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Abstract 

By analyzing the development of the social responsibility conception, this study illustrates corporate social 

responsibility perception and applies it into the medical sector with participation of some subject nurses. In the 

scope of this study in order to measure nurses' social responsibility perception and to analyze the interaction 

between the perception and demographic features three hundred nurses who work in the city of Sakarya's some 

public hospitals were given questionnaires that includes some demographic statistics and social responsibility 

indications. Consequently 250 of 300 questionnaires received back and included to the study (feedback percentage 

is 83.3%). According to the data acquired from the survey the average rating of participants is 3.13 so that it is 

considered that the nurses are equipped with a high level of corporate social responsibility perception. However, 

it is also observed that the nurses' social responsibility perception is variable in accordance with their rank, gender 

and education. 

 1  Giriş 

Modern dünyada işletmelerin kar odaklı çalışmalarının yanı sıra toplumsal konulara duyarlı davranmalarının 

gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu anlaşılmıştır. Özel sektör ve kamu alanında hizmet veren kuruluşlar 

gerçekleştirdikleri toplumsal projelerle üstlerine düşen sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirmektedir. 

İşletmelerin gerçekleştirdikleri tüm bu sosyal sorumluluk çalışmaları toplumun yanı sıra kurumların kendileri için 

de faydalı olmaktadır. Kurumlar bu faaliyetler sayesinde kendilerine olumlu bir imaj sağlamanın yanında toplumun 

beklentilerine cevap vererek gelişen rekabet ortamında kendilerine üst sıralarda yer bulma fırsatını yakalamaktadır. 

Son zamanlarda önemi işletmeler tarafından daha iyi anlaşılan sosyal sorumluluk kavramının gelişimini incelemek 

ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) anlayışını sağlık alanında yapılan bir araştırma ile kamu sektöründe 

örneklendirmek amacıyla konu seçimi bu yönde yapılmıştır. Çalışmanın amacı hemşirelerin kurumsal sosyal 

sorumluluk konusuna olan bakış açılarını belirleyerek bu bakış açısının cinsiyet ve yaş ile nasıl bir etkileşim içinde 

olduğunu belirlemektir. 

Ülkemizde özellikle sağlıkta dönüşüm projesi ile hasta ve çalışan hakları, kaliteli hizmet sunumu ve hasta 

memnuniyeti açısından oldukça yol kat eden sağlık kurumları gerçekleştirecekleri KSS faaliyetleri ile de toplumsal 

açıdan olumlu bakış açısı kazanma fırsatını bulmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında, sağlık kurumlarında 

çalışan hemşirelerin KSS uygulamalarına yaklaşımının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma 

kapsamı 2016 yılı Mayıs-Haziran ayları arasında Sakarya ilinde kamu sektörüne bağlı olan sağlık kurumlarında 

tam zamanlı olarak çalışan hemşirelerden oluşmaktadır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların demografik özellikleri ve sosyal sorumluluk algılarını 

belirlemeye yönelik ifadeler içeren anket yöntemi kullanılmıştır. Sakarya ilinde yer alan sağlık kurumlarında görev 

yapan 250 hemşire tarafından yanıtlanarak elde edilen bulgular SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

 2  Sosyal Sorumluluk  

İşletmeler sanayileşmedeki gelişmeler sonucu yarattıkları ürün çeşitliliği ile tüketici beklentilerinin en uç 

noktalarda ve en iyi şekilde tatmin edilebilmesine ve dolayısı ile yaşam kalitesi ve refahının iyileştirilmesine 

olanak tanımaktadır. Ancak bu olumlu sayılabilecek etkilerinin yanında; aşırı tüketim, insan ve çevre sağlığının 

zarar görmesi, sosyal gruplar arasında derin farklılıkların oluşması gibi olumsuz sonuçlarda da işletmelerin katkısı 

tartışılmaz bir gerçektir. Hal böyle olunca bu olumsuzlukların giderilmesi ya da sonuçlarının hafifletilmesi 

işletmelerin üstlenmesi gereken bir sorumluluk olarak ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin toplum yararına 

üstlendikleri bu yükümlülükler “sosyal sorumluluk” olarak tanımlanmaktadır (Ceritoğlu, 2011). 

Sosyal sorumluluk, bireysel sorumluluklar dışında kişinin ya da işletmenin topluma karşı olan yükümlülüklerini 

tanımlar. Başka bir deyişle işletmenin yalnızca kendi çıkarlarını değil sosyal paydaşlarının çıkarlarını da 

düşünmesi, kar odaklı faaliyetlerinin yanında toplumsal sorunlarla da ilgilenmesi sorumlu davranışın temelini 

oluşturmaktadır. Burada önemli olan nokta ise sosyal sorumluluğun gönüllülük esasına dayanmasıdır. 

Günümüzde sosyal sorumluluk kavramı oldukça sık kullanılmaya başlamıştır. Bu durumun nedeni olarak 

işletmelerin kar odaklı faaliyetlerden toplumun beklentilerine uygun faaliyetlere geçişi gösterilebilir. Özellikle 



SESSION 4C: Sektörel Analizler 425 

bilgi teknolojileri ve medyanın gelişimiyle birlikte müşteriler bilinçlenmiş ve şirketlerden beklentileri artmıştır. 

Tüm bu değişimler sosyal sorumluluk uygulamalarını şirketler için kaçınılmaz kılmıştır. 

Sosyal sorumluluk birbirleriyle ilişki içinde olan ve öncelik sırasına göre sıralanmış 4 bileşenden oluşmaktadır. 

Bu bileşenlerden en alt kademede bulunan ekonomik sorumluluk şirketin kar etmesi gerektiğini, yasal sorumluluk 

kademesi ise yasalara uygun faaliyet göstermesi gerektiğini ifade etmektedir. Ahlaki sorumluluk toplumun etik 

değerlerine saygı göstermesi gerektiğini ve en üst kademe ise şirketin gönüllü faaliyetlerde bulunarak iç ve dış 

paydaşlara katkı sağlaması gerektiğini anlatmaktadır (Carroll, 1991). 

 2.1  Kurumsal Sosyal Sorumluluk  

KSS kavramı ülkemizde 1990’lı yıllardan itibaren yer edinmiştir. Kurumsal vatandaşlık, iş etiği, paydaş 

yönetimi, sürdürülebilirlik gibi kavramları altında toplayarak işletme yönetimi uygulamalarına ve toplumun 

işletmeden beklentilerine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır (Deren Van HetHof, 2015). 

İş dünyasında zamanla oldukça önemli bir yer edinmeyi başaran KSS kavramı ekonomik, yasal, ahlaki ve 

gönüllülük boyutlarıyla tanımlanması gereken, iç ve dış olmak üzere tüm paydaşlara yönelik faaliyetleri kapsayan, 

işletmenin kar etmesinin yanında topluma yarar sağlayan yatırımları da yapacak şekilde işletme yönetiminin 

planlanıp uygulanmasını içeren kavramdır (Ceritoğlu, 2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramının ABD ve 

Avrupa’da ortaya çıkışından itibaren zaman içinde geçirdiği değişim ele alındığında birçok ülkede yasal zorunluluk 

olarak ifade edilen bu kavram ülkemizde halen kurumsal iletişim adı altında gönüllü uygulamalar kapsamında yer 

almaktadır. KSS kavramı kısaca şirketlerin topluma karşı olan sorumluluklarını tanımlarken oldukça geniş bir 

yelpaze karşımıza çıkmaktadır. Birçok şirket için bu sorumluluklar eğitim, sağlık, spor, sanat gibi alanlarda 

yatırımlar yapmayı içerirken; bazı şirketler için ise üretim aşamasında çevreye zararlı hammadde kullanmaktan 

kaçınmak gibi faaliyetleri içerebilmektedir. Fakat ülkemizde kısa zaman öncesine kadar işletmelerin ana amacı kar 

etmek olarak görülüyor ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine “olmazsa da olur” gözüyle bakılarak bütçe 

ayrılmıyordu. Bugün ise bir şirketin yönetimi için en önemli sermaye marka değeri ve kurum itibarı olarak 

değerlendirilmektedir. 

Türkiye’de KSS kavramının ortaya çıkışı Osmanlı Devleti zamanına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devleti’nde 

ahilik ve lonca teşkilatları gibi yapılanmalar toplumsal sorumluluğu oldukça ileri bir noktaya taşımıştır. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel ihtiyaçların vakıflar ve lonca teşkilatı gibi 

yapılanmalar tarafından yürütüldüğü bilgisine ulaşılmaktadır. Günümüzde de özellikle büyük aile şirketlerinin 

sahip olduğu vakıfların hayırseverlik faaliyetleriyle toplumsal dayanışmayı güçlendirerek sorumluluklarını yerine 

getirdiği görülmektedir (Ersöz, 2014).Türkiye’ de KSS faaliyetleri ekonomide uzun vadeli planlar yapılamaması 

ve sürdürülebilir kalkınma için uygun olmayan şartlar nedeniyle gelişme gösterememiştir. 1980’li yıllardan sonra 

serbest ekonomiye geçiş ve özellikle son yıllardaki istikrarlı ekonomi Türkiye’de işletmelerin KSS konusuna 

eğilmelerini sağlamıştır (Ceritoğlu, 2011).Ülkemizde KSS kavramının doğuşu Avrupa ve ABD’de olduğu gibi 

menfaat sahiplerinden gelen baskılar sonucunda olmamıştır. Dünya genelinde KSS uygulamalarının önem 

kazanması ile Türk firmaların da faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve AB’ye uyum sağlamaları için bu uygulamalara 

önem vermesi gerektiği anlaşılmıştır (Akansel, 2011). 

 2.2  Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulama Örnekleri 

Ülkemizde özellikle son yıllarda artan KSS uygulamalarının çevre, eğitim, spor ve toplumsal gelişim 

konularında ağırlıklı olduğu görülmektedir. Fakat literatüre bakıldığında KSS faaliyetlerini çalışanlara yönelik, 

müşterilere yönelik, topluma yönelik, tedarikçilere yönelik olarak gruplandırmak mümkündür. 

Türkiye’de çalışanlar için yürütülen sosyal sorumluluk kampanyalarından biri olan ‘‘Turkcell Akademi’’, 2005 

yılında GSM operatörü Turkcell tarafından uygulanmıştır. Turkcell, insan kaynağının gelişimini sürekli kılmak 

misyonuyla 30 Mayıs 2006 tarihinde Beyoğlu’nda Turkcell Akademi’yi açmıştır. Güvenilir ve güncel öğrenim 

kaynaklarının paylaşan Turkcell Akademi; çalışanları satış noktaları aboneleri ve pek çok iş ortağı olan kurum ve 

bireyleri geleceğe hazırlama ortamı sunmaktadır (Coşkun Değirmen, 2010). Çalışanlar için gerçekleştirilen diğer 

bir sosyal sorumluluk örneğini BP Türkiye’nin işleticisi ve en büyük hissedarı olan ATAŞ Rafinerisi uygulamıştır. 

Bu işletme faaliyetlerini 2004 yılında terminal olarak sürdürmeye karar vermesinin ardından “çalışanlarının yeni 

işlerine geçişlerine destek sunmak” amacıyla ROTAM projesini hayata geçirmiştir. Proje kapsamında Personel 

Destek Merkezi kurularak dönüşüm aşamasında personel ve ailelerinin zihinsel anlamda huzurlu olmaları için 

psikolojik destek sağlanmıştır (Coşkun Değirmen, 2010). 

Kurumlar müşterilerini tatmin etmek ve rakipleri karşısında öne geçmek amacıyla çeşitli kampanyalar 

düzenlemektedir. Bu kampanyalardan biri “doğru ve sağlıklı beslenme” tartışmalarının odağında olan “Fastfood” 

kavramıyla özdeşleşen McDonald’s firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Firma bu tartışmaların oluşturduğu 

olumsuz algıdan etkilenmemek adına, uzun vadeli olarak geliştirdiği iletişim stratejisi ile McDonald’s’ın dengeli 

ve sağlıklı yaşam içindeki önemini anlatmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda beslenme uzmanı ile anlaşma yapılmış 

ve menüye “Yediğin Kadar Yak, Yaktığın Kadar Ye” sloganıyla “Hafif & Aktif” ürün grubunda yer alan salatalar 

eklenmiştir. Bunun yanı sıra beslenme uzmanlarının hazırladığı ve içeriğinde tüm ürünlerin besin değerlerinin yer 

aldığı bilgiler; tepsi örtüleri, web sitesi gibi görülebilecek yerlerde müşterilere sunulmuştur. Bu kampanya ile 
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McDonald’s müşterilerine seslenerek kurumun imajını ve itibarını korurken aynı zamanda sosyal sorumluluğunu 

yerine getirmiştir (Coşkun Değirmen,2010). 

Çevre konusunda yürütülen kampanyalar doğal kaynakları korumak ve kirliliği önlemek başlıkları altında 

toplanmaktadır. Soyak firmasının 2007 yılında başlattığı su tasarrufuna ilişkin toplumun bilinçlendirilmesini 

kapsayan kampanya ile İzmir’de belirlenen 15 devlet okulunda su tasarrufu için çalışmalar yapılmıştır. Okullardaki 

musluk ve pisuarlar tasarruf sağlayan sensörlü tipleriyle değiştirilmiştir. Suyun bilinçli olarak tüketilmesi ve 

hijyenin öneminin anlatıldığı eğitim programları düzenlenerek öğrencilerin bilinçlenmesi sağlanmıştır. Bu sayede 

susuzluk tehlikesine dikkat çekilmiş ve bu konuda bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sağlanmıştır (Coşkun 

Değirmen, 2010).DHL Expres taşımacılık firmasının gerçekleştirdiği meyve çekirdeklerinin doğaya geri 

kazandırılmasına yönelik kampanya ile firma çalışanları tükettikleri meyvelerin çekirdeklerini, ofislerde 

oluşturulan çekirdek toplama kutularında toplamışlardır. Bu çekirdekler TEMA Vakfı aracılığı ile Manisa 

Belediyesi’ne ulaştırılmış ve gönüllüler sayesinde toprakla buluşturulmuştur (Coşkun Değirmen, 2010).TEMA “El 

Koyun” projesi ile 9 köyde başlatılan çalışmalar ile verimli toprakların kurtarılmasını sağlamak, kamuoyunu bu 

konuda bilinçlendirmek ve bu amaç için kamuoyundan finansal destek sağlamak amaçlanmıştır. Bu konuda 

medyadan ve ünlülerden yardım alınarak proje hedeflerine ulaşmıştır (Gürel Boran, 2015).Çevre ile ilgili 

kampanyalardan biri de Falım markasının “Sakız Ağaçlarına Sevgi Aşılıyoruz” projesidir. Bu proje kapsamında 

Sakız Ağacı gibi ekonomik, sosyal ve yerel bir değeri ülkemize yeniden kazandırmak ve bu konuda kamuoyunda 

farkındalık yaratmak hedeflenmiştir (Gürel Boran, 2015). 

Özellikle az gelişmiş ülkelerde ağırlıklı olmak üzere eğitim, toplumun sosyal açıdan gereksinim duyduğu diğer 

bir önemli konudur. Eğitime yapılan katkılar bir eğitim kurumu açmak ya da toplumu çeşitli konularda eğitmek 

şeklinde olabilmektedir. Eğitim konuları kurumların kendi faaliyet konularından belirlenebildiği gibi genel 

konulardan da seçilebilmektedir. Eğitim konusunda düzenlenen kampanyalardan biri Eczacıbaşı tarafından 

yürütülen “Genç Mucitler” örneğidir. Eczacıbaşı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfe (TEGV) 2005 yılında 

çocuklara yönelik matematik ve fen alanında eğitim kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya ile çocukların analitik, 

yaratıcı düşünebilmesi bilime önem vermesi amaçlanmıştır (Coşkun Değirmen, 2010).Eczacıbaşı tarafından 

eğitime yönelik düzenlenen bir diğer kampanya ise Hijyen Projesi’dir. Bu kampanya ile Yatılı İlköğretim Bölge 

Okulları öğrencilerine çağdaş tuvalet ve banyo ortamları sunmak, verilen hijyen eğitimleri ile çocuklara doğru ve 

hijyenik kullanım şekilleri konusunda alışkanlık kazandırmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında, 2010 yılı sonunda 

yaklaşık 5500 öğrenci çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşam koşullarına kavuşmuştur (Gürel Boran, 2015). 

Sosyal sorumluluk kampanyalarının uygulanma alanından bir diğeri ise sanattır. Sanat alanında 1987 yılından 

bu yana her yıl Türkiye genelinde ortalama 250 bin çocuğa ücretsiz olarak tiyatro izleme imkânını sunan Pınar 

Kido Çocuk Tiyatrosu en büyük örneklerden biridir (Coşkun Değirmen, 2010). OMO firmasının 2004 yılında 6-

12 yaş arası çocuklara spor ve eğlenceyi konu alan “Spor OMO Çocuk Şenliği” spor alanında oluşturulan sosyal 

sorumluluk kampanyalarından biridir. Bu kampanya ile çocuklar aileleriyle birlikte düzenlenen şenliğe katılarak 

basketbol, voleybol ve atletizm gibi spor dallarında oynanan oyunlara katılmaktadırlar (Coşkun Değirmen, 

2010).Kültür ve Tarih alanında düzenlenen kampanyalardan biri olan “Opet-Tarihe Saygı Kampanyası” 

faaliyetlerinde ise 2006 yılında Gelibolu Yarımadası’nda yer alan 12 köyde yenileme, peyzaj, çevre düzenleme ve 

eğitim başlıkları altında rehabilitasyon çalışmaları yürütülmüştür. Proje kapsamında zengin tarihi mirasa sahip 

Gelibolu Yarımadası’nda Kültür ve Sanat Merkezi inşa edilmiş, çocuk parkları yapılmış, köy meydanları 

yenilenmiş ve peyzaj düzenlemeleri yapılmıştır (Coşkun Değirmen, 2010). 

Tedarikçi ve bayilere yönelik sosyal sorumluluk örneklerinden biri olan Tofaş’ın faaliyetleri sonucunda; 99 yan 

sanayi firmasının ISO 14001 belgesi alması desteklenmiş ve tedarikçilerle daha verimli iletişim kurmak amacıyla 

Tofaş TV kurulmuştur (Coşkun Değirmen, 2010). 

 2.3  Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramına İlişkin Literatür İncelemesi 

Aydemir ve Ateş tarafından yapılan araştırmada Bilecik Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren 100 işletme 

sahibiyle yüz yüze görüşülerek 40 sorudan oluşan anket doldurulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgulara bakıldığında, işletme sahiplerinin çalışanları ile ilişkileri başlığı altında deneklerin %46’sının işletme 

sahiplerini yeni çırak, kalfa ve usta yetiştirme konusunda “çok kötü” olarak değerlendirmiştir. Araştırmanın işletme 

sahiplerinin müşterileri ile ilişkileri başlığı altında ise deneklerin %57’si işletme sahiplerini müşterilere ürün ve 

hizmetler hakkında doğru bilgi verme konusunda “çok iyi” olarak değerlendirmiştir. Araştırmanın işletme 

sahiplerinin komşu işletmelerin sahipleri ile ilişkileri başlığı altında deneklerin %76’sı işletme sahiplerini diğer 

esnaflara selam verme, onların selamını alma; hal-hatır sorma konusunda “çok iyi” olarak değerlendirmiştir. 

İşletme sahiplerinin mesleki gelişme ve çevre konusundaki düşünceleri, %61 atık yağ, talaş vb. çöplerini dikkatlice 

yok etme ve siteyi temiz tutma konusunda “çok iyi”, buna karşılık deneklerin %59’u işletme sahiplerini kentin 

sağlık, eğitim ve kültür gibi ihtiyaçlarına maddi ve manevi destek verme konusunda “çok kötü” olarak 

değerlendirirken, %52’ si ise işletme sahiplerini fakirlere, öğrencilere burs vb. yardımlar yapma konusunda “çok 

kötü” olarak değerlendirmiştir. Araştırmanın sonucunda mesleki gelişme ve çevre konusundaki eksikliklerin 

işletme sahiplerinin ekonomik sıkıntılarından kaynaklandığı tahmin edilmiştir (Aydemir ve Ateş, 2011). 
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Aslantaş Ateş ve Senal Süleyman Demirel Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeylerinde muhasebe eğitimi 

alan öğrencilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluğa bakış açılarının belirlenmesi amacıyla saha araştırması 

yapılmıştır. Geleceğin yöneticileri olmaya aday olarak nitelendirilen 556 öğrenci üzerinde yapılan bu araştırma 

sonucunda, öğrencilerin KSS ile ilgili bilgileri olduğu görülmüş, buna karşın bu bilginin ön lisans ve lisans 

düzeyinde görülen eğitim açısından farklılık göstermediği anlaşılmıştır (Aslantaş Ateş ve Senal, 2012) 

Bakioğlu ve Akkaya tarafından yapılan bir araştırmada okul yöneticilerinin sosyal sorumluluğa yönelik 

algılarının ölçülerek kadın yöneticilerin sürdürülebilir sorumluluk, demokratik sorumluluk, inovatif sorumluluk 

ve sosyal sorumluluğu algılama düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı; yasal sorumluluk puan ortalamalarının 

ise kadın yöneticilerin erkek yöneticilerinkine göre anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Okul 

yöneticilerinin sosyal sorumluluk algılamalarının kıdem değişkenine göre farklılık göstermediği, buna karşın 

lisansüstü eğitim almış okul yöneticilerinin ön lisans ve lisans eğitimi almış okul yöneticilerinden anlamlı derecede 

yüksek çıktığı görülmüştür. Bu sonuca göre eğitim düzeyi ile sosyal sorumluluk algısı arasında pozitif bir ilişki 

olduğu söylenebilmektedir (Bakioğlu ve Akkaya, 2013). 

Kaya tarafından yapılan ve amacı demografik özelliklerin KSS algılaması üzerindeki rolünü belirlemek olan 

araştırmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların kadın veya erkek olmalarına, kamu veya özel sektörde 

çalışmalarına göre KSS algılamalarının pek farklılık göstermediği belirlenmiştir. Buna karşın KSS algılamalarının 

bireylerin yaşlarına göre orta düzeyde, eğitim durumlarına göre ise yüksek düzeyde farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir (Kaya, 2008). 

2007 yılında yapılan bir araştırmada Opet firmasında çalışan 127 kişiye anket uygulanarak çalışanların kurumsal 

sosyal sorumluluk algılamalarının örgütsel özdeşleşme, örgütsel bağlılık ve iş tatmini düzeyleri üzerindeki 

etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların kurumlarının ekonomik 

sorumluluklarına ilişkin algılamalarının çeşitli özelliklerine göre farklılıkları incelendiğinde sadece çalışanların 

kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olma durumlarının söz konusu algılamaları üzerinde 

anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Buna göre, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri 

hakkında bilgi sahibi olan çalışanların bilgi sahibi olmayanlara göre ekonomik boyuta ilişkin algılamalarının daha 

olumlu olduğu görülmektedir (Özdemir, 2007).  

Köroğlu ve Ersöz tarafından yapılan bir araştırmada muhasebe meslek mensuplarının KSS algılamalarında yaş 

ve eğitim düzeyi değişkenleri açısından farklılık görülmezken çalışma süreleri ve mükellef sayılarının kısmen 

farklılık yarattığı belirlenmiştir (Köroğlu ve Ersöz, 2015).Özgen tarafından yapılan bir araştırmada kurumların 

çalışanlarının motivasyonunu sağlamada sosyal sorumluluk uygulamalarının ve bu konudaki gönüllülüğün önemli 

bir yeri olduğu belirtilmiştir (Özgen, 2007). 

 3  Sakarya İlinde Çalışan Hemşirelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algı 

Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması 

Araştırma, kurum içi paydaşlardan olan çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk algılamaları ile ilgili yapılmış 

az sayıda çalışma olması nedeniyle önem kazanmaktadır. Araştırmanın diğer bir önemi ise Türkiye’deki Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk faaliyetlerinden bahsedilirken özellikle kamu sektöründe bu faaliyetlerin istenen düzeyde 

gerçekleştirilemediği vurgulanmıştır. Özellikle sağlık sektörünün sosyal sorumluluk konusunda ayrı bir yer tuttuğu 

düşünülürse araştırmamızın ikinci bölümünde yer alan sosyal sorumluluk ölçeğine verilen yanıtların önemi kamu 

sektörüne bağlı olarak hizmet veren sağlık kurumlarında görev yapan hemşirelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

faaliyetlerine olan yaklaşımları hakkında bilgi verecek olması ve literatüre katkıda bulunmasıdır. Son olarak bu 

araştırma Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını çalışanların bakış açısından ele alarak yöneticilere ve sağlık 

profesyonellerine bilgi sağlaması açısından önem kazanmaktadır. 

 3.1  Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yazılı soru sorma (anket) yöntemi tercih edilmiştir. Anket yönteminin 

diğer yöntemlere göre daha ekonomik ve daha hızlı veri toplama olanağı sağlaması bunun nedenidir. Araştırmada 

kullanılan anket Gültekin’in (2003) yılında kullanmış olduğu ankettir. Anket formu toplam iki ana bölümden 

oluşmaktadır. Anket formunun ilk bölümünde anket hakkında bilgi verilerek katılımcılardan yaş, cinsiyet, eğitim 

düzeyi ve kaç yıldır hemşirelik mesleğini icra ettikleri gibi demografik bilgi sorularını yanıtlamaları istenmiştir. 

Anketin ikinci bölümünde ise hemşirelerin KSS anlayışlarını belirlemek amacıyla Gültekin tarafından 

geliştirilen sosyal sorumluluk ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu bölümde yer alan ifadeler beşli Likert ölçeğindedir 

ve cümleler karşısında “tamamen katılıyorum”, “katılıyorum”, “çekimserim”, “katılmıyorum”, “kesinlikle 

katılmıyorum” ifadeleri ile beş katılma derecesinde sınıflandırılmıştır. Toplamda 28 ifadeden oluşan sosyal 

sorumluluk anketine güvenilirlik testi uygulanmış cronbach α değeri 0,744 olarak bulunmuştur. Bu test sonucunda 

güvenilir olduğu görülen anketin 14 cümlesi olumlu 14 cümlesi ise olumsuz ifadedir. Olumlu cümlelerde 

“tamamen katılıyorum” seçeneğine 5, “kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine 1 puan; olumsuz cümlelerde 

“kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine 5, “tamamen katılıyorum” seçeneğine 1 puan verilerek değerlendirme 
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yapılmıştır. Demografik bilgileri toplamak amacıyla çift şıklı (cinsiyet) ve çoklu seçenekli (diğer tüm sorular) soru 

tipleri kullanılmıştır. Tüm sorular kapalı uçludur. 

Tüm değişkenlerin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Katılımcıların sosyal sorumluluk konusuna 

bakış açılarının ölçümlenmesi için hazırlanmış ölçeğe güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Ölçeğin normallik 

varsayımlarının test edilebilmesi için Kolmogrov Smirnov Testi uygulanmıştır. Karşılaştırmalı analizlerde Kruskal 

Wallis-H Testi ve Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Kruskal Wallis-H Testi sonucunda farklılık gözlenmesi 

durumunda farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının bulunması için Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. 

Elde edilen bulgular %95 güven aralığında %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 3.2  Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni Sakarya ilinde kamu sektörüne bağlı olan sağlık kurumlarında tam zamanlı çalışan 

hemşirelerden oluşmaktadır. Uygulamada hemşirelerin çalıştığı birimler araştırmacı tarafından ziyaret edilerek 

çalışanlara 300 adet anket dağıtılmış ve belirli bir süre sonra birimler tekrar ziyaret edilerek anketler toplanmıştır. 

Geri dönen geçerli anket sayısı 250 olmuştur (geri dönüş oranı=%83,3). Dolayısıyla araştırmaya katılarak anketi 

yanıtlamayı kabul eden 250 hemşire örneklemi oluşturmaktadır. 

 3.3  Araştırmanın Kısıtlılıkları 

Araştırmanın kısıtlarından biri hemşirelik mesleği mensuplarının daha çok kadın cinsiyet ağırlıklı olması 

nedeniyle erkek katılımcıların örneklem içindeki oranının kadınlara göre az olmasıdır. Araştırmanın diğer bir kısıtı 

ise kıdem yılı fazla olan hemşirelerin anketleri cevaplamayı kabul etmemesi nedeniyle kıdem yılı düşük olan 

katılımcıların örneklem içindeki oranının yüksek olmasıdır. Araştırmanın Sakarya İlinde gerçekleştirilmiş olması 

nedeniyle sonuçların genellenemeyecek olması araştırmanın diğer bir kısıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırmaya katılan tüm hemşirelerin ankette yer alan ifadelere içten ve gerçekçi yanıtlar verdiği varsayılmıştır. 

 3.4  Ankete Katılanların Demografik Özellikleri 

Çalışmaya dâhil edilen 250 katılımcının %76’sı kadın, %24’ü ise erkektir. Katılımcıların %45,60’ı 20 ile 27 yaş 

arasında, %22,80’i 28 ile 35 yaş arasında, %22,40’ı 36 ile 43 yaş arasında, %9,20’si ise 44 yaş ve daha üstündedir. 

Katılımcıların eğitim seviyesi incelendiğinde, %24,40’ının lise mezunu, %30’unun yüksekokul mezunu, 

%36,40’ının lisans mezunu, %9,20’sinin ise lisansüstü eğitim veren programlardan mezun olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların meslekteki kıdemleri incelendiğinde ise, %19,20’sinin 1 yıldan az, %29,60’ının 1 ile 5 yıldır, 

%15,60’ının 6 ile 10 yıldır, %35,60’ının 10 yıldan fazla süredir bu mesleği icra etmekte olduğu belirlenmiştir. 

 3.5  Sosyal Sorumluluk Ölçeğine Ait Bulgular 

Hemşirelerin sosyal sorumluluk anketinde yer alan “Toplumu geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak, işletmeye 

daha kalıcı bir başarı sağlar” ifadesine %36,40 (n=91) oranındaki “tamamen katılıyorum” yanıtı ile en yüksek 

katılım düzeyini gösterdikleri belirlenmiştir. Bu ifadeye yüksek düzeyde katılım göstermeleri işletmenin kalıcı 

olarak başarıyı sağlayabilmesi için toplumsal sorunlara duyarlı olması gerektiği ve çevre bilinci ile hareket 

etmesinin önemli olduğunu düşündüklerini göstermektedir.  

Hemşirelerin sosyal sorumluluk anketinde yer alan “Kalıcı başarı, ekonomik başarının sosyal sorumluluk 

konusunda gösterilen başarıyla desteklenmesiyle mümkündür” ifadesine %32,00 (n=80) oranındaki “tamamen 

katılıyorum” yanıtı ile ikinci en yüksek katılım düzeyini gösterdikleri belirlenmiştir. 

“Toplumun sorunlarına duyarlı olan yönetici, şirkete daha kalıcı bir başarı getirecektir” ifadesine katılımcıların 

vermiş oldukları “tamamen katılıyorum” yanıtı yüzdesi %31,60 (n=79) olarak hesaplanmış ve katılım oranı yüksek 

olan üçüncü ifade olduğu görülmüştür. Katılımcıların bu ifadeyi yüksek oranda onaylamaları işletmenin 

başarısının sürekliliğinin sağlanması, yöneticinin toplumsal sorunları görmezden gelmeyerek çözüm üretmesine, 

topluma fayda sağlamasına ve toplumu geliştirmesine bağlı olduğunu göstermektedir. 

“Her şirket kendi çapında sosyal sorumluluğu yerine getirebilir” ifadesine katılımcıların vermiş oldukları 

“tamamen katılıyorum” yanıtının katılım yüzdesi %29,60 (n=74) olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu ifade 

katılım yüzdesi yüksek olan dördüncü ifade olarak görülmektedir. Bu ifadeden anlaşıldığı üzere işletmenin büyük 

ya da küçük ölçekli olmasının sosyal sorumluluk gerekliliklerini yerine getirmesi ile ilgili olmadığı, her işletmenin 

kendi olanakları kapsamında sosyal sorunlarla ilgilenebileceği katılımcılar tarafından olumlu yönde anlaşılmıştır. 

Katılımcıların sosyal sorumluluk ölçeğindeki ifadelere katılım yüzdeleri incelendiğinde “Şirket çıkarı için, 

sonuçlarını düşünmeksizin her şey yapılabilir” ifadesine verilen “kesinlikle katılmıyorum” yanıtının %41,20 

(n=103) yüzde ile en düşük katılım oranına sahip ifade olduğu dikkat çekmektedir. 

Katılımcıların sosyal sorumluluk ölçeğindeki ifadelere katılım yüzdeleri incelendiğinde “Ekonomik amacı 

gerçekleştirmek için takip edilen her yol mubahtır” ifadesine verilen “kesinlikle katılmıyorum” yanıtının %32,80 

(n=82) yüzde ile en düşük katılım oranına sahip ikinci ifade olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların sosyal sorumluluk ölçeğindeki ifadelere katılım yüzdeleri incelendiğinde “İşletmeler sosyal 

sorumluluğu sadece kendi çıkarları için yerine getirmelidirler” ifadesine verilen “kesinlikle katılmıyorum” 

yanıtının %28,40 (n=71) yüzde ile en düşük üçüncü katılım oranına sahip ifade olduğu dikkat çekmektedir. 

İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerinin ekonomik anlamda kar sağlamalarına bağlı olduğu bilinmekle beraber 
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sosyal sorumluluk kavramının gelişimi ile birlikte karın tek amaç olmadığı düşüncesi önem kazanmıştır. 

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletmeye olumlu imaj kazandırması ve uzun dönemde kara 

katkı sağlaması gibi faydaları bulunmaktadır. Fakat bu ifadede belirtildiği üzere işletmeler sosyal sorumluluk 

faaliyetlerini sadece kendi çıkarlarını gözeterek değil içinde bulundukları ve hizmet sundukları toplumun 

gelişmesine katkı sağlamak amacıyla uygulamalıdırlar. 

“İşletmenin başarısı için toplumu geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak şart değildir” ifadesine katılımcıların 

vermiş oldukları “kesinlikle katılmıyorum” yanıtının katılım yüzdesi %27,20 (n=68) olarak hesaplanmıştır. Bu 

katılım yüzdesinin sosyal sorumluluk ölçeğindeki dördüncü en düşük orana sahip ifade olduğu görülmektedir. 

 3.6  Sosyal Sorumluluk Ölçeğine Ait Güvenilirlik Analizi 

28 değişkenin Cronbach’s alfa değeri 0,744 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sosyal Sorumluluk Ölçeği’nin 

oldukça güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuca göre katılımcıların soruları aynı oranda algılamadıkları 

şeklinde yorum yapılabilir. 

Ölçek istatistiklerine göre 28 öğenin ortalaması 87,86 standart sapması 9,99 ve varyansı ise 99,84 olarak 

hesaplanmıştır. 

 3.7  Hemşirelerin Sosyal Sorumluluk Algısının Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi 

Katılımcıların sosyal sorumluluk ölçeğindeki ifadelere verdikleri puanların cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlenebilmesi için gerçekleştirilen Mann Whitney U Testi’ne ait sonuçlar Tablo 1’de 

görülmektedir. 

Cinsiyet Değişkenine Göre Kadın Erkek 
Mann 

Whitney U 
p 

1. Sosyal sorumluluk gereği yapılan harcamalar, işletmeye ek bir maliyetten başka bir şey 

getirmez. 
2,95 3,17 5175,500 0,267 

2. İşletmeye kısa vadede kar olarak geri dönmeyen hiçbir faaliyete destek verilmesinden yana 

değilim. 
2,34 2,62 5212,000 0,290 

3. Optimum karlılıkla beraber, toplumu geliştiren ve çevreye duyarlı bir şirket olmaktansa, 

maksimum karlılığı sağlayan bir şirket olmayı tercih ederim. 
2,28 2,68 4586,500 0,017* 

4. İşletme toplumu ilgilendiren sosyal konulara yönelirse, temel amacı olan kar sağlamada 

başarısız olur. 
2,35 2,83 4343,000 0,003* 

5. Sosyal sorumluluk sadece büyük işletmelerin yapabileceği bir görevdir. 2,17 2,53 4764,000 0,040* 

6. Sosyal sorumluluk gereği yapılan harcamalar uzun vadede işletmeye olumlu geri bildirim 

sağlayacaktır. 
3,98 4,02 5557,000 0,730 

7. Toplumu geliştirmek işletmenin değil, devletin görevidir. 2,53 2,88 4741,000 0,037* 

8. İşletmeler sosyal sorumluluğu sadece kendi çıkarları için yerine getirmelidirler. 1,96 2,17 5149,000 0,207 

9. İşletmenin başarısı için toplumu geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak şart değildir. 1,95 2,40 4580,000 0,012* 

10. İşletmenin tek amacı karını maksimize etmek olmalıdır. 2,05 2,47 4650,500 0,019* 

11. Her şirket kendi çapında sosyal sorumluluğu yerine getirebilir. 4,11 4,15 5658,000 0,921 

12. Toplum, çevre sorunlarına karşı hassas olmayı, ekonomik büyümeden daha önemli 

görmektedir. 
3,29 3,60 4754,000 0,043* 

13. İşletmeler sosyal sorumluluğu, toplumsal değerlere saygının gereği olarak yerine 

getirmelidirler. 
3,88 4,02 5085,500 0,150 

14. Toplumu geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak, işletmeye daha kalıcı bir başarı sağlar. 4,16 4,32 5182,500 0,236 

15. Toplum, rahatından biraz fedakârlık etme ve yüksek fiyat ödeme pahasına da olsa, çevre 
dostu ürünlere daha çok rağbet gösterir. 

3,29 3,62 4387,500 0,005* 

16. Toplumun sorunlarına duyarlı olan yönetici, şirkete daha kalıcı bir başarı getirecektir. 4,09 4,25 5153,500 0,209 

17. Şirket çıkarı için, sonuçlarını düşünmeksizin her şey yapılabilir. 2,01 2,30 5155,000 0,237 

18. Sosyal konulara duyarlı bir şirketin toplumdaki imajı, finansal açıdan güçlü fakat sosyal 
konulara duyarsız bir şirketin imajından daha olumludur. 

3,73 3,75 5591,000 0,813 

19. Toplum merkezli yönetim fikri, gittikçe daha çok önem kazanacaktır. 3,88 3,88 5691,500 0,984 

20. Şirket yeterince kar ediyorsa, toplumdaki imajı fazla önemli değildir. 2,09 2,50 4536,000 0,009* 

21. Ekonomik amacı gerçekleştirmek için takip edilen her yol mubahtır. 2,01 2,45 4420,000 0,006* 

22. Toplumun ahlaki değerleri, temel amacı kar etmek olan işletmeler için bir bağlayıcılık 
ifade etmez. 

2,64 2,83 5126,000 0,223 

23. Toplum, işletmelerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını, giderek daha hassasiyetle 

takip etmektedir. 
3,66 3,63 5606,000 0,829 

24. Sosyal yardım ve yatırımlar, işletmeye uzun vadede olumlu getiri sağlamaktadır. 3,85 4,00 5194,500 0,234 

25. Şirketin herhangi bir uygulaması, toplumun ahlaki değerlerine aykırıysa, karlı dahi olsa 
uygulamadan vazgeçilmelidir. 

3,85 3,85 5672,500 0,950 

26. Bir işletme karını kısa vadede maksimize ediyorsa başarılıdır. 3,24 3,68 4292,000 0,003* 

27. Başarılı işletme, sosyal sorumluluğunu da yerine getirip, karlılığını uzun vadeye yayan 

işletmedir. 
4,08 4,13 5379,000 0,465 

28. Kalıcı başarı, ekonomik başarının sosyal sorumluluk konusunda gösterilen başarıyla 

desteklenmesiyle mümkündür. 
4,03 4,05 5641,500 0,896 

*p<0.05 

Tablo 1.Katılımcıların Sosyal Sorumluluk Ölçeğindeki İfadelere Verdikleri Puanların Cinsiyet Değişkenine Göre 

Anlamlılık Düzeyleri 

H1: Katılımcıların sosyal sorumluluk algısı cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir. 
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Mann Whitney U Testi sonucunda, sosyal sorumluluk bilinçlerini belirlemeye yönelik puan ile cinsiyetlerine ait 

sıralamalar ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001<0,05). Bulgulara 

göre erkek katılımcıların, kadın katılımcılara göre sosyal sorumluluk algılarının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Erkek katılımcılara göre, şirketlerin sosyal sorumlulukların yerine getirmesi, çevreye daha duyarlı 

olması, toplumun sorunlarına karşı duyarlı olması gerekmektedir. Kadınların ise bu fikirden erkeklere oranla daha 

uzak olduğu ortaya çıkmaktadır. Kadın katılımcılar şirket çıkarlarını, sosyal sorumluluk gerektiren davranışlardan 

daha önemli görmektedirler. 
Boyut Değişken Gruplar N sıra Mann Whitney-U P 

Sosyal Sorumluluk Ölçeği Puanı Cinsiyet Kadın 190 113,94 3504,5 <0,001 
Erkek 60 162,11 

Tablo 2. Katılımcıların Sosyal Sorumluluk Ölçeğindeki İfadelere Verdikleri Puanların Cinsiyet Değişkenine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 3.8  Hemşirelerin Sosyal Sorumluluk Algısının Yaş Değişkeni Açısından Değerlendirilmesi 

Katılımcıların sosyal sorumluluk ölçeğindeki ifadelere verdikleri puanların yaş değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının belirlenebilmesi için gerçekleştirilen Kruskal Wallis H Testi’ ne ait sonuçlar Tablo 3’de 

görülmektedir. 

Yaş Değişkenine Göre 20-27 28-35 36-43 44+ χ2 p 

1. Sosyal sorumluluk gereği yapılan harcamalar, işletmeye ek bir maliyetten başka 

bir şey getirmez. 
2,79 2,96 3,50 2,96 11,298 0,010* 

2. İşletmeye kısa vadede kar olarak geri dönmeyen hiçbir faaliyete destek 

verilmesinden yana değilim. 
2,53 2,26 2,25 2,57 2,773 0,428 

3. Optimum karlılıkla beraber, toplumu geliştiren ve çevreye duyarlı bir şirket 

olmaktansa, maksimum karlılığı sağlayan bir şirket olmayı tercih ederim. 
2,57 2,32 2,13 2,17 5,525 0,137 

4. İşletme toplumu ilgilendiren sosyal konulara yönelirse, temel amacı olan kar 

sağlamada başarısız olur. 
2,52 2,30 2,46 2,61 1,190 0,756 

5. Sosyal sorumluluk sadece büyük işletmelerin yapabileceği bir görevdir. 2,36 2,07 2,18 2,43 1,722 0,632 

6. Sosyal sorumluluk gereği yapılan harcamalar uzun vadede işletmeye olumlu geri 
bildirim sağlayacaktır. 

4,16 3,98 3,88 3,43 16,191 0,001* 

7. Toplumu geliştirmek işletmenin değil, devletin görevidir. 2,68 2,61 2,54 2,48 0,845 0,839 

8. İşletmeler sosyal sorumluluğu sadece kendi çıkarları için yerine getirmelidirler. 2,00 1,88 2,02 2,35 4,109 0,250 

9. İşletmenin başarısı için toplumu geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak şart 
değildir. 

1,94 2,09 2,30 1,96 5,868 0,118 

10. İşletmenin tek amacı karını maksimize etmek olmalıdır. 2,09 2,14 2,18 2,39 1,884 0,597 

11. Her şirket kendi çapında sosyal sorumluluğu yerine getirebilir. 4,09 4,21 4,27 3,70 7,179 0,066 

12. Toplum, çevre sorunlarına karşı hassas olmayı, ekonomik büyümeden daha 

önemli görmektedir. 
3,52 3,07 3,38 3,35 6,787 0,079 

13. İşletmeler sosyal sorumluluğu, toplumsal değerlere saygının gereği olarak 

yerine getirmelidirler. 
3,89 3,89 3,93 4,04 1,304 0,728 

14. Toplumu geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak, işletmeye daha kalıcı bir başarı 
sağlar. 

4,26 4,14 4,16 4,09 4,763 0,190 

15. Toplum, rahatından biraz fedakârlık etme ve yüksek fiyat ödeme pahasına da 

olsa, çevre dostu ürünlere daha çok rağbet gösterir. 
3,49 2,95 3,48 3,57 13,462 0,004* 

16. Toplumun sorunlarına duyarlı olan yönetici, şirkete daha kalıcı bir başarı 
getirecektir. 

4,21 3,93 4,20 4,09 10,544 0,014* 

17. Şirket çıkarı için, sonuçlarını düşünmeksizin her şey yapılabilir. 2,05 1,96 2,20 2,22 2,083 0,555 

18. Sosyal konulara duyarlı bir şirketin toplumdaki imajı, finansal açıdan güçlü 
fakat sosyal konulara duyarsız bir şirketin imajından daha olumludur. 

3,76 3,67 3,93 3,30 7,185 0,066 

19. Toplum merkezli yönetim fikri, gittikçe daha çok önem kazanacaktır. 3,85 3,91 4,00 3,70 3,106 0,376 

20. Şirket yeterince kar ediyorsa, toplumdaki imajı fazla önemli değildir. 2,31 2,04 2,18 2,04 2,970 0,396 

21. Ekonomik amacı gerçekleştirmek için takip edilen her yol mubahtır. 2,31 1,77 2,13 2,00 10,644 0,014* 

22. Toplumun ahlaki değerleri, temel amacı kar etmek olan işletmeler için bir 
bağlayıcılık ifade etmez. 

2,74 2,67 2,77 2,26 3,375 0,337 

23. Toplum, işletmelerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını, giderek daha 

hassasiyetle takip etmektedir. 
3,64 3,75 3,70 3,35 2,864 0,413 

24. Sosyal yardım ve yatırımlar, işletmeye uzun vadede olumlu getiri 
sağlamaktadır. 

3,89 3,88 3,91 3,87 0,939 0,816 

25. Şirketin herhangi bir uygulaması, toplumun ahlaki değerlerine aykırıysa, karlı 

dahi olsa uygulamadan vazgeçilmelidir. 
3,75 4,00 3,91 3,83 1,757 0,624 

26. Bir işletme karını kısa vadede maksimize ediyorsa başarılıdır. 3,54 3,23 3,25 2,96 9,132 0,028* 

27. Başarılı işletme, sosyal sorumluluğunu da yerine getirip, karlılığını uzun 

vadeye yayan işletmedir. 
4,16 4,16 4,00 3,87 3,061 0,382 

28. Kalıcı başarı, ekonomik başarının sosyal sorumluluk konusunda gösterilen 
başarıyla desteklenmesiyle mümkündür. 

4,00 4,14 4,05 3,87 2,159 0,540 

*p<0.05 

Tablo 3.Katılımcıların Sosyal Sorumluluk Ölçeğindeki İfadelere Verdikleri Puanların Yaş Değişkenine Göre 

Anlamlılık Düzeyleri 
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H2: Katılımcıların sosyal sorumluluk bilinci yaşlarına göre farklılık göstermektedir. 

Kruskall Wallis-H Testi sonucunda, katılımcıların sosyal sorumluluk bilinçleri ile yaş değişkenine ait sıralamalar 

ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (x2=7,330; p>0,05).Buna göre, 

çalışmamızdaki 4 farklı yaş grubundaki katılımcıların, sosyal sorumluluğa olan bakış açısı birbiri ile benzerdir. 

Puan Değişken Gruplar N sıra x² sd P 

Sosyal Sorumluluk 

Ölçeği Puanı 
Yaş 

20-27 114 134,54 

7,330 3 0,062 
28-35 57 104,07 

36-43 56 131,38 

44 ve yukarısı 23 119,50 

Tablo 4. Katılımcıların Sosyal Sorumluluk Ölçeğindeki İfadelere Verdikleri Puanların Yaşlarına Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

 4  Sonuç 

Karşılaştırmalı analiz sonucunda, katılımcıların cinsiyetleri sosyal sorumluluk konusuna bakış açılarını 

farklılaştırmaktayken, yaşın sosyal sorumluluğa yönelik bakış açısında kayda değer bir farklılığa yol açmadığı 

görülmüştür. 

Erkek katılımcıların, kadın katılımcılara göre sosyal sorumluluk bilinçlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Erkek katılımcıların sosyal sorumluk konusuna bakış açılarının daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Erkeklere 

göre kurumun sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi, çevreye daha duyarlı olması, toplumun sorularına karşı 

duyarlı olması gerekmektedir. Sosyal sorumluk faaliyetlerinin doğru yürütülmesi sonucunda, işletme uzun vadede 

olumlu getiri sağlayabilecektir. Kadınların ise bu fikirden erkeklere oranla daha uzak olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Kadın katılımcılar kurum çıkarlarını, sosyal sorumluluk gerektiren davranışlardan daha önemli görmektedirler. 

Yani kadınlara göre kurum sosyal faaliyetlerden önce kendisine kar sağlayacak faaliyetlerde bulunmalıdır. 

Kurumda çalışanlarının yaşlarına göre sosyal sorumluluk konusuna bakış açısının herhangi bir farklılık 

yaratmadığı, her yaştan çalışanın görüşlerinin birbiri ile yakın olduğunun ortaya çıktığı çalışmamızda, çalışanların 

meslekteki kıdemleri, cinsiyetleri ve eğitim durumları önemli farklılıklar yaratmaktadır. 

* Çalışma Ünlü, 2017. “Hemşirelerin Sosyal Sorumluluk Algılarının İncelenmesi (Sakarya İli Örneği)” isimli 

tezi esas alınarak hazırlanmıştır. 
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