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Capital tam 12 yıldır GfK ile gerçekleştirdiği “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması” ile bu
konunun nabzını tutuyor. Hem halk hem iş dünyası gözünde bu alandaki en başarılı şirketleri,
liderleri ve projeleri ortaya çıkarıyor. KSS alanındaki dönüşümü de net biçimde gözler
önüne seriyor. Bu yılki araştırmanın halk ve iş dünyası sonuçlarında “en sorumlu şirket” Koç
Holding ve “en sorumlu lider” Rahmi Koç oldu. Halk oylamasında “En başarılı KSS projesi”
ise Hürriyet’in “Aile İçi Şiddete Son” kampanyası. Onu Teknosa’nın “Kadın İçin Teknoloji”
kampanyası ve Doğan Gazetecilik’in “Baba Beni Okula Gönder” kampanyası izliyor.
NİLÜFER GÖZÜTOK ÜNAL

l

ngozutok@capital.com.tr
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“

Yİ BİR ŞİRKET MÜKEMMEL ÜRÜN VE HİZMETLER SUNAR. MUHTEŞEM

bir şirket ise mükemmel ürün ve hizmetlerin yanı sıra daha iyi bir
dünya için de mücadele verir…” Bu sözler pazarlamanın yaşayan en
büyük gurusu Philip Kotler’a ait…
Özellikle son 10 yılda iş dünyasında şirketlerin bu yaklaşımla kurumsal
sosyal sorumluluğa ilgisi arttı. Artık daha çok şirket, sadece ticari başarının değil
aynı zamanda yaşadıkları topluma ve dünyaya daha fazla değer yaratmanın
peşinde… Bu gelişmenin medyadaki en önemli takipçisi de tam 12 yıldır “Kurumsal

Sosyal Sorumluluk Araştırması” gerçekleştiren Capital
Dergisi…
Gerek kamuoyundaki KSS algısını ortaya koyması
gerek iş dünyasının KSS’ye bakışını özetlemesi açısından önemli bir kaynak olan araştırma 2005 yılından itibaren GfK ile birlikte gerçekleştiriliyor. İş dünyası ve
halk olarak iki ayrı kategorideki oylamalarla yürütülen
dev araştırma, Türkiye’nin kurumsal sosyal sorumluluk
alanında en fazla öne çıkan lider, şirket ve projelerini
ortaya koyuyor. Araştırma, genel olarak Türk iş dünyası
açısından da kurumsal sosyal sorumluluk performansını
ölçen bir karne niteliği taşıyor.
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması”nın bu yılki sonuçları da yine çok önemli mesajlarla dolu.

ZİRVEDEKİ HAREKET

Bu yılın KSS liderleri listesinde dikkat çeken bir değişim var. Örneğin araştırmanın halk oylaması sonuçlarına
göre “ En Sorumlu 20 Şirket” sıralamasında geçtiğimiz yıl
ikinci olan Koç Holding bu yıl zirveye yerleşti. 2016’nın
lideri Sabancı Holding ikinci sıraya geriledi. Turkcell bir
basamak daha çıkarak 4’üncülükten 3’üncülüğe yükseldi. Halkın belirlediği listenin bu yıl 5 yeni oyuncusu
daha var. Eczacıbaşı, Boyner, Eti, Torku ve Oyak geçtiğimiz yılın listesinde olmayıp bu yıl listede yerini alan
grup ve şirketler oldu.
İş dünyası listesi ise halk listesine kıyasla daha az değişime ve harekete sahne oldu… İş dünyası sonuçlarına
göre “KSS’de En Başarılı 20 Şirket”’in zirvesinde bu yıl

RAHMİ KOÇ
GÜLER SABANCI

AYDIN DOĞAN
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da Koç Holding yer aldı. 2016’nın 3’üncüsü Eczacıbaşı
2’nciliğe yerleşirken, 2’ncisi Turkcell, 3’üncülüğe geriledi. İş dünyasının belirlediği listenin yenileri ise BoschSiemens, Enka, Ekol Lojistik ve Mercedes.
Halkın gözünde iş dünyasının sorumlu liderleri sıralaması da değişti. Geçtiğimiz yılın 3’üncüsü Rahmi
Koç, zirvenin sahibi olurken 1’incisi Güler Sabancı bu
yıl 2’inci oldu. Aydın Doğan 4’üncülükten 3’üncülüğe
yükseldi. İş dünyasının yaptığı oylamada zirvedeki iki
patron yerini korudu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl
da Rahmi Koç 1’inci Bülent Eczacıbaşı da 2’inci sırada
yer aldı. Güler Sabancı 4’üncülükten 3’üncülüğe çıktı.
EN BAŞARILI PROJELER

Türkiye’de KSS denince akla ilk olarak eğitim geliyor.
Araştırmanın halk nezdindeki sonuçlarına göre “kurumsal sosyal sorumluluk alanında öncelikli sahiplenilmesi
gereken konular”ın başında “eğitim ve öğretime katkıda
bulunulması” yüzde 19,5 ile ilk sırada yer alıyor. Onu
yüzde 17,3 ile “sağlık ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunulması” takip ediyor. “Aile içi şiddetle mücadele, kadın ve çocuk hakları gibi konulara destek verilmesi” ise
yüzde 14,9 ile üçüncü sırada.
İş dünyası da KSS’de önceliğin eğitim olması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların 3’te 1’i bu yönde görüş
belirtiyor. İkinci sırada yüzde 20,8 ile “çevre ve doğanın
korunmasına destek verilmesi” gelirken, üçüncü sırada
da halk oylamasında olduğu gibi “aile içi şiddetle mücadele, kadın ve çocuk hakları gibi konulara destek verilmesi” geliyor. Bu yönde görüş belirtenlerin oranı da
yüzde 16,8.
En başarılı bulunan 10 KSS projesi de bu beklentileri

doğruluyor. “Halk Gözünde En Başarılı KSS Projeleri”
listesinde Hürriyet’in “Aile İçi Şiddete Son” kampanyası
ilk sırada. Onu Teknosa’nın “Kadın İçin Teknoloji” kampanyası izliyor. Üçüncü sırada da Doğan Gazetecilik’in
“Baba Beni Okula Gönder” kampanyası var.

ARAŞTIRMANIN PROFİLİ
3 Halk ve iş dünyası nezdinde 2 ayaklı yürütülen araştırmanın
iş dünyasına yönelik kısmı GfK Araştırma Hizmetleri
tarafından online araştırma tekniğiyle gerçekleştirildi.
3 Araştırma kapsamında GfK Araştırma Hizmetleri İş Dünyası
Veritabanı’nda yer alan profesyonellere araştırma linki
iletildi. 381 kişiden bilgi alındı.
3 Araştırmanın soruları Capital ve GfK Araştırma Hizmetleri
uzmanları tarafından hazırlandı.
3 Görüşmeler 16 Ocak-25 Ocak 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirildi.
3 Saha çalışması, mesleki standartları düzenleyici bir
meslek birliği olan ESOMAR kurallarına bağlı olarak
gerçekleştirildi.
3 İş dünyası anketine katılanların yüzde 20’si genel müdür ve
genel müdür yardımcısı, yüzde 12,9’u pazarlama müdürü,
geriye kalan kesim ise farklı departmanlarda müdür
seviyesinde çalışan kişilerden oluştu.
3 İş dünyası anketine katılanların yüzde 17,3’ü hızlı tüketim,
yüzde 10’u bankacılık ve finans, yüzde 8,4’ü otomotiv,
yüzde 6’sı kimya ve ilaç, yüzde 5,5’i inşaat ve kalanı da
diğer sektörlerde görev yapıyor.
3 Araştırmanın halk geneline yönelik bölümü, omnibus
çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.
3 Halktan 5 ilde,
hanelerde, 15 yaş
üstü yaş grubunda
1.237 kadın ve erkek
katılımcıyla “yüz
yüze anket tekniği”
kullanılarak görüşüldü.
3 Araştırmaya
katılanların yüzde 50’si
kadın, yüzde 50’si
erkeklerden oluştu.
Katılımcıların yaş
ortalaması 33.
3 Halktan görüşülen
1.237 kişinin yüzde 39’u
ilkokul, yüzde 26’sı lise,
yüzde 22’si ortaokul,
yüzde 10’u üniversite,
yüzde 2’si iki yıllık
yüksek okul, yüzde 1’i
de üniversitelerin açık
öğretim bölümlerinden
mezun.
CAPITAL 3 / 2017
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İş dünyasının belirlediği en başarılı projeler listesinde ise “Baba Beni
Okula Gönder” birinci sırada yer alırken, Vehbi Koç Vakfı ve Özel Sektör
Gönüllüleri Derneği’nin projesi “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” ikinci,
Koç Holding’in “Ülkem İçin” kampanyası da üçüncü sırada yer alıyor.
KİM NEREDE ÖNE ÇIKIYOR?

Araştırmanın en önemli verilerinden
biri de şirketlerin KSS’de öne çıktıkları alanlar… Hem halk hem iş dünyası
oylamasında eğitim, sağlık, doğa ve
çevre, spor, kültür-sanat, aile içi şiddet, insan hakları ve
çalışana verilen değer alanlarında bazı şirketler diğerlerine göre açık ara önde yer alıyor.
Örneğin Koç Holding, bu 8 kategoriden 6’sında en
başarılı bulunan birinci şirket olarak dikkat çekiyor. Yıldız Holding spor alanında en başarılılar listesinde zirvede
yer alırken, Eczacıbaşı Holding de kültür sanat alanında
KSS çalışmalarında akla ilk gelen şirket. Eczacıbaşı’nın
ön plana çıktığı diğer alanlar ise sağlık, spor ve çalışana verilen değer. Bu üç kategoride de holding ikinciliği
elinde tutuyor.
Sabancı Holding, eğitim, çevre, aile içi şiddet, insan
hakları ve çalışana verilen değer alanlarında ilk 3’te yer
alarak başarısını kanıtlıyor.
Turkcell eğitim, Akbank kültür-sanat, Anadolu Grubu sağlık ve spor, İş Bankası doğa ve çevre, Unilever
CEM
BOYNER
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çevre ve çalışana verilen değer, Doğan Holding ve Doğan Medya aile
içi şiddet, Boyner Holding de insan
hakları konusunda en başarılı bulunan ilk 3 şirket içinde yer alıyor.
BİLİNİRLİK ORANI DÜŞÜK

Araştırma KSS alanındaki faaliyetlerin yeterli olup olmadığını da ölçüyor. Bu noktayı sorgulayan ilk
soru ise katılımcıların KSS alanında
yapılan projelerden haberdar olup
olmadığı… Bu soruya alınan yanıt
maalesef olumsuz. Halk anketinin
sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 59’u gerçekleştirilen KSS faaliyetlerinden haberdar olmadığını belirtiyor.
Yüzde 60’ı da gerçekleştirilen KSS faaliyetlerinin yeterli
olmadığını düşünüyor.
Faaliyetleri yetersiz bulanların gerekçelerine gelince… Halk anketine katılanların yüzde 37’si yetersiz bulma nedeni olarak “Fazla aktivite yapılmıyor, faaliyetler
için yeterince zaman ve örgütlenme yok” açıklamasında bulunuyor. Yüzde 17’si ise şirketlerin üzerine düşen
görevleri yerine getirmediğini ve kendilerini yeterince
tanıtamadıklarını ifade ediyor.
İş dünyasından katılımcıların yetersiz bulma nedenleri arasında ilk sırada yapılan işlerde devamlılık olmaması
geliyor. Katılımcıların yüzde 10’u bu yönde görüş belirtirken ayrıca “İş dünyası daha kararlı olmalı” tavsiyesinde bulunuyor.
MURAT
ÜLKER
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DİLEK
SABANCI

VUSLAT
DOĞAN
SABANCI

Öte yandan katılımcıların yüzde 9,7’si KSS projesi yapan şirket sayısını az olarak nitelendirirken, yüzde 9,2’si
de “Sadece reklam ya da finansal amaçla yapılan yetersiz
aktivite var” diyor.
İş dünyası profesyonelleri KSS’ye ayrılan bütçenin de

FULYA DURMUŞ / GFK TÜKETİCİ DENEYİMLERİ GN. MD.

“YATIRIMLARDA AZALMA VAR”
EĞİTİM ÖNE ÇIKIYOR Bu yıl iş dünyasının kurumsal sosyal

sorumluluk yatırımlarında bir azalma göze çarpıyor. Önceki yıl
2 kişiden 1’i şirketlerinde yeni projeler başlattığını belirtirken
bu yıl bu oran 3 kişide 1’e geriliyor. 2017 için planlanan
yatırımları sorguladığımızda ise yatırım bütçelerinin artacağını
belirtenlerin oranında önceki yıla göre azalma görülüyor.
Halkın beklentileri ile iş dünyasının gerçekleştirdiği sosyal
sorumluluk alanlarını karşılaştırdığımızda ise en örtüşen alanın
eğitim olduğunu görüyoruz. Halkın beklentilerinin aksine iş
dünyasının gündeminde eğitimden sonra sürdürülebilirlik
projeleri, çevre, spor ve sanata destek verilmesi geliyor.

HALK NE SÖYLÜYOR? 2016 Aralık – 2017 Ocak aylarında
gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçlarına göre her 4
kişiden biri kurumsal sosyal sorumluluğu “kurumların yaptığı
yardımlar” olarak tanımlıyor. Bu yıl ülke gündeminin yoğunluğu
nedeniyle olsa gerek şirketlerin gerçekleştirdiği kurumsal
sosyal sorumluluk faaliyetlerinden haberdar olanların oranında
bir azalma görülüyor. Halk, şirketlerin geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da öncelikle eğitim alanında sosyal sorumluluk yatırımları
yapmaları gerektiğini düşünüyor. Sağlık ve sağlık hizmetlerine
katkıda bulunulması, aile içi şiddet ve hayır işleri yapılması ise
halk nezdinde önemi artan konular arasında yer alıyor.
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az olduğu görüşünde. “Bu konuda daha fazla çalışma
yapılmalı, daha çok proje üretilmeli” diye konuşuyorlar.
ÇARPICI MESAJLAR

Araştırma, KSS alanındaki eksikleri tespit etme ve beklentileri ortaya koyma açısından da çok değerli veriler
ortaya koyuyor. Halk genelinden 1.237, iş dünyasından
381 yöneticinin katıldığı araştırmadan öne çıkan mesajları şöyle sıralamak mümkün:
3 Halk raporuna göre katılımcılar sosyal sorumluluğu “kurumların yaptığı yardımlar ve sosyal sorunlarla
ilgili gerçekleştirilen faaliyetler” olarak tanımlıyor.
3 Katılımcıların yüzde 57’si iş dünyasının sosyal sorunlar karşısında sorumlu olduğunu düşünüyor. Ancak
2016 yılında bu yönde yanıt verenlerin oranının yüzde
73 olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.
3 Halktan katılımcılar KSS faaliyetlerinin iletişim
araçlarıyla tanıtılmasını doğru buluyor. Bu yönde görüş
belirtenlerin oranı yüzde 80.
3 İş dünyası raporuna baktığımızda ise şirketlerin
kurumsal sosyal sorumluluk alanında yeni projeler başlatma oranındaki düşüş dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl
yeni proje başlatanların oranı yüzde 51,3 iken bu yıl bu
oran ciddi bir düşüşle yüzde 33,9’a gerilemiş durumda.
3 İş dünyasının yeni proje başlatma konusundaki iştahı azalırken bütçelerdeki artış da azalma eğiliminde…
İş dünyası katılımcıları arasında 2017’de kurumsal sosyal
sorumluluk alanında yeni projeler için bütçe artıracağını
belirtenlerin oranı 2016’ya göre azaldı. 2016’da bütçe artıracağını açıklayanların oranı yüzde 40,5 iken bu yıl bu
oran yüzde 31,5’e düştü.
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