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Gelecek 
nesilleri 
düşünerek 
atılan adımlar…
“Ortak yaşam idealleri” için geliştirilen sosyal sorumluluk 
projelerinin sayısının Türkiye’de 100’ü aştığı, tahmini 
boyutunun ise 2 milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor. BİT 
sektöründeki firmalarca yürütülen söz konusu projeler , 
“istihdam”, “engelli istihdamı”, “girişimcilik”, “eğitim”, 
“eğitimde bilgisayarlaşma”, “sektörel beceriler kazandırma”, 
“kadın girişimciye destek” ve “çevre”  üzerine yoğunlaşıyor.

Aslıhan Bozkurt

Sosyal sorumluluk projeleri, küresel rekabette pazar payını büyütmek, 
rakiplerinin önüne geçmek isteyen firmaların marka bilinirliğini 
artırmadaki en önemli silahlarından biri, son dönemdeki gözdesi. 

Firmaların yaşadığı çevre için artı değer yaratan işlere imza atmasının önem ve 
gerekliliği tüm iş dünyasında genel kabul görüyor. Hatta iyi hazırlanıp tanıtımı 
doğru yapılan her sosyal sorumluluk projesinin yapılacak masrafın fazlasını 
kazandıracağının altı çiziliyor. Bu nedenle küresel çapta firmaların kimi okul 
açıyor, kimi tarihe sahip çıkıyor, kimi çevreye duyarlılığını vurguluyor kimi ise 
kansere savaş açıyor... Firmaların hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri 
öyle bir boyuta ulaştı ki, bu alanda yapılan harcamalar artık bilançolarda milyon 

dolarlık kalemler olarak yer alıyor. 
Türkiye’de de toplumda sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılık her 
geçen gün artıyor. Zorlu Holding, Doğan Medya, Koç Grubu, Sabancı Grubu, 
Turkcell, Sanko Holding gibi büyük firmaların aralarında bulunduğu birçok firma, 
önemli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Öyle ki, üzerinde çalışılan sosyal 
sorumluluk projelerinin sayısının 100’ü geçtiği belirtiliyor. Türkiye’de sosyal 
sorumluluk projelerinin ulaştığı boyut resmi olarak bilinmese de tahminler 
2 milyar dolara yaklaştığı yönünde. Peki, Türkiye’de özellikle bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) sektöründe faaliyet gösteren firmaların yürüttükleri sosyal 
sorumluluk projeleri nelerdir? 
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TBD BİLİŞİM Dergisi olarak bu 
ay  “Dosya” sayfalarımızda 
Türkiye’de özellikle bilgi ve 

iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe faaliyet 
gösteren bazı firmaların yürüttükleri sosyal 
sorumluluk projelerinden örneklere yer 
veriyoruz.  
Sayfalarımıza Avea Kurumsal İletişim 
Direktörü Füsun Feridun, HP Türkiye ve 
Ortadoğu Çevre Yöneticisi Hande Baloğlu 
Toker, Koç Bilgi Grubu Kurumsal İletişim 
Direktörü Banu Aydoğan, Microsoft Türkiye 
Genel Müdürü Tamer Özmen, Turkcell Genel 
Müdürü Süreyya Ciliv, Türk Telekom (TT) 
CEO’su Tahsin Yılmaz ve Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Süel sorularımızı 
yanıtlayarak Oracle Türkiye Genel Müdürü 
Filiz Doğan ile Intel Türkiye Kurumsal İlişkiler 
Direktörü Melih Gezer ise birer değerlendirme 
yazısı göndererek yürüttükleri sosyal 
sorumluluk projelerini aktardılar. 
Avea Kurumsal İletişim Direktörü Feridun, 
kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde 
öncelikli alanlar olarak belirlediklerini belirtti. 
HP Türkiye yöneticisi Toker, uzun soluklu ve 
kapsamlı projeleri olan “Potansiyelini Keşfet” 
ile öncelikli olarak bedensel engellilerin özel 
sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim 
almaları, kendilerini geliştirmeleri ve istihdam 
edilebilmelerinin amaçlandığını bildirdi. 
Intel’den Gezer, eğitimde bilgisayarlaşmanın 
artmasına katkıda bulunup kadınları 
desteklediklerinin altını çizdi. Koç Bilgi 
Grubu’ndan Aydoğan, BİT’in etkin kullanımının, 
çevre kirliliğinin azaltılmasında önemli rol 
oynadığına değinerek “çevre”nin en çok ilgi 
duydukları alan olduğunu söyledi. Microsoft 
Türkiye Genel Müdürü Özmen, toplumun 
tamamına fırsat eşitliği yaratabilecekleri 
oluşumlarda olup onlara liderlik etmek 
istediklerini bildirirken Oracle Türkiye 
Genel Müdürü Doğan, öğrencilerin çalışma 
hayatına atılmadan önce sektörel beceriler 
kazandırdıklarını anlattı. Turkcell Genel 
Müdürü Ciliv ise, Türkiye’nin geleceğine değer 
katacak projeler geliştirip uyguladıkları, “fırsat 
eşitliği yaratma” ve “insanımızın geleceğine 
yatırım yapma”ya odaklandıklarını vurguladı.
Türk Telekom CEO’su Yılmaz, 81 ildeki 

yer alan tüm örgütlerin ‘ortak yaşam idealleri’ 
için kolektif bir biçimde çalışması, bu amaca 
hizmet eden projeler geliştirmesi” şeklinde 
değerlendiriliyor. Sosyal sorumluluk kavramı, 
kısaca  “Gelecek nesilleri düşünerek atılan her 
tür adım” olarak görülüyor.
 “Dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması 
için” geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri, 
mevcut sorunları çözmeye odaklanmanın 
yanı sıra gelecekte oluşabilecek sorunları da 
oluşmadan engellemeyi amaçlıyor. 
Günümüzde var olan ancak gelecekte etkileri 
artıp daha da fazla insanı etkileyecek olan 
sorunların bugünden önlenmesini sağlayacak 
eylem ve projeler geliştirilmesi, insanların 
bilinçlendirilmesi sosyal sorumluluğun bir 
parçası ve sosyal sorumluluğun toplumun her 
kesimi tarafından önemsenmesi gerekiyor. 
“Sağlık, çevre ve eğitim” üçgeni, sosyal 
sorumluluğun temel konuları arasında yer 
alıyor. Sosyal sorumluluğun temel amaçları; 
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, eğitimin 
herkes tarafından ulaşılabilir ve daha da 
kaliteli hale gelmesi, çevrenin korunması 
ve çevre bilincinin oluşturulması şeklinde 
açıklanabilir. Toplumun bir araya gelip 
“uyumlu bir biçimde çözüm üretmesi” ile, 
sosyal sorumluluk projeleri de başarıya ulaşır. 
Tarihi ve kültürel miras, eğitim, çevre, spor, 
sağlık, insan hakları, ulusal ya da bölgesel 
tanıtım gibi alanlarda hayata geçirilen 
sosyal sorumluluk projeleri,  hükümet, 
politikacı, akademisyen ya da fikir önderleri 
gibi kurumsal itibar açısından önem taşıyan 
kesimler üzerinde de olumlu etki yaratıyor.

SS mi, KSS mi?
Sosyal sorumluluk (SS) projesi, kurumsal 
sorumluluk çatı kavramının toplumsal 
halkasını oluştururken kurumsal sosyal 
sorumluluk (KSS), dünyada kabul görmüş 
tanımıyla “firmaların toplum hayatında genel 
anlamda pozitif bir etki yaratması için iş 
süreçlerini nasıl yönetmesi gerektiğidir”. Bu 
kavramın ABD’deki uygulamasında ağırlıklı 
olarak hayırseverlik ön plana çıkarken 
AB’de ise daha çok ana iş faaliyetlerinin 
toplumsal bir duyarlılıkla yapılması, toplumsal 
bilinçlendirme çalışmalarına odaklanıyor. 

altyapı yatırımlarıyla, toplum için “değer 
yaratma” hedefiyle çalıştıklarını, “kısa 
vadeli değil, sürdürülebilir, stratejik, uzun 
soluklu” çalışmalar yürüttüklerinin altını 
çizdi.  Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Süel de, tüm projelerde, toplumun 
uzun vadeli ve sürdürülebilir başarısına katkı 
sağlamayı hedeflediklerini belirtti. 
BİT sektöründeki firmalarımızın yürüttüğü 
sosyal sorumluluk faaliyetleri, çoğu kez iş 
alanlarıyla bağdaşmıyor ancak BİT’in etkin 
kullanımı ve yaygınlaşmasını sağlayacak 
projeler de göze çarpıyor. Yurt çapında en 
başarılı bulunan sosyal sorumluluk projeleri 
genellikle eğitim ya da sağlık alanında 
yürütülürken BİT sektöründe “istihdam”, 
“engelli istihdamı” , “sektörel beceriler 
kazandırma”, “girişimcilik”, “eğitim”, 
“eğitimde bilgisayarlaşma”, “çevre”, “fırsat 
eşitliği yaratma”, “geleceğe yatırım yapma” 
ve “sürdürülebilir başarıya katkı sağlama”  
konularına odaklanıldığı görülüyor. 

60 yıllık bir kavram
Sosyal sorumluluk kavramı, 1980’den sonra 
sıklıkla kullanılsa da geçmişi 1950’lere kadar 
uzanıyor. Bir İngiliz düşüncesi olarak ortaya 
atılan kavram, daha sonra Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü (Organization of Economic 
Cooperation and Development-OECD’ye üye 
ülkeler tarafından geliştirildi. Bugün, başta 
Birleşmiş Milletler (United Nations-UN) olmak 
üzere Avrupa Birliği (AB), Dünya Bankası 
(DB) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından 
yayımlanan bildirilerde (OECD Guidelines, 
EU Principles Brussels, UN Global Compact) 
sıklıkla önemi vurgulanıyor. 

Firmaların sosyal sorumluluk projeleri, 
AB Komisyonu’nun da üzerinde durduğu 
güncel konulardan biri. Bu konuda Lizbon’da 
strateji çizildi ve ülkeler mevzuatlarını buna 
uygun hale getiriyor. Avrupa Komisyonu 
tarafından Kasım 2000’de yayımlanan ve 
Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan 
AB’de enerji arz güvenliğinin sağlanması için 
ortak bir stratejinin oluşturulmasına yönelik 
“Yeşil Bildiri” (The de (Green Paper) adı 

verilen çalışma kapsamında kurumlar mali 
performanslarının yanı sıra, çevre ve toplum 
için yaptıkları açısından da raporlanacak.

“Sosyal” ve “sorumluluk” kelimeleri ilk 
okunduğunda toplumsal ya da topluma dair bir 
ifadeyi çağrıştırıyorsa da markalara da önemli 
oranda katma değer sağlıyor. Çevreden, 
eğitime, sağlıktan yoksulluk problemine 
kadar geniş bir alanda projeler, çok uluslu 
şirketlerde uzman danışmanlar eşliğinde 
seçilip markaya neler kazandıracağı, satışları 
ne kadar artıracağı hesaplanarak hayata 
geçiriliyor. 

Ancak firmaların gerçekleştirdiği sosyal 
sorumluluk projelerine yönelik, “firmalar 
kepçeyle aldıklarını kaşıkla veriyor” ya da 
“günah çıkarıyorlar” eleştirileri de getiriliyor. 

Yapılan eleştirilere katılanlardan biri olan 
ünlü iktisatçı Milton Friedman, 1970 yılında 
New York Times’da yazdığı bir makalesinde 
firmaların sosyal sorumluluk projelerini 
kârlarını artırmak için yaptığına dikkat çekiyor.  
Sadece insanların sorumluluk sahibi olduğuna 
işaret eden Friedman’a göre, “Kurumlar, 
yapay bir insan olduğu için sorumlulukları da 
yapaydır. Firmaların da bütün olarak, böyle 
belirsiz bir konuda sorumluluk sahibi olduğu 
söylenemez.”  
Sosyal sorumluluk projeleri, farklılaşma ve 
rekabetin güçleşmesi ile birlikte, firmalara 
müşterilerine kendilerini anlatma fırsatı 
tanırken çalışanlarına da yeni amaçlar 
vermesini sağlıyor. Tabi ki bu projelerin 
toplumsal yarar sağlayan yanları da önem 
taşıyor. İster reklam için, ister sadece toplum 
için olsun her iki tarafın da kazandığı bir 
durum söz konusu. 

“Ortak yaşam idealleri” için 
geliştirilen projeler 
Sorumluluk; kişinin önce kendisi için 
sonrasında da diğer insanlar için yerine 
getirmesi gerekli olan “yükümlülükler/
görevler” için kullanılıyor. Son derece geniş 
bir kavram olan sosyal sorumluluk; “toplumda 
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