TE

LL
ER

İ 
Sanat Etkinlikleri 
Projesi 

Kültürel-sanatsal 
aktiviteleri ve eserleri otel 
misafirlerinin erişimine 
sunma 

Etik ve 
Gönüllülük 

Sanatsal kokteyllere, kültür ve 
sanat seminerlerine, sanat 
turlarına ve söyleşilerine, 
genç, yetenekli sanatçıların 
eserlerinin sergilenmesine ev 
sahipliği yapma 

Kültür mirasının 
zenginleşmesine katkıda 
bulunma 

İşletme genel olarak 
gönüllülük kapsamında 
değerlendirilebilecek 
toplumsal faydayı ön 
plana çıkaran projeler 
gerçekleştirmiştir. İşletme 
ağırlıklı olarak turizm 
sektöründe faklı 
sayılabilecek kültürel ve 
sanatsal aktiviteleri 
kapsayan kültür mirasının 
zenginleşmesine katkı 
sağlamayı amaçladığı 
projeleri 
gerçekleştirmiştir. 
İşletmenin geniş 
yelpazede projelendirdiği 
fikirleri de diğer 
işletmelerin projeleriyle 
kıyaslandığında farklılık 
göstermektedir. 

Komşular Partisi 
Projesi 

Otelin etrafındaki ilk 
halkada ikamet eden 
komşuları ile bir araya 
getirme 

Gönüllülük  

Ailelerin ve işyerleri 
sahiplerinin katılımı ile 
gerçekleştirilen bir parti 
organizasyonu 

Bölgenin kalkınmasını ve 
hak ettiği değere 
ulaşmasını sağlama 

“Geleceğe 20” Açı 
Projesi 

Resim ve heykel 
sanatçısının yapmış olduğu 
“Açı” formundaki eserlerin 
sergilenmesi 

Gönüllülük 

Sanat eserlerinin, açık 
arttırma ile satılarak ve elde 
edilen gelirin AÇEV’e 
bağışlanması 

Sanat ve eğitime destek 

Turizm Öğrencileri 
İle Söyleşi Projesi 

Öğrenciler ile eğitim amaçlı 
buluşma 

Etik Ve 
Gönüllülük 

Üniversiteler İle İşbirliği 
İçinde öğrenciler ile bir araya 
gelinmesi ve öğrencilerin 
bilgilendirilmesi 

Öğrencilerin vizyonunun 
gelişmesini sağlama 
 

Çocuk Festivali 
Projesi 

Görme engelli çocuklar 
yararına çocuk festivali 
etkinliği 

Gönüllülük  

Görme engellilerin yararına 
vakıf dernek ve yerel halkında 
katılımı ile çok renkli 
aktiviteli çocuk festivali 
organizasyonunun 
düzenlenmesi 

Toplumsal sorumluluk 
bilincinin kazandırılması 
ve geliştirilmesi 

Kan Bağışı Projesi Kan bağışı  Etik ve 
Gönüllülük  

Türk Kızılay’ı işbirliği ve 
çalışanların katılımı ile bağış 

Kan bağışı rezervlerini 
arttırma  

Mustafa’nın Okul 
Engelini Kaldırması 
Projesi 

Doğuştan omurilik felci 
engelli Mustafa’nın 
eğitimine devam etmesi için 
yapılan çalışma 

Etik ve 
Gönüllülük  Akülü araç yardımı  

Toplumsal 
yardımlaşmaya ve eğitime 
destek  

Su Operatörleri 
Eğitimi Projesi 

Yüzme havuzlarının su 
hijyenikliği, kalitesi 
denetlenmesi ve izlenmesi 
faaliyetlerinin eğitimi 

Yasal, Etik ve 
Gönüllülük 

Eğitimler için ev sahipliği 
yapılması 

Toplum sağlığının 
desteklenmesi 
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Tablo 8. Dedeman Otellerinin Projelerine İlişkin Genel Değerlendirme 

Gerçekleştiren 
kuruluş   Projenin Adı 

Proje Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Faaliyetler 

Niteliği Uygulama şekli Katkısı Projelerle İlgili Genel 
Değerlendirme 

D
ED

EM
A

N
 O

TE
LL

ER
İ 

11.11.11 Projesi 11.11.2011 tarihinde doğan 
bebeklere özel faaliyetler Gönüllülük  

11.11.11 tarihinde doğan 
bebeklere nakit para yardımı 
ve 11 yıl süren doğum günü 
programı taahhüdü 

Toplumun geleceği olan 
bebeklere destek ve 
marka farkındalığı 
oluşturma 

İşletme ağırlıklı olarak 
gönüllük kapsamında ele 
alınabilecek toplumsal 
faydayı ön plana çıkaran 
uygulamalar 
gerçekleştirmiştir. Genel 
olarak çocuklara ve 
yaşlılara yönelik 
faaliyetler yürütmektedir. 
İşletme turizm sektöründe 
diğer işletmelerin 
projelerinden farklı 
sayılabilecek 
araştırmacıların bilime 
ilgilerini ve araştırma 
yapma yönelimlerini 
destekleyici nitelikte proje 
yürütmektedir. 

Çocuklara Özel 
Davet Projesi 

Şam’da engelli çocuklara 
yönelik aktivite Gönüllülük  

Engelli çocuklara, ailelerine 
ve eğitmenlerine bir arada 
olma imkânı sağlayan yemek 
aktivitesi 

Engelli çocuklara mutlu 
anlar yaşatma 

İftar Yemeği Projesi Huzur evi sakinlerine iftar 
yemeği organizasyonu Gönüllülük 

Huzur evi sakinleri olan 60 
yaşlının aynı sofrada 
buluşturulması 

Toplumsal sorumluluk 
bilincinin kazandırılması 
ve geliştirilmesi 

Yaşlılara Ziyaret 
Projesi Huzur evi ziyaretleri Gönüllülük  Çalışanların katılımı ile özel 

ikramlarla yaşlılara ziyaret 

Toplumsal sorumluluk 
bilincinin kazandırılması 
ve geliştirilmesi 

“Yeşil Yıldız” 
Projesi 

Çevresel duyarlılık 
faaliyetleri 

Etik ve 
Gönüllülük  

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın belirlemiş 
olduğu kriterlere uyum 
göstermek 

Çevreye verilen zararın 
azaltılması ve çevresel 
duyarlılık bilincinin 
artması 

İftar Sofraları İle 
Bağış Projesi 

Türkiye korunmaya muhtaç 
çocuklar vakfına bağış Gönüllülük  

Otelde iftar açacak her misafir 
adına belirli miktarda bağış 
yapılması 

Toplumsal eşitliği 
sağlama ve çocukların 
korunmasına destek 

Kan Bağışı Projesi Kan bağışı  Etik ve 
Gönüllülük  

Türk Kızılay’ı işbirliği ile 
çalışanların katılımı ile kan 
bağışı 

Kan ihtiyacı olan kişilere 
yardım 

Mehmet Kemal 
Dedeman Araştırma 
Ve Geliştirme 
Projesi  

Genç araştırmacılara 
çalışma yapma imkânı Gönüllülük  

Her yıl belirlenen yeni 
araştırma konuları hakkında 
akademik makalelerin 
derecelendirilmesi ve 
ödüllendirilmesi 

Genç araştırmacıların 
desteklenmesi ve bilime 
katkı 
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Tablo 9. Rıxos Otellerinin Projelerine İlişkin Genel Değerlendirme 

Gerçekleştiren 
kuruluş   Projenin Adı 

Proje Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Faaliyetler 

Niteliği Uygulama şekli Katkısı Projelerle İlgili Genel 
Değerlendirme 

R
IX

O
S 

O
TE

LL
ER

İ Deprem Yardım 
Projesi 

Deprem yaralarının 
sarılması 

Etik ve 
Gönüllülük 

Deprem bölgesinde ihtiyacı 
olanlara çok çeşitli yardım 
malzemelerinin sağlanması ve 
155 depremzedenin otelde 
konaklatılması 

Toplumsal yardımlaşma 
bilincinin kazandırılması 
ve geliştirilmesi İşletme ekonomik ve 

gönüllülük niteliğinde 
toplumsal faydayı ön 
plana çıkaran toplumsal 
ve çevresel bilincin 
gelişmesini destekleyen 
faaliyetler 
gerçekleştirmiştir. 

Sabun Projesi Atık sabunların toplanması Ekonomik ve 
Gönüllülük 

Atık sabunların toplanıp geri 
dönüşümünün sağlanması ve 
ihtiyacı olan okul ve yuvalara 
dağıtılması 

Çevre ve hijyen bilincinin 
geliştirilmesi ve ülke 
ekonomisine katkı  

Rixos Cup 
Sponsorluk Projesi 

Basketbol turnuvası 
organizasyonuna 
sponsorluk desteği 

Ekonomik ve 
Gönüllülük 

Turnuvanın 
gerçekleştirilmesinde tüm 
işletme imkânlarının 
sunulması ve turnuva 
takibinin sağlanması 

Türk spor kültürüne 
destek 
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Tablo 10. Anemon Otellerinin Projelerine İlişkin Genel Değerlendirme 

Gerçekleştiren 
kuruluş   Projenin Adı 

Proje Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Faaliyetler 

Niteliği Uygulama şekli Katkısı Projelerle İlgili Genel 
Değerlendirme 

A
N

EM
O

N
 

O
TE

LL
ER

İ Antik Kazılar 
Projesi 

Aigai antik kenti kazılarının 
yapılması imkânı sağlama  Gönüllülük  Arkeolojik kazılara 

sponsorluk desteği 

Tarihi ve kültürel 
değerlerin toplumun ve 
turistlerin entelektüel 
anlamda faydasına 
sunulmak üzere 
çıkarılması ve korunması 

İşletme gönüllük 
kapsamında ele 
alınabilecek toplumsal 
faydayı ön plana çıkaran 
uygulamalar 
gerçekleştirmiştir. 
Toplumsal değerleri 
korumaya ve geliştirmeye 
yönelik faaliyetler 
yürütülmektedir. 

Türk Sporuna ve 
Gencine Destek 
Projesi 

Anemon otelleri spor 
kulübünün kurulması ve 
gelişmesini sağlama  

Gönüllülük  
Voleybol alt yapıları 
oluşturma ve geleceğin 
sporcularını yetiştirme 

Türk sporuna destek 

 

Tablo 11. Divan Otellerinin Projelerine İlişkin Genel Değerlendirme 

Gerçekleştiren 
kuruluş   Projenin Adı 

Proje Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Faaliyetler 

Niteliği Uygulama şekli Katkısı Projelerle İlgili Genel 
Değerlendirme 

D
İV

A
N

 
O

TE
LL

ER
İ 

Lösev’e Destek 
Projesi 

Lösev’e destek amaçlı 
lösemi 9 çocuğa etkinlik 
düzenlenmesi 

Gönüllülük  

Çocuklara otelcilik 
sektörünün anlatılması, 
departmanların gezdirilmesi 
ve ikramların sunulması 

Lösemi çocukların 
eğitimine ve tedavisine 
destek 

İşletme kurumsal sosyal 
sorumluluğun gönüllülük 
boyutunda ele 
alınabilecek bir proje 
ortaya koymuştur. 
Toplumun her kesiminin 
duyarlılık gösterebileceği 
bir konuya eğilmişlerdir.  
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Tablo 12. Crystal Otellerinin Projelerine İlişkin Genel Değerlendirme 

Gerçekleştiren 
kuruluş   Projenin Adı 

Proje Kapsamında 
Gerçekleştirilen 
Faaliyetler 

Niteliği Uygulama şekli Katkısı Projelerle İlgili Genel 
Değerlendirme 

C
R

Y
ST

A
L 

O
TE

LL
ER

İ “Yeşil Yıldız” 
Projesi 

Çevresel duyarlılık 
faaliyetleri 

Etik ve 
Gönüllülük  

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın belirlemiş 
olduğu kriterlere uyum 
göstermek 

Çevreye verilen zararın 
azaltılması ve çevresel 
duyarlılık bilincinin 
artması 

İşletme genel olarak etik 
ve gönüllülük kapsamında 
ele alınabilecek toplumsal 
faydayı ön plana çıkaran 
uygulamalar 
gerçekleştirmiştir. İşletme 
ağırlıklı olarak çevresel 
ve toplumsal bilincin 
gelişmesine yönelik 
faaliyetleri yürütmektedir. 

Deprem Yardım 
Projesi 

Deprem yaralarının 
sarılması 

Etik ve 
Gönüllülük 

Deprem bölgesinde ihtiyacı 
olanlara çeşitli yardım 
malzemelerinin sağlanması 

Toplumsal yardımlaşma 
bilincinin kazandırılması 
ve geliştirilmesi 

“O Köy Bizim 
Köyümüzdür” 
Projesi 

Manavgat Yavrudoğan 
köyünün kanalizasyon 
sorununa çözüm üretilmesi  

Etik ve 
Gönüllülük Vidanjör hediye edilmesi Toplumsal kalkınmaya 

sağlama 

Huzurevi 
Sakinlerine Tatil 
Projesi 

Huzurevi sakinlerine tatil 
imkânı  Gönüllülük  

Huzurevi yaşlılarının 5 gün 
süren tatil imkânının 
sunulması 

Toplumsal sorumluluk 
bilincinin kazandırılması 
ve geliştirilmesi 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünyada teknolojinin ve sanayinin hızla gelişmesinin yanında nüfusun büyük 

bir hızla artış göstermesi, çevresel ve toplumsal anlamda çok hızlı ve sağlıksız bir 

yapılaşmaya neden olmaktadır. Toplumun kendisinden kaynaklanan bu olumsuz 

gelişmeleri yavaşlatmak veya ortadan kaldırmak, yine toplumun kendisine 

düşmektedir. Bu anlamda, çevresel ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik olarak 

yapılan çalışmalar içerisinde işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk görevi ön 

plana çıkmaktadır.  

Toplumların gelişme süreciyle birlikte işletmelerin toplumdaki rolü ve 

sorumluluğu da değişim göstermiş, işletme çevresinin bütününü hedefleyen 

memnuniyet anlayışı nedeniyle işletmelerin sorumluluk alanları genişlemiştir. 

İşletmeler bir yandan üstlenmiş oldukları ekonomik amaçlarını gerçekleştirmeye 

çalışırken bir yandan da sürdürdükleri faaliyetlerinde ve aldıkları kararlarda 

üzerlerine düşen yasal, ahlaki ve hayırseverlikle ilgili sorumluluklarını yerine 

getirmeye çalışmaktadır. İşletmeler hızla değişen koşullar içerisinde yaşamlarını 

sürdürebilmek için çevrelerinin, sosyal paydaşlarının istek ve beklentilerine daha 

fazla önem vermeye başlamışlardır.  

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, işletmelerin kendi istek ve 

ihtiyaçlarından çok, toplumdaki diğer kişi ve grupların istek ve ihtiyaçlarını dikkate 

almaları ve onların beklentilerine karşılık vermeleri olarak değerlendirildiğinden 

işletmenin paydaşlarını iyi bilmesi gerekmektedir. İşletmenin paydaşları iç ve dış 

paydaşları olmak üzere iki gurupta değerlendirilmektedir. İşletmenin kurum içi 

paydaşları genel olarak yöneticileri, çalışanları, hissedarlarıdır. Kurum dışı 

paydaşları ise müşterileri, rakipleri, tedarikçileri, devlet, toplum ve çevresidir.  

İşletmelerin sosyal çevresine duyarlı olması işletmeye dolaylı ve dolaysız 

birçok fayda sağlarken, işletmelerin sosyal çevresine duyarsız olması birçok olumsuz 

durumu beraberinde getirebilmektedir. İşletmenin yapmış olduğu kurumsal sosyal 

sorumluluk projeleri ile marka değeri oluşturma, işletmeye itibar sağlama, kurumsal 

imajı arttırma, işletmeye toplumsal saygınlık kazandırma, müşteri sadakati 

oluşturma, verimlilik ve kalite artışı sağlama, rekabet avantajı ve işbirliklerinin 
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gelişimini sağlama, devlet müdahalesini azaltma vb. faydaları işletmeye 

kazandırmaktadır. 

Üretimden tüketime kadar faaliyetlerinin tüm aşamalarının odak noktasında 

insan ve çevrenin olduğu turizm sektörünün, toplumsal anlamda gerçekleşen değişim 

ve gelişim sonucu tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinden etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur. Dünya genelinde turist sayısının 

her geçen gün artmasının, turizm sektörünün önemini arttırdığını ve sektör içerisinde 

yer alan işletmelerin de kendilerini tercih eden iç ve dış müşteri sayısını arttırmak 

için birçok yola başvurduğunu belirtmek mümkündür. Bu bağlamda, otel işletmeleri 

de sürdürülebilir bir turizm talebi oluşturarak farklı boyutlardaki işletme amaçlarına 

ulaşabilmek açısından kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelmiştir. 

Bugünkü gelinen noktada kurumsal sosyal sorumluluk anlamında işletmelerle 

ilgili beklentiler artmıştır. Dünyada kurumsal sosyal sorumluluk konusunda hızla 

gelişen pozitif bir bilinç var olmasına rağmen, bu pozitif bilinç ve tutum her kesime 

tam anlamıyla yansımamaktadır.  

Bu çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluğun tatmin edici seviyede kabul 

görmediği zincir otel işletmelerinde, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili 

genel durumun tespit edilmesi adına projelendirilmiş faaliyetler ortaya konulmaya 

çalışılmış ve projelere yönelik algılar belirlenmeye çalışılmıştır.  

Genel olarak kurumsal sosyal sorumluluk algılarının belirlenmesinin ve 

değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada, ilk olarak alan-yazın taraması 

yapılmış ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramı genel çerçevede anlatılmıştır. 

Kurumsal sosyal sorumluluğun turizm işletmelerinde çok fazla uygulanan bir konu 

olmaması nedeni ile çalışmaya bilimsellik katmak amacıyla, çalışmanın kavramsal 

boyutuna bağlı kalınarak, uygulama kısmında alınan uzman görüşleri çerçevesinde 

iki farklı veri toplama yönteminden yararlanılmış ve büyük bir titizlikle araştırmada 

sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Araştırmada elde edilen ilk sonuç, otel işletmelerinde kurumsal sosyal 

sorumluluk projeleri ile ilgili ortaya konmak istenen amaçların yönetici algıları ile 

belirlenmesi aşamasında iki büyük zincir otel işletmesine başvurulmuştur. Ancak 

görüşülen işletmelerden hayal kırıklığı oluşturacak şekilde çalışmaya yönelik tatmin 
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edici verilerin elde edilemeyeceği ve işletmelerin araştırmaya konu olmak istemediği 

anlaşılmıştır. Bu durum, otel işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk olgusuyla 

ilgili bilinç düzeyi ve faaliyet gerçekleştirme eğilimi ile ilgili fikir verebileceğinden 

dolayı çalışma sonucu olarak verilmek istenmiştir.  

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen uygulama için dünyanın en büyük 

gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 

Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) Türkiye’de turizm sektöründe imzalayan ilk 

kuruluş olan ve bu sözleşmeye attığı imza ile çevre, çalışma koşulları, yolsuzluk ve 

insan hakları alanlarındaki evrensel ilkelere uymayı taahhüt eden Martı Otel 

İşletmelerinde yapılmıştır. Martı Otel İşletmelerinin çalışma kapsamında araştırılma 

nedeni sözleşmeye atığı imza ile faaliyetlerinde kurumsal sosyal sorumluluk 

kapsamında çevreye saygılı ve sürdürülebilir uygulamalar gerçekleştirmeye özen 

göstereceği yönünde taahhüt vermiş olmasıdır.  

Uygulamanın bu aşamasında Martı Otel İşletmeleri’nden konuyla ilgili 

çalışmaların yürütülmesinde rol alan yöneticilerle görüşülerek kurumsal sosyal 

sorumluluk projelerine ilişkin algıları ortaya konulmak istenmiştir. Görüşmeler 

sonucunda elde edilen veriler çalışmanın bulgular kısmında verilmiştir. Genel olarak 

turizm sektöründe var olan kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle ilgili eksikliklerin 

Martı Otel İşletmelerinde de var olduğu fark edilmiştir.  

Bu noktadan sonra çalışmanın kısıtları daha fazla belirginleşmiş ve bu 

anlamda Türkiye’de yerli ve yabancı zincir otel işletmelerinin kendi web 

sitelerindeki yayınlar, kitaplar, dergiler, makaleler, tezler, gazeteler, yayımlanmış 

raporlar, el kitapları, broşürler, vb. ikincil veri kaynaklarından elde edilen kurumsal 

sosyal sorumluluk projelerine yer verilmiştir. Bu şekilde örnekler çoğaltılarak 

işletmelerin genel anlamda kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ilişkin algları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen proje örneklerinin genel olarak 

incelenmek istenen yönleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

− Ne tür sosyal sorumluluk projeleri olduğu (ekonomik, yasal, etik ve gönüllü) 

− Projelerin ne şekilde gerçekleştirildiği (STK ile işbirliği içerisinde olan ve 

işletme bünyesinde geliştirilen) 

− Projelerin hedef kitlesinin kimler olduğu 
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− Projelerin hedeflerinin neler olduğu 

− Proje sonucunda elde edilen kazanımların neler olduğu 

Konuya daha geniş bir boyuttan bakılması adına, Türkiye de kurumsal sosyal 

sorumluluk anlayışının artmasına yönelik faaliyetler yürüten Türkiye Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Sayın Serdar DİNLER’in görüşlerine 

başvurulmuştur. Alınan bilgiler ışığında, genel kurumsal sosyal sorumluluk ve turizm 

işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk projelerine olan yaklaşımlarının 

değerlendirmesi görüşlerine de yer verilmiştir. Görüşme sonucunda elde edilen 

veriler çalışmanın bulgular kısmında verilmiştir. 

Çalışmanın uygulama kısmında, Martı Otel İşletmeleri yöneticileri ile yapılan 

görüşmeden elde edilen verilerle, zincir otel işletmelerinin kurumsal sosyal 

sorumluluk projeleri ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği başkanı Sayın 

DİNLER’le yapılan görüşmeden elde edilen veriler incelendiğinde, genel olarak 

turizm işletmelerindeki kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile ilgili aşağıdaki 

sonuçlar elde edilmiştir. 

− Otel işletmelerinde artan bir kurumsal sosyal sorumluluk çabası olmasına 

rağmen kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı diğer sektörlere kıyasla tam 

anlamıyla yerleşmemiştir. 

− Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyet raporlarının oluşturulması ve 

yayınlanması konusunda büyük eksikler bulunmaktadır.  

− İşletmelerde kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesini üstlenen 

kişiler (departman, yönetici, çalışan) konuya teorik ve pratik anlamda hakim 

değillerdir. Yaptıkları işin bilincine tam olarak varmış değillerdir.  

− Çoğu işletmede yapılan faaliyetin değerlendirme ve raporlama kısmı eksik 

bırakılmıştır. Bu yüzden, dönemden döneme aktarım olmadığı için kurumsal 

sosyal sorumluluk projelerini yürüten kişilerin değişmesi durumunda projeler 

sürdürülememektedir. 

− Sosyal sorumluluk adına altında yapılan faaliyetlerde kısa vadeli düşünce 

hâkimdir.  
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− Toplumun sorunları tam olarak tespit edilse bile çözülmek istenen sorunun 

kökten yok edilmesine yönelik çözümler değil, azaltılmasına yönelik 

çözümler üretilmektedir.  

− Sürdürülebilir büyük projeler üretme çabasının yeterli olmadığı kanısına 

ulaşılmıştır. 

− Uzun vadeli düşünce (stratejik düşünce) genel olarak eksiktir. 

− Gerçekleştirilen faaliyetler genel olarak popülariteye dayalı reklam ve 

markalaşma amacı taşımaktadır. 

− Vizyon oluşturma hedefi mevcuttur ancak arzu edilen olgunlukta değildir. 

− Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri maddi bir külfet olarak 

algılanmaktadır.  

− Turizm işletmelerini kapsayan ve çevreye duyarlı otel işletmelerine verilen 

yeşil yıldız, beyaz bayrak, mavi bayrak gibi uygulamalarda elde edilen 

statüler sürdürülebilir bir düşünce ile devam ettirilmemektedir.   

− Genel olarak gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yasal ve 

ekonomik kapsamda gerçekleştirilmekte, etik ve gönüllülük düzeyine 

erişilememektedir. 

Bugünkü gelinen noktada otel işletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk 

isim olarak mevcuttur, ancak, kurumsal sosyal sorumluluk ruhu gelişmemiştir. Bu 

anlamda ulaşılan sonuç Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği başkanı ile 

yapılan görüşmenin ana temasını destekler niteliktedir. Sayın Serdar DİNLER de söz 

konusu eksikliğe vurgu yaparak, turizm sektöründeki genel algının ve yaklaşımın 

aksine kurumsal sosyal sorumluluğun aslında proje olmadığını, işletme kültürü 

olarak benimsenmesi gerektiğini ifade etmiştir.   

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin turizm işletmelerinde 

uygulanmasını zorlaştıran sebepler; turizm işletmelerinin sektörün yapısına bağlı 

olarak kısa bir sezon süresince faaliyet gösteriyor olması, kurumsal sosyal 

sorumluluk projelerinin geri dönüşünün uzun döneme yayılması, işletmelerin gider 

kalemlerini yükselterek kar marjını azaltması, işletmelerin rekabet gücünü düşürmesi 

şeklinde sıralanabilir. Sıralanan bu sebeplere bağlı olarak, kurumsal sosyal 

sorumluluğun, turizm sektöründeki işletmelerin çok fazla ilgi göstermediği bir alan 
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olması bu çalışmanın en önemli kısıtlılığını oluşturmaktadır. Türkiye’de turizm 

işletmelerinin, kurumsal sosyal sorumluluk konusunda geri kalmalarının nedenlerine 

aşağıdaki sebepler de eklenebilir. 

− Mal üreten işletmeler, zarar ettiklerinde fiziki kapasitelerinde değişikliğe 

giderken, hizmet üreten işletmeler kurumsal sosyal sorumluluk benzeri 

maliyetlerden kurtulmayı tercih etmektedir.  

− Faaliyet alanı sadece turizm sektörü olan işletmeler yoğun rekabet ortamında 

sürdürülebilirlik konusunda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti 

sürdürmekte sıkıntı yaşamaktadır. 

− Turizm sektöründeki müşteri beklentisinin fazla olması ve bu beklentilerin 

değişiklik göstermesi kazanımların kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine 

aktarılmasını engelleyici faktör olmaktadır. 

Araştırma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, otel işletmelerinde 

artan bir kurumsal sosyal sorumluluk çabasının olduğu varsayımıyla, henüz kurumsal 

sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmemiş olan işletmelerin ilerleyen yıllarda 

ortaya koyacakları kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin şekillendirilmesine 

katkıda bulunmak ve yeterli düzeyde araştırılmamış olan kurumsal sosyal sorumluluk 

konusunda bu çalışma aracılığıyla turizm alanındaki literatüre de katkı sağlaması 

bakımından bazı önerilerde bulunmak yerinde olacaktır.  

Turizm işletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin yerleşebilmesi 

ve sosyal sorumluluk anlayışının gelişebilmesi için öncelikle müşterilerine, 

çalışanlarına karşı olan tutumlarında geleceklerini düşünmeleri gerekmektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin turizm sektöründe çok yoğun olarak 

gerçekleştirildiği söylenemez. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının 

yaygınlaşmasını işletmeler kendiliğinden sağlayabileceği gibi devlet ve sivil toplum 

örgütleri de buna katkıda bulunabilir.  

Sosyal sorumluluk kavramı işletmenin imajı açısından son derece büyük 

önem arz eden, sosyal dayanışmanın gelişiminin bir göstergesi olan ve uzmanlık 

gerektiren stratejik bir iletişim aracıdır. Bu anlamda, sosyal sorumluluğun 

işletmelerde bir maliyet ya da tehdit olarak değil de bir fırsat, yenilik ve rekabet 

avantajı olarak algılanması gerekmektedir.  
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Gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile turizm işletmeleri, 

marka değeri oluşturma, işletmeye itibar sağlama, kurumsal imajı geliştirme, 

işletmeye toplumsal anlamda saygınlık kazandırma, müşteri sadakati oluşturma, 

verimlilik ve kalite artışı sağlama, rekabet avantajı ve işbirliklerinin gelişimini 

sağlama gibi kazanımlar elde etmektedir. Bu kazanımları sürdürülebilir kurumsal 

sosyal sorumluluk bilinci ile stratejik bir iletişim aracı haline getirmeleri 

gerekmektedir.  

Kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal nitelik kazanması, turizm 

işletmelerinin bu kavramı benimseyerek, misyonlarına ve vizyonlarına dâhil etmeleri 

ile yani işletme kültürü haline getirmeleri ile mümkün olacaktır.  

Sosyal sorumluluk öncelikle bir işletme kültürü olarak benimsenmeli ve 

kurum içi müşterilere yani işletme çalışanlarına yönelmelidir. Çünkü çalışanlarına 

yönelik sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyen bir işletmenin yürüteceği bir 

kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetinin toplum açısından bir inandırıcılığı ve itibarı 

olmayacaktır. 

 Kurumsal sosyal sorumluluk belirli dönemlerde yapılıp unutulan bir şey 

değildir. İşletmenin kuruluşundan itibaren her faaliyetinde uygulaması gereken bir 

olgudur. İşletmelerin kuruldukları andan itibaren bu sorumluluklarını, bulunduğu 

çevre içerisinde yaşamını sürdürmek ve faaliyette bulunmak amacıyla yerine 

getirmesi gerekmektedir. 

İşletmelerin genelde öğrencilere burs verme, ağaç dikme, sağlık, spor, kültür 

ve sanat alanında faaliyette bulunma ya da bu faaliyetlere sponsor olma yoluyla 

kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirdikleri görülmektedir ve bu 

faaliyetlerin önemli bir kısmını kurulan işletme vakıfları aracılığı ile sürdürdükleri 

bilinmektedir. Kuşkusuz sponsorluk faaliyeti kısa dönemli bir faaliyettir. Turizm 

işletmelerinin daha uzun dönemli, sistemli ve yaratıcı kurumsal sosyal sorumluluk 

politika ve uygulamalarını hayata geçirmeleri, bunu işletme stratejilerinin bir parçası 

olarak ele almaları gerekmektedir. 

Bu bağlamda işletmelerin yerine getirdikleri ilk iki sorumluluk olan 

ekonomik ve hukuki sorumluluk kurumsal sorumluluk kapsamında 

değerlendirilirken, takip eden iki sorumlulukları olan etik ve isteğe bağlı 



 106

sorumlulukları ise sosyal sorumluluk başlığı altında ele alınmaktadır. Bu, dört çeşit 

sorumluluk bir araya geldiği zaman kurumsal sosyal sorumluluk ortaya çıkmaktadır.  

Buradan hareketle, sürdürülebilirliği sağlamak ve kar elde etmek isteyen işletmeler 

tarafından ekonomik, yasal, etik, gönüllü sorumlulukların yerine getirilmesi yani 

toplumun gereksinimlerine ve isteklerine karşı duyarlı olunması, çevrenin korunması 

ve en önemlisi de etik dışı davranışların sergilenmemesi gerekmektedir.  

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulama kriterlerinde önemli bir yer tutan 

raporlama yapılmalıdır. Bir sosyal sorunun çözümü için yapılan projenin faaliyet 

raporunun hazırlanması otokontrol sistemi işlevi görmektedir. Bu şekilde 

değerlendirme ve ölçümleme yapılabilir dolayısı ile gerekli iyileştirmeler yapılabilir. 

Araştırmanın uygulama aşamasında verilerin anket yöntemi ile toplanması 

düşünülmüş ancak hedef kitlenin konu ile ilgili yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayışı 

bu anlamda bilgilendirme çabalarının yönlendirici etkisinin bulunabileceği düşüncesi 

ile bu yöntemin, araştırmanın güvenilirliği açısından doğru olmayacağı kanaatine 

varılmıştır. Buradan hareketle, çalışmanın uygulama kısmında araştırılan konuya dair 

otel işletmelerinde gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki 

uygulamalar hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olduğu varsayılan işletme 

yöneticileri ile görüşme yöntemine gidilmiştir. Seçilen örneklem kütlenin daha önce 

gerçekleştirilmiş olan kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ile ilgili bilgi 

aktarımının yetersizliği nedeni ile gerektiği gibi duyarlı olmadığı anlaşılmıştır. 

Bunun temelinde de raporlamanın olmayışı ve kurumsal sosyal sorumluluğun kurum 

kültürü kapsamında değerlendirilmemesinin yattığı düşünülmektedir. Kurumsal 

sosyal sorumluluk uygulamaları kriterlerine göre projelendirilmeyen faaliyetlerin de 

bilimsel veri sağlamakta yetersiz olduğu düşünülmektedir.  

İlerleyen yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili çalışma yapmak 

isteyen araştırmacılar örneklem kütleyi önceden belirlemeli seminer, panel, sunum 

vb. etkinliklerle uygulamadan örneklerin yanında, teorik birikimi de örneklem 

kütleyi oluşturan deneklere aktarmalıdır. Araştırma kapsamında kişilerin zihinlerinde 

konu ile ilgili belirli bir kalıp oluşturduktan sonra kalite çemberi veya beyin fırtınası 

gibi yöntemlerle hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar üzerinde beyin jimnastiği 

yapması gerekmektedir. Bilinen klasik yöntemlerle bu konuda araştırma yapılması 
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ile bir sonuca varılması mümkün görülmemektedir.  Kurumsal sosyal sorumluluk 

bilinci yetersizliği ve kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki algı farklılığı 

mülakat ve anket uygulamaları açısından önemli bir engel teşkil etmektedir. Zaman 

kısıtlılığı nedeni ile bu araştırmada yöntem değişikliğine gidilmemiş bu engelin 

aşılması adına ikincil veri kaynaklarına başvurulmuştur. 

Kurumsal sosyal sorumluluk konusunun anlatıldığı ve kurumsal sosyal 

sorumluluk ile ilgili önerilerde bulunulan bu çalışma, daha geniş kapsamlı ve 

katılımlı çalışmalara yol gösterebilecek nitelikte bir çalışma olarak görülmelidir. 

Gerek bu çalışmanın, gerekse bundan sonraki çalışmaların, hem toplumda hem de 

işletmelerde kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin yayılmasını ve ilgili çalışmaların 

gün geçtikçe daha profesyonel ellerden çıkmasını sağlayabileceği düşünülmektedir.  
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