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Abi KSS 
Nedir 

Yeaaa??? 

Bunu bilmiyor 
olmana 
şaşırdım 

dostum.!!!! 
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• Avrupa Birliği (AB) KSS Yeşil Kitap Raporu’na 
göre KSS; şirketlerin ticari faaliyetleri ile sosyal 
ve çevresel meselelerin birleştirildiği, 
paydaşlar ile gönüllülük esasına dayanan bir 
alanda ilişki kurabildiği bir kavram olarak 
tanımlanmaktadır. 
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İyi de  nasıl 
ve nereden 

ortaya çıkmış 
bu KSS?? 

Şöyleki … 



• 1900’lerin hızlı ve hareketli iktisadi hayatı 1929 yılına 
gelindiğinde New York Borsası’nın çökmesiyle son 
bulmuştur. 

• Sonuç olarak işletmeler, büyüyen yapılarının topluma 
olan etkileri ve faaliyetlerinin sonuçlarından dolayı 
kurumsal sosyal sorumluluk kavramıyla karşı karşıya 
kalmışlardır. (Boatright,2003:377) 

• İşletmelerin ulaştığı dev boyutların toplumda yaptığı 
tahribatı önlemek amacıyla anti-tröst yasaların 
çıkartılması, çalışanlara daha insani haklar tanınması 
kurumsal sosyal sorumluluk kavramına kanuni boyutun 
eklenmesi anlamına gelmiş ve bu yıllarda işletmeler için 
kurumsal sosyal sorumluluklar karlı ve verimli olmanın 
yanı sıra kanunlarda yapılmış olan düzenlemelere de 
uymak şeklinde gerçekleşmiştir. 
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• Bu anlamda kurumsal sosyal sorumluluk 
anlayışının işletmelere aşılanmasında öncülük 
kanuni zorlamalarla olmuştur. 

• 1960’lı yıllarda; çalışan hakları, asgari ücret, 
çevreye duyarlı üretim, tüketici hakları, 
sigortalı çalışma vb. birçok konu ele alınmış ve 
bunlarla ilgili birçok öneri dile getirilmiştir. 
Ayrıca bu yıllarda sivil toplum örgütlerinin 
toplum içindeki rolü önem kazanmış, ırk 
ayrımı, kadın hakları gibi konularda önemli 
adımlar atılmıştır.  
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• 1970’lerde işletmelerde görülen başlıca 
kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları; 
ortaklara bilgi sağlama, iş vermede adalet, karı 
paylaşma, reklamların ahlaki olması, çevreyi 
koruma ve faaliyetlerin topluma yapacağı 
etkileri düşünerek eylemde bulunma başlıkları 
altında sıralanabilir. 

• 1980’lerde ise; atıkları azaltma, geri dönüşüm, 
fakirlere maddi yardım, toplum sağlığına 
hizmet, daha iyi çalışma koşulları şeklinde 
sıralanabilir. 
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• Bu yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk 
uygulamalarından işletmelerin sağlayacağı 
faydaların net olarak ifade edilmemiş olması 
nedeniyle genelde işletmelerin ekonomik ve 
kanuni sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığı 
ek olarak bazı gönüllü faaliyetlerde bulunduğu 
gözlenmektedir. 

• Günümüzde ise işletmeler, kurumsal sosyal 
sorumluluk uygulamaları konusunda bir plan 
dahilinde hareket etmekte, stratejiler 
geliştirmektedirler. 
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KSS yi bu 
kadar önemli 

kılan nedir 
peki? 

Buna ben 
cevap 

vereyim.  Ben 
ben ben. :) 

İyi hadi sen 
anlat 

bakalım. 
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     Kurumsal Sosyal Sorumluluk neden önemlidir? 

• Şirketlerin sosyal paydaşları ile etkileşime 
geçmesini sağlayarak yeni iş imkânları yaratır. 

• Şirketlerin marka değerini arttırır. 

• Şirketlerin uzun dönemli karlılığını arttırır. 

• Uluslararası Yatırımcıların ilgisini çeker. 

• Türk özel sektörünün küresel alandaki rekabet 
gücünün arttırır. 

• Avrupa Birliği üyelik sürecinde özel sektörün 
yapması gereken çalışmalara hazırlıkların 
yapılmasına daha uygun bir ortam hazırlar. 
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• Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 
(TKSSD), sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal 
başarı için çalışmalarında, sosyal sorumluluk 
bilincini geliştirmek, yerel ve ulusal düzeyde 
KSS bilincini yaymak amacıyla kurulmuştur. 

 



• Günümüzde tüketiciler bir ürünü sadece kalitesi 
ve maddi değeri ile değil, bu ürünü üreten 
işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetleri ile 
birlikte değerlendirerek de tercih etmektedirler. 

• Auger ve arkadaşları tarafından (2003) 
Amerika’da yapılan bir araştırmada tüketicilerin 
etik kurallara uygun olarak üretilmiş (çevreye 
saygılı, hayvanlar üzerinde denenmemiş) ürünlere 
daha fazla rağbet ettikleri tespit edilmiştir. 
Tüketicilerin bu yöndeki davranışları, toplumun 
gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişmektedir 
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• Kurumsal sosyal sorumluluklarının bilincinde 
olan şirketler yeni pazarlara girme ve müşteri 
sadakati sağlamada önemli avantajlar elde 
etmektedirler. Dünyada birçok fon ve kurumsal 
yatırımcılar, bir şirkete yatırım yapmadan 
önce, o şirketin sosyal sorumluluk 
konusundaki performansını değerlendirmeye 
başlamıştır. (Mohr & Webb,2005:124) 
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Devlete düşen görev  

Kurumsal sosyal sorumluluk her ne kadar 
gönüllülük esasına dayalı bir uygulama olsa da, 
konunun her geçen zaman toplumsal ve örgütsel 
boyutlarda önem ve anlam kazanması bu yönde 
bazı tedbirlerin alınmasını, bazı düzenlemelerin 
yapılmasını da gerekli kılmaktadır. 
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• Her ne kadar işletmeler gönüllü kurallar ve 
standartlar ile yönetilseler de, kritik olan nokta 
yasal düzenlemelerdir ve sosyal sorumluluk 
uygulamalarının yasallaştırılması yönünde 
kademeli bir gidişatın olduğu düşünülmektedir. 
Michael Hopkins (2004), kurumsal sosyal 
sorumluluk tanımlamasında kullanılan gönüllülük 
ifadesinin, minimum düzeyde bile olsa, yasal 
düzenlemeler dikkate alınmadığı taktirde 
tanımlamadan çıkartılabileceğini ifade 
etmektedir. Bu anlamda kurumsal sosyal 
sorumluluk davranışının yaygınlaştırılmasında 
devlet düzenleyici bir takım önlemler almakla 
yükümlüdür. 
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• Kurumsal sosyal sorumluluk yönünde yasaların 
ve düzenlenmelerin oluşturulması; doğanın ve 
çevrenin korunması, işçilerin sömürülmesinin 
engellenmesi, çocuk işçi 
çalıştırılmasının  önlenmesi, rüşvet ve 
yolsuzlukların önüne geçilmesi ve saire 
konularda bir araç rolü oynayabilir. Bu şekilde, 
işletmeler kendilerinden neler beklendiğini 
açık ve net biçimde bilirler. 
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Sokak Hayvanları Sosyal 
Sorumluluk Projeleri  
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Fiat, çok özel bir projeyi hayata geçirerek Bolluca 
Hayvan Barınağı'ndaki bakıma muhtaç hayvanların 
yuva ihtiyaçlarını karşıladı. Özellikle kış aylarındaki 
olumsuz hava koşullarında dışarda kalan sahipsiz 
hayvanların üşümemesi ve ıslanmaması için dev 
billboard'larda kullanılan reklam malzemelerinden 
geri dönüştürülerek yapılan yuvalar, Bolluca Hayvan 
Barınağı'na bağışlandı. Bu projeye özel hazırlanan 
video, #sokaktakidostlar hashtag'i ile Fiat'ın sosyal 
medya hesaplarından paylaşıldı.  
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• Bolluca'daki barınak için 6 set yuva hazırlayan 
Fiat, toplam 430 metrekare vinil, 110 metre 
demir ve 30 metrekare kontrplak malzemeyi 
yuvaya dönüştürdü. Yuvaların yapımında Fiat 500 
Ailesi'nin iletişiminde kullanılan 10 adet dev 
billboard ilanının yanı sıra yeni nesil Ducato'nun 
iletişim çalışmalarında kullanılandemir boru ve 
kontrplaklardan yararlanıldı. Fiat, yıl boyunca 
yürüteceği açık hava iletişim çalışmalarında 
kullanılacak malzemeleri geri dönüştürerek 
barınağa olan desteğini sürdürecek.  
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İKEA 

Restoran ve Kafe bünyesinde, artan yemekleri çöpe 
atmıyor, IKEA mağazalarının bulunduğu şehirlerdeki 
hayvan koruma barınaklarına yiyecek yardımı yapıyoruz. 
Toplanan yemek atıkları, hayvan koruma barınaklarına 
sevk edilene kadar IKEA mağazaları içerisindeki soğuk 
hava depolarında, sızdırmaz ambalajlarda bekletiliyor. 2-3 
gün biriktirdiğimiz yemek atıklarını hayvan koruma 
barınaklarına teslim ediyoruz. Artan yemekler İstanbul 
Yedikule Hayvan Barınağı ve Asfalya Hayvanseverler 
Grubu’na, Bursa Sevgi Hayvan Barınağı'na, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Hayvan Barınağı ve Celal 
Üner Hayvan Barınağı'na ve Ankara Gölbaşı Hayvan 
Barınağı’na gönderilmektedir. 
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HDI Sigorta 

Hayvan Dostu Projesi 
Ne yapıyorlar? 
Artık yemeklerinizi istediğiniz yerden alıyor, sahipsiz 
sokak hayvanlarına ulaşmasını sağlıyoruz. 
Nasıl yapıyorlar? 
Günlük olarak gönüllülerimizi (Gönüllülerimiz 
sekmesinde isimlerini görebileceğiniz birçok şirket, 
restoran ve otel) tek tek ziyaret eden aracımız ile 
toplanan artık yemekleri ilçe belediyelerine ileterek 
sahipsiz sokak hayvanlarına ulaşmasını sağlıyoruz. 
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Sabrınız için 
Teşekkürler. 

 

Önemli Değil. 
Bir daha ki 

toplantıya sen 
gelme yeter.   Şaka 

yapıyor. 
Ciddiye 

alma sen 
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