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Y/llar önce sadece hay/r i1leri çerçevesinde ilerleyen kurumsal sosyal sorumluluk,
art/k hem 1irketlerin hem liderlerin ajandas/nda ilk s/ralarda yer al/yor. Capital’in, GfK
Türkiye ile birlikte gerçekle1tirdi0i “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Liderleri”
ara1t/rmas/, bu alandaki dönü1ümü net biçimde gözler önüne seriyor. Bu y/l
9’uncusu yap/lan ara1t/rma, yine önemli verilerle dolu… Sonuçlar, hem halk hem i1
dünyas/ gözündeki KSS alg/s/n/, en sorumlu 1irketleri ve liderleri ortaya koyuyor. Bu
y/lki ara1t/rman/n halk sonuçlar/nda, “en sorumlu 1irket” Turkcell ve “en sorumlu
lider” Güler Sabanc/ olurken, i1 dünyas/ sonuçlar/nda “Koç Holding” ve “Rahmi Koç”
zirveye ç/k/yor. Halka göre “En ba1ar/l/ KSS projesi” ise Turkcell’in Kardelenler’i…
Onu “Baba Beni Okula Gönder” ve “Haydi K/zlar Okula” izliyor.

YARIŞ
KATKILARIYLA
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>? dünyas; ve halk olarak iki ayr; kategorideki oy-
lamalarla yürütülen dev ara?t;rma, Türkiye’nin kurum-
sal sosyal sorumluluk alan;nda en
fazla öne ç;kan lider, ?irket ve pro-
jelerini ortaya koyuyor. Bir ba?ka
deyi?le, i? dünyas;n;n KSS konu-
sundaki performans;n; gözler önü-
ne seriyor. 

Sonuçlara bak;ld;<;nda sosyal
sorumluluk bilincinin geçmi? y;lla-
ra göre daha fazla yerle?ti<i görü-
lüyor. E<itim ve sa<l;k, gerek dü-
zenlenen projeler gerek kamuoyu-
nun beklentileri anlam;nda en faz-
la öne ç;kan sosyal sorumluluk
alanlar; olarak dikkat çekiyor. 

Ara?t;rman;n nas;l yap;ld;<;na
gelince… “KSS Liderleri Ara?t;rma-
s;”, bu y;l da geçmi? y;llarda oldu-
<u gibi iki ayakl; olarak yürütüldü.
>? dünyas; ve halk sonuçlar;, ayr;
ayr; de<erlendirildi. >? dünyas; aya-
<;nda 305 beyaz yakal;ya ula?;ld;.
Halk sonuçlar;nda ise 15 ilde, 1.238
kat;l;mc;yla “yüz yüze anket tekni-
<i” kullan;ld;.

Ancak bu y;lki sonuçlar son bir-
kaç y;la göre daha hareketli…
Hem ?irketler hem liderler s;rala-
mas;nda önemli de<i?imler var. S;-

ralamalardaki de<i?imin yan; s;ra listeye yeni girenler
de dikkat çekici. >?te sonuçlar… 

DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKİYOR
Asl;nda listenin ana yap;s;nda çok
ciddi bir de<i?im yok. KSS denin-
ce akla gelen devler, hemen he-
men her y;l bu prestijli listede
kendine yer buluyor. Ama s;rala-
malardaki de<i?im gözden kaçm;-
yor. Örne<in ara?t;rman;n halk so-
nuçlar;na göre “En Sorumlu 20
=irket” listesinde lider de<i?imi
var. Geçen y;l;n ikincisi olan
Turkcell’in, 2 y;l aradan sonra tek-
rar liderlik koltu<una oturdu<u
gözleniyor. Onu Sabanc; Holding,
Koç Holding, Y;ld;z Holding ve
Arçelik izliyor. 

Yine halk sonuçlar;na göre
2014’ün en h;zl; yükseleni ise
Avea. =irket, 2013 ara?t;rmas;nda
17’nci s;radayken bu y;l 7’nci s;ra-
da kendine yer bulmu? durumda. 

Sonuçlarda sadece s;ralama
de<i?ikli<i yok. Liste, yeni giren-
lerle de hareketlendi. Halk sonuç-
lar;na göre haz;rlanan listenin bu
y;lki yenileri, Petrol Ofisi, Pepsi-
Co, Hürriyet Gazetecilik ve Tek-

apital’in ilk kez 2005 y;l;nda yay;nlad;<; ve bu y;l 9’uncusunu 
GfK ile birlikte gerçekle?tirdi<i “Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Ara?t;rmas;”, yine önemli mesajlar ve çarp;c; sonuçlarla dolu. Ara?t;rma, 
gerek kamuoyundaki KSS alg;s;n; ortaya koymas;, gerek i? dünyas;n;n KSS’ye 
bak;?;n; özetlemesi aç;s;ndan önemli bir kaynak. C

GÜLER SABANCI RAHM� KOÇ D�LEK SABANCI MUSTAFA KOÇ

080_081_082_CP_03  2/26/14  7:46 PM  Page 4


