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!.GENEL AÇIKLAMA 

:Bugün, J.ıerhe.ne;i bir işletmenin yöne·ticileri,elli yıl öncesi

nciöre d.cıhe. fe.~le. scsy8.l sorumluluk içinde d.cı.vre.nitıı:ı.k ~orunlvlı..lğV 

i.~e ka.rsı k8.rsıycı.d.ırlcır ve btmun bilincine çek .hı2.lı bir biçir::ıde 

v ;ı.rıue.kted. ır lcı.r. 

-İslotned.eki kı:ı.~::ılı:ı.r ve bun ls..rın ön lenr:ıesi, 

-İ~?görene dcı.hcı. j_yi ve uygun çs.lışrrıs. ko$Ullcı.rının ss.ğlE:ınruası 

ve ~'?:erekli :.:ı:r.a.ç ve gereç ler in verilmesi, 

-Üretilen ro.cıl ve J.ıi~rnetle:rin sun.uluşunds. tüketicinin korıınro.ı:ısı, 

-Gerçek oreklı:ı.n:ı. ycıpma. ~orun lı..ıluğu, 

-İFıletrJenin fe.cıliyette bulunduğu çevrenin ve bu çevredeki 

hcı.va.nın kiorlenı-::Jes i, 

-İı=ıletra.enin neden olduğu re:ürültü, 

-İsletro.enin çevresiyle ili~ki.leri (Spor,kültürel,çocuk pcı.rk-

larının y8pılıuı:ısı vbg.), 

-İRletr:ıe içinde ka.yna.klerın ko.rı.mrJs.sı 

r:ibi konı..ıla.r bugünün çcı.,o;dcıp işletme yönetici lerinin sık kcırşı

lcı.ştığı ve çözürnlemek ~orund::ı olduklcı.rı sorunlcırdır. Toplur:nı bir 

bütün o ls.rcı.k i lgi lend iren b'ı.,, konula.r iı=ı le tın e yön et imi üı:erind.e 

yoğun sosy:;ı.l b8skılı:ır olı.u:ıtur'Jcıktcı.dır. İı1letrne yöneticileri.,sos

yal sorı..lıu.lulukle . .rını ne ölçüde ve biçir:ıde yerine e:eti-rdiklerini 

iRletrne ile ilgili tcıre.flı:ırcı. p:österrnek gereğini du.yrı:u=ı.kts.dırlsr. 

Tüm bi lgi sistem.i iç inde i.sletm.e yönetil"1ine p.:erekli fincınscı.l. 

bilgiyi to-plcırn:ı.k vo sistemli bir biçimde sunroe.kts olı:ı.n rı:ı.uJ.ıa.sebeci 

bu a.le.nde. de .. üzerine düşenl. yeprncı.lıd.ır. N-ıJ'I-:ı.a.sebecinin bu konudc:.ki 

ı:ı.rcı.cı "Sosyı:ı.l ı~quh.cı.sebe~• dir. 

İı:ıletr.J.e yönetiminin sosyrı.l b~.skılg.ra. ceve.p vermesinin türlü 

nedenleri vcırdır: Her~eyden önce, toplurııtın bir üyesi ole.n ü:ılet• 

r.ıenin vicdı:ının t21.tnün edilmesi l('erekir. İ~?letrne, sosyı;ll rnuJoıa.se

beyi kulla.ns.rcı.k ü~eri.ndeki. sosyrı.t bı:ıskı le.rı bertı:ırı:ıf edebj.lir. 
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Bu ne, den ü:ı letmen in sosya. ı s orum lu luğ1.ı es:::ı.sıneı. de.ye.nır. Jil!ıınosebe

cin j/11. p.:özd en uza.k tv.tr~Jı;ı.rıf!.sı gereken nokte., sosys.l ınuha.sebenin 

ı:ı.y:n.1 ~8-i'Clfl.ndı:ı. işletr'lenin uzu.n dönem. k~.rlı lığını ı'l.t"tıre.n bir e.rs·ç 

olr ':?S ıd ır. 'Bu dı:ı., rcrt:ı.h.tenJ.e l r:ıa.liyetlerin muJ.ıterael yı:ırçı.rla.rl8- d en

g.eJe.. tutulrı:ıe.sı sorunudur. f1I1lYıtcrne l mı:ıliyet ler; işletru.enin öm.x-U 

bofnca. orta.yı:ı. çılwbilecek kcı.yıphır, sosye.l muhasebe için ıculle.

n:ı l n ek iı=::ıpören ve z;a.r:ı.t:ı.na. ili~kj.n r:iderlerdir. Elde edi le bi lecek 

yrırJ.rlar ise, isletrJeye d9h.ı:ı. iyi nitelikte işp.:ören ler in, ycı.tırırn

cıtcı.rın ve alıcılı::ırın çekilmesidir. 

Sosyr:ıl nn:ıhı:ı.sebenin kv.llı:ı.nılro.e.sı~ özellikle yıllık finı:ınsel 

Gc;ı blo la.rın cı.ç ık s eç ik o lr::ı8dı[J"ı dıJrurala.x-dB. i~letrJenin ortc:ıkla.rı 

J~·-erinde de iyj. bir etki ys.rı:ıtır. Görüldüğü gibi~ söz konusv ne

a ı.mlcr yön et irv in ç ıkı:ırl8rı d oğru 1 tı..ısunda.dır. 

Özet ler se k; iA letr::ıe l.ster kar e.rnı:ı.ç lı bir özel {Zirişim.r isterse. 

k.f:i.r e.r.ıe.çsız bir d.evlet girir-ıi.m.i olsun~ sosyal muh.Etsebe ç~ğd8R iş

ı etme yönetici liğind.e genel bi lrri sister-d içerisinde bir gerek-

r3 inmed. it' . 

!!.ANAÇ VE KAPSM:l 

Çı::ı.lı~ra.E:ı.ını!Z.ın 8rtı8.cı l960'le.rın son yıllsrındı:ı ro.1..ıne.sebe kurf'l.- · 

rn.ınf'l. yeni boyutlı:ı:ı:· getiren i~letmelerde sosyB.l rn.utıcı.sebenin; 

-Ne olduğunun, 

-N er ed en kB.yn~.klı:ı-ndığının, 

-Neden gelistirildiğininr 

-İr:ıletrJenin sosyEı.l b8.ş8rı konusundı:ı.ki eylerJlerine i lişkin 

bi lgi lerin rrrt.1Yı.cı.sebe le~tiri 1rnesi, 

-Boyutle.xı, 

-Yöntemleri 'nin ortf"ly8 konulme.sıdır. 

çe.lı~ro.cı.mız bu e.ınEt.ç doğr"Lıltusund8. dört bölümden olu!3nıekt8dır. 

Birinci bö1ürc:ıde,"Giriş" çerçevesinde; mutıe.sebenin ekonornik 

trelişme ve kültür ile ilişkisi konu edildikten sonre., mu"ıe.sebeye · 

sosye.l yı;ı.kle.sımın boyutle.rı ve bu ye.klN::;ıımın tBrihse l ~elişir::ıi 

a.ç ıkl8nme.kt8.d ır. 

İkinci bölümde; "Sosye.l l\!h.'t~-1!'&9-wıin Gereği" üz.erinde durulm8.k-
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tcı.dır. Bu bölümde, 11 İr-ıletrıe Üızerindeki Sosya.l Ba.skıleı.r ve İl1ıtili 

T8.rcıflcır 11 
1 "Sosyı:ı.l Ds.skı leı.r Kı=ırGısınde., İşletrrre Eylemleri" ve 

''Sosycıl mut:ıcısebenin Bcı.Rlıce. İlgi A la.n ları ll konu edi lrnektedir. 

Üç·Uncü bölün:ıde; "SosyEı.l T,iul-ıeısebede Reı.porleı.meı." Eı.yrıntı lı ola.

rEl.k e 1-e e.lınrn.cı.kt8dır. Bu bö lür;ıde, Sosya.l Rcıporb:ı.rn~:ının İşletme 

Yön et iNıi İçindeki Boyut lcı.rı t'lÇ ıkleı.nd.ıkt8n sonra., Sosycı.l Hulı.sse

bede 0-ı~sal Ra.porla.r.ıı:ının Boyut lcı.rı konu edi lrnektedir. Sosyı:ı.l rnu

'lı.o.sebede Dı~sa.l Rcı.porll:uncının Boyutlerını belirleyen Sosyel Rapor

la.m2 Stcındcırtl8rı ve Sosy8.l Ra.pcrl8rn.s Yöntemleri &.yrıntılı oleı.r~:ı.k 

ele Oı1ının8ktadır. 

Jlj.rd.üncü bölümde; Türkiye 'de büyük i.r-ıletroelerin sosy8.l sorum

lu ·ııjocı.nf!. i lis;kin o lr.1cık ü2.ere yEıpı la.n bir ~lnket çE~.lı~ma.sı konu · 

ed filMektedir. 
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9:İRİŞ 

I .MUHASEBE VE EKONOMİK GELİŞIVIE 

Çoğunh:tkl:3 benimsenen te.nırn.s. {':Öre; ekonomik {!elişr:ı.e 9 ekono

mik büyi.h:-ıeye ek ol8.r8.k sosyE~.l ve ekonomik yE~pıde.ki değişi.klik
lerd.en oluı:mr. Ycıpısel değif'?iklikler sosye.l, poli.tik, yE~.se.l 9 yö

ne. tse l ~ öre:ütse l, eğit in:ı.se l, kt.ırur,ıscı.L psikolojik ve kül türe 1 

~ktörleri içerir. Kısece.~ ekonor:ı.ik e-:eliı=ırne dendiğinde ycı.~e.ro. ke-

\i tesinin iyi le::::tiri lrnesi e.nlası lır( l). 

HE~rv·i ekono:-ı:ıik d.üzena.e oluTse olsun iyi bir mulıe.sebe sistemj, 

eknor:ı.ik p:eli.~rneye büyük k8i;kıd~ bulunur(2). Bup.:ünün rrolif?ITIÜ] ül

lulerinin Y8~8-m düzeylerinin yüksek oluşuna. kcı.tkıd$ bulunan un

~urlElrın e.ra.sınde. r:elişrn.iş 9 uygun mııl-ıe.sebe ve denetim siatemle

rini de scı.ya.biliriz. ( 3). J'r::ulı8.sebenin ekonomik gelişro.eye ke.tkıde. 

bıllun8.bi lmesi 9 ksynElkle.rın dEı;?;ı lımı i le ye.kınde.n i. lgi lidir. Etken 

•'Ji.r kElyncık dcı.ğı lını VEl.r ise 7 rnulıe.sebe yöntemleri lıero. lce.yne.k de.ğı

lımı sürecini iyi leRtirecek~ lıem. de ba.zı k8.yncıkla.rın etkinliğini 

dı;ıl-ın d8. e.rtırcı.ccı.ktır{4). 

Gelişmekte ole.n ekonom.ilerin sıkıntısı sadece kullanı la.bi li.r 

kcı.yncı.kla.rın yetersizliği deği ldi.r. Di lp-i yokluğu dı:ı. önemli bir 

sorundur. Ei lgi kElym:ı.kla.rının en önemlisi işletmelerdeki muh.a.sebe 

sistemleridir. İRletro.e mulıe.sebesi biT ye.nd.e.n ke.yne.k de.ğı 1ıro.ınde. 

etkinliği ertırırken, diğer ya.nd.e.n de. üretim eylemleriniii yöneti l-

(l) Adolf j· .H. ENTHOVEN 9!_ç_9_o_up_~t".ncy cı.nd Economic Development Poli.c_ı 
(AmsterdEl.m-1973) 9 ·s.· 137 • 

(2) Rcı.lph W. ES~ES,Accountif!.g ı:ı.nd Society(Ce.liforniı:ı.-l973L s. 332. 

(3) A.g.k"' s. 332. 

( 4) Lee J. SEIDLER, Tlıe Fımct i on of Ac9~nt ing__J.E __ :?Cc.?.PS'~ic Deve_loı>= 
!l§.l1.i!~_T1:l_:T_key e.s ?'· Ca.se Stu.d_x(Ncw York-1967), s. 8. 
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rııesinde mekE:ıni~m.eı. rolünü oyns,!'(5). 

Söz.geliı?i,döviz ke.yncıklcırı kıt olcı.n bir ekonomide m.uho.sebe 

yöntemleri kı;ıynı:ı.k drı~ı lım.ı sistemini iyl.lef;tirebilir. Uub.Bsebe? 

sermcıye pF.ızcırlDrının peliAro.esine ~"'ÜVeni tir yDtırım bilp-isi sı..ınmek 

suretiyle kEltkıdcı. bulı.mıır. Gelü:ııuekte ole.n ekonorrıilerdski. hükü

metler c~ e liı)rne proje 1 erini fins.nse etmek iç in ge tire gerek d:u

yer1.o.. r. Ge tirlerden biri o l:;ı.n ver,o:inin top lflnma.sı v.e yöneti tmesi 

t1iç kıınkusıız 9 iyi bir n:n.ll-ıcısebe sistemi ( iısletınele:rde kt1l te.nı le.n 

mul·\llsıebe sistemleri) ile d.cılJe. etkin ole.bilir. 

MulJ.cı.sebe, serrn.ı:ıye piye.scı.sı iı)lemlerinde yfı.tırırn ksrEı.rlEı.rını:ı. 

i·[ !.~kin bi.lp:i ler in p:üvenirl:i.liğini e.rtıre.re.k yurt içi tı:ı.se.rrtıf

lq,t•ın 1-ıe.rekete [!:eçrnesini scı}?,le.r. 1\fiuhcı.sebe 1 kı:ı.yıu:ı.k kul tsnırı:ıının 

E{kin1.iğini. arttırmı;ı.d~l ve ortcı.ktık k~.rlBrının d.enetlenr,ıesinde 

tı''f e.rı;ç olduğu için ort::ı.klıkle.r B.re.sınds. kB.ynBk dB-Bılırııını etki-

1e.yerek serrnı:ı.y-_e pı:ızcı.rlF.ı.rının {?:eli.şmesinde önemli rol oynar{ 6). 

Son zero8.n lr.ırde ekonomik büyi..iro.e ve ge liRrne türlü rne.teıne.tikse l 

t~frıode l" ler le ene.liz edilr:ı.ekte ve plı:ın le.nrnaktad.ır. Bu rrıodeller 

b,ir ekonominin ne.sı l çcı.lır?tığı h.cı.kkındcı. bize d~.lıcı. çok bi lgi ver

Jikleri ~'?:ibi, onu sistemli bir biçimde görıuernj.ze y~.rdıro.cı olurlcır. 
M:ı.t:ı.e.sebe bi lr,:i sistemleri söz konusu ekonomik modellerde önerali 

rol oynrırler(7). ~~unesebeci, ekonoroistin model kurrne.sındcı. uygun 

V e.rscı.yıro.le.rı seçmesine ya.rdırrı eder. Tch.1'1-ıcı.aebe kttr~.rnıne oüyük ke.t

kıdcl bulı..ıncı.n Irving Ji'iscb.er pe.re. k:ıtrcı.rnını oluştur1~rken r::ıulJ.a.sebe

den çok ye.rcı.rl<:mro.ıştır(8). 

(5) A.g.k., s. 7. 

( 6) Cele.l KEPEKÇİ, Se_rma.ye Pi;ycı.JL~sının Gelişmesinde Ttiutıe.s~enin 
B..Q.:!.Q(Eskişel-ıir İktisı:ı.di ve Ticcıri İlimler Akcı.dern.isi-1978) 
{Be.sı lrn.e.mış Doktore. Tezi), s. 2. 

(7) ENTHOVEN, s. 147. 

(8) Geoffrey WHITTIGTON, .Q_~t .Is.sues in Acco_!mtl;pg (Derleyen: 
Bryen CARSBERG 1 Tony HOPE), Philip Altan Textbooks in Business 
Studies(Oxford.-1977) içinde; _Qontribution o:f Acc.sn:m .. ti.;n.ıS t.o. 
Economics, s. 205. 
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II. KÜLTÜR VE MUHASEBE 

ı. Kül tür ve İl et üd.rn 

İ1 etişir:ı, çcığda.ş örf-:ütler içi.nde perçala.rı ba.f.;leyB.n ve birbir

lerine.. tıyumlcı.rını ko lEı.ylEı.ştıra.n e.ne. süreç lerden birisidir. Bi l{"i~ 

nin b-ı'r ka.yne.ktan diğer bir a.lıcıya. i let iiJi söz konusu o lduğu 

sürec.e. i letü;ıirnden söz edj.lebi lir( 9). 

lletişirn yöntemleri deği~i.k toplı:ırnle.rdcı. ferklı lıklar gösterir

ler.. Bu fa.rklı lıklar, top hmıle.rın se-"ı.ip o ldtı.klsrı di llerin fcı.rklı 

olı_,.,_., yNıında bB.şka. nedenlerden de ileri gelraektedir(lO). KültUr 

söı. konı1su nedenlerden birisidir. Kültür; kıse.ca. topltuuu meyda-

na 1etiren bireylerin yetenekleri, a.lı~kenlıkle .. rı yenısıre. 9 ycı.sa, 

bit?i düzeyi ve değer yargılarından oluşur(ll). İleti~im yöntem

ler i ve biçimleri topluro:ıın kültür düzeyi i le sıkı sıkıya. be.ğlıdır. 

{!:c~ııple.rın farklı ileti şim sistemlerine sahip o luşla.rı, kül türü 

önemli ölçüde kçıre.rlı ve tutarlı kıla.r. Çünkü; iletl.şirne söz konu

f.>l.l olari bi l~i ler toplurnım bireylerince terne l değer yi=lrgıle.rıneı. 

.J.e-rs bt:ılunma.dığı sürece nygulı::una.ye. konurler. BöylecE·, toplwn 

te,rııe li o lm~.yan kavrcırrılıır ha.kkındı:ı.ki. görü~Unü günün d. eğişen koşul

lo,:rıne. '-Wduxnıa. ol~.na1~ını elde eder(1.2), 

2. İsletmeler:i.n Kültürel Yönü 

İsletrneler topl1~rn içinda bEtşlıba~ıne. bir kültUr bi.rimidir. 

İşletme içindeki işp:ö.renlerin fe:r:-klı kisi likleri işletmenin o.rte.k 

(9) li'evzi SÜRMELİ, Siste'!l Ya.kle_§.._ırnı Açısında.n Finen_ş,a.l B5.lfi Sistemi 
ve Ma.]..i;y~t IdunEt.se~Jt!..._A_'b_t S.if:!.terni_ Uygu la.ması (Eskişehir-1978) , 
s. 25-26. 

(lO) Trevor GAJ:ILING, ~Societe.l Accoun~.ing(London-1974), s. 115. 

(ll) A.~.k., s.l07. 

( 12) A. f:. k. 1 s. 117. 
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kül tür yEt.pısını olu.ştnrur( 13); İşletrn.enin [reçmisteki, şimdiki ve 

rı:elecekteki durum.ı..ı iRletme içinde iı:tbirliği ys.pBn isıgörenlerce 

beli.rleni.r. J3u olgu, ke.rmEtf:ıık bir bilr.ti sistemiyle m.eydsns. e:eti

rilir. 

Bir işletme sisterJ.inin s.kımında. h.e.rumeı.d.deler 9 e.lıne.n ve veri

len sipB.rişler, ps:re., ü:ıf:.(ören? serce.ye, fiziksel vE:trlıkle.r ve bi lgi 

yer c:ılır. Bunle.r a.ynı zB.mı:;ı.ndB. sistemin çevre koş1..ılle.rını oluştu

rur. İşletme iç inde yer B.len bireylerin değ; er ye.rgı lE:trı ile iş

letmenin çevre koşvlle.rını o luştıtre.n bu e.kım le.r e.rEtsırıda do le.ylJ. 

bir i li~ki ve.rd.ır. Değer ye.rgı le.rının sistem içindeki yeri ve 

önern:i ŞEKİL-1' de {!örü ldü.ğü. {!ibi bir diyEt{!.rB.ra lı::ı gösteri lebilir( 14). 

ı-·-----"~·--···! 

lOtANAKLAR . 
i 
; ., ... --............ ~.. _.. ) 

/ 

,.. ~ . -·, 
.-1 Degor ı· 

t Yı:;ı.rgı lı:;ırı · 

L---··--·--~-~ 1 ı 

İŞLETF1IE SİSTEMİ 

KAYNAK: Trevor GAielJJLTNG, s. 120. 

1 
ı 

'-... ,{/! 
X~ .. . -... -·,...... ,'/ '"· ... ·~-! \ Sü.zgeç 

Değer ye,r:c.ı lEt.rının işletrııe sistemi içindeki yeri ve önemini 

şöylece özetleyebiliriz(l5): 

l) Gerçek yeı.şı:;ım llcı.kkınd.ı:;ı.ki bi.lp:iyi sisternin beniroseyebilece

ği bir biçime koyrn.e.ye. ye.re.yen süzReçler se.ğlsnır. 

2) İşletmenin e lindeki ks.yns.kle:rını e.yırrııçı.yı istediği yBtırırıı 

( 13) flAJ'ffiLIID, s . 118-120. 

(14) A.~.k., s. 120. 

(15) A.p.k., s. 120. 
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ohı.nBklEırını ortsye. koymeyr:ı. yBrBycın süzgeçler seğle.nır. 

3) Sisternde "z.smr:ın ı:ı.nlı:ıyışı" se.ğlEınır. Söz konusu zı:ı.roe'l.n f.'ln

la.yısı, :':erçek durwole Eırzu edilen normcıl durura cı.rı:ısınd.8ki fe.rk

lı:ı.rın r-:eribild irim ine (fe ed- bEıck) sistemin p.:österd iği tevkinin 

hızını kı:ı.psor •. 

-n Sonuç ohı.re.k, iGletrue içindeki iB,'"rörenlerin dee~er ye:rgı1a

rı sistemin "fj:ycı.tlF.ır ve ücretler" bölürnünü etkiler. İı:;letrne, 

"fiye.tlar. ve ücret ler" tmsuru ile üıletP.ıeye e.çık yöntemleri (ye. 

da yollı:ıxı) d.e~erler. 

3. Kül tür ve 1.~uhe.sebe KurEl.mı 

Kültür ve muhc:ı.sebe kurcuuının birbirinden e.y:rı düşünülmesi 

o1e.ncı.ksızdır(l6). Her kültür kendisine özrrü bir ınuııa.sebe ktırc:ı.mı

ncı. scıhi-pt ir. Bi lind.iği p.ibi, rnıılıe.sebe kurı:ımı; refahı ( welfcı.re) 

olı..ıf?turc:ın "vg:rlık", "r:elir" (incorue), "gider", "k~r" (profit) ke.v

rc:ı.mları ile i lr-:i lenir., Dikkcıtle incelendiğinde görülecektir ki, 

refe.h düzeyi o to-p lurnun d eğer yargı lcırını orteye koyeı.t'. Değer 

yF.ır,çı:ılerı dEt, belli bir kültür içindeki eylemlerin cı.m.ı;~.çlı:ırını be

lirler. 

Kültür ve ro.tıhe.sebe ı:ı.rı:ısındcı.ki i li.~ki şöylece· ötetleilebilir(l7): 

cı.)muhcı.sebe kı.:ıre.rnı i.ç inde bu ı unduğu to-plurne. göre fcı.rklı lık 

gösterir. Zcı.mB.n le yeve.ş bir h.ız.lı:ı. değişime uğre.r. 

b) ~·1uh.esebe ku:re.rnı; kültürde olduğu g.ibir to-pltunun lıerbir 

bi:reyini.n ort8k bir ürünüdür ve gru-p d.i.na.rnikleri tar~.fınd.:::ın e-:e
liı:ıt irj.l ir. 

c) Bıınd.cı.n ötürü 9 ruuhasebe kure.mı toplumdeki bireylerin değer 

ya.rgı lcı.rınB. ve d iğer k~.vrcuula:rıne. te.k tek benzeroez. O a.nce.k 

onların ort~k bir bilet<imidi:r-. 

d) Grtı_ple.x- ne ke.da.r tek tip (horııojen) olurla.rsa., ınulıe.sebe te.b

lotfl-rı dı:ı. o denli güçlü bir k&r$ı la~tırma. oll:lne.ğına. SE'-hip olur. 

(16) GAiiiDLI.NG~ s. 107. 

(17) A.g.k. 9 s. 124. 
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Onun içincU:r kL Eıynı enc1üstrj_ y8. d8- cıynı kosullcırdBki iı=:letmo-. . . 

ler in r,ml-)cı.sebe t8 blo lcırı 1)i.rbirlcriyle k<:ır~ı l8.fltırı l::=tbi.lir. 

e) Golir-ıı~Ji.R ülkelerden rı:eli.~r;Jokte clcı.n ülkelere mı..ıh.asebe 

1-rı.ırcı~:tı Dktr:ırırnındon söz edilir. nuı-ıcı.sebe kur8mını içine o.kt:::ırcın 

ülke zcımcın lcı söz konusu m.ı.~h.cısebe klır8.ıtı.ını rı: eliştir ir. Sözr~e lisir 

~clismekte olcın bir ülke için y~lın bix 'tcıl-ısi.l ve ödemoler'he

s::ıbı' yeterli ohırkeno öte y8.nd8.n r-:eU.c;rain bir ülkenin ınuhı::ıseı)e 

klırcınınd.::ı. 'ntı.ki.t in b1.ır-·ünlru d et~~ eri.' ycıkl8Gıı~nn8 yer vorilro.ekte 

olr~ı..ığn ,o.:öri..i1r1okted.i.r. Bc:r.ıkcı bir Etnhıtıralcı. ,""eli~r.Ji.rı ve {"clü:ın:ıer.:ıiş 

i.Hkelerdeki insEınlcırın ol<:ıy1Fr8. bcıkı~ cı.çıl8rı ki.Htüt'el ve ekono

r.:ıik rıed.onl2rden ötürü forklı old.uğı.ı içirı b:.mlorcı iU.ı::ıkin olorcık 

("'8:t:'GkSi.nir::ı duyUl8n bi t~•i. Si.ster(11.eri.nin r~eli.şmi.Rli.k flüzeyi de fcırk--

lıd ır. 
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III. 11UHASEBEYT~ SOSYAiı YAKJ..ıAŞIN 

1. T'Iu"ıcıse be ve top 1\..ır:ı İliP-kisi 

İRletm.e :-r.ıı..üıcı.seıJes inin cl o,Ç;rud cı.n o of;rı.ıycı olr:ıascı o cı, iç inde 

bul.t.ınd.ı.\ıtv topl1.1r:1 üzerinde bir etkiye -scı~ip oldı.ığu ~?çıktır(lu). 

Toplum. içinde tüketilen rncıl ve "ıiız.rnetleri.n f'i.ycıtlB.rı~ bunlcı.rın 

üreti:::ıinde kullı;ınıl:::ın emek için yBpılrın ,rı:i0er ve ir-ılctoe s8.1ıi:p

lerine ödenem k8.r pcıylE.trı i.F1lotrc.ıe muJ.:ıcı.sebcsi ile lıes8.pl8nır. Bu 

etki ka.r p8ylcırının ı..ıuhı:ısebe ::tE.t:rB.fınd.::ın do 18ylı olcı.r8k be lirlon.

r:ı.esi.? k€i.pi.tF.ı.l ve .r'e lir sorun lEırı 9 stoklr;ırın d e,CJ;erlerıesi 1 8.i'::ıor

tisn:ınn. :itf'F.ı~ türli..i kEırr-ıı lıkl8rın r:ıyrı lr:ı.osı ve son. olEtrcı.k k€irlcı-

't'ln i.nl etr~:wce o 1 ı:'! e er) ilr:ı.esinde yönet irJe yol r:ı:österr:ıe biç ir:ünde 

ort8.y8 çık0r. Aynı biçirı.d.e ücretlerin en uy{!un bir düzeyde öden-· 

roosind o d. e bcı r.ıvı..ırı.ılcı.ccı.k kF.ıy.ncık rGU":ıF.ısobed i.r. Öte y:::ınd 8n ifıletr,10 

rauJ.:ı;:ı.sebesi.nce sosycı.l yEtkl8RlrJ8 yer verrJek Sl..lreti.yle i.f.ıletrae ilc 

tB:rF.ı.flc:ır ( ortF.J.klar f krc d it örler 9 i. !"ir' ören ler 1 8.lıcı le.r ~ d evlet 9 

yöneticiler) arasınd.cı. cıdcılet sc:ı[l;lanırken, toplurnun çık8rı ı:lcı bir 

türJ. olF.ı:rrık korı..ınur(l9). 

Top hırnd.e.ki bi.rtcıkırJ sorun ler ın çöz.ümUn0.e 9 i:'JU!ıcı.se be ci 1 erin 

yeteneklerinden ve bilrd.sinıJ_en ycı.ra.rlanı lı:ı.e.ktcıdır(20). 

J3upün İne.:iltere'de ve A;::ıcrik:::ı. J3irlcRik Devletleri'nde toplur:nm 

d.üsük .r.:-e1torli kesirr.ılerine. iRletmelere iliFıkin :finsnsEıl ve sos

y8l konulerde bilt"'i veren ve onlcı.rı Hydınlr.:ı.tcı.n ,r,·önülli.i r:ıul-ırı.sebe 

ö.r:f!ütlerinin kı..ıru1r3.1.ığu '·örti lruekted.ir( 21) •. 

(18) RcılpJ.:ı. W. ESTES, Ac_C?2..:.~~tiP..L:"':...8_!l .. d .. .fi_9ci~t..ı.'Z(Ccı.lifornicı.-1973)r s. 29. 

(19) A.{".k., s. 31. 

( 20) .İ o el SIEG-EL and Le on LBBENSBAID~I, TJ.:ı.e AccountBnt ::ınd Socic:ı.l 
~~-Ş,JJonsjJ2.t1...i ty~ C ert if i ed. Accoı.mtc:ı.nt;Iı;e;S~l_:l;;;y._l.~m, ·s-: 25. 

(21) SIFnEiı ı:ı.nd v~rm.\ISI3AIDfr s. 26. { Bu ör.Mitlerin ı:ı:t.l.lcırı; İnc:il

tere'dekini.n~ •Accountint: Advisory Centres" ; Am.erik8. Birle

r-ıik Devletlcriwndnlö.nüı, "Acce'tmtin Ai.d. Society" dir.). 
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2. İ~letmelerin ve murıe.s-ebenin Sosye.l Sorurnl.ul.ıl~t 

İşletmeterin so·sya.ll ;sı~um"L:u·].ı'ğu: d ~!ini ljnce; "toptunn:ı• ke.rş::ıı. 

yUkümlülükler:in yerine getiri lrnesi için işletro.ec-e ys.pı:tan eyllern

ller" (22} ve bu eylemler üzeerindeki işletme ille ilgili te.re.flLaJ:?-· 

ce: "so-pye.l kontrol" (23) r:ın'la.şı1:ır .. Söz-. konusıl eyleı:nl!.e:r ; işletJ;

rn.elerin· kuruluş yerinin sa.pta.nr(le.sJı.,. serme.ye e.rit.tırım:ı:, pı:ı.z.exl:.err:H:ı., 

işgören, üretim. ve fincr.nse. kader boyutlı:ı.rı o lı:ın t ice.t'i ya.ş8Jlllll'll 

tüm yönleri i ı:.e birlikte bvnlerın sosyal boyutlerını kapş_ı:ı.:u. 

İşletmeler ye.tnız. r:ıı:ı.l ve J.:ı.izmet üretip·, se.t'a.rak k~.rllll r.:ıe.ksirni

ze.syonunu 8J11r:ı;ç- edinirlerse, uzun süre li o le.rna.zlar. Ttrpltuu. ye.şa

rn:ının iyileFıti.rilrnesi de en a.z k~.r:ın me.ksimiza.s;yonu ı:ı.rna.cı ke.dar 

önero.lidir· (24}. Hiç kt,ı-şkusuZ:., h.erlıs.ngi bir işletmenin sosya.lL 

a.rn.a:ç le.rı. k§.r 8.ma.cın.ın önüne p:eç iri lemez. Çünkü, böyle bir durum-
. 1 

dı:ıt de. iŞletmenin k:tse. ve uzun süreli va!' lığınden söz.. edi lernez-. 

K~r etmeyen bi.r işletme ticari ya.~=m.rnını sürdiirernez .• Bunden der

la.y:n, sosye.l sorumlu luktan ka.ı:n .. t:; ''işletmenin k&:- a.rna.cınJ.n, 

to-ptumun çıkfl.rler:ı.. doğrnltı,sunde. ve onı.mle. ııyumlu bir biçimde 

orte.ye konulmt:ı.sıd:Lr" ( 25~}. 

Yı,kcı.rıds. sözü' edilen işletme eylemlerine bs.k:ıı.ldığında., hep-. 

sinin de sosys.l boyı.:ttls.rı oldu.ğn· göri.rtür: İşletmelerin kuruluş 

yerinin se:pte.nm.e.sında.;, ç-evre ve h.e.ve' kirlenrnesi, -pı:ı.zsrls.mt::t da. 

ro.e.l ve lıizrn.etlerin tüketiciye sunulro.e.sınds.; i:iüke·ticinin· korı..m

rıu:ı.sı, işp:ören işlevinde, i~~törenlerin tel-)likelere kcı.rş:n korun-
' 1 

(22} fllere j .~STEIN , J·osnne B.EPSTEIN snd' Ear1 je.y WEISS, 
Jıı·troducjti~ tq_ So~ia.l Aca:opntin,g(Los An-gel.es-1977), Wes
tern· Consult:inp: Group, Ine. o S!. 2. 

(23) Herold L.JOHNSON, pisclos'U!'e of G,o!]crre.te SaeiEı.l Perf~
ıue.r.;_ee(New York-1979),. Pra.ef!e:t"' Publiishers:, sı. 15. 

( 24l B. LOWES, j:r. SP ARKES ,,!gcoun-t ing for Co.rırpsnz. Res.:Eons ib~Jj..;tY t:o 
tn e 'Ste.keh.O'lders·• ,].ıane{rement; Accounting ,Deceı:rrber. 1973, s·.499. 

(25) M.W.E.GLAUTIER,Js· Ş._o<eia.ıı. Responsibility AccCDunt.ing 2n A ... cc0\;ınt
Jng Res.:g,ons ibili ty, Tli.e Accmmte.nt:' s Review ,D'ecem:ber. 1975, s. 250 •. 
Peter Mlll''liUNDS()N ,§.QQ:ie.l_Res.,P.onsib~i li ty_,Po·:tıut~ior.ıı en§. Accoııntal'!!=, 
Accountent't:t .Fou:une:1,Ms.rc:h 1974, s. 257-258; .. 
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ma.sı ve uy{!un- bir q'ı::t1ışraa: orte.rnının lıe.zırle.nrna.s:t; serrna.ye a.rt-ın.~ 

rırnı ve finansına.n konula.rında., ke.yna.ktarın da.ğıtımı {?.'ibi.-

İşte;. rııutıe.s·ebecinin sosye.1 sorumluluğu (!'eni l!.diğinde, t<Jpll.unn.ı: 

bir bütün oT:e.ra.k i lg ilendiren söz konuall ekonomik ve sosye.l içe

rikli eylemlerle i lgi 1.i bilgi ler in· rnulı.eı.sebe<ı: i ler tare.fındı:ın el:.:ıe-· -

riş"D.i nıutıe.se:ba yöntemlerini ktl"Lle.ns.re.k elde edilmesi ve sunl.1'lme.

sıd.ır(26)., 

3 •. Sosyı:ı.l Muh.e.s e benin T'Rn:ıırn::ıı. 

1960' ların son yıl h:ı.rında. üz.erinde yoğun çe.lışm.a.le.rın be.şl$.

dığı sosya.l mulı.a.sebe ka.vraun:ı.. için 11 sos:ycr-ekononıik rııv.lı.a.sebe", 

"sosye.l ınuh.e.sebe", "sosya.l sorı-ırnlull.uk ınulı.e.sebesi", "s<!.Jsya.l 

denetimn, "s.:osya.l ra:porhuua.n gibi a.dla.r ktl"tla.nılma.kte.dw. Bu. 

e.d'Lt:ı.rın tümü t:ı.ynı kt:ı.vre.rnı ifa.de etmektedi't'. ç·e.lışrneıın.3'da. g~ell. 

ka.bu l e: örmüş o1Eı.n ''sosye."t m.utıa.sebe'' a.dı benimsenmiştir( 27}. 

:Ra.l:ph W. ES TES sosye.l rnııhe.sebeyi; "Herhangi bit' işletmenin 

ve onun eylemlerinin toplum üzerindeki etkisine ilişkin billgill.e

r.in öllçüıtı.ıtenmesi ve işletme içine ve dışına, dönük otme.k üzere 

ra.p~tenmasıdır. n ·biç· iminde tı:ınımle.mıştı:rr(28 )' •. 

Uarc J' .. EPSTEIN' in sosya.1 rnuhe.sebeye ilişkin ten:tru:t is.e şöy.-. 

1edir(29): 

( 26) Ra.lph. NADER, CoJ:Qaıreı.te D'ise_losure .. : .. Tl':ı.e Puhlie. Righit. t:aı:- KnoV'!ı 
journe.ı: c-r Contern-paıra-ry Bı..1sinet.ss,Winıter-l978, s.25,. 26, 29. 
joe1 SİIDEL,Leon LEBENSBAUM,~e Accountı:ınt: and So-cis.l Res
E.Ont:r~bjJlit,;y,Certified Aceo'Ulltent,Februery-1977, s. 27. 
De.vid F.LINOWES', ~ . .M:.eountin,g_Pro·fes.s:ion spd: Soeis.l P~sgresıs, 
Th.e· journı:ı:l of Accm.ı.ntency, tul.y-1:973, s. 32-33. 

( 27) Ye.ba:nc-ı ke.yhıı:ıkle.rın- 'be:2nL1e.rınds•,. T'ü::rkçe lit:era:türdeki 'Mi ll i 
Muhı:ı.sebe' enla.rnınde: 'Sosye,l Muhs.s·ebe' teriminin kı..ülenı1.di~ı
nEt seyrek de olsı:t re.siJ:le.nEı.bi"trnektedir •.. Bilindiği gibi, bl..m-
1a:rın ekonomik o la.yle.re. be.kışli ıne.kre· e:ç:ııdı:ındır. I.Jiikr<f bakış 
ı:r:ç-ı·s:L olenı konurnuz't1n ra. i l]i rn.uhe.sebe ile i üp: is. i yoktur. _ 

{28) R'e.1l.ph, W .. ESTES', Co:r:eore:p_e· S<re·i,e:l_"Age(l)'L!Ajijng,j"ohn Wiley and 
Sons,_Ine. (New Yorlt-197:6), s·. J. 

{ 29) Ma.rc J" .EPSTEIN ~-Jaıarm..e B •. EJ?STEIN ,.Ee~1l. Je.y WEIS'S.tiDtrod\l<r:1tiomı 
t~ So-cie.l Ae_ç_o.:untinp: {Los. Anf!el.es-1977),. s. 1. 

~ 
1 .• 

,r··· 
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n s· <l"Sya.l rnvh.a.sebe , hel"ı.sn·g i b ir kUru lu Şı.ın top turn ijzeli" :ir.t<reki 

ve/veya toplumun lterhangi bir kurutuş üzerindeki ekonomik ve 

sosyEtt etki lerinin tanınrlanrna.sli, öllçümlenmesi,. ~öz.lenrrıes·i ve 

re.porlı::ınrrıa.sı konı..ısı.:ınds. bir gi:uişimıdir. Sözr. konus'l.l etkiler olLuml,u· 

(ya.re.r'ts.rl yf:J; da. o1umsuz (rm;ı.liyetlerJ 0'1!.abilir. K'l.l.rulu·ş ~ H::ı:ac;

lll! bi.r işletme ole.bi 'teceği gibi~ k~ ame.çsl.2l bir kurum ( söZ'gelişi; 

üniversite, h.a.stanıe,{!ibg) da: olabil.i:ır. Sosya.ll. rnutıe.sebe bunll.~ 

yanında:, sosya. ı etki leri o le.n türlü ka.yne.k d.a.ğıl.ırıı:ı. a:lma.şıklı:t

rının anBlizini de iç-erir. İş1etrnenin sosye.l ba.şa.rısı ile kıs.e. 

ve uzun dönem k~.rlı1l.:tğı s.re.sındaki ilişkinin· ana.liz: edilmesi de 

sosyı::ı.l rnuha.sebenlır bir konusudu:ı-. ır 

Sosyal denetim terimini kullen&I Amerikruı Sertifika.l:..lı.. ıram:tı 

Muhs.sebec i leri Ens:t:i irosü 'ne (AICPA)' gör.e, sosıy~.ıı. rırtilı.a.seben:i.n 

içeriği (30): e.) İşletmenin şimdiki eylemlerini sos:ye.l etkilerine 

ilişkin bilg:inin r-eliştit"i1mesi, b)A,rzulanEın sosya.l btı.şeır:t iç-in 

s.me.çll'l.rın,. pl~n·'tcı.rın ve sta.ndaxtlıırın ka.t'ar1:.e.ş1h.rılma.s:t, c).Arzu'

tı;man a.rr.ı:a.çta.ra. ula.şme.k igin yEt.pı len ça.ba.ta-c:ur etkinliğine- iliş

km son kara.:ırle.rdır ~. 

British Oxygen Corıı:peny Inte:rna:1tional Inc'd~; bir yönetici 

ol::mı; M.SHANKS is·e, s·osya.l rnu.hasebeyi şt>yl:.e tmıırnlarna.kta.dli:ır-(31): 

"Sosye.l rnuha.sebe, işletmenin· sosya.1 e.rna.ç:la-t"ına. ne ölçüde u]a.ş

tığınJ.ı ölçrtıeye ye:ra.y&r bir a.ra.çttt·." 

Y\ı.ka.rıdcı. göri..ftdüğü gibi, ta.nımlt=t.rJ.n tümü birbit'ine çctk: ye-Joaıı 

ve cı.ynı ke.vrc:ı.ro.le.rlt iç-ermektedir. ça.lışl'le.m·ırada. öZ:ellikl.e ESTES'in 

tenıınıne. pe.re.le1 bir tanım beniro.senrn.ekt-ed·irı. Sosyeı.l muhasebe, 

h.ertı.enp.:i bir işletmenin· (k~r 8.rne.ç·li.:t. ya. da. k~r e.rııa.çsl'Ja.) i l:.gi li 

tarafla.r üzerindeki ekononıi.k ve sosys.l etki 'ter:inin ölçiiro:lenmes·i 

ve SÖ2i'· konusu bi1p.iler:in sis-temli bir biçrirnd.e st.ı.nulma.sıdJ..r. 

( 30) AMERICAN INSTITUP$ OF CERfiFIED• PUBLIC ACCOUNTANTS, !!:!.! 
Mea.surernent· of ,Co:p:pora:te So"C'ia.l!. Perf,orrne.nce: D'etelmlining 
1ih.e Impac1t of Bu s ~es s Aeit:ions· <m Area.s of Socia.1 Cmeem1 
(New York-197'1}, s. 6. 

( 3'1) THE CHARTERED INSTITUTE OF PUBLJ:C FINANCE AND ACCCtl'TTANC Y, 
Socis.l Acccrımtine;. (L0nıd'onı-1978},. f!l. 1. 
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4. Finansa.l:. Muhasebe ve Sosyal! Muh.a.s·ebe 

Ekonomik ve sosya.l konularda: birbirlerini te.ına.rn·la.yan· yönd'e 

bl.r ilişki va.rdır. Bı..mda..n ötürü, ruuh.a.sebecilerin. ve işle-tme· yö

ne·tic ilerininı bugün kullandıkla.r:ı: ekcm0mik tcı.ban1:ıı.. öl!.çüro.leme, 

yöntemlerinin, iştetrnenin sosyal bcı.şa.r:nsınnı (~orpora:t;e s·aıeial 

"{:letiorrnanc e): öl:.çürnlenrues inde de ba.şlang:nç- nokts.sll o l!.ma.sli crldUk

çeı. ınantıksa.]dır •. İşletmelerin sosya. ll beı.şeı.rı tcı.rının öll<g;ümlenme

sinde kullanı ls:ceı.k yönllt.ernler.-, söz: konusu. ekonomik· t8.benl:n.. ölwüm

lerne yönternlerinden geli~tirilebilir{32). 

Sosya.] rnulı8.s-ebe kura.rnının ama.c:t; işll!.etrnelerin eylemlerinden 

olvmT.ıl yeı. d:~ı: olumsuz yönde etkilenen bireylere veya. gruplBrB:, 

tüm peı.rs.s8.1 ve -pcı.rcı.se.l olrncı.yan (niteliks·el ve niceliksel) bil

p-ilerin sunulrne.sıdır(33} .. Fine-nsal rntü:ı.8.sebenin eıme.cll. ise, iş

letmenin ya.lnız·. -pa.rcı. i le ifa.de edilen bilgilerin i 'tgi li te.re.f

'ta.rcı. sunulrneı.sıdır. Bundcın ötürü sosya.l mnhcı.sebenin cı."tanı, fim:t.n

sı:ı.l rnuh.a.sehenin eı.leınJJnı de. içine a.lır ve ondan da.h.eı. geniş b-oyut-.

leı.ra. sehiptir. Bir işletme finanscı.l özellikteki eylemlerinin' 

yanı:sıra: to'P1urrı üzerindeki diğer etki lerini de ölçüm·l:.em·eye v:e 

değerlemeye ba.şte.d.ığJ: za.ro.eın sosya.l:. ınuhcı.sebed.en söıa- etınek aılur .... 

ludur(34). 

İşletrn.enin finanseı.l durtunu ve fa.a.liyet sonuçle.rına iliş

kin bilginin doğruhı.ğu ve r:üven·i:rrliliği i ue, işletmenin çevre

siyle ilişkilerine a.it: bilgi areı.sında. ilişki söz-. konustıdt.tr·(35). 

( 32)' ES TES, Co;r:poreı.t'e .... , s .. 18-.. 

(33): Jan Erielt: GRÖJim, Agp:ets STARK, Socia.ll A~~0unting: A Swedis:l-_! 
Atternpt, Aeeountintr,. Org~niza.tions eınd' SCD-ciety-,V.2,N.4,s.350. 

. -
(34} ESTES, Cor-port=ı.te ••.• ,s. J •. 

(35) Clı:ırk E. CHAST'AIN, Financia-l A~counting; fo:ır. ~vir<:mra.:._enb-1 
Informe.tion, Etl.!t'o-pean Stud'ies in Acc~:ı.,mtancy, Jcmrna-1 Qf 
UEC(Unionı Eı..ı.r<ıJpeenne des Experits] Ccıırnpteı.bles Economiques 
et: Fineneieso) (Düsseldo:uf-1977}, S'•· 166·. 
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Fine.nss.l mul-Jcısebe ile sosycı.l mulıcısebe Eırssınde.ki ilişki.yi 

ŞEKffi-2 '~i-eki hiÇ i~d.~ ~Ôst~~etiiii;ii ( t 36J. 

SOSYAL RUHASEBE 

ŞEKİL-2 

Sosyı:ü 

dtırl>rn \ 

\ 

1 

FİNANS.l\IJ lnJHASEBE VE SOSYAL lHJHA.SEim 
ARASI~IDAKİ İLİB.Kİ 

~ ... 
KAYNAK; .::oR.OJER.? STARK, s. 3?0. 

5. Sosycı.l r.ivh.r:ısebed.e Yönetimin ve nutıasebecintn Rolü 

İ0letrue yönetic i ler :i. irıletme lerinin sesyel sorumlu luklt'l.rının 

tcı.nınroe.sındcı önder o1mcı dıırıırcıund.e.dırlo.r(37). Sosycı.l rnı..ıh.a.sebe sis

terninin h.erl1onr-r.i biT i.ı:ıletmede etken bir biçiJnd.e kı..ırulup isletilmesi 

--... ------------
(36) jı;ın Erick GRÖTER 7 Atmeta STARK, s. 350. 

{37) John J. CORSON 9 Georg:e A. STEINER 1 Robert J'L ~1EEHAN,Me.r:ı.suri!!f_~ 

I~Y'~=h.lf~_S_:'?_~Ş..-Ş_.9~c üı.;.\ .. .l.<::.I.:f.fı..T2.;!;:~~-·j?_lı fL_Q. O.;!'J?_o;r.~~-Ş_o~~ i~~ı...A.~l~J "!i ,.ı; 
CoıtH1littee for Econcro.ic Development, (New York-1974)? s. 14. 
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ortcı bcıscıra.cı.k yönetici lerinin bu konud.e iyi tüdülenrnesine bcı.ğ

lıdır(38). 

İşletmelerde ticEı.ri bütçelere pcı.rcı:let ole.rs.k soe.:ye.t. ~uııa:çlJ: 

bütçeterin ye.pılrrıssı ve bunlcı.rın birlikte kullenıl:ır h.e.:t.de bu-

lundıJrulme.sı üst bB.se.rne.k yöneticilerinin g"örevleri e.rcı.sınde.d:ıır{J9}l 

Mulı.e.s.ebeciler ve rm:ı.h.8.sebe rnesleği, bugün elinde bulundurduğu 

geleneksel bi lgi cı.rcı.çlcı.rın:ı:: d.cı.Jı.g d.cı. gelü;ıtirmek suretiyle sosyB.l 

isteınıere ke.rşı lık verebi lirler. Hiç kuşktlsu.:ır.,. bu dB. işletme 

içindeki mulı.cı.s.ebecilerin yönetim bitgi sistemi içindeki hizmet; 

cı.te.nlf:l.rının d.8.t:ı.e. de. genif?letilmesine be.ğlıdır(40). 

İşletme iç in deki rnvh.e.sebeci( 41)': 

cı.)\ İşletme ü.zerindeki sosycı.l bcı.skıılcı.rı d.ikkcı.te a.lcın kcıre.r

lcı.rın p"t~nhı.nme.sınde: ve formüle edilmesinde işletmeye yerdırncı 

o l.cı b il ir ,. 

b) İşletrn.ece yep ı lcın sosyEtl hcı.rcrı.rna.le-t'ın dehe. verimli o ll.ma.

sınde.· işletmeye ycı.rdım eder. 

c)' İ~letraenin sosycı.l bcı.ı=Jcı.rısı· konıısunde. işletme ite illgili. 

tcı.r8.fle.rcı. bi lgi snncı.r. 
·-

d) Yı;ı:tırıro.cı12re., ellerindeki fon lı:ı.rını yettırırken yı:ı.pcı.aek-

ları .segimde, sosye.l soru.rnluluğu da. dikke.te e.1.me-k istediklerin

de uygun yolle.rı gösterir. 

İşletme içindeki rnu.h.cı-sebeai~- bun la.ra. ek o lere.k iç- dene'ti:im: 

sisteminde önemli bir yer tute.r. Bu bB.kırnden işletmenin sosye.l 

eylemlerine ve ölçürnleınelere i l:.işkıin, verilerin uygun]uğu: ve dağ

rul'uğıı konusunda-. önernli bir rol oynar( 42'). 

Öte yendan ArcıerikEt ve İng i lt-ere • de ti4~tü ba.ğııu:s:ı;?J". lte.rnu 

(38) Cle.rk C. AB!l!,The S<roifl.l .. Avd.it fo.!.__Ji_e.na;geme~i!:(New .York-1977), 
s. 89. 

(39} B.LOWES,jR.SPARKES.,Accoun.ting for· CompanY Responsibility ter 
j!b.e 'St'a.keh.o ı;g.ers', lVIcınB.p.:ero:ent:. Accounting, Deceıube:ır-1973', s. 501. 

(4'0} C'tcı.rlt E.CHASTAIN, l.._inanc?-,8-1 •••. , s! 171. 

(41)' CORSON, STEINER, MEEHAN, s. 12,...1.3', 
f 1?.~ ,~~~ .'*:~~.·· :~~~~-~n~e;Kq~~Q.Ht ~.~e~, .. .nt~~ms,ı~-~ ~.r- c o~~t. ~-- . _ ~:;: 

Q_.o, c J_ı;ı. ~ .;.G?ıı;ı. ta ~n_f~ --~~c ı..çı.l_ O;!"t{tiği~l:ı]'b§lf~~;r'teY;~n r ~. ... J~ELTON, D. 
'"h!~So~~~.M~)~·oXE;_'. or;:~~_A_9~bciür~J~nt ~w; .t.t>e .. v~~-·.m:ta 
:bete_c_tm.e.: .A.!?...~e..§..._.l1.jio.v~1'( Pl'J($t;i',;,rn J!.!.8..::~lQ..t.Lçn,Co luınbos · J .. 
(Olı.io-l977) 7 s.92-9), 
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m.une.s:ebec i leri ve hese.p 1..1.zrncın ler!: örgüitle!."i, işletme li. erin sunduğu. 
yıll:Lk ve sos.ye.l rt:ı:porlt:ırı. lııcelernekte ve bunlaı:' 1-:ı.Etkkındft. top1!.uro:B. 

e.ç:ıkla.yJım-li.. bi lgi ler vermektedir ler .. 

Ülkerni22de, S erbest Muhe.se be Uzro.c:mlığ:ıı ycı.se. tcı.sB.rısının lıal~. 

ye.sa.lEt.şrn3.yorcı.k muh.B.s:ebeciliğin bir ro.eslek olı:ı.rEtk bile lıeniiz ks.buA 

ed. i lro.emesi gerçekten üzücü bir d.1~ruro.dur. 

IV. SOSYAL MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

SosyB.l rın.:ı.lıB.sebe konusu:lld8. ilk kez 1940' le.rd.e. b.ir çB.lJ.:şmer. 

ye:pılrnıF?tı.r. Bir ekonorn.ist olEtn· Kreps," İşletmelerin Sosye.l Be.ş8.

rıle.rının Ölçülrne:r:ıi" be.şllıkl::ı:ı bir ro.<m·ogrB.fi yB.zra.ıştır. Sosyal 

ro.uh.e.sebe konusundcı. önemli çe.lışme.le.rın 19'7-0'l:.erin i1..k yı1!.1erınd8: 

ortcı.ycı. gıktığına. tcınık o lrue.kte.yı!lı. 

Sosye.l rnıJJ.:ı.cı.sebe konusımde. çe-.lışen: be.şlıee. muncı.sebe bilimci

lerine; Re:t:ph ESTES (Co:ırparate Sacie.ll. Acaounting) ,Lee j" .SEinLER, 

Lynn SEIDLER' ( Scro ie.l Aee0:ı.J.nting: Th.eory ,.Is:sues: and: Ce-ses) , Da:wici 

LINOWES (~e Coorpore.te Conscienee) ,rlle:re EPSTEIN( C<m:po:re.te Scoeüd 

PerforruenceJ' örnek olcı.rcık veri lebitir-. 

Arn.erikı:ı.'dcı. rnuh.cı.sebe konusunda. çB.lışrne-.le.rde. bulu.ncın i'!ll.ih.Et.sebe 

yı:ı. de. ht:mcı. benzer örgütlerlıı sosye.l rrıuh.ı:ı.sebenin gelişmesine büyük 

ke.tkl.d8. bulunduğu cı.c;·::ı:ıktl.r( 43). 

Amerikcı.n Sertifikcı.ll. KEtmı..ı. Muh.e.sebecile:ıri Derneği (AICPA), 

1972 yı lındtr. sosye.ll ıuuhe.sebe konusunda. b~ konferı:ms: düzenlemiş

tir. Yine a.ynı y1.llcı.rda. Bcı:ttele. Enstit:üsü:- Arn:erik8n Muh.Etsebe D·e:u

neği (AAA), Yönetim Bi timteri Ensrt:i tüsil (mc) ve Ke.t~.forniya. Ser-

tifike.lı K·81Uu liiuh.e.S'.ebec i leri .Ku:ruro.u te.re:fl.nd&ı sosya. ı muh.8.sebe dcı.

tınd.a. türTı.v ıt\}xr:terBnslcı.r.·, s·em.inert-Q.'t'in düzenlendiği göriJ1:üır .. 1970 

yı lınd::t AICPA tcı.re.fından sosycı.1 ölçü.mlero.e\.Qr üz·erine bir koro. i te 

o lu şturı..11mu. 9tit.~ • 

öı;e yenden, Arne:rike.' de. rEı.:porlerında. sosya.I iç-erik11 bi lgi l.eıte 

yer veren iştetmelerih ..se.yısınde. 11971 yılınden itibe.ren bir e.rt:ıı.ş 

_______ "'*'..__. __ _..._..__... 
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Scrsya.l rnuha.sebenin rnuh.a.sobec i l:ik bi lp:isinin gene 1'. ge1.işimi 

içindeki yeri ve du:ru.rııu ŞEKİL-3'd'e· görütatiğü' gibidir(44). 

r-ı ---:-, --,.., --.,r----.. .,.., -"""'l'~:· .. - ... --r r '1 

1 ! 
1 

tı . , ; İnsan davren:t.ŞJl 
f 1 jli İnsan gü.cü değerleri , ı } Sosye.t rnuh.e.sebe 
·; _1 f Bütünlesik hi lgi sistern-1eıri 
·
1 

, t i p ten le.rııe.s·Jl 
j ı . 

~ : Sisteraler denetimi ke.vre.ml.l 
: t 

ı---+---+--+-....... --+----t,__--t-,. ... 
J h'tken lik değerlernesi 

~~ 

1

. }. Bilgi işlem rne.ki.n&.te.rl! 
·Q..\ Bilgi sistemleri 
~~ K&rer kııram~ \ 

>\ 1 ı j. lMe.liyet· ye.rer ane.lizleri 
ı . jYönetirn· bilinıleri 

J~--~--~---+---+----~~--~4-~----------------~-----------'.;,ıl f fPROGRAM 'MUHASEBESİ 
~ ! 1 ı· Devle-tt denetimi stenda.rtla.rli. 
~ 1 .. , ,.' Yönetim denetimi ka.vre.rnle.rll.. 
\:.•1! . J Yönetim denetimi 

~ j u 1 
~ı---;------+--.......,1 --.... ,! -'"""""'~""'--+-f_--ııi1p""'· -l-en-.-1-em-e.-v-e-d-en_e_t-im-s-is_t_e_m_l_e_r_. ı-· -. -: 

.;;1 i 1 :'Yönetim m.uh.o.sebesi 
~; ı / YÖNETİM 1\HJHASEBES İ 

· ~~ l ,r Vergi :ro.uh.e.sebesi 
~~~---+----~--~~~~--~~~D~e~v~~~e~t~· -rıı~u~h.~a._s_e~b-e~s·~i __________________ __ 

j ' j / Me.~iyet· st~de.rt~ro:Ji. 
·~ı // Me."U.ıyet: ena.lız.terı 
..lj . Me.liyet mt~h.e.sebesi 
-~-~~ ~~ ;'ı Finanse. ı r~.pCTli=ı.me. ilke ll. eri 
d 1 . T"ek ~ip tcı.btoler-

r.:.,) ı / Kf.Yl tla.rın v~ te.blcrle.rın denetirni 
~~~ 1 Finonse.ll denetim 
~ 1 / Ver-k i k;a.y·ı-t-.ıe.r:r.ı 
~~ /. f f 1 ! .. -
;, Gelir te.hlosu 

~J _. i l~nç0 r l 1 
ı. J_ /' .Yrie~ter; tu"tlm;e: · 
t·-· 

1 
.,.., FıNANSAL MUHAS,EBE 

1 

1775 ı 1825 J1875 1900 1950 1975 
1800 1850 1925 

ŞEKİ~3 . 
MUHASEBECİLİK BİI.GİSİNİN 

1775-1975 yı ll.erll .ARASINDAKİ GELİŞİMİ 
KAYNAK: HAROLD L.jOHNSON, s· •. 46 ... 

(44)- Ha.rold L.tTOHNSO~, pj.sclosııre of CS?;Eore.te Scııç_ie.l Pe:rr.for .. rg.ance 
(New York--1979), s. 46. 
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[<"ö:rülmekted.ir. ERNEST AN"D ERNST ts.rcıfındcın 500 büyük işletme üze

rinde ycı:pı lcın bir ::ırcısıtırrnsdı=ı. söz konusu isletrnelerl.n l97l yılın

dcı. ıfa 51' i sosys.t içerikl:.i yıllık tcı.blo1e.r s~ncırla.rken, bu orsn:Ln 

1t973' yılındcı: % 60' a. ı;ıktığ:ıı rı:örülrnü.ştUJr.( 45}. 

Sosycı.l muJ.ı.cı.sebe lronus.unda. cı.kadernik d.iizeydeki ve uygulemcı;ci·a.ki 

çs.lışmcı.la.r yalnız: Arnerikc:ı.' d8.ki ler- ille sınırlandırı 1cı.rncı.2ı. Be.t:rı. 

A1lmc;nye., İngiltere, İsveç·, Frı::ınsEt: gibi diğer Avru:pEI. ülkelerinde de 

sosya.t rnuJ.:ı.e.sebeye ks.rş:t biiyük bir il!.gi vcı.rdır .. Söz:geliş.i,. tcın:mrn:ı.ş 

L'Expcı.nsiorıı cı.dtı FransıZ'. dergisi. söz: konusu ülkedeki büyük işlet-

rnelerin sosye.l:. bEtşı:ı.rısı konı.:ısunda çoğu ze.rnetn değerlemelerde ht.llu

nırp, cı.çıklayıcnı bi lgi ler vermektedir( 46) .-

Ülkemizde de sosycı.t nn:ı.J.:ı.e.sebe konusımda, yeterli scı.yıda. olrne.sa. da:, 

cı.ka.demik düzeyde be.z-ı çı=ı.l.:Lşrncı.1e.r ycı:pı lrıı~~tır{ 47). 

(45) ESTES, CO!l!Orı::ı.te •• -!.,s. 29. 

(46) JOHNSON, s·. 50. 

(47) Türk~n Arık8n, Fiıı::ı.t Artı~la.rı ve Muh.cı.sebecinin Sosxo--Ekc~ 
nornJk S.Q..ruro.hüuğl;\,. İstanbul Sane.yi Ode.sı Dergisi,. Şubı:ı.t 1973; 
Ttirktlnı ARIY~N, Tüketic inin Korımrna.sı v~ Sosyo Ekonomik Mujaı
~, Sevk ve ide.re dergis:i, Ekİm 1976; ~Fenju ÖZTÜRK, .§p_sya.l 
Sorum~ıut:uk-Sosycı.ll MuJ.ı.cısebe, Soszal ~netinı ve Sos,ye.l Denetim. 

i .. : ; 

R.apo:rrlı:ı;:.~., :.I.U .. Iştetme Fe.l~üllt'esi, IVhina.sebe Enstitüsü Dergisi 
Şubf!.t: 1!977; Musta.fa: AYSAN · İ.§letrnelerin Ke.rnuya. Hesep Ve;rıro.e So-

' ı ... ... 
rumhı,lııffi:' ve· Fcı.a.li..yet Ra.:eorla.r:ı:,, I.U. Işletme Fcı.kü.]:tı·es~i, Mu• 
Jıe.sebe Enstitüsü. De:ttgisi, Ağustos l978ı; İ .. Ü.,İşletme FEı.kü.l'ties.i, 
İşletme İktise.dJ.ı Ensti~üsii D'ergisi Yönetim, Sos,za.l Sorurnl.ulı..\k 
Özet SEı.y:ııu- NisruT 1979;. Türkiye Mulleı.sebe Uzmanları Derneği, 
1976 ,Türkiye'sinde Muh.a.s_e_~enia Sos;y;:al SorurnJlU:~ukl{lrli 1 xii-;. 
Türkiye Muhe.sebe •. Kongresi, 20- ~?_Ekim 1976, Isteı.nbul-1979. 



İKİNCİ BÖLÜM 
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SOSYAL MUHASEBENİN GEREG İ 

I. İŞLETME ÜZERİNDE SOSYAL ilASKILAR VE İffi İLİ TARAFLAR 

Büyük işletmeterin bir çcrğu: soswe.ll. sordrn.luluk eyihern.lerini 

mıporhı.rn.ı;ı.ktEı.dırTı;ır. Asıl ı;ı.rne.cı ıtk~.r elde etme11 ~.len ticEı.ri iş

letrneler bi le to-pl'ı.:ı.rn.le. i lgi lenro.enin p.:erekli olduğunun ve e.rzu 

edildiğinin biline i iç indedirler. İşletme leri bu yönde püdi.i1:.eyen 

ı.:ı.nsurle.rın ba.şlıcEt.le.rı, işletme yöneticilerinin sosye."ll sorumluluk 

eylem. lerinin uzun dönem ıtt8.rlıı 1!.ığın:r. e.rtı:r:-e.ccı.ğın8. insnrn.e.le.rı;

işgören lerden, a.lıcı lEı.rd.Eın, orte.kla.rden ye. d8. lıa.lltle. ilişki le~

den ve ye.sEı.l d.üzenlerne lerden i leri p.:elen iqsel ve dı:şse.L. b8.sltı::nla;

rı:ı. bir kı;ı.rşılık veri lraesidir. 

Bir yanden işletme yönetici leri sosya.l muhcı.sebe bilgisini 

yönetim k8.re.rle.rını deJıe. d.8· iyilesıtirebilrnek için ya.rdırnc:r. bir 

e.re.ç- olt:ı.:Pı=ı.k kull8nı·rlcı.rken, öte yand.Bn dcı.; ycı.tırırncı le.ı-, işgören

ter, 8.l:n.cı le.r, dev-let, çevre uzrı:ı.e.nlB.rı, cı.rcı.ştırrna. ve bi lgi ro.erkeZt-

leri, vbg. grı..ı-ple.r· de. kcı.re.r verrnede sosye.l rnuh.a.sebe bi lgisine ge

rek duyeı.rle.r. 

Şimdi bu gru:p lB.rı ve i lgi e:len le,rını· e.yrıntı lı olaxeı'k görelim. 

ı:.. Devlet-

Devlet, i:=ılletrnelerin fe.e.liyetlerini türlü ye.seı.le.r i le düzen

ter. Özellikle, vergi ve t iceı.ret ye.se.leı.rı işletro.e ler üzerinde S lı. ... 

nırle.yıc:ıı. be.skl: unsurle.rıd.ırle.r. Devlet bir ye.ndan, işletmenin 

elde ettiği gelir üzerinden vere-:i e.lı..t"ken; öte yeı.nden de., topluo

rnun orte.k çıke.rla.rı cı.çısındcın sçı.kınc.all.Jı. olvn konulı:ı.rdcı: fcı.cı.liyette 

bulunrnı:ı.lcı.rını ycı.scıkleı.r. 

Kı=ı.li te stcı.nde.rtle.rının ve d. iğer se.ğlığın korunrn8.sıncı. ilişkin 

tes·tlerin ycı:pılrn8.sı devletce getirilen zorunluluklcırdır. örneğin, 
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bugün birçok ülkede sigB.re. tüketiminin a.ze.ltı lrna.sını SB.ğla.rn8.k a.rna.

cıyla. ycı:pı lcın i lgili reklcı.ra la.r Uzerine birta.kım· bi lgi ler in konul-
. 

ma.sın:ı: ABD'cle ve Be.tı Avrupft Ülkelerinin birçoğı:ı.nda, devlet. zor"Lmllu. 

kı lmcıkta.dır( 1.). 

Yine ABD'de, Keneda.'de; ve diğer bcı.tı ülkelerinin bi:rç<llğtmdçı. 

devlet in scı.kçı.t ve eski 11.i.ikUm li.Herin e ği tim i ve işe s.lınrııa.le.r:ıı.. 

konusuı:ıd.e. işletme ler e bez. ı yükümlütükler f-:et irdiği göriilrnekte

di!1'(2}. Biz-de· de, 1.475 Scı.yıl:ı İş Kanunuınuz.de: 25. Ms.ddesinde saks:lt 

ve eski lıükürn:'tülerin ça.lısıtırı lrne.s). koşu1lcı.rl! belirtilrnişti:rr. 

Buna {l'öre, 100 işçi ça.'tıs.tıren işyer'terinde her ta.rn 50 işçi iç i.nı 

bir eski Yıükürrrlü ve bir s.a.kfl.t·, 100 işç-iden fcızlı:ı.sı için h.er tem 

100 işçi için iki ss.ks.t ve fl!i~.eski h.ükürnliJ çı:t.lıştırrtı8.k zorunlu

luğu va.rdJ:r. İşletrne ler dev·letle olen iletişim si.ireç lerini iyi

teştirrnek zorunde.d.ırlı:ır.. Bunun ~irç0k nedeni vEı.rdır. İşletm.ele:r-

i le devlet e.rı:ı~:ımıde.ki birbirini an lamı:ı. noksı:ı.nlığ:ıı ekonomik ve en

düstriyel p:e1ı.işra.e- önüne ciddi bir engel oluşturıxr. Devlet ve işlet-ı

meler a.ra.sındı:ıki i1Letişimde kull.cınıle.n dil iyile-ştirill:irse (cınlEı.m.-

l.:t bilgilerin geli~tirilmesi suretiyle), ekonornik· ya.rdım, ver{ri 
.-

ve fa.iz orı:ınleı.rının a.rtış::ıı., özendirrııel:.er, ve:rgilerıı:e, rekB.bet, yet-· 

benc:ıı.. ülkelere ya.tırım ve çevre ve lıa.va. kirlenmesi gibi konulçı.rde: 

ortcı.y8. gıkan sorunle;r dcıhe. etkin b:i..r' biçimde çözü.rn:l~nebilir.(3). 

Arnerikcı.' d.eı: ycı.pı leı;n bir cı.re:ştJ.:rrncı.ys. @:Öre, işletme ler ü.zer:i.nd'e 

beı.skı ımsurır cılen i tr. ili. te.re.fle.r cı.rasındcı. d.evlet % 61 orenl.nd.ı;ı, 

bir e.ğırlığEt sahipti:rr( 4}. 

(I) Robeort E. JENSEN, P'f.ıcı.nt~cı.smep;<tt>ic Aecm.ı.n:tin.g: Resee.rch eınd 
@ı:ı.1iysis of Ec<mornic, SoeiB.l cın~ Env<i.;r•<aprnente.l Im:ee)e't. of . 
.Q.or;pora.te Busine.ss,, A~ericen· Aee0unting Ass·o-eiEı.tionı 
(Ftorida.-1976), e:. 17. 

(2} jolm. J. CORSON~· George A •. STEINER;RG:bert M.MEEHAN;-14ee.st1r:i.Qg 
Business's So~ie.l Perforrnanc-e:The C . ore.te Socie.l Audi1:,C(Qftlınıit,-
1;ee fG:rr" Eecmornie Dev·elopment (New York-1974 ,. s .• 11. 

(3)' Mic-h.cı.el O.ALExANDER, Soci;,a.l Aseou.nt_ing, If t_ou Ple8:se} Cencı.dian 
Ch.e.rtered A~cal..ıntant:, Jenue.ry -1973, s •. 33 • 

. (4} Meinolf DIERKES,~ Raym.ond' BAUER', .C2!"Jl<n"a~te, SGWie.l_Aecounting 
(rrew Yor:R:-l9731 ,. .s:. 68 •. . 
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2. Alıc:r.ılcr.r 

İşletmelerin sa.tış bUyüklüğü a.'tıc:tle.rının ne denli tcı:tmin et• 

t:iğinm bir göstergesi o-lsa bi le, yine de yeterli bi lgi scı.yılı:ım.a:z .• 

Eğer e.llıc·ı lexr işletmellerden da-ğrudt=~n doğruye. bi lt-!'i e.1cı.bilirlerse, 

işletmeler i le B.1:ıcJ:la.r a,'f.'ı:ı.sındı:t var olen yt:mlış e.nle.rna.le.r en e.z'fl. 

indiri lecek ye. dı::t ortadan ka.ldırıb:~tce.k, bu da. iş1etrne"ll.e:v.in se.:tt:ıı.ş 

he.cm.inde e.rt'J.ışa; neden <Jle.ce.ktl$(5}. 

A llicl.ıte.r. b'Llgün ma.lın fiye.t:ınd8n ~ok k8.1li tesi il.e ilgilenmekte~ 

dirler .. Uouz: rna.1 yerine, ka.liteli rne.1:. se.tın e.lma. eğilirnindedirle:ır .. 

A lıc:t, üzerinde he.rce.ra.a.de. bu.b.:ınduğı't' ra:a.lden en yüksek ta.trnin a.lrnaı 

peşindedir •. 

z·cı.rnanırnızB- d.eğin, işletma-a llıeJL iletişimi süre c inde, işle-tmenin 

se.ttığ::r.ı ro.e.le. i lişkin o1rna.k üzere fiyatı ve ncı.s-:ııl olduğu· konusunde. 

rekle.rn. kt.ıll.anılrn.ıı=;tı:rr •. Bu, ye.mız: i~letrııenin se.tış:ıı a.rtii:ı.rıe:ıı. çe.

ba.ta.rı cıla.re.k ke.lrne.kta, ve- yeterli o 1ro.ame.kte.dır. Ha.l:.buki a.lL:tC"Jı.. d'eJ1a. 

s-ornut o"Ce.n me.lın uy{.!ımluğ;'Ll,. tehti~esizliği ve· güvenir'tiliği hekkm

de. bilgiye trereksinirn duyrn~te.dJ.r. İşletmeler bu! konula.rda: da. e.li.ı

cıye. doğrıı.dan doğruya: hi lp:i vaı:-mellidirle:r. Aksi dururııde., d'ev"te"ti; 

tükeil~ic inin korıınrru:ı.sındeı.ki T(l)'lün'Q dB-h.a. faz-le. e.:ırttJ.:rmEı.y:n sürdürecek-

tir •. 

Öz.etlersek; işletme üzerindeki ~sya.l be.sk:t.. gruplerınden blıi

si oloo e.lı,c.:ı:l~, :u,:ıetoı.otl.in ürettiği rn.Etlt ve hizmet'ten e.l.dıklax:ıı. 

d'G:.YUm·· -ı:-~ı Likesiz.liği ve f.'ÜVenirlli 1i~, çevre ve sa.ğlık üzerinde

lı.J. etkisiyle. i tp.: i lenrnektedirler( 6). 

( 5)' A+"ıE>_<ANDER, s;. 28. 

(6}. L D PAR .. '• K.Ell, Acccrunt·ing_ {o:rr P,@!l!,o;t'S.t,e ~~e,ia 1 Res.ponsihility: 
Th.e TEı:sk eri' Mee.s"Lı._~_erııent:;. ~e etı.a.rtered Ac~ountent· in 
.A:ı.~'Btit!B.liiF.ı., Octcber-1977, s. 7. 
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3. YEttırımcıle:r ve K!:re-di t örle:rr 

Z:e.m8.nırnızın Y8-tırırncı l8,!'J. ve kredi törleri ödünç pe..r8- 8.:1Lm8k 

isteyenlere kredi verirterken, geleneks e] ye:ttırırn kriterleri y8.

nmd8- d. iğer unsurtcı.ra. da: be.kınekte.dır le.r. Çünkü; Y8-tırırnc ı le.rJn 

ve kredi törler in· ye.tırım.de. bu1une.ce.kl.:.8.r:ı: işletmenin grev,. işi 

YEWEtşT.e.trne. ve buna: benzer ey]ernler"le ke.rşıle.şrne.siı uzun v-e kısa 

dönem me.l:.iyetlerini doğrud8n do:ğruyaı: etkiler. Bu- de. bir~ ·ek 

risk unsurle.rJın:ıfı ye.tırımle.rdcı. göz-önüne cı.lınme.sı gerektiğini oo:-tcı.ya' 

koy8.r{7). Bill kısım yetırım encı.lis1Heri işletmenin {l'elecelttski 

k~.rü:tliığın:ı: 8.118-lizı ederlerken' eroS'~ işletme lerde bu tür 

eıt ris-kleri tıes8.bcı. kcı.trncı.kt8-dırlcı.r. 

Öte y8.ndsn', YB-tırırne-ı"te.:rr (ycı: d'e: YB-iiırırn grupl8rli.) işletmenin 

ekonomik bB.şcı.rıs:r. ycı.nınd~- sosy8.l b8.şarıy:n d'ı:t önemli bir- st8.nd81"'1t. 

arte.ra.k gö:rrnektedir]e:ır(8). Söıı k'<.mUS'L1' be.şcı:r:ı;y:ıı belirleyecek- mlen 

çeVTenin korunnıcı.s:ıı., doğe:l ke.yn8'k't.8.r:m istenilen llitr biç imd:e ıtı.,ı.l-

1cı.nı1mcı.Erı, işletmede çre.1:ı;şt':ıır:n1i.8.nlcı.rın scı.ğlığ:ıı. ve· güvenliği, tü

ketici ler in korunrncı.s:ı;, ürün ka. li tesinin yükselt i lrnes:i gibi konu

lcı.r ycı.tırırncılcı.r ve .kredi törterin yakındcı.n iz.-leyebileceği arll.cı.yle:r

d'lilr•- Görüldüğü. gihi,. bu ol:e.yle.r yEtşe.rıı k8-litesinin iyileştirilmesi 

e.mcı.<nn:ı:n lmsurlcı.riıdır. 

Sanuç o]e.rcı-k, eğer işletme ekon-omik f8.e.liyet-leri yM:tnda; 

diğer çevresel!. ve sosye.l fe.Etliyetlerini de rB.porl8rsa:, ye.tı.r:uııcı-

1~-r ve kredi törte:u- işletıneler 8-rEtsınd.e. da,he. iyi bir kerşıle.ştlı.l'ı."ına_, 

ye.J:la:bi lecek ve ye.tırırn kcı.re.rl:e.r:ı.nda: dah8. tutarlll ola:bi leceklerdlır._ 

(7) J21-ro.es s. SHULMAN,. Jefrey GALE, La:ying The Groun:dww.k fcırr Sociaıl 
,Ace·cruırtin_g, Fina.ncicı.l. Exeeutive, Me.reh-1972, s. 3'9· 

( 8 )' 
.-

C 'lark E. CHA,STAIN ,. Fme.ncicı.1 A<e..!.<ttl!lting f<n" Enyircmrnen"taıl 
In-form.e.tionı, Eıı.repe8n Studies :in Acco.'L"\nte.n·ey, A Selee11;icm
-;f Artic-lies: Publisl-ıed' in J<lUrlla>'l UEC ~- -(Düs'S_Gl.d:Qr:f'-1.97'7), •. 
s. 169. .. 
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Sigorts. şirketleri, ku.rurn ve vskıfhı.:ı:r.-, ortBk fo:z:rlB.:v ve dinsel 

kurumılcı.r dE!: ya.tırırııel!. YB· da~ kredi tör al:.a.bilirler{ 9) • Biz-d' e, din

s;el. ka.rııu· kurumlcı.rı B.rncı.çlB.rının dış:ımd&. facı~tiyette bull.una.rnıyB.eak

llB.r:t iç in ya.tırırncı yv. da: kredi tör o le.ms.z.tcı.r. 

4., İşgörenle:t!' 

Uzttıı süredir işçi sendikcı.lları işletme yönetiminde işletmenin 

'eylemleri' konusundcı. ts.ra bir bilgi istemiştir. Özellikle, işgöre!ı-. 

ler son zam~:m la.rdcı. işletmenin sosya.! içerikli eylemleri i le i lg ilen

ro: eye ba.şlc:unışla.rdır. Ç'B.'tışms. ss.cı.ineri süresince işgören lere· sosya.l.. 

'h.izrııet veren prcığrcı.ıula.r işgörenlerin ilgisini çekmiştir. 

İşgörenler, işletme yönetimince işe cı.da.m cı.llıı:m ve yerleştirme 

i le çevresel konula.rda. işletme üzerinde bir baskı unsuru o lma.kta.dır. 

İşgörenler işletmenin kendi teri üzerind.eki etkilerini ka.rcırlla.ş

tırrucıl{ ve işletmenin kendi lerine scı.ğlcı.dıkls.rı ycı. dcı. ss.ğlıya.bi lecek-

1l.eri ycırs.rla.r:r.ı ( sözge-liŞij. işletmede dinlenme yerleri, ü.crets:i:ıır. 

sB.ğlık hizmet leri,. bi:ı:rtt:ı:kım: sosycı.1 fae.liyetler) hi trnek is·teaeJı"lte

dirler(lO). Sosya.l sorumluluk eylemlerini rapOTls.ye.n işletmeler, 

bunun doğs-l sonucu o lsxa.k, iyi ni te likte·ki işgörenleri dahR: fc:lzı.ls• 

işletmeye ç-ekebilirler. İştetmaler s.ras:t. krı.rşlıl8.ştırrnı:ı.lcı.rds:, hangi 

işletmelerin işgörenlerini da.Y:ı.cı. çok düşünd.Uklerini orta.ya. koyma.da. 

işletmenin sosycı.ıı. prcrğra.rıılcı.rı ve işgörenlere sa:ğlB.dık"tcı.r:ıı.. ya.re.:rrl~ 

en iyi kriterler o·lcı.bi lir .. 

Hizrnetliler:in işe B.lınrna.la.rJ:: işletme yönetimince bir ycı.tırıro.dır~ 

Her ya.tırırnda. olduğu gibi, söz:: konusu yc:ı.tı:m.rn de-. psıh.a.ll.Jı. o1ia.bilir •. 

Btı.ndv.n dolcı.yı, işletme yönetimi yıllık rcı.porlarındcı., işgerenlerin 

işletmeye sa.ğlcı.dıklcır:ıı i.1e işletmenin işgörenlere se.ğla:dıkle.rın:li. 

~österen bilgilere Cfe :yer v-erillrne'lidir •. Böyl!.eli.ikle işletme a.ynJL 

(9) ESTES, Cor:porc:ı.te ••• , s:. 4. 
.-

(lO)" Ma.rc J:·. EPSTEIN, Jocınne B .. E.PSTEIN, Ealr1 ;ı·a.y WE:r.s·s, In·treduetion 
to' S.,;.,ocia.l Acccn;mtin_g, Western Consultinp: Grcıup,. Ine. (Los 
Anc:eles-1977) ,. s:. 9. 
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etkenlik ölçülerini kLıllenert•cık i~p.ören.lerin ir:ıletraeye mo.liyetleri

ni o.rtı;ı.y:=ı. koyı.~p, r:l8hı.:ı. iyi kcırB.r verebilecekti:r·(ll). İşe:örcnlere soğ

lcıncın ycırcı.rl8r i~l etroe tç in rn.oliyet o 1 u rken, bu nırı liyet kcı.rsı lı1ğı 

verimli likteki ortısl~l.t' 7 dı:ıhcı yüksek etkenlik 9 cı1çe.18n mEı.liyetler 

ye. dı.:ı srtcm k8.r :iı=ıletrne için urnı.ılsn ycır::ı.rls.r o1rocı.ktcıdır. 

5. Yönetim 

İ:=;ılet;oe içindeki. üst bEtsı:ırn.s.k yönetim sosyfll rmıhs.sebe bi.lr:-isi.ne 

er' fsz18. re.reks inirni. o lEı.n kesirndi.r. Yüksek yön et im ornnnnde.ki yöne

t:i.cilert öz.ellikle br:ısıncı ve o.rtEı.klcı.rcı ü3letıne politikesı dopru.l

tusı.moe. f88liyetle:rde bvlı.ınduğum.ı eöstermek iç.in sosyBl rnutıcıscıbe 

bil?isine ~ereksinim duysrl~r(l2). 

İsletrneni.n ortcı ocısEuuı:ık yöneti.ci let'i sosycıl -pro'··rı.::ı.rnlı:ı.rın ken

d.ilerine m.ı:ıliyetlerine ve bunun som..1çleı.rıncı :i.lişkin her ·türlü e.y

rıntı lı bilp.:iye s::ılJ.j p olm.8.k ~:ı:ereğini duyı:ırlı:ıx·. Aynı z.e.rae.nde, yöne

ticiler i!"Jletmenin çevresi üzerindeki etkisini tüm. olcı.re.k bi.lm.ek 

isterler. Böylece iRletme yöneticileri gelebilecek eleGtirilere 

kerşı önceden Y:ır:ı.zır1ıklı olms olı:ıns.ğını elde edebilirler. 

6. Ortı::..kl.cı.r 

İsıletro.cnin çevresiyle o len ekonomik i li~ki leri, sosyfl.l ve çev

resel etki ler in d ikke.te olınrne.sıylcı d.e."ı8 de. geni!"?lero.ekted.ir. Bu 

rı-örüR özellikle sarm.cıye bütçe lernesinde ve fs.brikenın r:enişleti.lro.esi 

{!ibi yatırırn18rırı deC;erlem.esind.e önemli olrne.ktt'l.d.ır( 13). 

Sözp:eli8i 9 10 ro.ilyon TI •• 'lık bir !!eniRlerneye ili~kin ye.tırıra. 

kfu-lılığı" p:eleneksel e.n8.li.z ile~· 7 1 5 oleı.bilir. B'tl ore.n~ if-'letmenin 

(ll) ALExANDER" s. 24. 

( 12) ESTES~ s. 3·_.5. 

(13) ALExANDER, s.29. 
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rncı.llı;ı.rınrı. o lı;ı.n t8.lebin 1 f8.brl.kçının kı;ı.pitı;ı.l rncıliyet i, çı.rnort ism.cın 

~ideYleri, nski.t gereksinmeleri ve hBmrnadde, i.~çilik ve ~enel 

j_rncı.l p:iderleri ,'!·ibi üretim :O: iderlerinin kest iri:lmesinden sonrEı 

t:nılvnan ra.ka.rodır. Fı;ıkBt d.ikkı:ı.te a.lıncı.n tl.nsıırlı;ı.re. fa.brilwnın neden 

olcı.cı;ı.,t;ı h.cıva ve çevre kir1enruosi de ketılrnalıdır. Ancı;ık bu yol-

ıcı. i~ıletme üzerindeki sesyel beskı l<H'8 ve toplurnun isteklerine 

kerın lık verileoilir. Aksi ch.ırwodcı 9 y:::ıni geleneksel ::ını;ı.liz yön-. 

teralerine söz konusu etken ler k8.tı lm.a.z.sa 1 bu iş1 etroe iç i.n ekoncm.i.k, 

tophırn için de sosya.l fe1oketler do?21.ı.re.cs.ktır. 

7. Muhasebe öretitleri 

ABD ' d e ve b 8 ~n D;::ıt ı A vrvpe. tHke le't'j.nd e tUrlU. rnutı.~b-e ör-.. 

fJtleri iF?letmelerin sunruur:ı olduklBrı yıllık rçı:porlEı.r üzerinde..· 

incelerne yepcı.rı;ı.k k8ro.uycı ;;ıç ık1cı.mcı.l:.:ı.rdı;ı. bulunm.ı;ıktcıdırlı;ır. İı;:ılet

rı-ıenin rnükün olduğu kr:ıd8.r ":ler tür fcıcı.liyetine ilişkin bil&:i1erin 

5l.mtılrncısını isteyen söz konusu ör{!Utlerden özellikle Arnerikcı. 

Birlesik DGv1 etlerj 'iideki AICPA ve SEC ( lL'ı-) isl etrr.ı.ele't'den yı lık 

rrı:po.1,...lı;ı.rdcı fincınsa.l tcıblolcı,t' ye.nındcı. di~er bi.ı:"tı;ıkım bilgilerin 

s1mulmcı.sını önerıuekte ve istemektedirler(15). SEC~ işletmeler-· 

den fins.nsı;ıl te.blo lı;ı.rd r- kirl enrne ve i.ı:;ıgören sts.nd.ı:ı.rth.ı.rı ~ vbg. ks.r

f?ı lerne.k i.ç in ycı.pılcıccık tehmini hı;ırccırnı:ı.lcırı da :<rösterme lerini is

temektedir. AICPA do 9 iı=ıletro.elerin çevresiyle ili$ki.leri ko

nusund.Bki fe.8liyetlerini r8.porl:.:ımelı;ı.rını işletmelere önerrnekted..lr. 

8. Aile ve Arke~esler 

İF?letrne yönetici 1 er:i.n in esıi.ı çocukl ı:t-rı ve- y<ıkın -fl,rıa:ı.a.e.şlı;ı.-

rı dEt isletmenin sosycı.l bı;ı.s8.rısı konummd8 be.skı rı:ruplıırJ. s.resın-

( 14) AICPA~ Arııerics.n Institute of C ert if i ed ~ublic Accounte.nts (Aro.e
rika.n Ş ert ifik8.lı Kı;ı.rnu r.1une.sebecileri Enstitüsü), SE(;: . SeC'l:tri
t i es cınd Exchcı.nge Comrnission (J\1enkul Xıymet ler Borscısı) • 

( 15) ,TENSEN, s. 18-19. 
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dcı.dır. İ?letmeye kı:ı.rı:n yı:.:ıpı l:=ın birçok protesto eylemlerina e 

işletme yöneticilerinin bu ye.kın kimselerinin de bıılundnğ-u ABD'de 

görülen sık ole.yl:Jrdır(l6). 

9. Çevre Uzrrwn18rı 

Çevre uzmenl8rının son ızeı.rnan l~.rd.eı oyntlt3.ıkle.rı ro llerin en 

önemlisi, iFı1etra.elerin çevresiyle j.lişki lerinaeki eylemlerini 

(y::ırt=ırlı ve ze.rerlı yönleri i le) gözlerneleri olmektEt.dır. Bı.mun 

iııletrnelerjn çevresiyle i linki.lerinde dehcı. o lumlu devrcınrn8.ycı. 

eğilim p:österrnelerind e büyük pı::ı.yı vı::ı.rdır. Bund.en ötürü~ çevre 

1ızrna.nla.rı çevre ve hcı.ve. kirlenmesine neden olcın işletme eylem

leri i le ileili komaulrı.rde kullı:ı.nrncı.k üzere sosyel ra.uıta.sebe bil

::rilerine r-:erek dıı.yro.cıktı:ı.dı rler{ 17). 

lO. Toplum (Kcı.ım.ı.) 

Kcımunı.m refcı.hı ekonomik yrı.pı ve dururr.ı.ı;:ı. be.f:lıdır. Bu yepı ve 

dururo:u etkileyen işletme ler in faa.l iyet 1 eri i le k8.rnunım ilgi lenme 

oü.ızeyi 9 h. em işletmeden iı?letrueye l:ıern d. e kı:trın.l içindeki kendi d.u

rurnl8.rıne. ı:röre fcı.rklılık1Eı.r gösteri.r( 18). 

İşletme i. le i lp:ili tercı.flcı.r sresınd.e. toplunm (kcı.rau) de. bir 

bütün olF.ı:re.k düı=:;ünrnek r~erekl.r. Toplum den ince; işletmenin fi~i.ksel 

ol~:rek fs.a.liyette bulund.uğu bölr~e h.elkı ve topb~rn l:)ir büt~n olı:ı.

.rcı.k cıyrı tı.yrı g:özönline cılınrııcı.lıdır. Dir bcıkııne. toplum 1 il'!letmenııı 

fiz.ikse l o l.Eıre.k yerleE?t iği bölp:edeki top·luluklcırın bir topl8rıııö .n· 

ve ir-;ıletrı:ıenin toplGm sorufb.lı..ıluğu ile iltdlenir(l9). 

İ8letmenin i.çinde yer 8ld.ı\~ı to-pluluğa. yeni i~? ~.le.nla.rı fl.çme.sıf 

-----... -:-:-:-------.. 
(16) JE:NSEN 9 s.2?. 

(17) EPSTEIN, EPSTEINr WEISS, s. lO-ll. 

( 18) Özgül CEIIAiıCILAR ~ Genel ~.h.,~cı-~e-Teori v~_Uy:e:ulcı.rnfi.(Eskişenir 
İktiscı.d.i ve Tics.rt Ilimler AkF.ı.deroisi, Ycı.yın No: 102) 
( Ankerı:ı.-197 6) 9 s • 7-8 . 

(19) ALExAND1~., s. 31~32. 
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toplulu.eun birte.kırn fe.::ı.liyetlerine ke.tı lrne.sı, toplumdeki h.s.yır 

kıır~:ınılerına. b::ığış ve yerd.ırnlcırda. bulunrnt"t.sı 1 çevre ve he.vc:ı. kirlE.n~ 

rnesindeki p8yı 1 çevredeki doğ::ı1 kcı.yne.klc:ırı kull::ınrı:ı.osı toplumun 

bir bütün o l::ırı;ı.k i lgilend.iği. ü;ıletro.e fc:ı.c:ı.liyetlerid.ir. 

II. SOSYAL BASKILi\.R KhRŞISil\TDA İŞLETME EYLEMLERİ 

ı. Genel Ole.r::ık 

İşletmelerin sosycıl eylemlerde bulunmcıla.rının fincı.nsa.l kar-

lı lıkle.rını :::ırtırmey::ı.cc:ıP;ı, c:ı.ksine k8r1c:ı.r üzerinde ohıro.suz etki

ler ye.rc:ı.tcı.cfl};l·ınc:ı. i.li~kin ı'rörüşler ve.rdır. He.lbuki 1 en ffl.zlo. sos

yc:ı.l sorurn.lullıklc:ı. d.evrancın i.şletrnelerin en çok karı eld.e ettikleri; 

sosy::ı.l b8f3e.rı lB.rı dü ~ük o lc:ın işletme ler in ise, eninde sonunda. 

fi.nans::ı.l zorluklcırle. ke.rşı htf:'ltıkl::ırı bilinen bir gerçektir. Hiç 

ktH?kusu.z 7 ü;ıletrııelerin sosya.l sorıırnlulı.;ık eylemleri enccı.k .finan

st=ıl k8rlı lıkla. yürütülebilir ve anca.k bu biçimde yerine e:etirilen 

sosy€1 1 scrurnlulukla.r tııts.:rlı ola.bi lir ( 20). 

İşletmelerin sosyEıl sorumluluk eylemlerind.e ks.rı:;ıls.şılı:m ve 

öncelikle ycınıtlanrna.sı ,o:ereken birta.kırn scrulsr va.rdı:r(2l): 

8.) İşletme ler scıhip o 1d.ukl::.:ırı iyi ime.,j lı:ı.rını yitirinceye d e

ğin ne kf;ı.de.r büyüyebi.l ir ler? 

b) Yef?ero k::üi.tesi.nin ro.sksimize edilmesi. d ışınd9. f.'Üd.üleri o le n 

bir pcı.zs.r<:ı hizmette bıılun8n bir i.'-letrı:ıe bı:ı.~erılı bir biçimde 

ne denli eelişebilir? 

c) Pe.zerın oluştıırd.uğu. bütçt:sel bı:ı.skı la.r s.ltınde. ve işgören

lerin, ortakl8.rın ekonomik gereksinmeleri içinde, işletmenin S"l. n

dtığtı rtıfl.l ve hizmetin ks.litesi en yüksek stend~rtlara. yükselti

lebilir mi? 

d) Yüksek ks.litenin sosysl etkileri konusunde. ere.ştırms.le,r 

y8.pıle.bj lir mi? 

(20) Clı:ırk C. ABT 9 The Socie.l Audit for IV!eıne.gero.ent(New York-1977) 
---~--·- ._.... --------

8. 155. 

(21) A.~.k., s. 152-153. 
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e) Geliien ve sürekli bir sEmB.yi yer8trm:.1.k için; tüketiciler~ 

ür et i c i ler ve yr:ıt ırırrı.cı lB.rın uzun dönernde ket ı lrnesıylcı., kı:ı.lite

li. ve etkin tiretimin bilimsel de["erleri. i le iŞı',?.:örenlerin ve or

tcıklcırın :<rereksjnıneleri bi.rlf::ştiri lebilir rni? 

f) Bir y::ı.ndcın bilimsel, entellektüel ve i.Ş:<rören keyncı};ı olı:ın 

to-ph:ı.luklsrdcı on iyi i.rne,jı kortll'ken 1 öte ycınden de entellektüel 9 

bilimsel ve ekonomik de,~erler bir işletme içinde başı:ıxı ile bir

ı:ı,rc:ıycı. p:eti.rilebi.li.r mi? 

g) Bir yandcın sı:ıngyi 7 sosyal reformlar, bilimsel kalite ve 

ekonomik k8rlı lık cıle.nl::ırındcıki yükümlülüklerini yerine getirir

ken9 di.ğer y8.ndcın d.r-ı bir in~en ,o:elişiıni kurvmu olcın işletmede 

çevre güvenliği ile i lr,i li önemli çı:ı.bı:ıle.rdcı. buluncıbilir mi? 

h.) Scıne.yi; se.ncıt, bilim ye. de. çe.be.lcı.rın öz.endiri.lm.esi yo ltıylcı. 

sorun çözücü dü8Unce sistemine s:J.h.i-p ve üstün özellikli kiınse;.. 

lere çekici olabilir mi? 

i) Scıncıyi.de çcılıRrrı.e. bcırışı ve işgörenlerin ycıptıklcırı işlerin 

kalitesi nasıl korunabilir? 

j) Ye.lnız belirli kimse ler üzerine be.ğlı ke.lrrı.cı.ksızın üst dü

zeydeki yönetici ve uzm.cınlcırın dcıvrcınış biçirrı.leri tcınırn.lD.nı-p 1 bu 

konuda belirli stcındertler getirilebilir mi? 

k) İ~letm.ede çB.lışcınlB.r e:rcısında. bir a.yırım yı:.rpn:ıe.ksızın, iş

r~örenlerin be.Rerı lB.rı e,rtırıla.bi.lir mi? 

1) İşletme sosya.l sorumluluklarını yerine {!.'etirirken, ı:ıroe.ç- · 

lcı.rın ve a.rcı.çl8rın seçi.rrı.inde a.yrıntıycı. bo€~ıılu-p e.nla.ralı göster

gelerin elde edi.lmesinde p:Uçlükle:rle ka,rşı la.şma.kta. rrı.ıdır? 

Ytıkı:ı.rıdcı.ki sorı.:ı.ls.rın çözümlenmesiyle işletme ticcı.ri fa.ali

yet lerinde dcı.he. ba.::;3::ırı lı o le.bilecekt lr. 

İ~letrne leri.n sosyal sorvm.lulukla. dcıvrs.nınslarınd.a. devlete de 

birtr:ıkıro r.:örevl erin d.üstüğü \.tn't~tvlrnı:ı.ma.lıd.ır. Devlet vergl mua.f

lığı ve buna. benzer özendirici önlemlerle if?letraelerin bu konu.dcı 

ki eylernlerjne ks.tı lro.cı.lıd.ır. Anırnsı:ı.ns.cr:ı.ğı p:ibi 9 ülkeroi.zde Ku.:r1ımlı:ı.r 

Verp·isi Kr-ınununda; ksr.ıu yorcı.rına çı:ılısı:ı.n derneklere ve ve.kıfls.ra 

ycı:pıhın bı:;ığı~ ve ycırd.ımlcı.r 20.000.-TL ve k8rın ~~·2'sini. geçmemek 

koqı.:ıluyl::ı. verr.id.en muı:ı.f tutulmuştur. Yine r:ıynı r.:ı.cı.d.d.ede ; B8.k8n

ler kurulıınccı. ver~i m.ue.fiyeti tanınan ve.kıfle,rr:ı. ya-pı len be.;?;ış ve 
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ys.rdırnlı:ı.r kurwo kı;ıı;s.ncınının ·fo 5' ini [!'eçrnemek koşuluyl8 vertti

den r,m8.ftır (Kururol8.'t' Verf-.'i.si Ks.nunu, I~1d. l·ı/6). F8.k8t 8Çıktır ki 1 

biı;d eki bu o-rı:m ler pek yeterli değildir. 

Sosy8l bı::ıskıl8r kcırşısınd.8 iFıletmeleri.n ilgi ehı.nı içine sl

dıklf:ı.rı eylemlerle ilgili olı:ı.rı:ı.k, I11f. DIERKES (B8.lletle Sestle 

Rese8rc"ı Center'de ekonomi s.rı:::ı.ı=ıtırrns.nı), .. n. COPPOCK, H. SNOWBALL. 

ve j. THOf-IIAS ( 1\.ynı merkezde ı:ırBştırme-.n l8.r) tcırcı.fındcın ADD • de ye.

pılcın 8.rsştırm.r:ı. bu konud8 incelerneye de;~er bir çı::ılıı:vnı::ı.dır(22). 

Aro.eri.kcı Birle~ik Devletleri'nde işletmeler özellikle çevre 

kirlenme s i, r'enc l eğit im, işe el ıru::ı.n l<1.rın eğit imi, kU lt tire l çs.-

1ışm.8lcı.r1 tüketj.ci.lerin korunm8.sı ve uyp-un işe ::ı1m.ı:ı. politik::ılsrı

nın scıpt8nrn8.sı p.:i.bi sosycı.l soruro.lulvk eylemlerinde bvhınme.kt~dır

l8r. Söz konusu cı.rcıştırrncının sonuçlrı.rı ŞT~KİL-·4'd.e rrörülClü[ğü gihi 

özetlenmiştir(23). 

Sosy8l 
yr:ırdırn 

sorunlcı.r 

ŞEKİL-tı.-
ABD' de SOSYAL A!JANLARDA İŞL3?rll.'lE EYL'F.!MLERİ ( 1965-971) 

KAYNAK: DI ERKES-· BAUER , s . 7 5 • 

(22) Ueinol f DIEFKES ~ Rı:ı.yrnond BAUER, Cor_pora.te S oc i8.,l_Accountine _., 
Prcı.eger Publ js}]ers(N-ew York-.1973), s. 57-92 • 

(23) A.p:.k., s. 74. 
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. Şekilden de göri.ildüğü gibi, isletrnelerin sosyc:ı.l i lgi cı.lc:ınlı:ı.rı

nın odı:ı.k nokt8.sını çev:resel sorunüı:r oluşturrnı::ı.ktı:ı.dır. Bı.mdı:ın son

r8 sırasıyla sosyal çalı~rnalı:ır, inscın ~akları ve medeni haklcır, 

tükc;tici sorı.mla.rı ile ilgili konulı:ı.r:ü;ıletrne sosyı:ı.l eylernlerir:;

d.e cıf~ırlık kı:ızı.:ınrocı.ktcı.dır. 

Yine ı:ırcısıtırrncıda.n e-örüldüğüne göre; j.şletrneler yı ll ık rı:ı:por

lcırınd.Eı ir?letrne dı~ıncı dönük komll8.rı:ı., ir:3,letrne içine dönük konu

lcıroeın dı:ı.lıcı çok yer verrn.ektedirler(2tı.). 

2. Ekonomik Kriz Zeı.mcınlarınde. Sosycıl Sorı.nnlulu.k Eylemleri 

Ekonomik ve .fincı.nscıl k.rizleri.n oldıığu zcırnı:ınlardcı., i!'?let

r:::lerin sosyeı.l soruru.luluk ı:ı.ma.çlı:ı.rı ikinci plc;ı.nd8. kcı.lır. Asıl 

< mcı.ç, işletmenin yos:o.rnını o lur lu kı lrncık o lur. Ekonomik ve fins.:n

:.,: ı.l kriz zcı.ro.c:m lı:ı,rınd.a. sosya.l sonuç lcırı çok büyük o lı:ın ü;;letrrıe 

kJrarları özetle eöyledir(25): 

a.) İf?letmedeki i. ep: ören lerin seıyısının cı.zı:ı.l tı lmeı.sı 1 

b) İşgörenlere S8C:la.n8n sosyf:q ycı.rdırnlcı.rın cıza.ltı lrncısı ile 

ilp:i li o leıreı.k, düı:;ıen ge 1 ir ler karşısınd.cı. top la.ra giderleri kcırı::;:...

ls.rrıı:ı.k iç in r~·ene 1 irocı.l 7crid.erlerinin cı.zcı.ltı lrncı.sı, 

c) A.rt~ı.n ~EJrnror;:ı.dde ve işçi lik giderlerini ka.rşı leı.ı11ak için, tı:ı.

lebin dü~ük olduğu zcırncınlcırd8. fiycıtlcı.r yükseltilemediğiriden üreti

l en rncı.lın ycı dcı rüzroet j.n ksı.l it esinin dü~'Urülmesi, 

d) İşletmenin ya şcırnını o lu.rlu kı lrnı:ıR: ı.;ı.rneıcıylcı., gerekli lıe.

sılBt ve çEı.lısrne. serro.eıyesini korurne.k için haksız reke.bette bu

lunulması ve doğru olrna.yeın finanseıl reıporlerın sunulrn.esı, 

e) Likidite zorlvklcı.rında serm.a.ye -pe.z.erleı.rınd.cm nakit sa.ğ

üı.ıtı.Bk ,crüç olduğundan, borçlerın ve d.iğer yükürnl~.Hüklerin tçırn 

ole.rı::ı.k ve z.2rneınında. yerine p:etirilernernesi, 

f) Çcı.lışrne. sermD.yes ini korıı.rnB.k içj..n, çevre kit"lenroesi Uz erin

de y8pılen ~arcarnaleırın azaltılması, 

(24) DIERK1~S, BAUER, s. 74. 

(25) ART~ s. 172-174. 
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g) Ça lıı=:ırncı sermeyesinin kıt ve fa. iz oranhı.rının yüksek o ldu

ğu zr-.mcın lcıx·dcı 9 hcırrırne.dde ler in scı.tın e l:tnına.sını finense etru.ede ye-· 

terli k8r rniktcırını korurncı.k için çevre korunrne.sı stende:r·tle,rınde 

fed::ılr8.rlıklflrdcı bulunulm::ı.sı. 

Ekonoınik ve fin:.:ınscll kriz Z~J.rrı.ı:=ı.ı;:ı lerındcı. yukcırıde.ki gibi sosyal 

so.rttı:ıll:tluk eylemlerinde 8.ı:.e1tımlcı.rdt:ı. bulı...ınnlmı:ı.sı is:ıletınenin sos• 

yEıl sct>um lulvk bcı.şı:ı.rısının korunrıı$.sındG zorluklar ycı.r.ı:ı.tı:r. İş

lctror terin böyle zcım.en :srd.cı. sosycı.l sorumluluk eylemlerini türnden 

yola::nsc:ı.ııwlr:ı.rı ise; iş le tın e ler in iç inde bulunduğu ekonoın.i:t ve fi

ne.u.s~.l krizleri dc:ıhı:ı acı. ı:ı.rtırcı.c8kl' is~letınelerin ycı.şa.ınını sürdür

mesi tel-ı 1 i.keye girecektir. nundEın d.olcı.yı; işletrne sosyrll sorurn

ıu·_vk eylero1:e.ri i le ycı.scımını sürdürme e.r.ıa.ç lerı flra.sınde. bir den

{l:.e sr:t.ğlcırrıcı.lıdır. 

III • SOSYAL r,IDHASEBENİN BA ŞLICA İLG İ ALANLARI 

Sosyo.l Be.şcı.rının Ale.nı 

1974 Yı1ınd.;:ı Uluscı.l T1Jut-wsebeciler De.rneği' nin kn:rrnuş olduğu 

İs~ etmenin SosyEt.l J3ı:ı.~::ırı ~1tıl'l.8.sebesi Koıni tes i ( tlıe Ncı.tione.l Associe: ..... 

tLm of Accountents, Cornın.ittee on Accounting for Corpdre.te Soci~l 

Pe·.::'fo.rme.nce) sosyçı.l be.ş:;ırının be llibe.şlı ilf!i elen le.rını ı;;öy-

lf -:e t8rıırnlcvrıı~tır(26): 

a) Toplumla İlişkiler 

[l.ı:t) Genel [q_sya.l YEtt'dırrı.~Eğitir.ı kı.J.rurn1e.rı, kiJlti.irel etkin

ikler, spor pro(!'ra.mls.:rı, ss.ğlık ve top h.vn sosya.l .refcı.l'l örp;tit

-eri ve bunlsrcı. benzer örp.:i..itlere işletme tcı.rEtfınden ys.pı lı:ın ka:t

kıle.r. 

bb) _K_s;....m.;;;.;< ı;;;..~_v.:..;;;.e_,..Ö..az..;;;e.l .. ~T..;;e ..... şı.;;ı;;..rn;;;;:e;...;.·c;..;ı;;;.l.;;..;;ık= Kent tt;lŞl.rtıf!t.cı lığınde. orte.ya. 

çıkan sorunle.rın çöztirnüne k8.tkı, is:~örenl-ert) kole.y kütle te.

şıro.t:ı.cı1 ığının sEt.ğle.nrM.sı. 

(26) Wayne KELLER, ~-ı.~ntinp:. for Corpsx:~_e_ ... Socie-1 Perfot:,tııali.çet 
Usnı:=ı.gero.ent Accounting, Februetry-1974, s. 41. 

/ 
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cc) Scı.ğlık lıizınet leri- Scı.ğlık b::ıkırnı cı,rf:l.ç ve r:ereç leriyle 

h.izıuetleninin scı.ğlcı.nmcısı ve h.cı.st:;ı.lıklcı.rın a.zflltı trnası ile il

gi li pror"retrnlEı.rın desteklenmesi. 

dd) Konut Soruntın Çözilmiine Kf!tkı- Gecekondu bölr-;esinde yer·~ --- ' ----·------
cılsn evlerin iyi le~tiri lrnesi ve konut yı:ıpıroı ve bf:l.kırı:ı.ının finanse 

edilmesi. 

e e) Ki sis el ve İ ışletme İle İlgi li Sorım lcı.rd.ı:ı. Ycı.rdırn- Fizik--- ' - ~-~------------~~----------------------
sel hr:ı.kırndcın scıkBt o1cı.nlı;ı.rl8, çocuk bı:ıkıro.ı, ekınırnik betkımd.cın 

zcı.yıf o lcı.n bireyler ve bun lı:ırs. benzer kl.rnselerle i lgi. li sorun

lcı.rın çözürniine k8tkıd.cı bulunulrnı::ı.sı. 

ff) Topl1ırrı Plcınlı;!!!ı:ı.sı ve İyilef;ltiri lrnesi: Kent phınls.rııcısı ve 

iyileştirilrnesiv svçlsrın önlenmesi vbp:. proe-:rcı.ro.lcır. 

gg) Gönüllü Eylemler- İı?görenlerin. sosycı.l etkinliklere ka.tıl-
.. ~----~ 

m:.?lle.rını sı=ı.ğlr:ıru:;ık cı.rn.scıylcı., on1cı.rın bu yönde yürektendirilmesi 

ve rr.erekn zı=ı.ını::mın scı.ğlcınrn::ı.sı. 

hlı) .Q.ze l Besin Prop.rcı.ro.lEırı- Ycı.elı lEırın, hcı.ste.lıklı kiı"oseleı m, 

fe.kir çocı..ıklcırın ve diğer r.ruple.rın özel beslenme p.:ereksinrııelex·inin 

scığlcı.nrııcı.sı. 

1.i) Eğitim- özel ve devlet okı .. lllcı,rıncı yardırncı olacı;ı.k, eğit

şel proe:rcı.mlB.rın gelü~tirilrnesi ve uygulcınrna.sı. Sözttelişi, sts.j 

prorr.re.rnlı:ı.rı ve okullr:ı.rdcı.~ fa.ıctn te ve iiniversite lerde isıgörenlere 

iliı::ıkin sr:ı.ğlanBn tıizro.Gtler g.ibi. 

b) İşgücü İle İli~kiler 

cı.cı.) ~e Alın&. Uyp:ula.rnı:ı.lrı.rı- Topluınd.e.ki herkes için e~i·t iş 

o1cı.naklcı.rının scı.ğlcınrn.cısı, ö{?;renciler için ya.zın i~ ola.ncı.klfi,Tı 

ye.ra.tılrncı.sı ve işsizliğin yoğun oldttğu bölp.:elerde işe a.dern e.lın-

me.sı. 

bb) İ...§._~_ğit~rni __ :ı:~2ll!:.~mları- İşgörenlerin yeteneklerini ve iş

ten scı.?'.lcı.dıklcı.rı doyumu ı:ı.rtırcı.cı:ı.k eğit irıı -pro,ı;;.rcı.rnla.rı dUzen lenmesi. 

cc) İş_t~ Yiikselt;irn (terfi) _Prof!~~~ ları- Tüm işgörenlerin bece

rilerinin ta.nınmcısı ve yükseltim için tüm i~-öreulere eşit ola.

na.klcı.rın se.ğlı=ınması. 

dd) Qcı.lv~ro.cı.dı:ı Sürekli lik- İşf{'ören devi-r" hızını en a.l t düze

ye indirmek için üretimin. -planlcınrne.sı; işp.örenlerin işten çıks.-

rı lma.la.rıncı. yol cıçrne.rncı.sı içi.n 9 etkin çs.ıı,ıne. koşulla.rının korunrns.sı, 
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lıet'hc:mgi bi~ o lEtnF.Il1:ın k8.-pF.Inrnrı.sını ön lerııek iç in·: türn seçeneklerin 

rı.re.ştırı lrnEts:t. 

e e) !!?.:,rc_t ye İkrcırni;y;e ler-.. }~n.d.Us.t,.r,.}/1~e .. .Y_8· d Et bö lg ed. e Çt< lışı:ın 

d. iğer iı::;r:örenlorinkind en deıJı.cı ;;ı.şej3:ı o lrocı.rncı.k ko~u lt1yls., işF-örenlere

SF.I.,~(lcıncı.n sosy8-l ycı.rd.ıınlex· d21 dfl-h.i l olnu;ı.k üzere tople.ın vcret ve e.y

lıkl8.rd.e belirli bir dvzeyin korunrne.sı. 

ff) Çeı.lışme. Ko~ııll8.rı- Güvenli, s::ıj.l,lıklı ve lı.ory bir çr:ılışrne. 

çevresinin S8f;leı.nrn8.sı. 

r~g) İçki ve Diğe_-ı::. Köt~ A l.ı~k~klex- İş,"örenlcrin bu r:ı.lı::ındc.ı. 

eğitilmesi ve Et.ydınle.tılm8sı. 

h.h.) İş Düzexinin_Qt_l~_5tirilrnesi• Tüm işp:örenler için uygu-
' 

lcıncı.bi lir olen en Bn le.mlı i e;:: ler in S3.ğlanro.e.sı. 

ii) .İletiş.i_rn- İşletrned.eki her dül!.eydeki işgörenler e.re.sınde. 

bil{!:i eı.lış veri~ini se.ğlEı.ye.ccık, işletmenin p.erçekte ne yeptığı

nı orte.ycı. koye.ce.k, her bölürnün türn işletme eylemleri içindeki 

yerini gösterecek, işletme eylemlerine ilişkin bilgiyi i?gören

lerin Eli le lerine ve fl.rke.drışl~:~.rıncı. ult:ı.~tırcı.ca.k iyi bir iletişim 

sisteminin kurulmcı.sı ve korıınnıa.sı. 

c) Fiziksel K~:~.yna.khı.r ve Çevresel Ke.tkılEtr 

a.s.) Hs.va.- Hs.vı:ı. kirlenmesine neden olrns.ktan kB.çını lrıı8sı, ı;ı.~~ü

tılma.sı ya. da orts.de.n ka.ldırı lrne.sı. 

bb) ~ Su kirlenmesine neden olm.e.ktt=~.da.n kı:ıçınılro.eı:a·ı, a.zal

tılm.ası ycı. de. orte.d.e.n keld.ırılmcı.sı. 

cc) Gürültü- Gürültüyeneden olrna.kte.n keçınılrne.sı, e.zeltıl

ru.ası ya. dEl ortcı.ds.n ke.ldırılrns.sı. 

dd) Artıklar-: Artıklerın çevre kirlenmesini en aze. ind.irecek 

bi-r biçimde isletrneden a.tı lınr:t.sı, üretim sürecinin ve ro.e.l dizıw

nının D.rtıkları en e.zs. indirecek biçimde ye:pılrııe.sı. 

e e) Kıt Ka.ma.Jsl_~-rın Kullenırnı- Vsro len enerji ka.yne.klo~ının 

korunması, yeni enerji keynaklı:ı.rının geliştirilmesi, kıt he.mme.dde

lerin korunrııc:ı.sı. 

ff) )!!stetik- Fc:ıbriksların çevrenin görününılerini ve güzellik

lerini bozrna.yacek bi.r biçimde yerleştirilmeleri. 

d) Me.l ve Hiızro.et Ka.tkıla.rı 
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Ci.S.) Etiketlernet Pı:ıketlem.e ve P&llM:ıre S:ı:tntırn.un Açıklığı v•: Büti.in.

lüğü- Etiketleme ve pe.zEt.rcı. sun1.mı biçiminin; rnı:ı.lın ktıllanım sınır

larının , kııllEmıra riskinin, içindeki ıniktı:ırle.rının ve keı.litesi

nin yı:ı.nlı~ Bnle.şılmçısıncı. yol cıçnıı::ı.yısıce.k biT biçimde olması. 

b b) g~t'tı.nt i: Gsre.n t i ed ilen herh.a.ng i b ir ma.lJ.n ZF.ımanınds. 

periye e.lınrnE~.sı, t~.rnir ed ilmesi ve yeni lenrnesi konusundEtki uygu

leı.rna.lı:ı.rın iyi le st iri lrııesi. 

cc) ~t~ketici Ycı,ltıp.rt~ı:ıl~; . .:!'2:!l§l K8.rsı lık-. TOketicile:rin tüm yı:'-kın

rne.lcı.rıncı enındı:ı. ke.rşılık veri lrnesi. 

dd) T .. üket~ci Ef.:itimi- Tüketicileri ro.e.l ve lıizrnetin özellik

leri, rncı.lle..:rın kullcınım a..lB.nlarJ. ve yöntemleri, ıne.lla.rda. plan

le.nı:tn değişmeleri ve yeni p.:elisrııeler konusunda. bilgi li kı le.ca.k 

iletişim proğre.rnlB-rı, €t:r~ç ve p.:ereçleri. 

ee} ~n lüJlitefti.= Uygun kalite kontrolu ile ıne.llerın en az 

iF.~letmenin dr:ı.he önce belirttiği gibi tüketicilerin bekledikleri 

belirli bir kı:ı.li te düzeyinde o lduğıuıun s~ğlEı.nınasJ.. 

ff) Ürj?_l!_'l_n Te\-ılikesizliği- Ürün p~.ketlerı:ı.elerinin rneı.lla.rın 

kt:ı.llenılrnEı.sınden uğ;re.nıle.bilecek zEt.rE~.rın ya. ds. ya.:rıüa.nmEının en 

az c.üzeye indi.!' i lrnesini sa.ğla.ye.cB.k bir biçimde yEtpı lıne.sı. 

gg) p.ekhtrnı.n İçer_iA_i ve z~unEt.nleııtıEI.Sl.- Rekla.m Clr~.eının ve içe

riğinin alıcılar üzerinde ters bir etki ye:prncı.ya.ce.k bir biçimde 

h.8.zırla.nrnasıne. özen gösteri lrnesi. 

Yı..h.) JB-EC:l:_ _/l..reştıxma.- Belirli sosya.l arnaçlrı.rı karşılamak, 

sosyı:ıl ve çevresel sorunları ve bvnla.re.. benzer, örneğin; enerji 

tüketimi gibi sorun1e.rın ya.retı lmesınden ka.çınrn8.k için telmik ve 

:pa.ız.er ı:ıra.ştırı lmı.=ı.le.rının birleşt iri lro.eleri. 

ERNST AlfD ERNST r.~uha.sebe Ör(.r.ütü 1976 yı lınEı. değin büy\)k iş-· 

letm.eler üzerinde y::ı.ptığJ. incelemelerde, işletm.elerin sosye.l 

sorum.luluğune ~iren ilgi e.leı.nlcı:rını yed.i genel ve yirmi yedi özel 

b~şlık altında toplamıştır(27). 

e.) Çevre 

l) İşletmenin ned.en olduğu kirlenmenin denetimi; 

(27) Dennis R. RERESFORD, Scott S. COVEN1 S~~vexing ~ocial Respona 
sibi.llli. Dis_c..l2_~t~-·-i.n. Annus.:ı Jıepo-r]zs-;- Business, 1~8,-rc'tl-1979~ 
s. 15. 
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.!~!rr.tğ i .: 

-Ki.rli liğin önlenmesi için yo.pı ten ke.pitEt.l, fB.e.liyet ve 

ET.:tr.a .. şt-Jll1'1n'8 gelişt:irrıc giderteri, 

-İşletmen-in çev:resini kirletmediğini ya ds: yB.sa.lE~X!3; uygunı 

oıa.ra.k belirli bir or~ı.ndcı; kirlenmeyi önleyerrıediğinıi gösteren 

eı.çıkleme.la.r, 

-İşletme fcı.e.liyetlerinin neden tıı'llduğ:Lt kir1enrrıenin a.zB.1ittlL

dllğJJ yr.ı. de; rı.zeı.ltı:tB.ce.ğın:ıı gösteren- e.ç-ıklB.ınt:ı.l8:ı:t. 

İç er i__ğ_ine !X irrnexeE ter: 

-Kirlenme denetimi B-rB~Ç" ve gere-c; üreticisi t-e.re.:f'ından _ye.pJL

ll.cın norma.l fEt.a.liyetlere ve sürece ilişkin tB.rtışrnı:;.tar. 

2) DağB.l ke.yncı.kl8xın işletilmesinden d.'GğBn çevreı:rei ze.r~:ı:nı 

önlenmesi ye dcı. ona:r.ıtrııe.s:u; 

İçeriğ"i : 

-Arfl.z-inin d.üz.elti lro.esi ve· yeniden e.ğa.<;·landır:ııll.ro.ı:ı.s:ı., 

-Artı-k yeı.ğ, petrol ve kirnycı.sat rna.ddelerin etkilerini en 8-2'18: 

indirecek ç-<J.bs.lB.r-, 

• 

-İltzili Y8-S8. v.e yönetmeliklere uygLm lı.,ı.ğu e-: österen e.çıklB.rneı.leı.r. 

İçeriğine G irm.eyenler:. 

-Çevxe korıınnıa.sı, 8.Sl. t fı:tEJ.tiyet konusu o lan işletme lerce 

ys:pı len a.ç-ıklı:ı.ma.la.r, 

-Asıl faı:üiyet konusu keresteerilik olan işletmelerc-e yrı:p:ı.l~ 

a.ğı:ı.ç lı;ındırro.f'. eytero.ler i, 

3) Doğe."R ke.yne.kleı:rın korunını:ts :ıı;. 

İçe~iği: 

-cem, ınetcı.l, petr.o:·ll., su: v,e k~:ğıtlt:ı.rın yeniden to-ple.nnıEtsı, 

-Yeniden toplene.ra.k üretilen ktı.ğıtlexden yareıxlımılme.s:ıı. 

Örneğin;;. yıl:lık rEı.porlrırın bu· ı&.ğıtlt:ıre. be.sı1me.s:ı.:, 

-İmEtla.t süreeinde h8.fiU!D8.ddele:rin etk:in k\.ülenırnı, söagc1işi, 

lıerhengi bj.x ma.rııulilıı -peketli.emesinde lrullenl.l€lcrut teneke hBJU.ma.d:d'e

sinin e.za.ltı lıue.sı. 

İ::.çeriğjne G i:ı;:._me;y:en ler: 

Kt.,1leınılm:ıış me.tla.r:ı: yeniden top1.e.rtrek a.s:ı. t f€le.liyet konusu 

otan işletraelerin bu türdeki fa.ı:ı.liyetl.eri, 
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-.AncE!.lt ye.kı 1::: ke.yna.klı;ı.rı ı;ıxı;ı.sındı:.=t deği~inı yapı lme.sın:ı. gerek-

t'irecek e.rfl.ç ve (tereçlerin i~letrneye konulrns.sı, 

-Enex j i kEı.ynEı.klcıxının korunnıEı.s:u( 5. 6. 7 •. a11t. be.şlıkla.:rs. bs.kmJız) 

4) Ç'evxe- i le ilgili değer açıkleı.rn.a le.ri~ 

_"'.;~riği;:_ 

... ç'ev:resel etki üzer:indeki çı:ı.lışıncı.ls.rı ve E\ra.şt:ı.rm.Eı.la..rli. yük

lenmek, 

.. İşletmenin çevre ya. dı:ı. ç-evre politika.lE:trı üzerindeki etki~d

ni 96z::lerr.ı.~eyecek bir işgörenin, bötürnün ye. de. komitenin görevlen

dir i lıuesi, 

-İşletmedeki ı;ı:retç ve gereçleri <;evre i le uyurnltr bir biçirade 

d:Lhen temek ,. 

-T'em iz yB.kı t 1.n kul1Bnılmeı.s ı,. 

-Ülkenin temiz. tutulra.Eı.sı- konusund.e. türlü' kB.nıpEınyEt.leı.-rl.n oluş..;. 

tr ~::-ı:ı.lraı::ı.sı, 

-İşletmenin çevre i lp.:isinin duyv.rulrnE~.sı, 

-tşletrtıenin ç-evre politikı;ı.la.r:ıı. ve prop.:re.rıılle.rı· ile ilgili 

~ Juıterin cı.tınra.ı:ı.sı. 
h) Enerji 

5) İşletmenin eylernlerinde kulle.ru.lBn enerjinin kornnrne.Slı.f 

j:çeriği: 

-Enerji üret·irnind.e enerjinin etkin kullElnl.mJı, 

-Artık rnB.ddelerin enerji üretiminde kı1l tsnl.mı.örneğin,. <JdUn 

8XÇet 1.ı:ı.rının buh.e.r ür et iminde kıtltanılra.e.s!:t,. 

-ürünlerin yeniden to"Plı::tnıne.sı: i le SB.ğle:ın.ı;m enerji te.scı.r.ıru

fl.mı..tn: e.ç'J.k lenro.s.sı , 

-Enerji tüketiminin e.zce.ltı tme:ı.sı konns1..ınds.ki çe.bfllcı.r:m ta.r

fuşJ.ıl!.me.sı. İ~P-örenler için enerji korunrııe.sı konusunda seminerle

r in diJZ..enlenrnes;i ,. 

-Yen si.iregle't"in iyi leşti-ri lmes·i • 
. -

6)' Ürünlerdeki enerji etkinliği;. 

İçeriği: 

-Ürünlerdeki ext8n enerji etkinliğinin 9-Ç:tkle.nmı:t.al1, 

·-Ürt;.nlerdeki enerji etkinliğinin· iyileştirilmesi öo~l.tu-

sı,ndcı.ki e.ra.ştırme.lex.w .. 
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İçeriğ~e Girmeyenler: 

-Enerji tcı.sa.r:rı1f'Lı.nu se.ğla.yan a.:re.c; ve gerecilerin ü.retirni e.sıxl 

faaliyet konusu olı:ın iş1Letrnelt.era·e üretilen ürünlerin enerji ita:

sarru:ru· Ö2iel1.iğine ilişkin te.rtışma.le.r. 

7): Enerjiye iliş:t:in ci'iğer c:ı;t}l.kla.rna.l:.ı:ıı:-:; 

,İçeriği: 

-K~.r ı:ı.rna.cı göz-etmeksizin enerji ta.scu:ııruftmu· sa.ğlE!ma.k iÇ(in ya:r.

d.ımc:n o 1lme.k. Örncğ:i.nı,. işgören ler in a.ret.ba. :pa.rk yerlerinin iyile-ş

tir i lrn.esi, 

-Eherji tE:~.se.rrufunf!. i lişkin herha.ngi bir öd.'ülün fl.lrnrnEı.sı,. 

-Ene·rji e:ç·ığl: sorunun:Et ilişkin· işletme ilgisinin duyurulma-sı, 

-İşletmenin enerji po1i t:ika.l!.a.rını yeniden göZ'den geç ireeeıt 

bir işgörenin, bölümtin y;:.. dı:ı. komit-enin görevlendirilmesi, 

-üretim· süreci ve ürililü:h ku11la.nılrne.sı ile dcrğruden doğruya. 

i ltril.:i otrJB.rna.k üzere, enerji ille i ligili ve işletmede fon ı:ı.yrılan 

a.rı:ı.ştırıu.ı:ı.llı:ırın yöneti l:nesi. 

c} .İ§_letrnede h.cı.kkı:ıniyetli çı:ı.lışrnı:ı.la.:rr; 

8} İyi iş kosultı:ı.rı bul'.emcı.n:rlış kira~relerin işe s.t:Lnm.e.la-2l'ı, 

,İç:~iği:. 

-İyi iş k0'şullexl.i bula.ro:B.rnış kiraselerin işe ı:ı.lının.a.ıa,r~,. 

--İşletmede bu türdeki işp:örenlerin se.yısının belirti 1.mes·i, 

-İşletmede bu. türdeki kimselerinı ternsi l edilmeleri am.a:çla.-

rının yerle st iriln::ı.es·i. 

9) .İyi iş ko~v1lı:ıxı hu1ı::ı.mEırrl"li.Ş kirn.s:eleri.n işletmede yü.kselt:il-
.-

rn·e1eri; 

İçeriği: 

-Bu' kimselerin yön·etsel bı:ı.ss.rnı:ı.kla.rde. yükseltilrneleri, 

-Bu' kimselerin yöne~s:el bcı.sı:ı.mf!.klfl.rda.ki dururnlEtXının ı;ı.çlilt-

l8;rl.rn.fi.S ı, 

-Bı..t: tür kimsetere yöneticilik· veri 1rnesi. 

10) Kı:ı.d.ınle.rın g-ı:ı.lıştırı.l:.rnelcı.r:t; 

İçeriği:. 

-Kf'l.dın lcı.r:ın işe ı:ı.lınrnı:ı.l8r:ıı., 

-İşletrnede gcı.lıştırı lan ka.dın lar:ı.n sl:\.yJ.s:ın:ı.n· a.çıkloomf!.s:ı., 
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-İşletro.ed.e çı::ı.lıştırılsn ke.dınl:::ı.rın teınsıt edilmeteri için 

o.rn~.çhı.rın belirlenmesi ve yerlesıtiri:tmes::i •. 

11) K:::ı .. dını i~{!.örenlerin yü)1Eettilrneleri; 

:c·eriği: __ _;ı...____ . 

-TCEı.dın işp.örenlerin yönetsel dururnle.rda.ki yüks:eltilmeteriyle 
.-

i lgi ll t :pr«ıgra.rn.te.r,. 

-K'3.dıın işgörenlere yönetici lik verilmesi, 

-Yönetsel o:rrı..1nl:::ı.rdcı: yer e.ten. kı:ıd.ın işp.:örenlerin s::ı.yısının 

c:ı.ç ıR l r: nrtı:cı.s J.: • 

~~::.~) Diğer özet gru-ple:rın işte <i::ı't.ı:şihı...rı lme.l::ıxJı; 

l:_Q_er.iği: 

-Se.ke:ıt:- eski lı.üküm lü, eskiden kötü rı.1ışk::ın.lıklcırı. olan· kirn

&e1 t7in Ç'eı.lıt=ıtırı lrueı:le.rı v·e eğitilmeteri,. 

·-Bu e:ruptelti kimse ler e işletmede ne orende. yex· veri ldiğininı 

e.qı . Lı:ın.me.s:n. .. 

l3) Kü.çük işletmel.e:rrirr d.es·teklenrnele:rıi ~· 

İqer;iği: 

~Bu• işletmelere teknik,. yönetsel vıe -p8.r::ı.s·e.l yı::ı.rdırnl::ı.rda: buıltıı- · 

nu · :ıcı.ı:s:ll., 

-Bu tür iştetm:e lerle oteın. ilişki ler in eı.ç:tkb:ınmB.s:ıı. •. 
,-

14) Yü:ut d.ışınde.ki sosyal kc:ı:rumluluk uygul8.rrı.ı::ı.ları;, 

İç-eriği: 

-Bu· ülkedeki işletmelerden e.l!.:tş-veriş yEt.pı tm.e.s:ıı ,. 

-Bt.i• üll.kedekı: kimse ler in işe e.l::ıınro.e.ter:ıı., yönetsel 0runlard:ı:ı: 

R:settilro.eleri ve:: bu yo·ld'8. eğit'ilmeleri,. 

-Bu· ülkelerdeki inseın '1-ırı.klexı konusundeki i ligilenmen :in &:ç:tk-

15) İşletmedeki h.e.kke.niyetli ç·e.lı$rtı8.loo-ls. ilF-ili diğer a.ç:ıık

_::ı.rı:ı.Et.l8.r.-;. 

jç;eri~i: 

-Oh;ı.rnlu bir eyllemin y(J: da. eşiit: işe a.lma. fJ.·rscı.tlrı.rını d<O·ğıtran 

prar.ı:r:::ı.rutcı.rın benimsenmesi, 

-Eşit: işe e:lnıe, e.rnEt:çlEt.r:t iç-in yöneticilerin soru.nılulukla.r3llm 

b elir: :::.,;_'J. •. ~si, 
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..-ER<m<ımıik b8.loırtıd8n güç-süz kimselerin ev sorımlerınt'l. iliş

kin. :pr~rı:ı.rn.le.rın ve prO'jelerin desteklenrrıes·i,. 

-Bı1 kinıse ler in soru.nlı:ı.rı ile i "tp.: i li- cil'erneıt·, koro. i t-e ve bW.0-

le.rın kuru lrnı:ı.s·:t , 

-İşletmedeki iş.p.ören -po li t ika.'tı:ı.rın~t. ilişkin a!ç:nkle.rne.la.r, 

-Bs-.z:ı:. kuşkulu ödemelerin: özelliklerinin ve gen:işliğini ye. ctB. 

b11.ı· ·lur ödem. e ler e h.ig yer v·eri ll.rnediğininı belirlenrcresi • 

. .ı/ ) _İnsfl.ll_ .Kf\YJ18.ğ:rı 

ı.6} İş[!'ören sağl!.ığ:ıı. ve güvenıliğif 

İçeriği_: 

-çe.lışme. Grte.m:mda.ki riSklerin,. kirlet:icilerl.n e.z-a.l tJLlma.ısJJJ.. 

Yrnt d.e. orta.dı:ın kfl.ldırılrn.c:ı.sı:, 

-İşr-:ören· güVıenliğ'inin ve fi2dksel ve r.'l)hsc:ı.ı se.ğl:Jıt:nn.:ın: iyi-

-~ e, 1t iri lrnes i,. 

-İş kcı.w.s:n is:te.tist'iklerinin eıç:tkl:::tnme.sı, 

-İş Güvenliği ve Se:ğlık Yönet·iıni (Oeeu:pcı.iticmcı.l Sa.fet;y and! 

-'ıtw.tth Ad'minisit:re.t,:i.~J ıstBnderlb:ı.r:n i lle ı,yı.,·rrı: iç·ind'e o h:ınrııe:s:ı, 

-Herhe.ngi bi.:rr iş güvenliği ödülü e.lınrne.sJL,. 

-İşletmede bir işgü.venliği bölümü ye• de. komitesinin oluş-

-+uru lra.e,s;:r.., 

-İş güvenliğinin e.rlırı lrne.s:ı:ı e.rn.c:ı.c:nyl.a: ı::ı.rı::ı.ştırrnB.lıtrın Yön-

lendir i lrn.es i. 

17} İşgören eğit·iıu.i;

j:gE!riği: 

-İş ba.şında. eğitim :prcı~rçırn.l.B.r:t ili. e işgören ler in eği tilme1eri, 
-

-Yüksek okı.:tlla.rda., a.kşam okvl"tarınde. ye: d&ı ünive:t"sitele:mie 

eğitim gören işgörenlere finc:ınss.l ye.rdırnls.rdr:ı. bulunulmcı.sı • 
. -

18 )' D·iğe:c insan ks.yne.ğ:ıı. cı.çJıltle.rııe.lB~;. 

İç-erigi,l 

-Emeklilik ü~leruleri ile uğTa:şru.-ı işgören lere bıl Y<ıı'lde: y~.l 

göiS'terilrneS"i,. 

-Dahc=ı: önce işten g:ı:.ıkı:ı:rı lrı:ı.:ı:.ş kirnaelerin· yeni işe yerleştir i ı

melerinde ve eğititmelerinde türlü pX'ctttzrc:ı.nıle.rın düzen-lenmesi, 

-G-enel işgören po li t'ikcı.la.rınJ.n uy[!.u"t$.n~ını:t. ilişkin 

ödüllerin B.lınnw.sı, 
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-İş çevresinin iyi leştir i lınesi iq-in tririşimlerde bult.mutrııcı~s.ı. 

Örneğin, iş sürecinin yeniden ku.rulmcı.sı, Eı.rcı.ç ve gereg1erin iyi

leşti.ri lrnesi, işten scı.ğhmcın d'oyum.un ve i Ştıören güdü'lerıresini arl

t:ıre.ce.k sosye.l etkin1ik1l.erin düz:enlenmesi, 

-sosyı:tl sorumluılı:ı:klEJ.rJL. olı:ın endüs."ftxriyet i1işkile:rrdeki diğer 

&.~ıkle.rncı.le.r. Örneğin, ı:tlı.kcr-l.i.'ll'ITI v~ buna. benzer işgören sorun le.rı

na. i ıişkin bir wn.üm:ün kurulrr.ı.r:ı.s:t. 

e) T'Ql? lurrrlcı. t1-.klf.:L~ 

1 j} S'0sya.l etkinlikler;-

;tç_e:t:_iği: 

-Bir te.kırn s·os·ye.l fe.e.liyetlerin desteklenmesi için naki-t., 

mcı.t ya. de işp.:örenterin ze.men lı:ı~rın:ı: t:tyı:rraı:ı.lı:ı.rını:ı. ya.rdırı:ı.eı olun- -

mcı.rrı., 

-İşletmenin yer e1:.d.ığJı çeVTede sos·y~ü fe.a:liyetlere kcı.tılrrıEt-

1: cı.:r :m a.:r:1Ml ır ı 'li.ına.g.:t., 

-ö~en9i lerin ycı.'Zf. tı:ı.til1.erinde ycı. da: ycı.:rıro. e:ün olı:ı.rcı-k işe 

e.lf,.pme.le.rJı.. 

!ç:eriğine G irme:tenler-: 

-İşletmenin y::ı.rcı-.r:tn8: her hangi bi:rt ya.san:nn çıkı:ı.rılru.e.sı için 

y:::ı:~l.lcı.n gi~li fı:ı.e.liyetter. 

2·0) Sa.ğlıkla: İlgili Fe:e:liyetler;, 

İçeriği:, 

-Hı:tl.k sağlliğ:n. -pro·jelerin-e fincınsı:ıJ. ye.rdJ:.m lcı.rda: bulı..mu·lrna;s:ı,. 

-'F:ı.bbi ara:ştırraa.lcı.re. ya...rd:rradı;r. bu lunulrae;s-:n., 

-sa.ğlığı.=t i l:.işkin bi lginin to-p tume. dı:ı.ğı tJJ.trncıs·:n. • 
. -

21}: Eğit im ve· SG.nc.rtr.;, 

İç;eriği: 

-Eğitim.,. sEıne.if ve tı:ı.rihlle i1gi1i to-pluTu·Itlcıra. nı:ı.kiit, m:a.l 

ye. d'a. işgören· h.iZ1lletleri biçiminde kcı.tkı lardı:ı. bulunu.ll.rna.s:ı.. ö:ım.e

ğin, kı:ı.dın ya, dı:ı. ekonomik ba.kJJrrııd·ı:ı.n gü'gsüz: ke.lm:tş kimseler gib:i 

öze 1 dururnla.rı olc::ı.n bireyll.ere eğitsel :prcrgr8.rtılEırJJn sa.ğlenrns.s::n.,. 

-Eğit-sel konferı:ıns·lı:ı.r, serninerler vre sı:ını:ı.t gösteri lerinin; 

finMse.l o-lcı.rcı.k desteklenmesi, 

-okul lerdaki öğrenei te:re türlü eğitsel prcrgra.rnle.rın s~.ğt~sll... 
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İçeriğille G irrne.x_en te~: 

-Ürünlerin kı\l lleını lm~.s:ı.; konuS'l.md'~t ti.T.Rıeticilerin eği ti 1rnes:i~ 

22) S'G-ı:lyB.1 Fcı.cı.liyettere İlişkin Diğer Aqılt'tema.hlr;. 

İçeri_!i:_ 

-otı::ı.ğcınüs:tü d«l.'ğı:.t:l a-ltıylı::ı.rlct kc:ı.:trşı le.şrn:J:.ş kimselere ya.rdımd8• 

bu lunulm8.s:ıı, 

-.ıt<r:ll.kla ilişki lerde herh.8ngi bir ödül ün ı:ı.lJJnmı::ı.s:n., 

··-VEtkı:flJ.ı::ırın fin8nsı:ı.l olcı.rcı.k desteklenmesi,. 

-Diğer- ÖZ'e I top lumscı.t pr·o·jelerin ve ertkin likl.erin ( sözgeli şi~ 

iştetmanin pa.rklermın·J h.a.lkı:ı: a.çJ.:lrııcı.s:n .• 

f} Ürünler 
.-

23) Güv-enlilt;. 

İç;eriği: 

-Ürünlerin ger-ekli güVBn·lik s-ttt.nde..T't'le.rJ:ınC\ uygun otduğımaı 

J~iişkin 8.çıklı::ı.nıB-l8r; 

-Ürünle,ıri dı::ıh1:1. güvenlikli ya.prua.ıt. Ôtmeğinıı. yımp::Jına: d~,ye.n:ı:.k-

1ı ürünlerin r-eliştirilmesi,. 

-İşletr.ıede ü.rühün güvenliğini inceleyecelt bir komiteninı 

k:ııru.lm8.S1, 

-Ürün p:üvenliğine i lişkin 8r8.ştırm8.l8.rın geliştirilmesi,. 

-Ürünlerin h8.zırJıaur~tf:t=ı:ıı. vıe ü.ıreti1ruesmde i leri düz:eydeki 

sürBq terin ku lleını l.:m8.s:ıı., 

İ_ç_eriğine .G irrneyen ler: 

-Asıl f8-ctliyet· konusu mv.lll.f.l:T:ın g'Uvenlig~ni -a-o.i;l:.cı.;y~·n t.."--..·t. ... -.;;ı 

ve gereçlerin üretilmesi oTE.t.n işletmelere-e ,;yl'ltp-.ı l..Nr- bu konudaki 

~·<Jıltl811\8.1.ı:ı.r. 

24) ürfuı lelri.n Kull8nJJ..lın8.SJ.ndetn DG.ğE.t.n Kirlenmenin .b:~a.'t:tJ.1.t~;s:ı:.ı ı 

İç:erigit 

-İşletmenin ürettiği ürünler'in kull8n:ıı..traC\S:ıı. s-onucu• ert8,yeı 

gıken kirle1hci unsı..ı:rlE.tr:ın 8.za.t tı lme.s:ı. konusundeıki 913-beı.lE.t.:r • 

Sözgellişi, kirlenmenin 8.zcı.1tı trn.Eı.s:ı: ig-in: ürün emb€l1.a.j:ıınd8. yc=ı.plllen. 

bir tcı.kırn değiı]iklikle:ıı". 

_İ([eriğine· G irmex.e,nler-:. 

-Kirletiro.i önleyiei ~.ç ve gere-glerin ye:l.];umlı. &sl.1 ..feali.y'e't 
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konusu: oh~.n işletm.ele:rin ye.:pt:ı:.klcı.r:ı: iyileştirmeler ve geli~~~ 

me ler. 

25 )' Ürün·le İl~ i li Diğer Aç~~.ltle.rn.e.leT; 

İçeriği: 

·-Ürünün tüketiciye yöneı-· ~ ole.rcı.Jt· etiket:lenmesi, 

-üründeki h.cı.llt fl:gl.lsından :yf .. p:::;lan yeni gelişmelerin a.çl.;k.lı:ı.nyı-

·-İşletme· tEı.rB.f:tnd'8.n fincınse edi le:rr toplumun sorunlarınını 

çöwrnüne yönelmiş e.r8.ı;;ıt:ı::rrn.e.1o.::..~ (enerji ile ilgili cı.rcı.ştırrı:ı.cı.lı:ıorien 

b·~ke.. Bk2'i:. 7. ::tl "tt: ba.şl::t.lt •. } ~-

-İşletmenin tüketicilere kç·,_rş:ıı sorumtu:l!.uğu.nun te.rt::uşılına:ıs,J!.. 

Soztge.lişi, tüket;ici lerin s-o:rn:.;. lc.:r:n.ylcı. ilgi li bir- b ölümün kuru ı.,.. 

fiUlls;'.li.' 

-TUket-icileri ilgilendir:·J. bllgilerin güvenilirliği ve e"t.Q:e 

.il:.ebi 'ti:rli 1.iğine, i lişkin r:·::· ,:;T.c,.:·oc:ı.lcı.r:ıın l:l:g:ı;klçınrn.B-s:ı. 7. 

-İşletme rekl8ml8rının cı.~,~-_t..:'LlNğü' ve, hB.ltkeniyet stendE~:ıriflfEI:r~e: 

lişkin· -po li t iks.b:ırın e:ç-ıklo:::nı8o 2 ~ 

-İşletm~ :reklE~rn lcır:tndfl iı{l. c:ne:n konularm top lurn.ecı• benims.&llifir 

gini doğrı.:ı.1e.yı:ı.cEtk yı:ı:y:ıınılerın r<;,::;-teri lmes·i .. 

g} Sosyı:ı.l Sorıı.mluılt$B:; .İ]),G~cjp:_D'iğer Aç-:rıltl~eı.lı:ı::ı;: 

2 6 J D·iğ;e~ Aplth:um:ı.'ta:r-; 
İgeriğ:i: 

-İlk a.lt::ıi. (A-F} bcı.şl:ığ!111 r: J.·:-rtıeyen sosye.1. eylt;ml~~) ve- kaJat\1 

ilgilerini gö~eten komitelerhı lcıJ.:ru'tmı:ı.s:ıı.,_ 

-İl.lt a.ltı grubf!. p:i:rrneyen f0:w.t s-osye.l eorumtı~ıu~~ '-,.r~e: 
·'!/ 

getirilmesinden ks.zı:ı.nı lan· ödi.H le:!:~, 

-Yı:ı.scı. tı:ı.s'e:r:l!leı.r:ı:. :ıtonusundc,. o.sv:lete ve digEnr 1\g:±.'J.i grt\plare: . ~·~ 

-ı,erilen gönüllü göTü.şlery 

içeriğine Gi:rmeyenler: 

-s·i73-sa:l i<;erikli t0bi t:~ıx·:.::: ~'Tı_;:ıı·':\.r::ı:: • 
.. -

27·} EJt· Bilgi; 

.!çeriği: 

-Y1ılll:rill: rçı.:poxla.:ı:·d.e. işleti,--:1 ::;c-ı i-: s-o-s.yı:tl soruf!1luluJ:f e~\erq..}~:rine: 

i lişkin e lt ycı:ymlB-:rB- yo ll.le.mcı. '· :oı..:: Jcı. bu.lı.Jnu·lra.B.B'ı .. 
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Deısrnon<f Me. cm,m işletmenin s;osya.'t başarısının il€! ili oldüğv 

al8nı öz:et: bir biçimde s.şa.ğıdB.ki gibi t·oy1ifUI11l!.Ştw.{28}: 

a.} Qevre 
- T 

ıtı;ı:r.} l!!ndü.sitriye'r s.üreçte kirlenmenin denetii'Tl'i. 

bb} Çevresel riskl~?r:in 8-Z"B.ltılma.s:ı:. için üretirnde yeni yön-

temlerin e.rB-ıJtırılrn.B.s:ıı. 

cc) Denize kıyılcıx·ının korunması. 

d'd') Enerji te.sa.rruf\tı. 

Je) Harrırn·e.dd"elerin, korunrııt:ı.Sli ve kull~:t:lan fa.ks:tr yeniden ü:ıre

ttrı:ıl en geç l..:vi le bi leçe:k rna.11a.rın top lanrııB.s::n.. 

ff) Ç'evx-e·sel korunrrıs.yB. i'Rişkin: özel ve devlLet: eyllerulerinin; 

d< Jteklenrn.Elilıi •. 

b)' İşg ören. ler 

acı.) Eğit ira pragra.rrı la.rli • 

bb} Eği tirn:le i 1lt!ili s.rEt<; ve gere·çt.er. 

cc)' Sa:ğll:ıı.k ve güvenl:ik h.i2'l!1letleri .. 

ad} Emeklilik öderae1eri. 

ee J Tı:ı:ti ller. 

ff} Ekonooik bElkırnden güçsÜZ'· ka.lrn:!:ı.ş kimselerin işe a:lJinlile:ları. 

gg) Ka.dın l8rın iı;:ıe s.1ll!nrns.le:n. 

Yıl-ı) İşçi sendiks.la1:'l. v·e işç-i dernekll3ri .. 

c}. Ürünller 

as.) Ürünleri kl1llBnenla.:rJ:.n güvenliğinin göz:lerrı:lenrnes:i .. 

bb} T'oplurn. ç::ı:Jtarla.rınde: ge"lişrııeler. 

cc) Tüketic i sorun le.rıne: i1lişk:in· hv:rceın.e.lar. 

, •l )' J'op tum: ve- d _iğer ]._eı-i ,_ 

eıı::t). Va.k:ı;flB-1:'8., scıne.t: d'erneklerine, sıpcm klü:pl:erine ve ben:zıeri 

f!- ibi kurum te.r8. ys:pı lan• yardım lax. 

bb} İşgören ler :in sosys.l fı::ı:a1iyetlere kBtılrne.laxının· desteklen-

rnes·i., 

eel Çevre hn1Lk:li i'te ilişkile:rr. 

(28)' DeamQ.nci Mc. coı~B, Sorrıe Guirl'e'tin-es· On·Soe,üt\ Acc~tin-g· jp 
!:!..&• A<ıı<ıHDUntff.ı.rcx ~ April-1978,. s. 51. 
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dd) Dcv1 et kornisyonlrı.rın::ı ve ~r:ı.lk selttörv f'88.liyet1er:i.ne '· ·· · 

kr:ıtılrnA..k. 

2. Sosyrıl Bpı::ıçırının Ölçürn1enmesinde Kriterler 

Sosysl 1);ıı::ıçıra.nın ölçUrnlenr:ıosinde renel kB.oııl p-örr,üı::ı rnuloıF.ı.se

be prens j_!.)j O lrt!81"tlf.I.S1n:::t k:;orr.ıın 11 kO~llllı:ırcı (':ör o rJ eei~cbi l ir li lik" 

( 'i.ı'l ,,, . ı . l':t ) kl. l • ( q) . c~,1)J. ı:. y R'ore. 1.oır 2_ • 

)lçUrnlcrnc ı:ı.rı:ıç ve süreç 1 erj.nj.n etkin dU~en lenrnesiyle ilp:j.li 

y2rcırlı !:ıir kriter r:l0moti ABT t[1rçı:fından sEılık verilrncktedir{30): 

"l) Kr:ırrıt'V.:ır:::ı ıı::ıık tuteıoF.~k ye .. r::ırlı bir "t'C"ıbor o lını=ısı (Yö

netictlcr için ypıpmr:ık yp.. d::ı yr:ıpn:ıı=ırn<:1k, i.f"'{"örenler için k::ı.'bl~1 

ctınok yD. d.8 etmeınek9 tüketjciler içj.n ürünleri sr:ttın ::ı.lm::ı.k 

VF.!· d::ı. f.l.lm::ı.ı1'l8k 7 orteıklt=ır için yeni pı:ıy sonetleri settın filmcık 

yr;ı. dcı ollerindekini sEıt'l.'rı.k, çcvro l.lız,rı:ıçı.nl::ı.rı için i~lotr:.ı.eyi 

ko ll::ırn:;ık ye. o cı. kcı.rsı lerıncı. e.lrnı:ı.k, y8s:::ı yf!.pıcıla.rı iç in j.!!ılet

meyi denetim ::ıltın::ı r:ı.18.c8k YEısr=ılEırırı çıkerı lrn8.sını istemok 

; ;:ı d çı tstoi":ıemek k::ır::ırlı:ı.rı ~ibi.), 

2) Son:ıvt, 

3) Güvenebilir ve yinolenübilir, 

4) Geniı::: ksbııl ,"'örrı:ıü~, 

5) Sosyrı.l b8skılrrt'tı kcı:r;•f!ılık olF.t.lJl.1mesi, 

6) Uy,rru lF.ını::ıbi 1 ir, 

7) )\ficolikse l, 

8) Yetot"li potcınsiye1 eylem.lerj. tr:ırrı olflt'Bk kı:ıpse-ı.mf!sı, 

9) f18ksirauıu bilo·iyi. sunrot'lsı, 

lO) Sosyı:ıl il['i 8l8nl0rının i~letrt:le içj.nd.e ye:rloştirj.l

rnelerinde etkin olmcısı, 

ll) VEtrsflyımlPrın ve tohn:dn lerjn r:östcri lınesl {Böylece, 

( 29) Robert h. AJIT!>Jı.$SON, _§g_ç)~l.E..es-ec-nsj.,~i.l.itı: Acc~l?~.J!:lf.: ... W!J.Eı~ 
to I~el:f?~t:..Q.~~n_cLJio~ Go st Eınd Mana.r·ero.e11t, Se-ptember-rOctober-
1976, s. 35 • 

. ('30) Cl;:ı,rk c. ABT, Hcın8.:{''_:i:. .. n..E..1.~.Jlosl!.JlY_Pı....~.Ş.R<2!1~l.blq_.o.2:.r.:e9.!,.8;.tio..a: 
N,P!t! ... .l,c~o.!!\JHW: .~o~l$ .... Oaı-~ett L$C't'\ll"e De\1V'LTeıt ~t Cel~bi$. 
Grf'.duı:lte Scl1ool of J1tls:i.ness, jr-ı.nu~ry .... l973, s.6:ANDERSON, s.)5. 
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rını::ılist kendj.sinin B.t'F.IÇ ve ,"'ereçlerini de ö1çi5rn1ern.cde kıı.lhı.

nr.ıbi1i.r.)9 

12) Uzrı:ıcın kisilere ve yr:ı.nsız ,r:rörü~lere tçııu olcı.rcık yer 

veril:uesi, 

13) Herkesin rr-ıl-ıcıtlıklı;ı F.ı.nlcıynbileceği bir biçi.rade yelın 

O lro.f.l.S ı. 11 
( 31) • 

3. Sosyı:=ıl T!IF.ıliyctlor 

ESTES, aosycıl rn8liyotleri; "İçsel ve dı~sr:ıl, ekonomik vo ekc-

~cn:ıik olro.EJ.y:.:ın, tc-plvı1Je yı:=ı d.~ı top1ur:mn h.erl-ıcın"'i bir üyesine yük-
1.enen roDliyet, özveri Y8 d.ı:=ı. ı.cı.r8rlcırdır. Sosy8l rnıliyotler öden• 

:Jeyon ze.rı:ırle.r: (Hc:ı.v8 ki.rlcmmes i Pibi) k::ıdcır, öden on özveriler3. 

(Kııll8nıl:.:ın vo kr-ır~nlı[hnd8 öt3oı"c1do bıılunıJlcı.n irır:·örcn "ıizrtıotlcri 

·~:ibi)~ to rı lı.vncı 1)ir yı;:ır:.:ır sa.{!:l:::ı.d ıı~ı en 1cırodB. rwrı tu tu le.n öd ome

leri içerir." biçirni.ndo teınıral8111H?tır(32). 

EST:ı:.;s,1o ::-röre 1 1-ıorl-ıc-ınp-i bir ö.r~ütün s0rurcı.lu cld1.ığu sosy8.l rıw

liyot ler in içeriği 8öyled tr( 33) ~ 

"1) Kullı:ını l8n insrı.n {"ücü hizmetleri- Uyrrı.m d.e?'!.cr ölçUsi5nün 

fırst:ı.t ın.çı.l iyeti c lrJcısını::ı. kı:ı.rsın, :".'one lli.kle öCI en en rniktcl.l"' tizo

rind.en değerlenir. Söyle ki 1 ktıll;=ını lrın insı:ı.n {'fÜCÜ 1-:d.zıtıetlerinin 

ıo.Elliyotif ı:ı1tornr:ıtif istj.l-ıclı;ırn ve t:lj}";er fcı.cıliyetlcrdc elde ed.eoi~: 

1 ecekleri y[ırrı.rl<ırl8 ( fırscıt rnr:ıliyotj_) 2,cllfi .Q_e d8"ıe. i.Y.i .. -~.f!JL~'"2;

bilir. Amrı. bu biçjm.de ı1csı::ı:plP.mı:ının birtı;ıkım. .~..!J-,.!-ıklcı.:t,ı vcırdır: 

En d eğcrlj. f.ll tcnne.t if l-üoz.rt"tct nedir? Bu lı i~ınctin dof.:cri. nod i.r? Eğer 

ifll ct ra o j.srrören leri i st il-ıClcın etr.ıero.iş:· o lStıyr:l ı, türn işr:öron ler çı:ı~ 

lısıyor olı:ıbilccckler rrıiydi?"P'ibi sorulEı.rın y8nıtlı:ı.nrof'tsı r~erekir. 

(31} Sosyr:ıl bF.ı~r-ı.rının ölçürJ.lcnmesindeki kriterler, i.lp-ili t;:ır::.ıf
lorın i lır.ri elEı.n lcırı ı:ı.çısınC!B.n d cı tıP. ı:ı.yrintı.lı bir biç iıı:ıde 
EK-l'de rröste.rilrnüıtir. 

{ 32) ES TES, 00_!J2C:.t:'!~~ e.·.·. •.x. s. 92. 

( 33) Re.lp~ W. ES TES, A_Ç_~retı ... epsj.ye ,2.2.,;r..EoretE? .. J?.2rii~l R_çps~rtj!}J:: 
!fo.d_ç_lv Tl:ıe Feder;;:ı.l Accountcıntr Deceıı:ıber-1974, s. 29. 
Af!.OJ:lliSON. s. 36-37. 

'·· 
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Bu sorulcırın yc:ınıtlPrı iı:?sizlik dUzeyi~ teknolojik :"!eli~rneler ve 

kDltUrel de~i~rneler vb~. etkenler Bltınd~ önemli ferklılıklBr . ~ 

röstcri.r. f.IIGdern. ki~ bu tür ölçiller (sorule-r-) çok Ü3Zlfl. soyutluk 

~östermektedi:r~ o hr.ılde; i$:'7ören l-l.izmctlerini yfllın bir biçimde 

onl;:ı.rf.l yı::ı-pı lBn ödemeler üzerinden d.oğerlem.ek en ro.ı.:ıntıksı.:ı.l yol

dur. 

2) HBrn.m8ddo SEltın ;;ı.lışlEırı- S ;;ı tın ı.:ılro.8 fiy;;ı.tı nyr:ı.m o 1rnF.lsıncı 

kcı.-r s ın, P.ene lli.kle fırs8.t !1J.ı.:ı.1 iyet i üzerinden cı oğerlenir. Şöyle 

ki, .. kullrınılı.:ı.n h.ı.:ımrn8ddelerin türüne {!.Öre kıscı ve uzı..ın dönertl içe._ 

'~·i.sindo ikı.:ı.me edi lebi.lmesi olr-ı.sıet.ır. Bunun sonucu olcı.rı:ık, kul-

/Bnılcın l-lı.:ırr.ı.ms.ddelerin f.l.ltern:::ı.tif mBliyetinin (fırsı:ıt roeı.liyeti) 

.:.loğr1.l_ok,rsık kestirilmesi .o:üçtür. Bundan ötürü, ktıllı:ınılsn hı:ı.rn• .. 
ı.v:ıdde lerjn kı sEl dönem değü~im fiys.tlı;ı.rındı;ı.n tB.hnıl.ni ür et i. c i 

ı·ı:ı.ntının çıkı:ırı lrr.ı.ı:ısı ile bı.:ı.lı..ını:ın bir değerle d.eğerlonillesi dı;ıJ~s.;.. 

J.o.b._ru sor12~:.ç '!:.O:r:i~-L.P..:rı:ı.ti~ b.ir yı:ıklfışım olı:ıbilir(35). :Dulı.mı:ın 
r]eğor tekr8r yerine konulı:ııncıyı;ı.n hs.ıurnsddeler için de bir düz.elt

me pByını içermelidir. 

3) Binı:ı vo dc1ni-rbı;~.ş s rı tın cı lı~l:::ı.rı- Du tür ı.msurlBrın yı;ırı;ı.r

lı lıklFırı sı:ıtı.n fl.lı.nclıklBrındcı toplum fl.çısınds.n bi.:r kı;ıyıptır. 

Bı.:tnc1çı.n vtürü, :;ırılQrtisn:ıft.nlt:ı. d.eğil9 d.eği.sıirtı. fiycı.tlrırı ile yB.nsıtıl• 

r::ı8lıd.ı.rl8.r. 

4) Kullcı.nı lı:ı.n diğer rncıllcı.r ve ı:ırs.çlcı.r- Ört~üt t8.rcı.fınds.n her

h8.n,ni bir ödero.edo bu lı.:ı.nro.cı.ksızın e ld.e edilen rns.lls.rı içerir. Ör

neğin denizlerde eidE!ı·edilen ürünler. 

5) Topl1Fa.d8ki di.,~:er ki•uselcrden t8hsi le.tlBr- Bunlcır sosyrıl 

mBliyetlerdir. Çünkü~ bu tür s8tın cılro.8 her"ıı:;ı.np:i bir scıtın o.lıncı 

r:ücünü yön lend iri c i o lçı.bi lcce[?:inden 9 bi.r yflıitcı.rd.Bn vcı.zJ)'eçmedir 

ve mcıl v53 hiz~etlere kcı.r$ı ene:el olcı.rs.k tutulrns.ıncı.sı ıo:ereki't'. 

6) Çevresel ZFtrBr- İRlctrnenin eylemleri. yr;ı d.cı ycıpro.ı;ısı ;'!ereken 

yükürvı.lülükleri yerine p:etirro.emosinden ötürü ortcı.ys çıkcın yo,-r-cır 

kcıybı üzorjn~on ölçülür. 

-~----------------' 
( 3l<-) ESTES 9 Cor,.Eorı:ıj;e •• ~ s. lOG lOl. 

(35) ESTES, C~çı~~-!.' s. 100,101. 
\ 
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7) İşbc:ı.şınde.ki y8.r8.l8.nrm:ı.la.r ve 1-ıe.ste.la.nmc:ı.le.r- En iyi biçimde 
ı 

yitit'ilen hizmetlerin değerleri. ola.r8k 1-ıese.ple.n.mı:ı.lıdır. 

8) Y8.rerl8.nılen ke.rnu hizmetleri ve ere.çle.rı- Bunl8.r,polis, 

itfc:ı.iye,. ke.r8yollerı, h.c:ı.lk p8.rkle.rım.ı içerir. İlk e.ğızde.,. hı.ı. h:La

raet v·e Et.re.çlHr için ödenen ver;?:iler ile ölçülebilirler.Sonu.nde., 

hizmetlerin ye.re.rlı lıklcı.rı i le ölçülmelidirler. 

9) Gerçekleşen diğer rnfl.liyetler- Birts.kırn siy8.S8.l rüşvetler

den ötürü; to"P.lurnun, fiy8.tl8.rın dondurulm8.sı, ycı.seı.la.ttın yozle.ş

trrılro.a.sı ve bunle.ro benz.er zercırle.re. u·ğxama.eı•'' 

Sosye.l r/Ia.liyetler, finEınsr=ı.l rB-porlıtrde. üretilen ro.8.llerın rna.

liyetind.e yer e.lıue.yen rı:ı.Hliyetlerdir.Bu ıue.liyetler, ekonoro.ik sis4o' 

ferrıin sosye.l be.şe.rısını ve etkinliiğini uzun dönernde yüksek bir 

Juzeye {!etirilmesi e.ro.e.cıylçı. kıse. dönernde kB.tlNlı lrn:ı.ş rne.liyetlex-

}ir(36). 

Sosye.l yBrB.rle..r; "İçsel ve Dışse.l, ekonomik Ye -eken.ornik ol

rnı:tyen, to-pluma. ye. de. toptlnı:ı.un herhane:ibi.r üyesine se.ğle.nmış ye.

rerlB.rd.ır ( 37) • 11 

ESTES' e rröre 1-ıerhı::ınrr.ibir i$letrnenin ürettiği sosycı.l yere.rle.r 

şu.n lfl.rı iç erir( 38) : 

"l) Se.ğle.nen rnı:ı.l ve hizrııetler-· Tekel durı.~lı::ırı için o.ü.zelt

melerin gerekli o 18-bi lrııesine kl:lrşın, p:enel1.ikle se.tım:ılrııe. fiyfl.t

ları iJzerind.en değerlenirler. 

2) To-plumun diğer "Liye lerine ya:pı l~n ödemeler-· Toplıvnı'n de

ği~ik kesi~le:rin kullr:ındıklr:ırı rnnl ve hizmetler içit~ ödemelerde 

bulu.ndukçe.
1
- işletmeler de bu kiraselere y~rla.:r .sağl.e-ı:-ler. Bu 7 

işgören ler in ücretlerini j,çerir. 

(36) EPSTEIN,!~1BIN end WEISS, s. 173• 

( 37) ES TES ," C O!JLO~~-t ~-~-··.:.., s. 92 • 

(38) ESTES, !. p_o_~..P.:r..e.J:ı:eE:s_i.v:e_._._!.;.sı.?9; ./liDlF.RSON, .S~ÇI-9_i...e~l __ R_e_s_p_Q!!~ 
!?..i?J...li 1;~" s. 36. 

. .. ........ 
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3) İ~p.:örenlere s8.ğli1nt=ın 1-.ıizrnetler-Bunlfl.r; sosyEı.l ye.rdırnle.r, 

~• ~~'tt{m.~i~fzrlıetleri ve iMveren ler in işp.ö:renlere sağlEı.dıkları di

ğer: h.izrııetleri ve yEı.rdırnlı=ı:rı içerir. örneğin,· kcı.fetEı.ry~la.r ve 

-pEı.rk yerleri. 

· 4) Çevredeki ,~elişrneler- İşletmenin yera.ldığı çevredeki do~:. 

ğa.l rüzelliklerin korımrncı.sı ve ttüzel..leşti.ri lr:ıesi. 

5) Üçüncü şcı.hıslEı.rı:ı. işp:ören zcı.m.anının a.yırı lm.cı.sı- Gerekli 

öze{Likleri ta.şıyı:ın kirıısih ler in işletmeye ~ı.lınrna.dıkle:rı iç in or

t ı-o. çık8n rna.liyet ile en iyi bir biçimde ölçülü~. Bu, ödenen 

üct:<e.tlerd.en ı=ı.şı:ı.ğı yı:ı da. yuke.rı o lı:ı.bi lir. Arı:ı.d.t=ı.ki fs.rk, yı.:tka.rıdcı.

H;5 üçüncü bcı.slık içinde lı.es8:phı.ncı.bilir. 

6) Arrı.ç ve geret;lerin sıınulmı:ı.sı- Kullanan öre-:Utlerin başka. 

yoı.rlerden kit'ı=ı.h:ınrrıE~.lrı.rı dı,runıvnda. ödeyecekleri mikte.r ile değer

ıcnir. 

7) SB.ğl8n8n diğer hizmetler- nunl..Eı.r, günlük dinlenme yerle~ .. · 

rinin mı:ı.liyetlerini, sineraa.lı:tr ve y8.yınleı.rın::. reklcırrı. değerleri

ni B$Bn kısnıını oluşturan ro.cıliyetlerine a.cı.yı:ınır." 

SosyB.l yı:ı . .ra.rla.r fina.nsB.l rcı:porlı:ı.rd.8. p.:örülrneyen ve ür et i lerı 

:·cıcı1la.t' sonu.cu d.oğsn yı:ı.ra.:rle.rı içerir. {?rtl;fğin, işletmenin knllan-

1ığı s11la.rın be.lıklB.r iç in ye.re.t'lı maddeler tı:ı.~ıme.sı durumundEı. 

'Jun la.rın işletme yı:ı.kınınd[ln ;rıı:eçen ake.rsulı:ı.rla. d.enize e.krn.e.sı ( 39) ~ 

(39) EPSTEIN, EPSTEIN 8nd WEISS, s .. 1.74. 
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:J. SOSYAL RAPORLAMANIN İŞLETME YÖNETİMİ İÇİNDEKİ BOYUTLARI 

L. Sosya.l 5orurııluluğa. İli~kin Eylemlerin Örgütlenınesi 

İşletmelerin çcı.ğda.ş örgüt ya.t;ıısında. sosy::ı.l sorur:ılulı.1k, hEtlk-
-

V i li~lri ler, tüketic m ve çevre korunma.sı gibi bölümlere yer 

v ;rilrnektedir. Yine, birçok büyük işletmeler sosy::ı.l n:ıulıa.sebeye. 

iiJşkin yöneticilere ra.stlcınılrna.kta.dıt'. Konulan be.şlık ne olur ... 

s-i:· olsı.:tn f.!erçekte yat;ıı lrın, sosyı:ıl sorurlüuluk eylemlerinin örgüt-

1 c·ıdirilmesidir. Sosye.l sorvm.luluklı:ırm örgütlanınesi deyimi , 

C'r :rütsel ycı.pı içinde sosycı.l sorıvn.luluğun yürütümü ic)~ gerekli 

_)1ım işlemlerin ve süreçlerin bir s.ra.ye. getirilmesi eylern:inJ. 

o.ıla.tır(l). 

İ~letrnenin sosycı.l po li t ik8-lr:ı.rının ve por@gramla.rının sa.ğlık--

\ı 1Jir değerlemesini ycı.pcı.bilınek için. öncelikle sosy8.l sor,ın-

·; uluk işlevinin işletme iç :inde yerleşterilmesi gerekir. Sosyf.'l.l 

~orum lu luk işletmenin y8.lnız bir bölümünün i lrülendiği bir e.ıne.ç 

olrna.ktan çok. i~letrnenin tüm bölümlerinin il~ilendiği bir a.rna.ç 

olro:-e.k benimsenmelidir. Sosye.l sorl)rnlııluk i~le•i işletmenin di

ğer işlevleri gibi ele El.lını:p, değerlendirilmelidir. Yani, ör

güt işletrnenin sosye.l sorıı.rnb .. ıluk a.ma.çlerını h€lngi düzeyde kar-

şı la.m.a.ktcı. olduğunu belirlerneli.dir. Bunun için de örgütiin tc-plum 

ü3erindeki sosyal ve ekonom. ik etki lerini tenımla.ya.ce.k, ölçi.imleye-

cek gösterecek ve ra.porla.ya.ca-k: olan sosyı:ı.l muhasebeye gereksini-

rni va.rdır. 

( t) Me.rc ;ı. EPSTEIN. joenne B. EPSTEIN ~ Ee.rl .ıe.y WEISS ~- !._r,t!_:z:_q
ı:',,ction to Socia.l Account:inA: (J.ıOS Angeles, ca.liform.ie--1977), -...... ,-.. ·--· ...... ,.._ .... .,.... .. -~--- .... ______ ._., ... ~--.. .............. _,_.-s..~ 
s. 121. 
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A.. Sosy::ıl Sorura.luluk Eylemlerin irr Ör{t'Ut 1 enmesind e l1Et.Sf:UnBkla.r 

s.,syEJ.l scruraluluğf:l. ör:qoüt yı::ıpıs:ı i.çjnd.e yer verıneyi düşünen 

bir i~~ letm.onin bu i~levi b8.eyl8.tı:-kcn öncelikle p.:öız.önUnde tut

ması j5~ekert noktal~r aun1Brdır(2): 

1) Sosy8l sorurnlvluk için Et.rtıEt.çlt.ır ve yön s8:pt8n.rrı::ı.lıdır. Yö

notirıı ktırulu ü~letınenin hem. ekono"lik hem de sosya.l Etr.ıDçlcı.rı kf\.p:!' 

S8X,flil bir cı.çıkl[:l.mtıdt=t bulunrtı8lJ.dır(3). 

'" "\ .. 1.,·. Ozel bir aosys.l politikcı kurulu kurulrnEt.lıdır. En p..zın-

dEtlt 1-JeliıiHi bir yöneti.ci p:rubunun z81\lenı, scsyı.:'\1 politikcı.lEl:rın 

d.et;c..y-~endirilınesine 8.yrı ln:wlıdır. Bu kurul isıetmenin sosycıl 

poli·{ik8.sını biçirnlcnd1_rrn.ek ve ıw~!?'ttlcı.ı:ıcı.k ertl€\cıylf\ -politi.kfllEtrı 

be U. ı' 1 eıne li ve y0 1 pöstorıne lid ir. 

) ). Bir kişi i(lletr:ı.enin sosye.l po li t ike.sı i le p.örevlendiri ı

mc li ve işlevin ıtyl!un üılernesini sı:ı.ğlEt.yı::ıcrık biçimde keı.ynı::ı.kle.r 'f!J..Y

rı lr~>ıe,l.ıdır. Bu, işlevin ör[!tit ycı.pıatı içinde otu.ı-rı:u.:ı.sı ai;irecini 

b::ırıl o, tacB.ktır • 

.L.:) İ$letrnenin sosya.l sorvmlllltlğtl ve bı1ne. iliRkin h::ırc:::ı.mcı.lc:ı.r 

iç j ;ı [l.yrı bir bütçe )JE!.zırlPnmfl.ll.dır. 

S) İşletmenin hem işP-ören ZElrnı:ını lıern de fincınseı.l kcıtkl. be.kl.m

dcı.ı:: yerine r~etirrnesi {~ereken yijkümli.Hüklerin en çok ne.n:o:ı:i cı.lB.n

lcı.:r ~-:ı. olrnB.sı:hın ycırfl.rlı ve Br~u edj.lir oldnğunım cı.raştırı lması 

rre •>klid.ir. 

6) İsletme~j.n sosyı:ı.l -politikalcırı f!.çı lı:ı:rındcın işletmenin 

i·~\ .. 1do yer aldığı to-plurr.run öncelik verdiği konula.rı belirleraek rı.mı:ı.

c ı..! cB yönelik bir ı:ırtıstırrncı. ycı:pı 1rncı1ıdır. 

Ll) A.p.k., s. 122-124. 

(3) Robert IL ANDJ:!:RSONe .§.ociEı.JJesponsibilitX Acqot~t?n.e: Jiow to 
~.Sjirırted,_ CA :fı~8.p:ı:ı.zine, Sr..nte~.ber-1978, s •• r;-.,.; THE CANADIAN 
INSTITUTE OF CHARTEB.ED ACCOUNTA.I.'rrc, ~}o_ı_e W~_y~fuen enı3 How of 
Socüıl Responsibility: Accountj.np., Toronto-1978, s. 21. ---... ·-- --
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7) İı:?letrı:ıeni.n toplı.1rn üzerinde etki li olduğu Eı-l~nleı.r belj.r

lenrnelidir. Aynı ze.rn8nda.~·işletrne ile ilp:ili tEt.r8-flt:ı.r dE!. Et.çık ve 

seçik olerEt.k belirlenmelidir 

8) İ$letrnenin sosyEtl -protı:rBrnl::ırı d.eğerlenrne lid.ir. Bı1 d.eğe.r

lendirrne ler il=?letrnenin Etrncı.ç lcı.rı, ü:ılctpenin sosycı.l po li tikB.sı, ve 

top lwcn.ın önce lik verdil~i p.:ereks'l.noe ler le k:::ı..r~:l lı:ı.ştırı lrıw.lıd ır. 

9) Sosycı.l bcı.~cırının d eğ;erlen.ıncs ind~e ortEI.yE\ çıkı:ın bultn.lle.rın 

bir sonucu olercık; etkenlik dcğe:rlernesi t8.rnEı.rnl;p.nm8.lı, scsyEıl po

liti.kB r:ünün koşullcıriirı uyd1ırıılrn::ı.lı ve sosyz:,l progratrılardı:ı.ki 
öncr.:ıliklen yeniden düzenlenrnelidir. 

lO) İr-ıletr:le politikEıl::ırını yonid.~n düzenlernek ve plcınle.ıne.

Y8 yı;:ırdırucı o lm.Elk için P:erekli o lfl.n >yerlerde sosyr.l ve ekonomik 
' 

etki ô.e:?;erleruesi kullB.nı lmEllıdır. B1öylece, sosyeı.ı ·sorumluluk i$-·· 

lcıtinin iyileı::ıtirilrnesi, iı=ıletrıı.enin öncelik vereceği ı;:ı.lflnlcırın 

yclliden düzenlenmesi ve i.f1letrneni.n sosye.l politikEl-sının yeni bir 

yrı rı kı:ız8nrn8sı sürekli lik sElf:':l:::ıro.ı ş o lı:ıccı.ktır. 

Sosy::ıl iJUhı:ı.sebcnin t:ı:enol yönetim sistemi içinde olvrrtıırul

ı~ .-ısınd.cı. birto.kıru lJ:;ıs::ırıır:ı.khı.r söz konusudur. Bu bcı.scıJntıklB.r be.zı 

'J ıxrurnlcırdfl. yuk8rıdcı. 8Çıkl8n8n "sosycı.l mulı.eı.sebeye bEl.ŞlEI.rken g.öz

(jniJnde tı.ıtull!l.cısı :f'J'ereken noktcı.lcır" ile çekıı;:ıır f!Özükrııekted.ir. Bu, 

'TUtUn bir sosye.l soruro.luluk yönetj.ro.i prot':rDm:;ı.nın sosycı.l pro("

Tcırllcı.rın d.eğorlendirilrnesini ve sosyr:ı.l eunumluluk rnulı.cısebesini içer

'ıos i :o.e:rçeğindon do[l:rnrı.kta.dır. Bıınd.cın ötürü.:; sosyfl.l sorumluluğEı. 

i li~kin eylemlerin örır.rütlenrn.esindeki bcı.se.rnEıklcı.r, işletmenin 

sosycı.l politilw.lcırinın p:elü:-:tirilrnesi 9 uyp.:nlcınmf!.sı ve dti~e.nlen-

rJ.esi yönetimini kcıpscıyfl.n btitünleşik bir yı:ı.k\cıı?ım içinde dü~Uııül

raelid.ir(4). Bcışk8. bi.r 8.nlcıtımlcı., içsel ölçüru.:lerne ve derict'iro. sis-
I 

ternine 9 ör:ı:rütün e:enel bilgi sistemi ve plı::ınlrımeı· süreci' içinde ,. ·= 

' yer verilmelidir. Böylece, değişen ko~ullcır~ ve scsyeı.1 :~rreksi- , 

nimlere F.Öre örn:ütsel cımsçlcırd.B., ·uzun d.önern. '{)lMl8rd8. Ve ·k.ıse. 
. t 

dönem uyr:ı:nlrım8l8rd.8 (!üze lt me ler y:.:ıprncık o lcıncıklı o l.t=ı.cfl.ktır. S os-
,, i , 

yrıl b8ş<:ı.rıyı ölçümleme sistemi sosycı.l scırıunluluk eylem:le,:T'ini de 

( t,.) EPSTEIN, EPSTEil>~ . on d WEISS 9 s. 12 '1. 

.t 

i 
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içine ı'l-lcın ~.,.enif;llotj.lıni~ bir bütçe sistemin). içerm.elidi.r. "Böyle 

bir sl.sterı:ı.d.en yoksı1n ol~m bir yönetim; 

i) Örgütün prop.:rı:un rı.rne:ı.ç lflrınE!. u lEtşrnfl.sınde:ıki be.şEı.rıyı cleğer

lcyen.ıez, 

ii) Bfl-?F.lrıyı Y8!'8.r-rnPliyet t~meli··."üzerinden d.eğerleyerııez, 

iii) Üretj.len ycırfl.rl8.rı iyi le~tirrnek için yükür~lülükler 

düzeyinde ycı.prn8.sı :r-rereken yeni düzenlerneleri yapE!rnfl.z, 

iv) Sosycı.l yükümlü lUkler iç in e lveri~li o l~ın e.lrrıtı.şıklcır 

::ırrsınd8 Qj.r seçirn y:;ıpe.<18-Z, 

v) Sorun l8.r ort r:ıy<?ı ç ık8.r çı km. <?ı. ı: çözüm leycrnez, 

vi) Öre:ütsel öncelikleri ı:ı.kıllıc8. sırcı.y8 koy8ru8.z{5). 

: osy81 sorurnluluklcı.r8 i liRki.n eylemlerin örr~i..itlenn.ıesindeki 

b::ı.s:::.-ı.cıklEtrı 8Şcı}?.:ıdcı.ki ,c-j_bi özetleyebilirj_z,(6). 

; 1.1\,Sf.ı.tl/ıl( l: SOJ?..lflJ sorrvo.lu luk propr8m lcı.rı v ... e .. so~ . ..l _li!,uiJ;.ı:ısel;?_2 

!!Q..!1;~:j i_ç,in cın..s,ç__lcı~~2-!L-sSP~t8!L~t Sosy8.l ro.ı~h<?ı.sebe sürec jni ocışla.t

rno.d~~ı önce, sosycı l pror~rtırnler iç in f.l1U8-Ç lr:ırın tcı~irn lcının8Sı r'crckir. 

AmB~lı.::ı.r ı::ıçık ve seçik bc:li.rlo:rFJ.:;:den sosyBl brış;;ı.rı ölçvro.leneruez. 

Arnnçlı::ı.rın sı:ıpt<?ınrn.ı::ı.sınd,e. i~letr,le sosye.l -prorr.rı:uulcır ile neleri 

Y8 !'fi'lıBk j,sted.iğin i bel irleyecet:t i.r. Arr.ı.Dç l<?ı.rın S8ptcı.ni1JB.sı işlerıli 
' 

i ı-~, scsyff.l. scrt,liiı.lı.ll.t.lk sürecini 1rönctecek üst b8sfl.rnek yönet j~ci-

lr:d. ilp.:ilenir. 

Arn0çlı:ı-r lıem. rı:e:mel 1-ıonJ de özel ve 8.yrıntı lı olcı.rB.k tı:ınıınlı:ın

f"''JıLıdı:r. Arı:wçler P:enir-~ ol:;ı-rp.k sı::ıptrınırken, ekcnt'rnik ve sosy8l 

··- -·-----·--
·~5) lhchetel P. CERISANO, SMS~ Soci.ı:ıl Iıi~st::_~rrıent Sl!_stcraf'Ş._ t:_or j;he 

1!.!?~1!_.e4 A Pretc.i_ione:r's Preview 1. CPA, MF.ıy-1974, s. 27. 

:6) RPSTEIN, EPSTEI:tl. and WEISS, s. 121-130.; AMERICAN INSTITUTE 
OF CERTIFIED PlD1LIC ACCOUNTANTS, ~le8.sıı.:_ren:ıen,:t_ ot-: ç_~l:':gorrıt.e 
.§..<lç •• :L~.l..J>..§J':fo.rrn811Ç_~, (New Yo.rk-1977) ,s. 195-216. ; Robert H. 
ANDERSON • .§_çıciE~.l y~sJ!onsibilit_,y A;cco_y~_ntmp.~ jl,Q..w .to ... s.~t_S,iaxted, 
OA ~:1a~eızineı· Septernber....;l978, s. 47-50. 
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yc.;nıeri a.kle. uygun(rı:-.syonel) ve uyum iç.in.de olıru:ı.lıdır. Bu da aıt
c:-~~ 
ca.lf; ekonomik a.ıuaçla.rın sosyal beskı ta.rı ve sınır,8J118.la.rı, sosyal 

8J'Ilfi.Ç la.rın d.a ekonomik ba.skı lEtrı ve sınırta.ıua.ları te.nı.malE\.t'ıyle. 

olasıdır. Böy,ece. işletmenin ~~aç~rın~ en akılcı bir biç~de 

se.pt::ındığı ve y~.ra.rlı olduğu l.lZl.Ul dönernde göri.ilebilecektir(7). 

[ASMiAK ___ ?J __ Ş_~_s]{_a..;_l_.J!.~;:!~'!tlt.!.l~, P.,r~~.!!D-.. la.r~ıp~a.ntftrip._Jıı l,E'ı·-

;pı lf!f1:E.!J.BU basa.makta. ştınlar incelenebilir; 

-İşletmenin finansal kB.tkısı, 

-İşletmenin işgücü ze.ın.Eını kfl.tkısı, ·· : ··: .:: ;· : ·.üi:-:'1. :! ~·,·:·UcU •t.: ·::.:ı..ı~.ı 

-Sosyt:tl ı;ı.m2.ç lı ir-ı lotitl.e -proı~ra.ru lerı. 

Am~.ç lfl.t' Sftpt8ndıktEın sonra, bir işletme sosya. ı sorurn lult.ıll 

a.l_;.uunda. yEı.ptığı h.EJ.lih.Eı.zırdEı.ki eyleınlerjni be lirlcyebi lr11ck için, 

tü,.,.ı bölüm. leri ve işpörenleri ka.psEı.yen bir :fulceleıue ya.pma.lıdır.: < 

Bc1. ~ece; ya.prı:ı.ış olduğu, fe.kEı.t sö~ciikle.rle belirtilmemiş olan sos

y~'l soruru lu luk eylem leri cı.çığB. çıke-rı lınıı;ı o le.ce.ktır(8). Aynı ze.

ruı)<•ıcle .• belkt de de.h.e. önemlisi, i~lctınenin neyi th.ıı:ı.e.l etrniş oldu~· 

pı.~1 de. orte.ya. çıke.ca.ktır(9). Sosye.l eylemler envflnterinin bir ör

p:ır_ği ŞEKİL-5' de e.çıkls.nrnEıktEtd.ır. 

ABC İŞLETMESİ 

l Ocek-31 Ara.l:ık 1975 Dönerni 

Sosya.l Eylemler Envanteri Ra:poru 

/1: le.ys ız .pere.st'l.l k8.tkı: 
Korn.şu dinsel kuruını..ı 

Çocuk Ku l'l!bune 
Yol Bçı.kırnını:ı. 

İşgören eğitimi bı..ırslerı ve diğer y~rerlsr 

Dolaysız za.rnan k8.tkısı: 
Üst düzey yönetici progra.rnlRrı 
Gönüllü olçı.re.k işp:ören ka.tı lrna.sı 

İşletrnenin sosya.l prog:rarn1m:ı : 

Ekonora.ik bcıkırndan güçsüz. k:;ürnış kimseler iç in 
eğit iın progrçı.ro.l.Brı 

Ücret s iz i~letme denışrne pro{':ra.rnı 
Top le.ro. mEıliyetler 

ŞEKİL 5: Sosyeı.l Eylemler Envanteri R~'-poru 
KAYNAK:EPSTEIN,EPSTEIN,WEISS,s~ 127{10). 

500.000.
ı.ooo.ooo.-
2.000.000.-
4.000.000.-

5.000.000.-
5.000.000.-

2.000.000.
l· 50Q.!.9.QQ.!=-

23•500.000.-

(7) AllıtERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUJ3LIC AOCOUNTANTS, · ·s.l97-199. 
(B)EPSTRİN, s. 126. 
( 9)ANDERSON, s. 49; ~HE CANADIAN INSTITUTE OF CHARTFBED ACCOUNTANfS, s23 
(lO )Do le.r cinsinden tutB.rle.r TL' ne. ( lOOxl} oltu"ak düzentenrnişti.t: 
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!JA.Ş.__AJ[l\K_l :__ej_ J.ş_\?_t~njp __ . .ı?_~szÇll .. P.r.s.e~e.~_b~_;p.~- .• v:_e~ _b). __ _İ_ş_1_e~t:~~~ 

Rm .R~J_itii~f14~~jji; _g._olt.~:ıı .Y..:?;:t:e_:rle;!Ef __ d~~~l_q_l!e§.j....:_Enva.nter islerni 

tı::ı.rue.ro.leı.ndıktt;ın sonra, etkin likler sosye.l -progre.rnl.iır.rın ye:ra:r/rne.

liyet çerçevesi içerisinde değerlenınelidir.r.rı::ı.liyetler hese:plen

dıkte,rı. monreı., ye.re.rle.r se.-ptenır.Ke.yn:.:ık de.ğılımı cı.çısl.nden,ye.pılı:ın 

giderlerin h.a:çıg:iainin to-p h1111e. {sözkonusu program işletmenin a.ro.e-
-

cı oldıı.ği.:~ndcı.; işletmeye.) en büyük y8.ra.rl. p.:etireceğmi bilmek 

gerekj t>. YB-!'8-r ölçürn.lemesinder her prop:re-m.ın ke.tkısının hedefleri 

ve a11ııtçlcırının t8nımlEınrne.sı zorı1nluc1v.r.Böylece, en Y8-ra.:rlı :prog

ra.mlc.\c. seçilip, en ı:ı.z. ye.rc:ı.rlı ole.nl..ar ise seçim. dışı bıre.kı.:ı_...::ı_~~·, · 

lır (ı_ ı) (Bkz: ŞEKİL-6) • 

1AS4M_.t\K3_:_ş_9N..~L..ıt.<?..1J.t~J~e:d~?.~ ~!!l.e&l.~~t:d:.~ y_e. .9P.c ~-:ı._ =i;:~l~.:-r~d.e. .. .4. ti ~-el t
_ı-ni'-1.~·~--..Y-?:P.ıJ._~_S:..l:Lı.: Sosy8.l :p:rogr8.rnlcırın ve işletrn.enin ke.tkı lı:ırı 

pol i~ ike..lcı.rının değerlenınesin in bir sonucu ole-ra.k, işletmenin sos

YB-1 (Vfi.lt:ı.ç le.rınde. ve önce liltlerind.e yeniden düzen 1 erne ler ya.pıl\ını::ı.lı

d.l.T 

ABC İŞIJET!dESİ 
l Oca.k-31 Arcılık 1975 Dönemi 

Px çıg:re.rn y;B. dcı. Ya.rcı.rlı 

ıç~-:~kı lcıx:._ ·--- ~.\",_:--A_ma.,Ç __ ~t.~e.n):ilç(I;2L ::·ıJ!al;Ue_ğ_ 

V·\kıflcıre. ıt;.;:.~l:l]~ahe.llı 3.800.000.- 2.000.000.-
Et~ 'nomik ba.
:k , ı ;ı;den z a.yı f 
} cl tmışb:ı.r iç in 
ıı./·{itim p. Mahe.lli 4.200.000.-
yo-,rdırnsever 
.·\:t'neklere k. Çeşitli. 9.600.000:v-

.;. ~J. 

L~iti~ burs. İşgören. 1.400.000.-
' ,.r-ün kcı.li te-
; inin iğileş. Tüketic;_ı.6:5'600.000.-

ŞEKİL-6 

1.000.000.-

).000.000.-

1.000.000.-

2.000.000.-

YE\.re.r/Mı:ı.liyet 
. (Etkinliğin 

_ öj:çüm.lemes i) 

1.9 

1.4 

İşletmenin Posye.l Protrreı.mlarının ve Ke..tkısının Etkinliği 
KAYNAKıEPSTEIN. EPSTEIN ~md. WEISŞ., s. 128. 

(ll) EPSTEIN,EPSTEIN.end. WEISS,s. 126. 

(12) Sözkonusu rekB.m. te.l'1min edilmiş bir rB-kemd.ı:r.Aynı Z8.mende-: 
aosye.l mulı.8.sebenin gelism.esine de büyük ölçüde k8-tkıda. bttlu

ne.cek olen "ölçürnleme yönteMleri" nin p:elişıuesi ile nye.x-etrlı et~ 
kenlik " in de.lı.e. sa.ğlıklı h.ese.plrı.nması sE~.ğla.ne.bilecektir.A;rrıca 
Bkz:s. 56-60. 
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Bımun bir sonucu olı::ı.ra.k, sosya.l e.ma.çlı pro{!re.rnla.r ka.yne.k 
~~ .... - , ı " . .. . . ... 

da~ı tirtti konusunda. öneri ler h.e.zırlane.bilecektir. HEı.zırlrmroı öne-

ri ler,· :Ust düzey yönetici lerine ya. de. sosye.l politike. kurulı..me. 

önemli bir p:irdi derrteti.dir{l3). 

~jt_Şj\1;~--2-;. . .İ§J._~t.P_I3A in .~~tşjk _b 9.:.l~~l~..:-r-~-~. :~.9..PJ:~Y-~-e.ı:.!!J._de}c i 
~..llf_i)._e_:r}A _b_e_lj._:r..:.l.e_g_~~-8.-~: Sosya.l e.ro.a.ç lı -progre.rnle.r a.yrıntı lı olaxek 

değerlendirildikten sonra., isıletraenin rue.l ve h.iz.metinin ve diğer 

tüm bölümlerinin toplum üzerindeki etkiler=.:.blilirlenecektir .. Bu, 

genellikle uzruanlcı.rın bi lgi lerine ba.f!VUrrna.yı ya. de. e.nket Eı.ra.ştır

rn~le.rı ycı:prn::ıyı gerektirecektir(l4) • 

.!tJlSMJAK.-~_; __ , Ö1S.~-~1-~_r.ı_e_ .zörı.t.~_r:n_ı4e_:r::iA_i.ı:t.J~e.!J.&:t~i_l_ru_ç_şJ_ ye __ U.Y..@-ll§.!!,

~1\Ş.J;: Ol8.sı(muhteınel) etkiler tEınımlandıktan sonrEI.~ veri topla:n

rcr,(J.ye., veri Eını:=ılizleri için ölçüralerne yöntemlerini geliştirilrnesi

rı.E;? ve uye:u lenr18.sına. bı::ı.ı::;l8.nrnelıdır. Bn konu i leride Eı.yrı bir kısım 

c l8rcı:k incelenmiştir. 

BAS~_AK 7: So~_e.J .. __ ~~..?_~.e~~-l?_tl~i_s_~~~~ff:.eJ .... :iJ!i.iri1.~_;_ 

DEihe. önce de belirtildiği ~ibi, sosyı::ı.l rnulıı::ısebe; işletrnenift. tqp

'lurn üzerindeki etkilerini tcınırnl::ı.rne., ölçün:ı.lerne, ka.yı tlcı.mcı ~ve ra.

porlernı::ı. i~lemlerini içerir. Bundı:tn -öt.ürü., 'l!tkiler tenıınlı:ınıp(:BEl

scımı::ı.k5) ölçüro.lendikten {'Bı-:ı.scımcık 6 ) sonra., sıre. Sosycı.l UuJ.ıcısebe 

bi lgi sisteminin r-elişt:iri.lm.esine g€-Lir. Söz konu~ sistem; a:)Sos

ycı.l ve Ekonomik etkiler reporunda. kv.llcınılmcı.k üzere i§\.G:Sme.nin 

progr::ı.ro.le.rı ve etkilerine ilişkin verileri topl8.yete.e.k, b)Gele

cekte orte.yı-:ı çıka.bilecek değiı:ıro.elerin ve sosya.l ba.skı lErın iş

letme üzerindeki o la.sı etki.le:r-ini are.-şt..:ı..-ra:c~tır( 15) • 

Ekononük ve ·sosya.l sonuçlfl.r e.ynı kökenli işletme eyleıı:ı.lerin

den ka..ynfl.klendığıne. göre, lı cr ik is ine de a.ynl b i lgi s istemi :iiçin

de yer veri lnıelidi-r-(16 ;.) • 

Gerekli. sosy8.l bil{!i, finensfl.l ve diğer bilgilerle bj_rlikte, 

sözgelişi kEı.rerın verildiği s~n kt:l:t:"e'r verenin -elinde. bUlunı:tYc~-

(13) EPSTEIN,EPS~N ~d WEISS, s.l26Tl29. 

(14) A.g.k., s. 129. 

(15) A.g.k., s. 130. 

( }6) AMERICAN INSTITUTE ~li" -GERT'IFIED :e.llDLıc. .AOOO~ s • 200 • 

. ''' 
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dıkçs, sosya. ı rnulıe.sebeden isteni ldiğ1 biç irnde Y8XBXlanı lema.z. 

~asys.l etkiler ,bir işletmenin bilp.i sisternj-!içinde değiŞmez-

lik i lkesine be.ğlı ke-lına.re.k , bürekli bir biçimde ka.yı t edilip 

ra.porle-nme.lıdır.Sosya.l mul:ıGtsebenin ikincil bilgi sistemine ys.lm 

bir biçiınde de.y8ner8k etkinlikle çe.lışrne.sı bekleneınez .Bun.e. ek o

lere.k, çok e.z yenilenen etkiler, a.lınen ke.rBXle.rda. en a.z ya.rarlJ. 

olan bilgilerdir.Sosye.l bilgiler, en cı.zınden ksrar verme sürecin

de ,kullB-nıleı-n diğer bilgiler kı:.td.e.r f:Üvenilir olma.lıdır. 13UndE!n 

ötürü e:üvenirli li(ti sçığlçımçık cune.cıyla., bilı~·ı:inin ksyı tlanrna.sı, i~,~:: 

lenrnesi ve ra:porlçı.nrnesı iç denetirnden geçirilınelidir(l7). 

--İlk zam.anla,rdçı. sosya.l Muha-sebe bilgisinin oltıf:?turulrne.sı i~ 

lcNi ,lı.8lkla. iliı:;kiler v.b.g. bölürnlerin sorurnltı.lukla.rı genişle

ti.lerek bıl·:- tür bölümlere verj_ldiği {!örülrnüştür.Daha. sonrı:t ge-

g ici öze llikte o lan "sosya.l sorurnlt1luk" bö lürııü a-dı 8-l tJ.nda. bir 

:::ı ölüm olu:;:?turulrnu$tur.Bı:=ı.zı dururnla.rdçı. da. , istenilen sosya.l bilgi

o inin özelliğine ba.ğlı olı:=ı.rak , işgören bölümü ve pe.za.rla.rna. bölft

·,üno b-u işlev yükleni lrni ştir .öte ycı.nde.n, örgüt iç :inde yn de. dışJ.n

da. bı;ı.zı gruplar oluşturvlcırek ,özel projeler:in yürütülmesi göreni 

bıı. gruplcı.ra. verildiği de gözleralennıiştir(l8). 

Bı1 tür .va-klı:=ı.ı:nrııla.r:ı.n uzun dönernde birta.kıra sG'.kınca.lEtrı va.r

dır. Ekonomik ve sosye.l bi.l{"i ler birleştiri lecekse, her ikisi

nin de J28-rııan şedülleri. gereksiniminin ka.rşılanma.sı gerekir.Buncı. 

ek olı:ı.ra.k, düzenli ve geniş ver:ii. gecici grıı:pl~rs. sürekli sorum

luluklar verilerek elde edi leınez .Sonuç olı:.ıre.k.- bu tür yı:ıkle.şırrı

le.rde. verin:in denetim ve yönetirı:ı.le tutarlı olcıbilrnesi için yü.kaek 
\ 

düzeyde yönetim ve denetim p;erekli o ltt-ca.ktır{l9) 

Sosya.l Mulı.rısebe bi l{ıisüıi.n fina.nsa.l bi le,: i sistemi içerisinde 

olv~turul.mos:mın birçok ya.ra'rı va,ı-dır. Uzun süı:-edir veri toplcı.m.a. 

yeteneğini elo.e etmiş olen h.a.liloıa.zırdaki finansa.l bil~i sistemi, 

e: erekli o lan veri ı~~:in top lcınrn~ını ve denetimi sa.ğla.ya.bi lir .Eğe# 

rİncı.nscıl bi lfd sisterıı:in:wı, sosycı.ı 8-len la.rle. i lgi lenınedl.~i öne 

{ 17) Ro b ert K. ELLI OT!- _ş_/92.~~~JP.E. .• ~~- __ G_o::Y.~~r_?:~.!t-.R~.Q.As J_<?E. 
Me.kip.S, PMM and Co Mancıe.~ent Controls " January-1974,s •. 3or4. 

( 18) Al1ERICAN INSTITUTE OF C~ED PUBLIC ACCOUNTANTS, s. 204-...:l.O,_ • 

(19) A.g.k., s. 205. 
··~· 
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süri.Hürse, o dıırurr.ıdçı. sürekli ni te l).kte beı.ğııtı.sız bir k0yı t tutrnv. 

bölümü o luGttlrulı::ı.bi lir. 

Her iki durumdEl de., örrı:ütün d i1~e:r bölümleri p:ereklj_ olEl-n bi 1.

einin i lk el verilerjni sunı::ıcçı.k ve ku ll8n8ce.ktır. DB.I'l::ı sont'e. d çı 

bu verileri :fincınssl bj_l,ai. sistoroine yçı. dF.t bcı.ğınJ.SJ.ız. sosycıl bilgi 

sisterajne sunrıc8ktır. Bu l::>öUiraler (finf!.nscıl 1-.>ilp:i sistemi ye de. 

scsyr:ıl roı.1Yı.8sebe bi.l(!'i sistemi) de 1çrclen verilerin denetim, r:öz

dEm r:eçtrme (dcl~erlcm.e), süreçleme, öız.etlerue ve sıınm8 işlevleri.tii 

ye:rino p:etirecektir(20). 

114Ş.MlAJf._.§_: Ekon.9Lllik _Y!?__JL9.§ .. Y..cı-l_,_<?_t}c_t__};_~JLQ..z:J:.Eı~!ırt_gı_l:ı_~-~:..:;.r...1$1P:ll.!.~t 

J\ıı cı .... 'tırn8d8. 9 elde edi.len verilerin ve bilprilerin bir te.blo 1-ı.ı:ılin-

~~ topl8nrııcı.sı iryler::ı.i y::ı-pılır. TB.blo 9 i"letruenin sosyB.l e.mcı.çlı ey

·ıemleri. (Bcı.sr:Hn8.k 3) ile" normcıl inlcyiı:;: eylemleri ve Urün YEl dcı. 
1 

~6-zrnet kcı.tkıl8rının etkilerini içerir. Teblo; içsel rcı:porlcırn8-Y8 

y:ı d rı. o ı>-ıscı.l rBporlcı.ıucı.ycı. y::ı dı.=ı her:: ik;tsıine· •}:)irdan dönük o le.rek 

hcızırl8n8bi.lir. Böyle bj:r t;::ıbloy~. örnek ŞEKİJJ-7'd.e ve:rilruistir(21). 

DEF İŞLETMESİ 
l Ocı;:ık-31 Arcı.lık •. 19. Dönol'!l.i 

Sosye.l ve Ekonomik YEı,rcırl;::ı.r: 

Vakıflı.=ırcı. kcıtkı '5. 600.000.-
Ö/':,:ronci. kredi prorr:rornı 2. lOO .000 .-
Sosy::ıl dc?:i:erli ürünlerin üreti.ra:i 18.200.000.
İsti.~d8mın ekonomik etkisi ll.200.000.-

~·---~...--........-----.-........ 

To-pltı.m. Sosy8l ve Ekono;nik Ye.rcırlı::ı.r 37.100.000.-
Sosyetl ve Ekonon:ük Mcıliyet ler: 
Hc:ıvfl. kirlonruesi z.cırcırı 12.500.000.-
Tüket ilen kcı.mu tı.izm.etleri 4. 700.000.-
İst il-ıd::ırn fırsE~.tındB. eşi ts iz, lik __ ·-·~3.:..:;•..-:;6..-:;0.:9-:•..;:.0...::0•0-._-_ 
Topl8ro. Sosyrıl ve Ekonomik Ma.liyetler 20,'-'>0_.ooo.-

Net Sosya.l ve Ekonorn.ik Etki. 16 .. 300.000.-

ŞEKİL-? 
SOSYAJJ VE EKONOlÜK ETKİ RAPORU 

Jl.ASAI{_4JÇ_ ~~.L.!Icı.ljy_etle_rin jlü@'jj l~~...Y..~ d_?- 9!".tedal..l_lfç_ldırı lrn.Q:..sı..:.. 

İşletl'!l.enin toplum üzerindeki sosyal ve ekonomik etkileri belj_rle

nip .rcı.porlB-ndıktsn sonrcı.~ iı:-ıletrne tüm ekonomik ve sosyo.l ro.a.liyet-

(20) A.~.k.,s. 205. 

{ 21 ) EPSTEIN, EPSTEIN cı.nd WEISS, s. 130. 
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lerini dü~ü:rro.e ye. da. ortedan ks.ld.ırnıEı yolla.rın ~.rı:ı.rna.lıdır. Tüm 

unsurle-r tek tek ele cı.lını-p a.lma.şık eylemler beli.rl·enrn.elidir. 

Bunun iç in" sosycıl rnulttı.sebe özellikle içsel yön et im keı.rcırle.rındcı . 
... 

ycı:rcırlı oleı.bilir( 22). 

:BASAMAK l.Q.L..§S' s_;y_cıl s. o~ l'L1luk J!TO(~B-111 larında eı.ı'lleı_;,Ç_l~~_k 

i.§2l_be1).rle_p:tıı..esi.: En son bBse.ms.k de.f sosys.l ve ekonomik re.porunun 

yöı;,etim kvrulu.nccı. ycı. ds. sosycı.l -politika. ktı.rulu.nca değerlendiril

rtıC''~l.d.ir. J3u detf:erlend.irrne ~ işletme 8.msç lcırının, önce liklerinjn 

·v ~ sosya.l -poli.tik8.sının yeniden belirlenmesinde ve nerelerde d-e

, işiklikler e:erekeceği konusı.mdcı. oleı.ca.ktır(23). 

Özetle:rsek; sosyç:ı.l sorvrnlı.:ı.luk mvh.B.sebesine isletmed.e yer 

ve:ri lro.ek istenrli.ğinde o:rte.yç:ı. çıka.n ve çözüro.lenmesi. t'Ce:reken b8-Ş

lıceı. sorunlçır şunlçırd.ır(24): 

1) İsıetmenin yerine getirmeyi dününıJ.üği..i sosyç:ıl soru.ıulu.lukla.r 

l ~ · <:> 11 'L' k l d · '? 11 · d 11 }" ' ı... l · ı... d no e:ro J.r. ..ı::ın o r:ıy no ır. ycı a. ;J.!Zo •ı8 J.•J.8ZıT .8 ne yapı-· 

yoruz?" demek yeterli de~ildir. 

2) İı::ılotme sosycıl sor1.ıralı.ı1uklsrını ne düzeyde beşı:ırılı ve 

ta.tmin eo ici bir biçimd.e yerine geti.rrrıektedir? Bu s.lon bi.rtcı.kını 

ölçDmleme biçimlerini içeri:r. 

3) Gerçekle~miş bı::ı.şcırı düoz.eyi ile stcınde,rt bo.şs.rı <lüz.eyi. 

B.rssınds. h.erh.sngi bir ss.proı;ı. vı:ı.rss., \:>u kon'L,dS ne ycı.-pı ls.c8.ktır? 

Ss:prn8hı.rın p:id.eri lrnesi için isletrnenin eylemleri.nd.e ne gibi cle

ğisiklikler y8-pmc:ı.lıdır ve d.evletten bu konuds. ne.sı l destek bek

lenebilir? 

4) İqletme sosycı:ı eylemlaninin sonttçls.rını n8.sı l çı.çıkle

ycı.ccıktır? Eylemlerin sosysl t>OlitikB.l8.r8. uyr:unh;tğnnu ss.ğlaroak -· 

için? yöneticile.r~ denetçiler ve iŞf!'örenlcr sürekli ohırfl.k 

nasıl bil,çdli t1~t1.~lcı.ccı.ktır? Bu sonuçh\rın pcı.ylsşıls.cs.{:';ı işlet

nıe () 101.nd811. kiiO.Se ler VG\X' ro.ıdır? 

(22) A.g.k. 7 s. 130. 

(23) A.g.k.r s. l)O. 

(?ft) ANDERSON, s. 50.; THE CfıNAD:fAN INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTSr s. 24. 
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B. Sosyal Sorumluluk Politik~ı.lEırının Uyp:ılle.rna.ye. Konulını;:ı.sı 

Sosy8l sorvmluklEır8. ilişkin eylemlerin örgütlendiri lrnesinde, 

önerali noktEı.lı:ırdEın birisi sosyeıl sorumluluk politikelerının 

uy,r::·ulfı.roı:ı.yı:ı konı.ı1 m8.sınds. örtrütün çe şi tl i düzeyleri.nde izlenen yo lrı. 

ilir-ıkindi.r. Bu konı..ıdı::ı. ACKER.MAN4ın son yıllEı,rd.e yBptığı bir 8rcı.ş

trcrııcıde üç as:;ıraı:ıd.c:ın söz edilm.ektedir(25). Söz. konusu e.şa.rnBlcı.r ve 

bnnl:::ır. Eı.rsındGki ili~kiler ŞL'KİL-8 ve ŞEKİL-9'ds. görüldüğü gi-

bi özetlenebilir(26). 

Jı,.şe..nw. _lt Sosycıl eylenüer ü?letrne içinde ve. olrne.sın8. kı:·rşın, 

bunlcı.r belirli bir doğrıı.1tı.:ı.d~l yönlendiri.lrneraiştir. Bu 8ŞDrne.dc:ı.r 
en üst düzey yönetici leri delıs. :fçı.zle sosycı.l içerikli. eylerrllere 
1 cs.rşı r:enir;ı yükün.üül:Ukleri belirler ve kuvvetlendirirler. Dıı 

1a bcı?erıya p:ötürecek çok geniş iletişim çabaları ve bütçe dll

zeltrneleri i1e ys:pı1ır. Süreç bu 8f78t0.8d8 ys.v8.8 olabilir. Çünkü; 

üst d.üzey yöneticilerinin Ç8brı.ls.rı ve dikka.tleri:' işletmenin kcı.r

§ılcı stığı dc:ıh.cı. önemli sorı.m lcı.rcı. yönelmiş o le..bilir. Hr:ı.lbuki sosyı;:ı.l 

politikslEJrın eyleme dönüı:ıtürülebilro.esi için, üst düzey yönetici

lerinin desteği tUrn sUrecin birinci fl.r.;cı.me..sınd.e. çok önemlid.ir(27). 

p.şı:ı.ro.e.. 2 ~ Bu. '8F;ıe.mcı.dı:ı 9 örgüt içerisinde kurroe.y uzmen lcı,rıns. d.e.hı:ı. 

çok görev düşer. Söz konusu kurme.y uz.ro.cı.nlcır ~ sosya.l işler, he. lk

le. ilişkiler, to-pluml8. ilişki ler ya. de. çevresel sorunls.r yö-

net i c :i si biç iro.1 erin d e isiro.lenCJ.j_rilirler. Bunlı:ır genellikle~ 

örı<!Utte if?letm.enin bes yöneticisinden sonre~ gelen be.şksn ye.rdırıı

cısı orununde. yer e.lırlı=ı.r. Kurrney uzrnsnlcı.r ve böltlmleri:· şu 

iı=üercıleri yerine :ı::reti.ı:-ecektir(28) ~ 

(25) Hnrold L. jOHNSON~ p_isç_,~:lr~..2.,f •. C_o.,r:2,or_e~t.e, Socüı.l Perfor
!ll_Elll.Cg (New York-1979), Pra.eger Publish.ers, s-. io8:1i3"~ 

(26) 1Lg.k., s. 110~112. 

(27) A.g.k_, -s. 21.. 

(28) A.,;r.k.~ s. lll. 
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-İf?letrne çevresinin d.uyrırlı bir biç imd.e f:Özlenmesif 

-İsıletrneyi i l,n:i.lend.ircn sorun lı:ı,rn i lişkin bi lt:rinin toplenraı:ı.sı 

ve 8.nD.liz edilmesi, 

-Yeni bi ı~~i sisterıılerL ;yeni önceli:tlcrin ~~elü::tirilrnesi ve 

iı::ıletrn.e eylemlerin in rröoz.lern.lenrncsinı:J.e il;' ili bö lüralere ycı.rdıracı 

o1unrı::ı.rısı. 

Bu B-s>r:ırnEı.dcı d estekloro.e z:::ıyıf yrı d cı. ı-üç o lm8.m8kla. ·bir:l;ikte 

ir;;lctrneni.n r-:enisı sorvnlcırı cıçıklı['·8 k8.vu.şur(29) • 

Örgl't Düzeyi Aşar.ıa ı Aşa.r~Jcı. 2 Aşcı.rn.e. 3 
..._..... .. ___... .......... - .... -----.~--.-- .. ---.-.....-..-.. ·---- ---.....-.,_. ..... ---- ·-- _._., ___________ ,...,.,__...._.._ ____ ........................... -·.-. ....... ----- ·- -- -·- ___ ,...._,. ____ ._ 

Üst Düzey 
Yön 3t i c ileri . 

K1ırrn1:1.y Uzrocın-· 

lr.-r 

1lölüm Yöneti
ıtıi 

Sorvn:Politike. Bilr:i elac etrue Örp:ütsel yükümlüliikle-
sorunl.l. 

Eylem.: Ycı.zroı=ı. \ .. 
ve i letj.şiro. 
politikcı-sı 

Sonuç: Geni~lc
t ilm iş ;:ı.mf:l.ç .flr
tcın bi le: i .. 

ve kıırruf!.y uz
•tıBn lfl.rın cı.rt

tırılrrı.s.sı. 

rin e.rttırı l;ncısı. 
BEı.~rırıyg i lü]kin 

beklentilerin değiş
tiri.lmesi. 

Sorun: Teknik 
run. 

n c.··~Fcı.e.liyet bJ.rinıJle.rin

den ~elen cevap
leırın değerlemesi. Eylern:Veri iş.+c: 

lerrı sisterni-
n in k:Urt1lıncı.-

sı ve çevre
n in yorumu. 

Sonuç: Teknik -. .r~: 
ve yönetsel 
öğrenme. 

Bcı.şarı ölçümlern.eeae· 
bi lgi işlem sistemi-· 
n in uy,'!tllsnms.s ı . 

Sorun:Yönetim sorunu 
Eyleın:Ka.ynB-kla:ı:•ın tcı.lı

sisi ve süreçlerin 
yeniden düz en lenmes i. 

Sonuç:Artan sorumluluk. 

ŞEKİL-B 
SOS~AL SORUMLULUK POLİTİ.,KALARININ UYG'UiıAlıiAYA KONUI.MASI 

KAYNAK: Hs.rold L. uOHNSON ;·a. llO. 
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Aş~rn.Eı. 3: Bu ttşa.rnı::ı.ds., işletme yti.kürnlülüklerinin tüm önemli 

unsv,rlcırın yönetsel ys:pıys. k8.tılrns.sı ile i lgi li genişlet i lrniş 

işletme cı.rn8.çlsrına. uygul8.nrr.ı.cısı p:örülür. Genisletj.lndı:ı isıletıne 

::ırn8Çl8.rı sosyDl bcı.ş::ı.rıyı d.cı. kcı.pscıyı::ı.c8k işletrnen:in ttiıı:ı. bilgi sis

tenDi ycı. d. cı. ra1~h.cı.sebe sistemi i le bunun · iı;ıletiııle:t.:ini if'cı.de eder. 

Aynı z8.rnı::ındcı., ücretlerin ve prirnlerin {tenişleti lm.iş işletme s.rncı.ç

lEı.:rı i le cı.ynı düzeye p:et iri lrııesi d e geniE?leti lrniş işletme s.mcı.çıa ... 

rının ka.pscırnı içerisindedir(30). 

Bu cı.şsmEtdı::ı. isletrne eylemlerine iliskin beklentiler d.F.ıha. özel 

bir nitelikcı.lırken, ycı.sı:ı.l ve benzeri 1.;;ibi sınırlcı.yıcılar(kısı t

lEı ·ıa.l8.r) önemli z orlEı.yıcı olıtı.8. bo yı\ tl:s.rını kcı.zenırle.:r-{31) • 

Yukcı.rıds. sözü edilen yönetirn sürecinin geliştirilmesinde üst 

düzey yönetici l::.:ri, sosy8.l konulcı.r ı1zrnanls.rı ve bölüm yönetici

le-ri tcı.ra. cın l8.rn.ıylcı. işbirliği ycı.prr:ı.a.k dururr:ı.undsdırls.r •. 

Üst d.üzey yöneticileri ve bölüm. yöneticileri birlikte özel 

b-l0cı.rı kriterlerini belirlerken, dcınışmcın durura.un.dı:ı.ki nı::rrncı.y uz

nııwa.:rın da. krı.tı lrm:ı.sı i le geniı:,let i lmiş denetim e,t'a.ç lerının bi

ç.ir:ılerini ortcı.ycı. koya.rlı:ı.r( 32). 

ı İ~l~t;~· .i · 
Y

;. t . . ı c:\·l!:::':--.!_ste_rnler6e 
one ımı 1 

---

' ··-a--··----··_ı ~r 
~,- ............. 

Sınırlandırms. ---~.. verir 
Yükümlülükleri 

§.Q.S.X.f.'l.Q.J:'~U>_l8.:r 
Çevre u z.m.an ları, 

\ 
·,~ 

önerir 

Yükümlülükler 
lia.ter 

---. _:;.";!}. 
r----"'·ı 

tİsletrnei 
' ~ . 
fUzmanı I 
· ..... ~------

... :::::? 

~8-Stllax", 
Iş~ören ~ıf 
Özel Komis~onla~~ 
Send.ika.ler, 
Art:ı.ı::rtırmı:ı. Kurum.lı:ı~;,_ . . . 

~~-.... --ırEtrsı lık __.,.... _,,.. ·' .. .. ~ ..... ···-- ·-···· . .. verır 
iBölüm i Istero.lerde 
~~ne~~-~~~~~~--··~" ·· buhmur 

ŞEKİL-9 
SOSYAL SORUMLULUGA İLİŞKİN EYLEMLERİN 

YERİNE GETİRİIMESİ SÜRECİNDE İLİŞKİLER 

KAYNAK: JOHNSON, s. 112. 

(30) A.g.k.,s~ 112-113. 

(31) A.g.k.~s. llO. 

(32) A.g.k. ·-s •. 113. 
·' 

rı ve benzeri, 
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C. İç sel R::ı.porla.rnı:ı. Yt:ı:pısı 

Bt:ı;nk ?f Am.erict:ı.'nın p.:elişti'r'd.iği "J'TogrEı.rn Yönetimi YeklEı.şım.ı" 

ile sosyal rt:ı.porlt:ırns.ye. önemli kt:ı.tkıl:;ı.rı olrın~tu.:r(33). Bt:ınke., e.d.ı 

geçerı yı:ı.klcı.şıro.ı işletme iç i kt:ı.re.rların kı..lllenılrıı::ı.sıne. uyp:ulanrne.

sını scığl8.mak için bir de işletme sorurnlı1luğu· yf'.pısı p.:elişt:İ..rm.iŞ

tir(3l). 

Ycı:pı 1 sosya.l po li tikEl. işlevinin işletmenin be.şlıce. üç f'.lanın

d...,. 'lcıe;ılırrı.ını öngörmektedir( 35). 

'B a.şkan 
So·>y::ı.ır'i>-öi'It~-~- ... ·ı 

Kuru. lLı j 
Ht:ı.l~le. i lişkiler 
Po li t ike.sı Ifur'l..llu 

___ -·· ____ S.QSl8-J: :fo]:i~i~a-
Bölümü 

' 1 

A , ,.;;~:;-.-- - ;;,-;~~;~:~ -;,:n~ -si;::;.-;;ı- ~üııt!riler 
Bölümü Sorunle-rı 

i 

_., ......... . 
Çevresel ve 
Ar'cı.z ı leLü 18.
nırnı Sorun
lerı 

ı-·-·- ___ , ____ l_. ____ -1-·---···· --ı- --r-------ı·--·-·-·*·~~;-·- ....... ~--··-r ·· · · .... . 
,:,uçü.k Düşük To-plumun Gönüllü Eken'ortük Bank8. Mesleki 
islet- gelir-:' ekonomik faaliyet- be.kırnden içinde eğitira 
tıı.elere li ler in gelişnıe- ler · güçsüz çt:ı.lışen- :programı. 

krediler lkonu.t'? s i kRlrnı şhl- la-rın 
aıı>rtmlt:ı.- ra. özel desteği 

rı 

ŞEKİL-lO 

progre.rn
lE!.r 

BANK OF M~ERICA'NIN SOSYAL POLİTİKA YAPIS! 
ICAYNAK: EPSTEIN, EPSTEIN and WEISS, s. 63. 

( 33) ES TES, Corpore.te ••• , s ~·27-28. 

( 34) EPSTEIN, EPSTEIN end WEISS 1 s. 62. 

( 35) 1L p. k. , s. 62. 
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H~-1k1D _ il1-~i.~~ ;ı;tl4ik:t~. kVt't4-lu • _yjin.Q$inJ- J(t~"l:~- -.ee,-tı<t-· 

~- Ç~~-:u~G~-{ 6~"t1lllBX 1-.ı.ekkmde. önerilerde bulunur. 

Sosyı:ı.l Politika. Iturulv, sosya.l a.rna.çlı özel konula.rı orteı.Y~'

koya,r, bankanın sosye.l cı.rua.çlı pro@XEl.ro.le-.rınm etkinliğini a.neı.liz 
-

eder ve önerilen politika., a~ştırm.s., öğütler{Te.vsiye) ve biçim-

sel önerileri gözden geçirir. 

Sosya. ı Po li t ikEı. Bölümü iso, uygu lcunı:ı.ye konu lan işletmen :in 

sosyçı.l cıma.çlı progre.ıule.rının ve eylemlerinin düzenleştirilmesi 

{koordinı;ı.syonu ) , yönetimi ve gözleml-e-nınesi konusunda. te.ın soru.rn

ludu.r.Bu bölüm a.ynı za.rn.ande., Sosyal Poıitike. ıttı:rull.l.l'l<l. k€\B.Ş.ı kur

r!la.;y görevini yüklenmiştir. 

Bu üç enı:ı. bölüme ek o le.rı:ı.k, Kent Sorun l8rıDölüınü bankı=ının 

hj:Z'.lette bulunduğu toplumun üyelerine okonornj_k ve sosyı:ı.l fırsı:ı.t

lı:ı.ı-- Yfl-~~-'-: B.rae.cını:ı. yönelmiş progre.rrıle.rın geliştirilmesi ve 

ı..vg.u lanra.a.s ın dM oorı.:11n; lu dUl: .S-ö-z.1dronusu ~ progra.mle.r; küçük __ işlet-
- -

rnc i ere krediler, dü~ük p:elirU.leri.n. .,lro-nut sortınunı:ı. yı:ı.rdıın - topllL-

rn:ı.,.~ ekonomik {.!'elif1mesi, gönüllü eylernler,ekonomi.k:. b~k:ı.mden tr~ 

k::·1 Lrnı~le.rt:ı. özel prop:rcımle.r, bı:ınkeı. iç:inde çt:ı.lış::;ı;nlcı.ra. dest'ek ve 

11· :;s1.eki eğitim. progre.rn.lfl.rını içerir( 36). 

2. Sosya.l Sorıunlult'\k Ey-leıulorinm K~.rl:ı.lık tlz.erind.ekiEt:kj.ai 

İşletrııenin yerprn ı~ o lduğu sosycıl sorumluluğt'l i lişkin eylemler 

rBlnız toplurnun üzerinde iyi bil' etki ye.rfl.trııı::ı.klB- kcı.lrııı::ı.yıp , ı::ı.ynı 

zı::ı.rncınd.ı:ı. S8tışlnr:ı..n cı.rtışı yı::ı. da. rrı~liyretlerin düşmesi ile işlet

ı1l-(>_nin ~.rl:ı..lığı cı.rtcı.bi l:Lr( 37). 

:Bm/MAN anıli HA.IRE.., ~ıd8- cruH.iştr:le-inde örnekleme yoluyls. 82 

;i~1c-trll-e" -ctrt=lsındf.l. yı;ı:pt.J..kl.fl.rı bir e.rEtt?tırrrıeı.de. sosye.l so:rı.:vnluluk ey

lemleri i lı.e k~.rlı lık cı.r~:uda. ot~ _yt)nde bir i.l=*inin . .o.:td;u,ğunu 

belirtmişlerdir(38). 

·-----~-

( 3 6) A • P- • k. , s . 64 • 

(37) EPSTEIN, EPSTEIN eınrJ. WEISS, s. 56.-:57. 

( 38) Lo o E. PRESTON, .!B._t:ıj;y_z_jp...e__ç_O.~.P_q_ı:~_t..Q....[.~_icı l P ç..:r.f.Q;-ç:_~..Q_J·!etnodf!_ 
Bnd Res~ill' jo:urne.l of Co.ni:~-~ -nnsincss, Winter-l978,s.V!-~ 
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ArEıştır1\l.8.d&., yıllık rElporlEırındc:ı. sosy8.l sorıunluluğo. ilişkin 

ba.zı ı:ıç ıkl8rn:::ı l:;ı:rdcı bultı.nı:;ı.n 31 işletmenin d8.lıe. k~rlı o lduklı:;ıJ:•ı . ·· 

p.:örülrn:iJ~tür. Bu isıletrııclcr, sosyEıl içerikli rıçıklEı.ro.cıle.rde. bultm

rıı:;ıycın i~ letmelere p.öro beş yıllık bir d.önemdo ortı:ı.lero.cı. k8rlı lık 

oran 1 ·lrının (Kf'.r/Öz SorrrıEı.yo) % 4-5 or8nındtı. d elı:;ı fcı.zl:;ı. o lt:luğu 

iz'l:"ei: .. nişt"ir. 

ChiCBPO 'd:;ı. i~:7ören devir 1-ıızının yüksek" işe keyfi ge lrucrn.e

njn Sh:run o lduğu (Özellikle, e lveri!lli çocuk b8kl.r:J. rn.erkez lerin

den yoksun k;:ı.dın i~rı:öron.lor 8.rcı.sınd8.) bir i?letro.ede, üretirnde et

kin/ j .. ğin düsn:ıeye bı;ı.şlc:ı.dığı p.:örülrı:ıüstür. Ancek, işletmenin. bir 

çoı:.'Jk bakım merkezi ( iı:::ıyorindc kreş e.çı lrncısı) c:ıçıtıDsındı:ın birkı:ı.ç 

y1 i sonrcı. y8pı lı:;ın bir cı,rı:ı.Rtırrn.f.l.d 8. 9 {!.erçekleştirilen söz konusu prof!

rs~•ıın ü::ılotme için çok yı:;ı.rEırlı olduğunı:ı. tı:ınık ol1Anmuştıır(39). 

3. Sosyı::ı.l ve Ekonomik Etkilerin Ölçümlenrı:ıesine Yı:ıklE!.şırı:ı.ler 

Sosycı.l rntılı.rısebed.o önem. li konulı:ırdı:ın birisi' de işletmonin -~<.,' 

[apll..ırn üzerindeki etkilerini ölçürcıleyecek yöntemlerin e:eliştiril

!l·~Si ve 1.1Yf!Ul8nrn8sıdır. SosyEı.l rnvl-ı.cısebenin gelişmesi büyük ölçüde 

~-)zellikle "y:;ı.rc.lr etkenlikleri" nin p8r8.sı:ı.l olı:ırek ift:ı.de edilmesini 

~fl.ğlo.yElcı:ı.k ölçüra.lerrı.e yöntomlerinin pc lişt iri lrt1es ine b8.ğlıdı:r. 

İşlGtrnonin 8.rnrı.çlı:ı.rı doğrultusımd8. en yüksek b~UJ8.rıyı (?:eti:re

;ok sosy8.l e.l8n.lo-rd8. eylem. lerde bulunebi lmesi için, bu eylemlerin 

sosycı.l vo ekonorı:ı:ıiık etkilerinin ölçürnlenrnesi. ı?erekir. Sosye.l öl

çiirnlerı:ı.e, sosy~ll yo.tırırnlEı:rdEJ. kullenıl8cek bir kı:ı,rcı.r verme Et-rc:ıcı 

olı:ı.rı:ık d.ü~ünülrnelidi.r. Sosyfl.l y8.tırırudon sB.ğlEı.neı.cı:ık 8.lraı::ıF_ıık yrı.r8.r

l8.r ı:ırı:ı.sındı:ı bir ölçürolerne Y81J1 lmB:tsız.ın ~ yf:itırımlr.ı.rın B.lrorışık 

scsycıl eylorıJler cırrısın.d.8 dcı.ğıtıln:ı8sındrı bir ı=ıkılcı temel Tnılun-

t118Y8C8ktır ( 40) • 

RAYJ'1.0ND BAUER. R0BERT ACKEPNAN. NEIL CHURCHIL ve diğer brızı 

(39) EPSTEIN, 'EPSTEIN 8nd WEISS·, s. 56. 

(~n) rlçırck c. ABT, T~j3_qc_i_e:_:L_A,ı..ıÇI.J.i._fJ'r ~JfcınN.~lfu A Division of 
Ar,10.ric8.n. mı:ım:vwınent Associetions' New York-1977} ... s. ltJ4 .. 
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bilim cı.derulçı.rı sosyçı.l bs.şEtr:ıın:rn ölçürnlenmesinm güç olduğünu ilc

ri sürıuüşlerdir. Gerçekten sos~.l b~H~ı8-::t:'Jm:ı:ın çok kesin ve herkesin 

üzerinde cı:yn:ıı görüşü beniraseyeceği bir biçimde ölçürnlenrcıesi güç .,.. 

tür. Ama. finanscı.l ba.şa.r:ıınm ölçürnlenrnesinden dcıhcı. güç değildir. 

Finf:lnşcı:l bc:ı.ş~rl:nlll1 ölçüleri sözgelimi, ya:t:ı.r:ıımls:rm ki\rl:ı.l:ı.ğı -

1.;msı,rls:rJııl sJm:n.flsnd:ı:rı lrcıa.sınde: yer. dı:ı: ölçürolerne süreçleri ve 1.1y -

gu·ls.rtı.D:le.rl:l'ldı:ı. bir t~k:ı.rn de-ğişikliklerle fet.rklılık gösterirler. 

Bilin11iği gibi, .finı:ınscı.l te.blo-lctrJJn tümüyle parçı.scı.l nitelikte ol -
.-

m~le:r ıncı: ke.rşm; etmortisra8n orcınlcı,rındr::ı., fEl!iZ ve iskonto· orcınlEt:.~.-

r:nnô ;., piycı.sEt değerlerinde vbg. y8.pı le.ccı.k dej?~işiklikler bir iş

letr;enin k~- rını ze.ra.ra. ya. ds. zara.rını k~.ra dönUştü:rebilir(4l). 

Yüks.rıdcı. beli.rtilen nokt8ls.r sosy8l btts8.rının ölçürnlenmesi :1!

iç:i•ı do ,.,.e~erlidir. Dund.cın ötürü, eı.ncı.listin(yı:ı. dcı. İlgili. kiınse

nir.l birta.ıcım ra.kaıt1l8.rlcı. ys.nıltılrnı:ı.rı:ıv.sı için, ölçümlernenm sını.~ 

lsrı iyi a.nlcışılmcı.lıd.ır.Bcıskeı. bil:' deyimle; ölçiJrnlemeler ya.nlış 

ku4·ıenılrncı.mcılı ve sonııçlcı.rın y::ı.nlış yorwnlcınrnçı.sıne. yol Eı-çılrne.rne.

lıdır. 
Sosycı.l ölçürnlernenin b::ı.şlıccı. üç cılenı ve.rdır: Toplumsal düzeJf 

dt'v-let d:Uzeyi(ka.'t" e.ra.cı.çsız devlet işletmeleri de dahil) ve işlet

rrıt::- di.iz.eyi.Bizj_rı:ı burF.I-ds. üzerinde durnc8-ğırnı.z sosyel ölçüınlerııe iş-

1 d;rne d.üzeyinde o lt:ı.nıdır( 42). 

Ölçürı:ı lerneler, nit e li.kse l (mıa.tı:ıın biçiminde) ,.nice liksel ve 

P·"'-rescıl biçirn.de olı::ıbilir.Hiç kuşkusı'z bunlı:ırdcın en iyisi ve uy~ 

ı·1"'· -p[:ıretseıl ölçUrulerne yönternloridi-r(43). 

İşletmenin ycı.prnış oldıığu eylemlerin ölçürnlenrnesinde eldeki 

r)lçülerin yeterli. olrncı.d.ığı durwnl8.rdcı., yeni ölçüler gcliştiri.le

bilir.Yeni ve &:eniş tı::t.brmlı niceliksel ,çı;östcrgeler ve ölçi..ller ~;-t;'·, 

yönetime p:crekli i lgi lere ve yönetim ke.re.rlcı.rme uyfrUlancı.bilir. 

Ve y8rorlı. ba~r.:ırı değerlernesi B:riterine dönUşebilirler. 

(41) AB~, s. 105. 

( 42) Art lı ur B. TOAN , Jr, !.~~rj~ .. tJı.e_ ... ş_q_ç_:i:_~J. _ _J_(3.t_f_o..~_ç_e ___ o_~ 
Jiusin.e_s_ş_, Pricc W-ı;ı.t.erııouse Review, .Fe.bru.a.ry -1973, s. 4-9. 

(43) TOAN, s. 8.; Robert H.ANDERSON, .§s...QJ.;.;~~ .. es,POE1L~!?-~'!-J..Y_l\..2_-
count:h;ıl."--_Ll!.ç_8~~-~r-:i!lp ___ ~pj:.._l}_ÇJl_O_~.~J'~.!:fo~_2nÇ9,;R.U.!.i:if.ı%-..J:9}l;: 
~cy_i_o.!l_s .. __ _Eı_t_ç._!2.;-si_f;l., CA Me.p.:tı.z ine, MEI.Y -1978, s • 4..2 • 
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Bu cırrı.cı.ctı. ulF.ı.şe.bilrnok için· isletrnenin lı.er düzeyinde önemli bir 

~~it i~ §t~~g i ve zcı.rncın gerokecekt ir( 44). Ölçüm lerne yöntemlerinin 

ba.şlıce.lcı.rı şun l.e.rdır ( 45) : 

l) Ztı.racın Kestirirnleri 

2) Zcı.rcı.rın Gerçek Değeri 

3) öa e :u e Zorun lulu.ğu 

4) Gcı.yrirnenkı.ü Değerindeki Değişmeler 

5) Ödeme İsteği 

6) Diğer Yöntemler 

l) Z e.rnen K e st ir imler i 

Bu değerleme ölçüsü 1-ı.e.rl-ı.cıngibir yeni ke.rı::ıyolunı.m ycı dcı. deınir

Y4:>Lunun yı.:ı-pıruınaD sözl konusllıdu:r:. Yeni ycıpı lı::ın(yB. dB. yopı ls.cek) 

kc rrıyo lund.:::ı.n yr:ı dcı deroj.ryo hmdcı.n s:::ığl::ınr:ın ycı.rs.r, eski yo le. göre 

n:: k8d.cı . .r dcı.l-ıD. yolu kısı:ılttığı s.çısınd.::ın ölçülür. Bur::ı.d8. tcı.scı.rruf 

o( j_len ?.sruı:ının değeri(bBzsn bir işgören:in ücreti esB.s cı.lın::ı.r8k) 

y:mi yolun sosy[ll y8.r8.r ölçüsü olur. Sosy:::ıl yercı.rlcır ŞlJ formUlde 

:.ı u lun ur' 46) • 

SB= E (TT><W ) 

SB: SosyB.l Ynreı.rl8.r 

E: ToP.lem 

TT: YıldEl tcı.scı.rru·f edilen scı.s.t 

w: K!cı.rcı.yo lunu kt.1ll8.nBn yolcu.ls.rın ort s. lema. 

sB.e.t ücret i 

2) Zercı.rın Gerçek Değeri 

Kirlcnrnonin nem doğrudcın hem. de do lcı.ylı etkileri verdır. 

Örneğin~- h.cı.ve. kirliliği elbiselerin ve te.~ı t a.re.çle.ranm kırlcm

m.esine neden olıxr. Eleiseleri ycı. dcı. e.rB.çle.rın temizlemek ye. de. 

b:::ı.z.en elbtselerin tornizlcnrncsi olı::ı.ne.ksız olduğ1.-ı. dt'\rumle.rö.fl. bunle.

rı yeni lo ro. e iç in ke.tlenı l8n ro.cı.liyet, kirlenmenin rne.liyet ölçüsü 

( 44) Me in o lf DIERKES, Re.yrnond A .l)Almlt,po!J2or-eı.:~.~---Ş·c_ç ia.1. Account_~, 
Prf:l.eger Publish.ors, (New York~l973), s. 290. 

( 45) EPSTEIN, E'PSTEIN 8.nd. WEISS, s. 140-145.; ESTES, s.. 105-l:'l6 .; 

jOHNSON, s. 96-lOl. 

(46) EPSTEIN,EPSTEIN ı:ı.nd WEISS, s. 140,.. 
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olıtr. Du ölçümlerrıo yı:ıkle.şımı kirlenmenin tı:ı.rırn üzerindeki etki

lerinin ölçürr.ı.lonmcsindc do kullı:ınılı:ı.bilir. Zcıra.rın Gerçek Değeri 
_,. 

Ölçüsü 'nün kullcını ldığı bı:ı.şk8. bir ı:ılcınr~da. iş kı:ı.z8.lı:ı.rının ve 

Eışırı kirlenmenin ned.en olduğu s8.ke.tl.ıkla.r·::ra ha.st8.lıkl8.rdır(47). 

3) Ödeme Zorunluluğu 

Bu yı:ı.klc:ıFJım., ,.yukı:ırıdcıki yı:ıkl8şımcı. benızer bir ölçürn.lcm.e yön

temidir. rlioli.yctler .ız.cırcı.rın ort8d.8.ı;ı. kcıldırı lrnı:ısı yı:ı. dEl. önlcnrne-· 

si için ys:pı lcın hc:ırccı.mcı.lcırlcı. ölçülür. Bu yönternin Z8.r8.rın Gerçek 

Değeri ölçüsünden fa.rkı, Zı:ırı:ı.rın Gerçek Değeri Ölçüsünde Maliyet 

kirlenme olduğundEı. tEı.nınm8.ktcı. , bı..ı. yöntem de ise mcı.liyetler ycı.l

n·. ız. kirl::~nen unsurun temizlenra.csi durı.:uuundcı. tcı.nınrncı.ktcı.dır. 

Ödeme Zorı.m lulıı.ğ·u Ölçüsü, ödeille isteği yönteminin yetersiz ·· 

k :ı.ldığı dıı.rumlcı.rdc:ı. dcı. 1."1."\llcı.nılcı.bilir. Yöntem., sosycı.l rnı:ı.liyetle-

1:in ölçürnlemesind.e oldı.:ı.ğu kcı.dcı.r sosys.l ycı.rcı.rlı:ırın ölçümlenrJ.esin

ı; r; de ku.llr:ını lı:ı.bi lir( 48). 

4) Gçı.yrimenkıü Değerlerindeki Değişrn.eler 

Bir çevreye kurulcın fcı.brilw., o çevrod.eki gB.yrirnenkulün değe:P

lc:rini di5 şürebi lir. Gürültü, h.cı.vcı. ve çevre kirlonrnes i gibi nedeı:ı

lerle çevredeki {~B.yriraenkullerin değerlerinde düşr:.ı.eler olabilir. 

Söz konvsu değer düı:rneleri yeni kurulEın fcı.brikcı., ha.va.cı.lı:ını vbg. 

ku.rıllu$la.rın sosyBl mcı.liyetleri Bçısındcın ölçü ola.bilir(49). 

5) Ödeme İsteği 

En genis kullcınım. 21lcını ol8n ycı.klnşırnlcırd::ın Jljiri.si de Ödeme 

İsteği yöntemidir. Bu yöntem ekonomik tüketici rruıtı ka.vrı;ı.rnı ile 

yElkındem ilgili olup tüketici <;tre.ştırrns.sını içerir. Örneğin, kent 

1-ı.c:ılkınc:ı. h.cı.vcı. kirliliğini önlemek için ne kçıdc:ı.r ödernede bulunEı.bi

lecekleri sorıı.lıı.r. A lınc:ın değerlı:rjn to-p lı;ı.rnı sosyc:ı.l ycırarlcı.rın ve 

ms.liyetlerin ölçüsünü sc:ığla.r. 

Alınc:ın cev~lc:ırın gerçeği tc:ı.m olcı.ra.k ysnsıtru.o.ya.ca.ğı ileri ·,'·o 

sürü ls e de, deneyler göstermiştir ki; Öd.erne Zo~lulu.ğu ölçü

sünde yc:ı:pıü:ı.cEı.k bir değixtirrne söz konus1.' sorunu çözebi lecek 

~_..... ... -
(4~) A. g. k. i- s. 141. 

(48) A.g.k., 9. 141. 

(49) A.g.k., s. ~-141. 
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niteliktedir.Bu du:rurıılB:rds., scruleır vergi yoluyla ye:pilabilecek 

ödernalerjı.l iç erraektedir. Böylece yB.kl~l.ŞJ.rn deh.a. gerçekçi durumEı. 

e·etiri lro.iş ole.bili:r( 50) • 

Ye.pılhen ruıket e.ra.ştı.'t'f!l.ı:ı.lsrının doğruluğU:' için birkeı.ç kri terin 

yerine getirilmesi gerekir,5l). 

-Ankete t~tbi tutulsn kimsenin üzerindeki söz konvsu etkiler 

kom 1 sUndcı. tcırı:ı. ve eı.çık bir bi lgiye se.h.ip olunr.w.sı ~erekir. 

-Bu kimse söz konusu etkilerin po.re ye. deı. bunun yerini tute.

c::~k birirnlerle ifB.de edebi lmelidir. 

-Bl-1 kimsenin !!erçek bir ye.nı tı vermemesi iç in lıerh.cıngi'~bir 

.nedenin bulunm.ı:ı.rne.sı gerekir. 

6) Sosye.l ve Ekonomik etki ler in ölçürrılcmes inde diğer ye.kl€1.

~ımle.r 

Sosye.l ve ekonoraik etki le:rin tilçürnlcrnesinde dehe. birçok yön

t'3ro. ve.rdır. Kullcınılı:ı.cB.k yöntemler etkilerin özelliklerine ~öre 

değişik olB.ce.ktır(52). Diğer yöntemler yıt.tkorıde. sı:ıyılı:ın yöntem

Lere e.z çok benzernekted.ir. Yeniden ye.pmr:ı. ya. dC'I. ZC'IrerdBn Ke.çınn:u:ı. 

Ide.liyeti ölçüsü:- !5.br.ıinler, Me.lı.kem~ Ke.rerle.rı norrıı~:ı.l ölçüsü, 

.lıne.lizler ölçüsü, Hı:ı.rcer:ıs. Mıüiyeti.· Pe.zı=ı.r Değerinde Düşrtıeler 

ölçüleri sosys.l y8.rEt.rls.rın ve ms.li.yetlerlı:ı ölçümlernesinde kulls.

nı la.bilecok diğer yöntemler s,re.aınds.dır{53). 

II. SOSYAL MUHASEBEDE DIŞSAL RAPORLAMANIN DOYUTLARI 

ı. Sosys.l Rs:porla.ro.e. Stends.rtlexı 

Sosya.l Mul-u;ı.sebenin benimsenmesi ve r:eliŞmesi sosye.l re.por

ls.rns.ycı. i lişkin genel ks.bul görnıü"' stande.rtlo.r.ının o luşturulrı:ıe.-·-
sıns. bs.ğlıdır. Stande.rtls.r!- da.h.cı. büyük yeJinı;ı.sBklık(uniforrnity), 

(50) A.~,k., s. 142 • 

(51) ESTES, a. lll. 

f~2) EPSTE~,EPSTEIN ~nd WEISS, s.l44. 

(53) ESTES .~ s. 115-116. ; EPSTEIN,EPSTEIN 011d WEISS5 .s. ı43. 
' 
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Dehe yüksek ke.lite ve deh.E!. iyi bir iletişiınin orte.ya. konme.sını 

se.ğlf'.rl.ı:ı.r. Stendı::ırtlE~.r çok kcı.tı ve gerekenden fe.zle. ayrıntı lı 

se:ptenrn.ezsE~., koşu llE~.rcı. göre uyr:un bir değişebi lirli lik ( esnekli:l~ 

elde edilebilir(54). 

ESTES, eosye.l re:porlarne. a.ro.a.cınl.'-'" İşletme kcıyncı.kh:ı.rının yö

netimi" (Stewcı.rdsh.ip objective) olE~.rak eaas; a.lıp sosye.l ra.:por

lı::ı.rn.cı.dcı. üç temel stende.rt öngörmüı=ıtür( 55). Söz:.:konusı.1 s.rna.ç; yö

net ün in·' be.ş&rısını u lE~. ş ılan kcızenç düzeyi ve ve.rlıkla.rın değeri 

i 1ID be lirlenrnes i üzerinde durur( 56). 

REı.porlcı.rın h.e.zırlanmesınd::ı. söz konusu temel stendcı.rtlcıre.(57). 

uyu:ı;~k zorunludur. Bu stcınd.cı.rtlı;~.r gözönünde bu ll.;mduru lrna.ksızın ha:

zırlsnBn rcı:porlB.r geçerli scıyılrncız lı:ır. Her stande.rtlı:ı. ilgi li ola

rak ikinci 1 kriterler do ve.rdır. Bu kriterler zorunlu olmcı.ymp , 

rr .. :--zıı. edilir nitelikte olını:ı.lsrına. karşın, bı.;ınlı:ırs. uyulmedığı zc;ı.

rtııın uymcı.me. nedeninin geçerli olrne.sı gerekir. ESTES, stenaı;~.rtle.

rt.n ve kriterlerin ycınısırı;~. sosye.l rcı.porlı;~.rncı sürecinde gözönün-

da bulundurulrncı.sı gereken birtcıkırn ek ilkeler de geliı:;ti:rrniştir. 

Bu i lkeler r8porlf!rn8. ı:ınınde. h.em benimsenir ve ~ ed;i.lir niteli1t

te olcı.bilirler h.ern de olrnıys.bilirler. Bununla birlikte, en e.zın

den bu i lkeler :in de gözönünde tu tu lmEtsınd.e. yı:ıre.r ve.rdl.r( 58). 

Stenda.rtlı:ı.r, ik:lncil kriterler de ek ilkeler sosyı:ıl rı:ıporlsrın 

l-ı em işletme iç ine dönük o lmt:ı.sı, lıern de işletme dlşıns. dönük ol

ını;~.sı dururnlcırının h.erikis :ine de uyp:u lcınır( 59). 

(54) AMERICAN INSTITUTE OF CERTilHEil PUBLIC ı •. C'COUNTANTS, s.248. 

(55) ESTES,s. 150-156.; EPSTEIN, EBS':eBilf cı.nd WBISS, s.l60-l63. 
v0HNSON, s.89-93. 

(56) THE CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS, s. 9. 

('57) ESTES söz konusu stondı:ı.rtle.rı r:eliP.tiri.rken özellikle ı::ıu 
k:;:ı.yneklB-rdı;~.n yEt.rorl:.:mrnıstır (Bkz: ESTES,s.l52; Dipnot 2): 
_A. Statornen~ of J2..sı~i.c Ac_c.91~~ting Th.eor:z, Aro.cricrı.n Accoun-
-tanp.: Assocıı:ıtıt-x*"?" ı Qfi6; Sta.'ler.ıent of th.e Accounting Princi.plea 
po e~~ o 4 ı All.~ERICAN INS.Tl'TU'!J4 OF CERTIFIED. PUBLIC ACCOUNTANS, 
1970; Howcı.rd. j. SNAVELY, Accountwg .. Inforrne.tion~@.:~erj.ı;~,;.ı. the 
Account inp.- Revicw, Apri.l-1967, s. 223-232. Ayrıc cı. Bk.z: Robert 
H. ANDERSON, §.2_çj.cı.l.B_csRQ_nsibiljjz__l\.9_COı..~ing~ Me~-~~.' . 
.§l.;r1_ıtJi.oP.otl.illı<!2.e...-..r.ısy_~nce.z. CA Me.r':rı.z jne f Ma.y-1978, s. 44-45. 

(58) ESTES, s. 152.; EPSTEIN 1 EPSTEIN a.nd WEISS, s.l6l. 

(59) ESTES, s.l52. 
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ESTESr ternel ste-ı.ndrırtlr:ırı, kriterleri ve ek ilkeleri~. ŞEKİL-ll'

de t~crüld.ültü n:isi bir çieele·e biçirrıJnde {!östo:rrniştir. 

İl i ~.ı:1C il 
Kt_iterlcr 

Ho.l 
İl~~ i li. lik 

Zçun.rı.n lı lık 

Önemlilik 
Kuruluş Ye
rine Dönük
lük 

İşlotmo Yönctiı:ıi 
AçısındEı.n Rrı:porle.me 

(Stcw~~dship Reportinr-) 

No.2 
Ht:ı.trı. ve H i le lerden 

Ko.çını lr..Jı:ı.sı 

Dc,~ru lıığu Kon ı t lcın::ı
bi lirlik 

Bı:ı.ğıro.sız Uzro.rıncrı. De
nct:honmos i 
Bütünlük 

Mutı.cı.fe.ze-ık~rlık 

Kf.l.bul Edi le bi li:rlik 
Ke:rl)ı t EleF;t iri. ler in 
de Stmulro.::ısı 

ŞEKİL-ll 

1fo.3 
· Anh'ı.~ı lflbirlik 

Ke-ı.rşı lrıştırılıl

bilirlik 
Öz lük 

Dcğit;:1rnczlik 

Nj.celilt:sollik 
Pe.r::ı. i le İfe.de 

Bdilro.e 
Arı:ıçlı:ırın Uygun

luğu 

Dönemsellik 
Değerleme 

SOSYAL RAPORLM~A STANDARTLARI 
KAYNAK:ESTES, s.l56.; j6HNSON, s. 91.; EP~TEIN, EPSTEIN ı:ı.nd WEISS, 

s. 163 • 
. · j•• ·.. ~ 

1\. STANDART No.l: İltülilik 

AICPA ve AAA 'n:nn finense.l r~porle.rı:u:ı. stı:ınd.B-rtlı::ı.:rı 8X'e.sınd~t i l.k 

sırcı.ycı. koydukle.rı n İlgili lik" (Re levrınee) stend&.rdı, sosye.l r&:por

lcı.r:ı~ iqin d.e i lk önce gözönünde bvlundl.:ırulro.e.sı gereken ste.nd~(60) 

Bu st::ında.rtcı. gex&; scrsy::ıl rs:porla.rds. ye.L"1Jı.~~ t·~ lurnun i lgi vıe ge

reksinim duyduğu. bilgiler sunulms.lıdı:r:-(61). 

. . 
{60) ESTES, s:.l52.; ANDERSON, s;., 44 .. 

. . ,... .- . 
:.~-;_) 5STES,·s •. 152; jQHNKON, s. 8-9·r EPSTEIN, EPSTEIN ı:ınd WEISS, 

s. ll.61 .. 
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İk_inci l Kriter: İlgililik stcı.nds.rdıns. ilişkin kriter 11 Z:.smsn

lı l::r.lt' kxi teridir. Z'cımcı.nında. sunı.1 lmcı.yroı bi. lgi ler, sosycı.l re:por

lrırie -i lgisiiz d:ururndcı. kcı.lırlcı.r. B11ndt:ı.n ötürü, s·<!Jsys.l rcı.porlcıme:ds. 

ze-mcı.r.ı Lılık kriterine en yüksek önem verilmelidir. Öte yendB.n es-

ki b~ lgi? hiç otmcı.ycı.n bilgiye rröre ds.ha. iyi olduğu için "Z;e.men-

1ılı\~" bir stcındcı.rt olcı.rs.k değil, b:trkriter olcırek beni.ra.senmişti! 

tir(t-2) •. 

~~k İlkele.r:_ Rcı:porl;:::ırdcı. sunulcı.cek bi!--triler eynı ZEI.nıt-ı.nde. "Önern

litik" e:çısındEI.n dEl- değerlenrnelid.ir(63)' .. Önemli olm.Eı.ycı.n bilgiterin 

su.nı lm::ı.sındcı.n kEtçını lrncı.lıd.'ır. Sosycı.l rr.ı.uhB.sebenin henü2ı gelişme 

dev:,'Esi olBn bu· B-SlB-mBsınd.cı., işletme ile ilgili tcırt-tflB.r e-çısındaın 

neyin, ne kcı.dcı.r önemli olduğı1 konusunda. kesin bir kenı buhı.nrne.dı

ğı için:, "Önem. li liği" ne stendEı.rt· ne d e kriter o 18-rcı.k kEı-bul ede

bi liyoru.z-( 64)'. "İlgi 1i likıı stend.nrd.ıncı. ilişkin diğer bir i lkede 

sor:ye.l ra.porlEı.rın i~letmenin ~]Cu.ruluş yerine dönük'' ola.re.k hfl.m

lmırr.ı.a.sıdır. İşletmenin içinde fcı.cı.Jiyette bulunduğu çevre lı.B-lkJJ,

ü~letmenin ü.z·erindeki. etkilere ilişkin bilp.:i ler le ilgilenirler ... 

Br ·vJcı.n ötürü, birden fEt'Zflcı. değişik coğra;fik yerde kl:ı.ruluş yeri 

o 1sn bir işletme, bir ytındc:ın ene. işletmeye i lişkin e:enel bir 

r .. lporlı;ı.rnı:ı.dt:ı. bulunurken, her bcı.ğlı işletme d.e, içinde fe.e.liyette 

',::;ulunduğu· çevre hcı.lkıncı. yönelik rcı:porlı:ı.r hı:ı.z.ırlcımcı.lıdır(65). 

B., STANDART Neı-. 2: Ht-ııJmı ve Hilelerden Ke:ç:nnılrnB.SJı. 

Sosyı:ı.l rcı.porlı:ıms. sürecindeki ikinci stsndcırt, sunull:ın 

bilgilerin hı:ı.tcı. ve hilelerden uzı:ı:k nitelikte olrn.e.sıdır. H<:ı.kke:

niyet· ve d.oğrulı..ıkl~ hcı.zırlenma.rnış rB.porlBr yBlnız. yBre.rsJ:.2r 

( 62)- ES.TES, s'., 153'.; JOHNSON, s. 89.; EPSTEIN 1 EPSTEIN end WEISS, 
s. 161. 

( 63} ESTES, s. 153.; EPSTEIN, EPSTEIN end WEISS, s·. 161. 

(64) ESTES, s·. 153!. 
.· 

(6_5) ESTES, ·s. 15'3.-; JOHNSON,- s; •. 89 .. ; EPSTEIN, EPSTEIN end WEISS, 
s., 16'1. 
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<rlmaklcı. keı.lma.yıp,. yeı.nlış yönlendirme ıre za.man kaybına. neden 

olurlar. Yeı.nlışlık,. hem isteyerek {Hile) hem d'e· istemiyerek 

(HatB.) yeı.pJ.ıllrn'JıŞ Glabi lir. So·şya:l ra.porlar he.zırla.nırken her iki

s in den de kEtçın ı 1rrro.l:tdır( 66)': 

Bu sta.nda.rt, sosyeı.l ra.porlama. sürecinde işletmenin: ys.pmllş 

olduğu faeı.liyetlerinden iyi olı:t.nlo.rın yeı.nı sl.rB:t kötü olan la.rı

n:ın ele. (O lunrlu v·e olurasılz- eilki lerinin} sunulrn.a.sJ:: gerektiği e.nla.oi,. 

mın11 i:a.şJır( 67)' •. · 

-· . U~ ... :iıı~ .. :l lg' i terle:ız:.:__ Hateı. ve hi 1l.e·lerden ke.çrını l:.rna.sl! s:tanda.rd·:ımB: 
.-

i li~kin kriterler ha-zırlanırken ra.porla.rın; "Dcrğrulı;ı.ğunun: Kan::ırlt~"'" 

lanç...bi.lirl:.i liğ.i" (Verifeı:bi li ty) "Be:ğ::ıırnsJ.:z: U2li"O.anee. Denetlenrn.esi11 

( I:ndı.epend.en~ A ttesteı.tion)i ve "Bütünli.Utlt { Ccıınpleit:eness:) kriter

let?idir. 

Sıınulan sosya.l bilginin değişik ı'.z:rnanlv.rca. esa.s ola.ra.k ı:ı.ynı 

sotıı:ıç-la.ra. ula.ı:r:tlaxa.k ~cırluğunt.ı.n kanı t.lana.bilraesi a.r2r.U edilir. 

Sosye.l rnuhs.sebenin bufı:-ün ula.şrnış ol!.duğu a.şa.me.da. bu eı.rna;ç pra.tik 

oLma.ya.bi leceğinden, "Dnğru:iluğun Keın=!-- t:leına.bi lirli liği" z-orunlu 

de.~il cı.rz:u edilen bir kri terdir(68J. 

"Doğrul::uğun- Kcınıtleıneı:bi lirli liği" kri terinin, öz:ell:.ikle ni

e::liks,e1 vıe -pa.reı.sa.l olma.yan unsurla:re. uygulanma.s:ı. cı-ldukç-a. güçt:ür(69). 

D'ışsa.l ra:pCJrla.rn.cı.da: "Ba--:ğırns:ı.z: Uzmaneeı-- Denetim" in önemli ya~.r

·la.rı vcı.rd.ır. ÖZ1ellikle, rüskin· a.lışli.tı:.ı-n:ın <ro-k- üzerinde olduğt11 

SOSys.l ra:porlama.d.e. OO.ğırtl'Sı2? 1.."\zrt18llC8- denetirnin ys.r8X"Jnl:ll büyüklüğü 

t.,.rt-::nşıle.rn:-e.z-:. Ne va.rki, ra.-porlernçr: yöntemlerindeki farklı görüşlcr

')tl:! kriteri de z:orıınlu bir stands.rt olma.ktBn eı1:ıJccıyruaı-.kt-e.d:ı.~. 

Şu· e.nda.ki e.şcı.ro.a.deı. finansı:l-1 değerlcrnelerdekine benzer bir yakl!.a.

şırnh'-, d.enetirn.lıl raporl8meı.da.ki va.rse.yımla.rın ve terne1i.l!.erin geçer

lilliği 8Jçısl.nden görü~ün ifcı.de edilmesi ile s·ın:ı;rlan<Iırı.lrncı-s:ıı.. 

( 66)'. ESTES, Er. 1~3 •. ; . EPSTEDf, EPSTEIN end WEIS'S ,. s:. 161. 

(67) ANDERSON, s. 45~ 

{68} ESTES, s. 154. 
-

(69) St:even C .. DTLLEY, Externa.l Rep~jJrg·ef' 5'«ıeie.l Resııoos·ib-ilitz.,. 
M;:::U Business- TWpics,, Auturrın-1975, s. 23. ~ ANDERS'ON .~ s:., 45.; 
AMERICAN. INSTl:TUTE of CERTIFIED- PUBLIC ACCOUNTAN!S',. s. 248. 
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gerekir{70). 11Bi..ltünlük" kri te:rri sos·ycı.l bi lgi i le ilgili ta.raf-

1cı.:ır.:mı bilgi gereksinimllerini giderecek· hir biçimde· ra.pcı~lcı.rnada. 

bulunulrn8.sın:ı: ifcı.de eder .. Kuşkusuz.; rcı:porletJ:rdcı. herşeyin göst-eril

mesi olcına:ltsı;zdır. Fcı.kcı.ii:, öz·e"tiikle önemli olet.n ve işletmenin 

öz-: eleştirisine d: önük o lcın bile.: ilere rcı.porlcırdcı. yer verilrn.csi 

yokı..ım.sanmcı.ıu.a.lıdır .. Bcı.şkcı. bir deyişle, s·os.yc:ü :rrcı.porlcı.rdcı: işlet-,... 

rn.enin olumlu etkileri ycınısı:rcı., olumsuz~ etkilerinin de gösteril

mesi gerekir(?l}: 

Ne veı . .rki,_ sosycı.l m.uhcı.s·ehe ile ilgili tcı.rcı.fla.rın ilgi duyduıt-. 

lcı.rı bilgi cı.lcınls.rı cı:·çl!k ve seçik olcı.rs.k ts.nı:m·l.sncı.ro.cı.d:ıığJı.. içinı(72),. 

"Bütünlükrı sosycı.l !!a.po;rrlcı.m.cı.da: bir zo:rı.m tu.luk değil, so-gy~.l ra~ 

porlcı.rdcı.ki diğe:r:- rı:m.cı.ç·lcı-.rlcı: birlikte a.rZlU edilimelidir(13} .. 

Ek İlkele:rr:. Beklenen zcı,ı:-cı:rlcırlin kcı.yda. cı.l:ınıp, beklenen ~-r

l8rın kcı.yd8: cı.l:mm.cı:m:cııs:n. i lke s i olL&n "Muh.e:fcı:z-e.~.:ı:rlL::ıJr" ( Cmse~it:ism) 

belki de kötü niyetle· kullBnı lmcı.sındcın ötürü,. finanscı.t :ra.po:ırlı.s:n:ra.

d.8. bir dereceye k8.da.r Yı0ş kcı.rsılcınmamcıkt-a:dır •. Fcıkcı.t:, gerçek· 

dı..ını.rnun abcı.rtı ln.m.sınd8n kcı.çınrncı.k için en cı.Z'JJ:'ldEtn sosycı.l rcı.p~ 

lcı.rın Yıcı.zır lcınrncı.sJndEt. bu i lke gö2:7.önünd.e btı ll..mdt1rt.1lrna."t:ııa::ı..r{7 4) -. 

Sosycı.l m.ııYıa.sebede muhı:;:fcı.3'c:tkt:\;rl:ıık, ölçürn:lenro.esi gü.'ç- ve dcıhcı. a.z 

kesin olcın s0sycı.t ycı.rcı.rla.rın kcı.yds. cı.l:ı:nro.Et.y:tp, sosycı.l rıı.a.liyet·:le-

rin cı.k1a uyg'un bütün değerlerinin kcı.ydcı. cı.l:mmcı.sını ifcı.de: eder (75). 

Fcı.rltlJı. çıka.r p:rup lcırmın i lp:i l.endiği sosys.l rcı:porlcı.r h.cı.z::r.r

ls.nırken, 11 Kcı.bıl!ledilebilirlik.'1 (Acceptcı.bili ty) ilkesi de g·öz.önıtin~ 

-., de bu1.urııd.'uruln:ıcı.lJJd:ı.:r. İna;ı:nıl:.rncı.yı:m ya: da. güvıenı duyul:rna.yan rcı.po:rr

lB.r her ne ltcı.dcı.r tümüyle p:üvreni lir olscı: da. ycı.rcı,ı:-1.Jı.. O'la.ro.a.ya.calt:lCl([' 

ve top lı..ı.mun cı:ro.s.g-lı::ı.rıncıı kcı:ttkı·d.a. bıı,lune.rna.y~cı:ı;kllı::ı.rdır( 76) • 

----- _ _...... ---
(70')' ESTES, s:. 1.5_4 •. ; M1ERICAN ~1JPITUTE cf CERTIFIED PUl3LIC 

ACCOUNT'ANTS, ş,., 250. 
- - . . 

(71) ESTES;. s. 154.; EPS'F.EIN,, EPSrEIN cı.ncr WEISS, s. 16l.;D:ILLEY, 
s· •. 24 .. 

(72) ESTES, S'•· 154.; ANDERSON, s; .. f5. 

( 73') ES TES,. s. 154! 

{.74} ESTES, s;. 154..; EPSTEIN,EPSTED' cınd WBISS, s.: .. 1Ql. 

(75} THE CANAJ?IAN INSTı:ITUTE OF CHARTSRED' ACCOUNTAN~· ~ S\~ 12·. 

(76) ESTES,' s~ 154·f- Effi'l'ED!,- RPSf\''f<~]· cınd WEIS'S, s~ 161~. 

' . 
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Son: o-lcı.rcı.k; ıs·os.ycı.l rcı:porlcı.rncı. sürecinde ''Karşıt-· ele~t·irile~o 

yer veri lrnesi" (Rebuit;tcı.1) ilkes:i de göz-.önüne s.l:ıınro.Etlıdır, lR~cı:pmr-

lcırın hcı.kksniyete uygun crl:.dL,ğun:tı. ve ks.buledi lebilirli liğin·i gü

vence ı:ı.l tıne. c:ı.l!.nıı:ı.k iç-in·, genel kurul t·opl~ntısında., işletme raı

kc:ı.rn lcırınd.a: ve hı:.ı;t"ta: sosy0:l ra.porlcı:rdcı. ke.r·şJLil'; e le~tiri lere yer· 

veri1melid~r(77). 

C •. S"TANDAET' N0. 3: Anlcı.ş:nüı.bilirlililt 

Anılcı.şılamcı.yc:ın rc:ı:porls.r değersizdir. Eğe:t"" scrsys.l ra:porlc:ımıı.ı: 

yöntemleri çok ke.rmcı.ş:Lk olursa., bunun sonucu h.cı.z-.ı:rlsncın sosyal 

rcı.porlc:ı.r i lgi li tB.rB.flcı.r iç-in' ç"k cı.a-. bir değere sc:ı.hip olcı.c8'.kit::ı:ı:r.". 

DLmdcın ötürü "Anlcı.şılı:ı.bi lirli lik" (Uı:ıderstcındcı.bi li ty) s<ıJsycı.l 

rs.porlc:ırCl.ı:ı-: temel bir stend·a.rtt-ır-(78}. Sosycı:l rı:ı.porlcı.rdcı; sunul.ı::ın 

bilgi;, yEı.lnız mu.hcı.sebeci lerin değil, tüm. tcı.re.flcırın (T'oplumun) 

c:n:l.cı.ys:bileeeği ve d:oğrtr cınlı:ı.mı ta.şıyen terirnlerle ifa:de edil

melidir{'f79}~ 

İkine-il .Kriterler: Ds.şcı.rının değerlernesinde, özellikle genel 

kEtbul görmüş stsndcıritlcı.r yoksc:ı., herhcıngi bir işletmenin ba.ş8:rı;,..;; · 

sını diğer işletmenin ki i le karşı le.ştırrncı.k cılduıtçs: ye.rd:ı.r:ıc:t.d:ı.r. 

Bu işletmenin hem ekonom:!-k hem de sosyal be.şar:ı.s:ıne. ilişkin <tıl

rnfl.k üz-ere geç-e:rlidir(80). 

S osyEcl rı.:q:ı orla.rnB.dcı: işletme le:rrcı.re.s:n.. "Ka.l1'Şll lcı.şhrı 1e:biliırlilt'1 

<ırlcı.ne.kl:t. ise, cın-lcı.~:nlcı.bilirli lik cı.rte.r. Karş:t.le.ştır:t l.tı.bi lirlik 

kriteri h.cı.lih.cı.z.J..;rde: e.r.z.ıı; edi tir bir s.racr.ç o·lıxp, evrensel boytı.it,... 

le.r.de. bir ni tel ik gösterme27. FB.k8.tr bunun le: birlikte, en 8;WJ.ndan 

endüs:tıri lerde rc:ı:portı:ı.ro.v. biç-im'lerinde·, içeriğinde v·e. ölçümlemıe 

yönternlerinde kc:ı.rş:r..lD.ştır:ıılcı.bilirl:.ik cı.rcıne.bi 1.ilr(81). 

,-

(77) ESTES,. s •. 154d. EPSTEIN,, EPSTEIN cınd: WEISS, s~. 161. 

(78) ESTES, s. 155'· .. ; .EPSTEIN, EPSTEIN snd WEISS, s,. 162. 

(79) ANDERSON, s. 45~ 

(80) DILLEY, ş. 23~ 
' ,- . 

(81) ESTES', s. 1:55. 
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ANDERSON, ka.rş:rıla.ş~rıT.a.bi'tirlilt krit-erine ilişkin be-ş t.ü:ıhü 

s.tcınds.rt önermişti.r-(82). Bunlcı.v; ya.s:al, genel ka.bul görmüş, b~ş~

rli.. ka.rşıla.ştırms.S'ı•, soınu17 deney s:onuçlsr:t ve rtl!OlJB-l s:t"Bnda.rlladt'"

dır. Ycı.sa:ıı. ·stcındortla.r; ycı.sB.ls.rca öngörülmüş ve işletmenin Y81'

ms.s:t gereken en s.:ır. qa.bıcın:ın sınıTJ.nı belirleyen stı:md'art.lı:rrllıre. 

Genel ka.bul görmüş stsndsrtlcır-, ülkedeki işletmeler vre diğer ku

ruluışla.rc8: sB.llılt verilen uygulB.ra.s.ycı. i lişkin stBnde-.rila.rdu., Bır.~ 

ŞB.X"l! _ ks.rşll.ls.şt-ırms.gı_ siısndart-lEr.r:t., bir be.şcrr-rnm gerç-ekle şen: d:i

ğel! bir bs.ş8.rı düz-eyi i le k8.rşı18.ştır:ıılrn8:sı:ıı. esas:tnct de:yBnır •. 

K'8:rş::t.ls.ştırrn.8.d8. e~ı::ı:s· B.lıncr.c-e-.Jt stenderh koşulls.ra göre; geçrtJ~iş 

yı.] 18-X':ın, e:yn:ıı. endüsi:tridelti işletme ler in v lusaJ:. yB. dEt utus·lcrraxe:

s:rı işletmelerin bcı.ı:m.r:Isl! olcı:bi lir. Sornı'ir. sınaro.c::ı. sonuçları s.:ten:,..;.. 

ds.rit'tcı.r:ıı, cleneyle-rle- elde edilen sonuç1:S>r esas cı.lına.xcı:lt e·lde edi

len stondc:ı.rtlcırdır. Morcı.ll stendcı.rirlEır türı:ı· ol8ra.k işletmenin vic

danın:ım benimsediği ve yönetici ler in eylemlerde ternell. 8-ldıkl8XJI. 

stsnds.rtl8rdır. / 

"St8ndarit Nc:ı- •. 3' "Anlcı.ş:ı;la.hiliırli lilt'' ternet er.t8ndcırdına. iliş

kin bir diğer k:ri ter de "Ö2c.lillt"' hi teridir. SÖZ'· konusu kri te.r; 

sosy8.l r8:porlcı.rd8- sunu lcı.bilecek bi lgiler cı.r8-sındcı. f8-2l'-ll8'. 8.YMlll

tı lı olon lo.r:ı; e lerneyi öngörfur. Fcı.z.lcı; e;yrıntı lı «ıls,rs.k h8.z-ı:ulsnen 

bilgiler, cın 1cı.ş:tlcı.bi lirli liği zı:ıy:rıf1a.ihr(8 3'}. 

SQıB.:ycı.l rEı.porla-.rdo. sunulcı.ccı.k bi lg. in :in h8np:isinin ycı: ds. 'Iten-

c: ilerinin ı:ı.yrıntı lı olduğt;11, işletrnenin etkileri Er:ç:ıı.s:mdı:ın belir

lenebilir. İşletme fftcı.liyet: p.:ös·terdiği cı.1lcın:ı:n. özelliğine göre 

toplum üz,erinde etki leri <?1'ls.ce.kt:ı..r. İşt:e-;. s.os;yEı.l rcı.porla.rde. ye:'l

n'l!:a. bu etkilere yer veri lrneli, etkinin kendisinin cı.y:rmrtı l:ı bir 

tenıml8.ıncı.snıt:t ( e.çıkleme.sm81) yer veri lmeruelidir{84). 

Ek İlkele:J?: Anlcı.şJilcı.bi lirli lik temel stendcırdına. i lişkin ek 

i lke le!!", haşlıee:, "D'eğişm.ezllilt'l ( C<ımsistency) "Niceliksel1ik:'' 

( quEıniJ·ifiıı:hi li ity), 11 Pcı.r8. i 1le if8.de edi lrne:" (Mmaete.ry express·± cm) , 

( 82) Al~DERCon ~ s. 46-48.; THE INS~ITUTE OF CHARTERED ACCOUNT'ANTS,. 
s •. 17-18. 

(8-3')' ESTES', s:.,_l55~l m'3-:ni:nt, El:'O'P2:TN and· WEIS'S, ııı. 162. 

(84} DILLEY, s., 21. 

ı r. 
ı 

i ., ,, 
• 
t 
l 

- ·• 
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n A:rcı.ç Uygunluğu;" (Med:ia. PrO"peri ity) , "Değerleme" (Eva:luı€t:lt:ive· MOO:e) 

ve '*D;önernselliJ:C!1 (Mcı:tching Meme) i lkeleridir{85)'. 

11 Değişrne2r.lilt'' ilkesü bir yE~nden- a.rz'l.:ı; ed'ilirken, bir YElnden 

de. rt:ı:porla.mcı. yöntem lerinjn gelişmesini ö:nılerrıenıe:sine özenı gös:t".c

ri'tro.elidix. Rcı:porlcı.nıe-. modelleri gelişin,ee, 8.kla: uyg't:ın bir rleğiş

mez:lik i l:kesi gerekli oJ:.mEı.lıdır. 

So-syfl.l ro.uht:ı.s.ebed.·e "DeğişmeZ'lik" ilkesi yeni bir bi<;iı:ır ka-.zcı.

n:ıı.r.; ••Değişiltllilt o-lrıeı:ı.k fı:rkı;:ı:t- yine de tute.rlJı." (C on-s istent:) ke.

l:ı:naca.kt:ıı.r. Değ_işme*l.ilt i lkes·ine işletmenin eylemlerini yıllar~ 

göre ka.rşılı::ı;ş"f:i:ı:ra.bi lrne crl.ana.ğın:ı. elde etmek için gerek duyulur. 

Değişmezlik ilkesinin yeni biçimi ttTct.ııı Aç-:tltlı:unB". İlke~d" ile s·:ıJt:ı. 

h8.ğla. nt:ı.ılıdır. Eğer değişmezlik ilkesine uyub:ı:a:cı.kscı., rnuha.s:ebede

ki ve r8.-p0rla.r:ı.e:dcı.ki yeni değişmeleri belirleyE?bi lmek iç·:in gel~ 

ceğin iyi bir biçimde indelenrnesi gerekir(86). 

tt!i,ic~liks.ell:j.!", anlcı:şJ;lEtbi lirl:.i liğe ye:rdımcli. olur ve bımden 

ötürü en cı.z:Lndcın bu konuda: uygtın bir güvenir1.i1ik'le. b8.şEı.rılı 

olu.n8.bi l:inirse, sı.:mub:ın~ bi lginin e.rzı' edi l.ir bir ilkesidir. 

"Pı:ı.TB: i le İfET.de Edi lrn:e·" , ekonomide değerin· Elnlle.şıl:ı..r tek 

öllçüsi.l p8.:t:'El. olduğü.nfl. göre, te.blGd8ki bilgilerin pı:ı.rı:ı: ile ifEt:de 

edilm'€si s.rzıu edilir .. .Anccı.k, bilgiler -pı:lrfı. ile if~de edit.emiy(i)li"' 

diye de t::ı.blolo.:r:dı:ı: dfl: yer veri lmenıe yolıını:ı. p.:idilmemelid'ir· .. 
. • 

"Ar8.çtlet.rın U;y;gıtrrlu·ğu:";. sosye:l bilgiler, işletme ile ilgili: 

tfl.:rn;r:flfl.r:un Eln"tcı.ye:hilece~i d. i lde, biçimde vıe içerikte o't.rnD.lı ve 

0nlv. r:ı:.n elde edebileceği s.ra.·çhoı.rle: sunulm.t:ı.l::ı:.d:nr. 

"Dönemse]lik İlkesi"; s·crsy~tl re.porlo.m8.d8; dönemsellik ilkes.i 

geçerli o lup, dönem ic;in so·sya:l ye.ra.rlı:ı:r ve sosy8.l rn8.liye··rterin 

kE~.rş:r.lcı.ŞtJ:Jrı lıp net gelir:in öl.çürn.lenraes:i.ni gerektirir(87). 

11 Ileğerlerne _İlkesi 11 ;. gerçekleşmiş şonuçlı:ı.rls. ka.rşılE~.ştır:n.l-

ro.ı:ı.k üzere stendfl.r'frle:r ve normlu sunetr. Geleneksel muhasebeden 

sorumluluk (Bölürrr·scl bcı.şrıxın:Ln ölçüm.lenmesinde k~.rlıl:tk: me:rkez.leri) 

{85)' ES"TES, s.~. 155.; EPSTEIN, EPSTEIN end WEIS'S', s~ 162· • 
... 

(86) THE INST~TUTE. OF CHARTERED ACCOUNTAN'fS, sı. 12 • 

(87) ESTES'; s .. 155".;. !BB INSTIW.T.E <ıli CHARTERED' ACCOUNT'AN!S, 
s: .. ll. 



. -78-

rı:ı:porl:::ı.rı ve bütçe sc=ı:prn::.ıl:=ırı trıblol:::ırı b1mcı. örnek verilebilir. 

Sosyr:ıl rı:ıporlcımc:ı stc:ındc:ırtih:::ırı konusunC!ı:ı ESTESr son olı:ırr:ık 

8f>::\~1d.<"ki özellikleri belirtroekteC!ir(88) ~ 

"Önrörülon sosyı:ıl r::ıporl:::ırncı. st:::ınd::ırtlr:ırı ~ sosy0l mtılı.8sobe

nin l-:ıcı.U.l'l[ızırd8ki ge lişro.c devres i j_ç in ,..,.eç erlidir. Sosycı.l rc:ı.

porV:ırrıf:l geli~me ,rrösto.rd j):ij.ndc, 'İslotrnonin Kı:ı.yncıkl8.rının. Yöne-

timi Açısındı:ın Rı:ı:porlrırn.8' (Th.e Stewı:ı.ıfrdship Ob.jective) yerine 'y::.ırcır

lı lık' (Tl-ıe Objecti.ve of Usefvlnoss) temel cırmıç olEı.bilir. Kesi.n

likle, 
1

Dol~;rulı..ığun KcınıtVınrnı:ısı' ve 'Değişrnezlik' ,'<'ibi kriter 

ve i lke ler dal-:ı.ı:ı çok uy,"'l.Ücmı.r o l::ı.cı:ı.k ve st::ınd.tırt düzeyine çıkrı.cak

l;;rdır. Fı:ı.knt 1-ı:slih.cı.zırdcıki. önp:örülen strndc=ırtlEır sosyn.l r2por

l8mtının drı.lı.rı. düzenli bir biçimde p:eJ:işmesi için belli bir çor-

çev e o lur-ıtur::.ı.bi lirlc.r. n 

2. Sosycı.l :Rı:ı.po.rlı:ırn::ı. Yöntoruleri 

Yıllık rs:porlr.:ır finr::ınsGl t8blo l0r i le birlikte iRletrneye 

i 1 i Akin tüm bilfd leri vorrnoyo yEtr8yrın bir rnuh8sebe s.rı:ıcıdır. İs.;.. 

letrno i la i l~i li tcı . .r8flercı işletmeye i li~kin türn bi lp:i ler in ve

ri.lmesindo önemli bir yer tutcı.n yıllık rcı:porl8r, if~letmonin top.;., 

ltırnüı. i lişkisjnde Ç8ğd::ı R bir i lot işito türü ve teknik bir rırı.:ıç

tır(U9). 

Yıllık r8porlı:ır, r:-enel bilt~iler ve :finens:::ıl bil'7iler olrır::ık 

b:::ı.şlıccı iki Dnı:ı. bö lürnden oluşur. Bı:ı.ğırnsız bir rnuh.ı:ısebe uzro.rının

cc: d en ot lonrneycn fin8ns8l bil{dlorle i.ıJletrne ve ekonomi :::ıra.s:m.

clı.:ıki iliRkilerin yorurnl8.rınrı {fenol bi lı()' i ler bölümünde yGr veri

lj.r(90). 

ŞEKİL-12 sun uro. ve r:ıçfl.klı:ı.rn.:::ı biÇ:ir.ıi ·,be.kıı:und.8.n sosyı:ı l r8.pcr

lı:ıro.r,1. yöntern.lerini.n bir özetini. ı"'Österrn.ektcd i . .r. Sö2. kc•nusu F:eki.l 

1971 yı lındrı 250 i~letrnenin YJ.llık r8.porl8rı üzorind.e yfl.pı l8.n bi-r: 

----------
(88) ESTES~ s. 156. 

(89) Ferruh. ÇÔliLEKÇİ~ !_ıllık Rr-ıpor ve Y8tırırn Annli.zi.(Eskişonir 
İ.T. İ .A. Ys.yını) (Ank8.rcı.-l97l), s. 20.; Ne js.t TENICER,.§._ir)fe_lli_-r:ü:; 
Jlı:ı)k~.:;._!ç-~_l;~p.;.s_~~-~~:l-T::ı.blolnrın ve Dıı?._~~e~ot~.;.ral~~ 
Qrıerni;(Ank8r8 İ.T.İ.A.)(D8.sılrn8.raış Doçentlik Tezi), s.l08. 

(90) TENKER,s. llO, 
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c:ı.rr.ı ştıritl!"l;ffl d i.ly;:ınıp 9 sosy8l m.uh8sebeye i.liı:=ıkin bil(!" i ler in yıllık 

rcıporlı:ırın nerelerind.e ve ne bi.çirnoc (pi.lr8.sı:ıl? niccliksclvb,ç:.) 

s1.muld.tıklorını özet leroekted.ir. Porcıscı.l veri. ler ve ni to liksel 8-Ç ·'k

l8rn8lrır en fcızlo kvllcınılmı:ıktcıF pcır~srıl olmrıycın niceliksel bil-

,r:ri ler ise dFt.hr:ı cız ku lleını lrnoktcıdır. Sosy8l scruro.luluk rcıpcrlf.lrJcı.

sı yıllık rcıpcrlrırdcı sık clcırf.lk ~in::ınsr.ıl tcı.blcl:ırlr.ı bi.rleşti.ri l

rııemiş fcı.krı.t e·enelliklc yıllık r8:pcrl::ırın ı:ı.yrı bir bölürnünd.e fi

nc.nsr:ıl tı:ıblclr::ırcı diı:mot? yönetim kvrtıhı }J8Şkcınımın r,wktuplorı 

.vn do ortcıklr::ırB özel rı:ıpcrlcır olo.r8.k yer o.ldığı gözlemlenmiştir( 91). 

Scsy8l rcı:porlcırncı.dcıki sunum ve :;ı.çıklcır:w biç inündeki bu fcı.rk-

lı lıkleırın birçok nedeni v8rdır. İşletme eylern.lc.rinin rdrdi- -.;._. ·--. 

süreçler:ıo-çıktı özelliği bir nedendir. Ycılın bir cınlı:ıtımlcı, bir 

yönetim stireci i~e koordine edilen işletme "mcıki.nesi"ni bes-

loyen e:irı:J i dc)ıneti cı.rcı.cı lığıylçı çıktı yD dcı sonvçl8r üretilrnekts

di.r. 13cızı is1etrneler sosycıl sonurululuk rrıpörlcırn.f\.sını _g_~!.S!..tbSl: (Söz

tı:ı:eli.şi' kirlenillenin c1 en ot i.ro. cıl tıncı D.lınmosı projesi iç in ne 

lwdnr lrı:::ı.rcDnıyor?) d.üzoyi.nde ke.rşı lı:ıycıbi.lir. !:8.tkı btitçesini.n 

btiytiklüğü ve CI.F.ı.ğı lırnı nedir? Türlü rıroı'Tt'::unlorın mrılivetleri nedir? 
t"' ----;,ı,J.,;.~-

'Bu. tür -pDrr:ıssl bi ı.~ i ler h.rıliha.zırdcıki fincı.nsD.l verilerle ko lçıy-

ccı birlcştiri lebi.lir yo. d cı. en cızındr.:ın uyrı:un d.ipnotl::ı.r biçiminde özet

lenc1Jili.r. 

Öteki i~letroe lor sosyrıl rcıporlsru:::ının yönetsel süroc inin etkin

liğini. rr:ıpcrl::ırnoyr:ı kı:ır2r verebilirlor. Eğer i'şletme bir brınkcı. ise, 

küçük iı::ı1etrn.elcre kreı:Ji pro.r:rrcı.rn.lgrı ne denli. i.yi yönetildi? Pror:-

rv.mın r.ımD.ç lr:ı.rı ve bu aı::ıa.çlcı.r::ı. ul8.şm:::ıd::ıki. bcı.şr-ırı d.tizoyi ::ı.r8.sındcıki 

ilişki nedir? Eu tür yDkl8$ım bir yıllık rcı:porı.m özel bir bölü

müne ko lv.ycrı yorloşt iri.lraif) ::ın l8tım biç irnind.eki. bir sunumu. {?O

rektirir. Üçüncü ve s-on .olBs:ı,.l;ı.k .9.ı~_tı l8.rın, etkilerin yp.. dı;ı. 

sosyBl politik8 sonuçl8.rının çı.çıklcı.nrn8sıdır. Rko.:l!l.r-rpj.k beıkımdon 

püçsüz o lr.:ınlDrlfl 7 k8d ın Ü)Ç i ler in iş o B.lınmo.l:;ı.rı ve orun lrı.rd8 

ytikse lt im. ko l8.ylıkl8rı sf:l.ğlsm.8.l8rı h8.n{ı:i düz,eydedir? G-8rsnt i po li

tikEl-sı, ürtin p.üvenli.ği ve 8lıcı yF.ıkınm8.lr.ırı sisteroleriyle ilp.ili 

(91) Steven e. DILLEY, J!!._xt.orncıl RcJ2_q~:!!l..r~S'1:....§2ciı:;_l__R'1?]20nsibil!~.l, 
MSU Bvsiness Topics, A'Uturn.n-1975, s. 14-16. JOHNSON, s· 52 • 

i. 
i 
1 
ı 
ı 
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olrı.rı::ı.k deği~Ein tüketici dı::ı.vrı::ınıqlı::ırı konusundrı. ı?r9~tırma.lorın 

sonuçlı::ırı nedir? Eu tür ü:ıletro.c eylernle:ri 8.nlı::ı.tırn biçim.ind.eki. 

fl.çıkl;:ırncılrırlı::ı. birlikte finı:ıns::ı.l o lm.ı::ı.yı::ın nice 1 ikse l Eı.çıklı::ım.8lf1rı 

gerektirir. Tüm işletme sürecinin değişik boyı..1tlsrı !l&.~ rı::ı.

porlflnro.:::ı.sı konusund.Eıki türleri. ortfl.ycı koynr. Sosyı::ıl b8.ş::ı.rıy8 

il:işki.n ,":irdi.ler mi~ yönetim. p0litik~ı.lorı ve yB.pılı::ı.rının etker:ı.

li.ğj_ yı::ı dı::ı kı::ıli.test ro.i 1 yoksı::ı. sonv.çlcır rnı ro.porlEı.ne.cS.kt1.r? 

_,-..... ________ ---·------·----·-.. --~~-...........-- --··--------------- ________ ....._..._. -~- .......... 

. JL_ç_=L_jc l_ 8. ftl_.:-:.__ . .!..J:.....E, i--- -

A ç ıt k l a m a .... ' ıPara.se.l P::ı.rflsE\.1 o lro.rıyı::ın An l[1.tırn 

n ı n Y e r i niceliksel ·- ·------- -- -·----------··--------- ..... ,.----., _____ _,__,_...,......_. .... __ ~ 
Fin8ns8l tcı.blmlcı.r: Sık değil Sık de~il Sık de~il 

FinBnsrl t2blolcırs 

dipnot o1cı.rı:ık 

OrtEıklorı::ı mektup 

Öteki bir bölüm 

(Ayrı bir bölüm., 

yıllık r8.porl8.

rın fflfl.liyetle.rin 

Dtı.l-ı8 sık 

{!özden ,o:eç irilmes i. , 
konusund::ıki. dü-

şünce ler bö1ünı-

leri rribi.) . . D8hcı. sık 

Sık değil D8l'ırı sık 

Sık değil Dı::ı.h.cı sık 

D8hn sık DBJw. sık 

-..--...... ... --------~---·-----.....-#----·----·__....,....,_·-----~ 

ŞEKİL-12 
İŞLETME YILLIK RAPORJJARINDA YERALAN 

SOSYAL RAPORLAMA TÜRLERİ 

KAYNAK: Steven. C. DILLEY,s. 14.; H8.ro1d :t. JOHNSON, s. 54. 

.. 
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So s yrı l rcıpo.t'l·':l.rocı. yöntemleri ge lir:ıt iri len rcı.porlPrnr:ı. tıödfdle

leri 8.çısındc:ı.n d.r:ı. türlü f8.rklı lıklcır gösterirler. Bı:ı.z.ı cı.rr:ı.stır

•aocı l8X' ve islotrnelor rnuYıosebe y8:pısındcı oldukçı:ı. ~eniş buluş

lcı.rı öneri.rlerken 7 bı:ız.ı ltır dtı Yıı:llincı.zırdtı.ki rnuhı:ı.sebe uyr:rı.:tlB.rnı:ı.

sının sınırlı boyutl0rı iç inde krı.lm.r:ıklı:ı yet i.nmckted.irler ( 92) • 

Bellib~0lı sosyı:ıl rrı~orlarna yöntemleri ~unlardır: 

A) Finonsı:ıl Toblolorın Geniı;ılcti.lrnesi 

e.) Anlrıtıru biçimi.nd.e rıçıklrı.mr.ı(NEırrcı.tive Disclosuro~ En

vont~ry Ap-protıcl-ı) 

b) Ek Hescıp l8r Ku llcınmcı. 

B) Ysni R8:porltı.mcı. Yönternleri 

cı.) I> i lley ve Weyr:ı::ınt • ın Sosyçı.l Sorumluluk Yıllık Re.porı' 

(Hı:ı.rccı.ı:w. yo. dcı P!Ic::ı.li.yet Yöntemi-Outl:::ıy or Cost Approcı.ch) 

b) Corcorcın ve Le ininger • in Çevresel Değişim Rı:ı.-poru 

c) Pror.r::ırn. Yönetimi Yçı.klçı.şımı 

d) Linowes • in Sosyo-Ekonomik Fr::ı.rıliyet Rı:ı:poru 

o) Abt'ın Sosyal Denetimi 

f) Seidler' in Sosyı:ıl Gelir Te.blosu 

g) Geni.sletilnli$ Sosyçı.i'h Mı..lh8sebe Modeli 

(92) Rı:ı.lph W. ESTES, Corpor::ıte Soci::ı.l Accountinr~ (New York-1976), 
s. 58-108 ve 3l-57:7Htır-o ld rJ.' joHNSON, Di.sc losure of Corpo-

....E~.2..._ş_o_ci.81 PcrforrJcı.nce(London-1979) 1 s. 55-89;-; J.m. EPSTEIN9 
j .B. EPSTEIN. ı:ı.nd. E. j. WEISS, Introduction tc·. S oc üü Accounting 
(Los Ane: e los-1977) "s. 31-42 ve 81-115 .-;-nfe::Glo 1f DIERKES 8nd 
R8ymond. BAUER,Corporcı.teSoci8.l Accounting(New York-1973) ,s .. 
94-lOO ve 367-378:; ~vj~-F. LİNOWES,New Dirnensions of 
~.s.countı:ı.bi li ty e.nd. _S oc iol Res;pon_sib_Llrt:'y(A-mhex:9t-l974), s. 9-22.; 
Lee SEIDLER,Lynn L. SEIDLER,Socio.l Account:iE-g:The_g~~y,Issues 
ı:ınd. Ccı.ses(Los Anr-:eles,C::ı.1ifornü:ı.-1975) ,s.l-14 ve 176-240.; 
R8.yrnond. BAUER, D8n H. FENN, The Corpo_:t'__?.te -82,9 ü:ı.l Avd it (New 
York-1972),s. 19-24.; THE CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS~_Th.e Wh._ı, When ı:ı.nd Eöw of _s2_cüll ]:Q.sponsib~lijX 
D.i_sclosure(Toronto-1978), s.14.; Robert E. jENSEN, _!.~rınt8.s
rncı.f';;__Ori.c_]w,E_02X_nti.!ll.E(Fl8.d8lfü=ı.-l976), s. 41-58.; J effrey 
G•ALE, ~Socicı.l.12.ç_cis:!:_on-:Q~t3.d rle .. c::ı.surement JLo~ Conci.derı:ı.tiQns, 
journF.l.l of Contcru:porcıry Business,Winter-l978,s. 59-60.; 
Steven C. DILLEY, jerry j. WEYGANT, !·~estıripp Soci:P.;.l R~~pon
&bj_.li.ty:::An Em.p_iri;c~l Te..!?.,t ,_ The journ8.l of Accol.-mtE~.ncy, 
Se-pternber-1973, s. 63-70.; Robert H. ANDERSON ,§.f'.,ÇÜl1-_jt!:,_S;QOn_
sibili!l Acc_Q~:t.!l.t..i!lf;.ı. Cost c:md Mcıncı.rı:ero.ent, Septernber-1976, 
s. 35-38.; Steven C. DILLEY ,~xte_!21?~l.Re_Es_:;oj;inp: _?L §.oci8.,1. 
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A. Fincınsrıl TB blo lcı.rın Genü'llet ilmesi 

Sosycı.l rrı.porlcı.ro.cı. ycıklo.t;:ırnlrı.rındnn birisi hcılihszırdcıki fi

nsns::ı.l t8blolcı.rı:ı sosycı.l bi l,r:rilcrin oklenro.esid.ir. Bu d cı., yn cınlo.tım 

oiçim~ .. rıd.eki oçıklr:uı:wl:;ır Y8 ÇJ:_:ı. yeni lı.esr.ıpl8rın eklenmesi ile 

s8ğl8ncıbj_lir. 

s .. Anlrı.tırn :Diçirninde Açıkl:.:ırnrılr.ır (Ncı.rrrı.tivc Disclosurc, 

Envontcıry Approe.ch) 

Sosyı:ı1 .r8porl8.rn8. yöntemlerinin on y8.lını "An letırn Biç iro.inde 

Açı:tlemrıl8r 11 yöntom id ir. Amerik:'"ln Mulı.8sebo Denıeği 'nin "Ör-

rri.it D::ıvrE~.niı=nnın Çevresel Etkileri Komitesi" (Tlıe Americo.n 

Account:in Ass oc üı.t i on~ s Cornrn.i tt e e on Envi.ronments.l Effoct of 

Orrrı:ı.nisotion Behavior), h8.lihr:.z.ıTt3cı.ki finE~nscı.l t:;ı.blclE~.rın çev

resel ::ıçıkl8m8lrırı ds k::ıpsrı.y8c8k bir biçirnd.c rı:enü;ıletilrnesini 

Res.P.,cnsibility, l1SU Bu.s:iness Topics, Autumn-l975~s.l4-2l.; 
L.D. PARKER,~ccol~!?;..~inE:..J...Q;! Co:teorcı.te ..,Ş.Q9jtıV~~..P2l!§iEJ.li.~..J. Th_e. 
C'ıorterod Accountrınts in AustrP.ılicı, Odtobcr-19'77, s. 7-15.; 
Robort H. ANDERSON 9 Sqc irıl . Hespons i b) li t:v Accol}p_ntiM..:lfieasurj;!!g_ 
.eJ}dJcp_Ç'y_t).p-'! .f._ex.f..QI~nce, CA Mop:8zine,M:;ıy-l978, s. 42-47.; 
john W. BUCICLEY, M8.rla.no H. BUCKLEY,Th.~inF' Prg_fession 
(Los Anp.eles-1974), s.l33-l35.; R. LESSE"M 7 Q.Q.!po:t'f!-te Socü:ı.l Report~
inR. in_,ft.,Çt i .. Q.n 9 J oı..1rn8.l cf Generc:ıl rıiBnc:ı.p.eınent, S-prine-1979,;; s. 34-40.; 
RichBrd V8n Don BERGH, T~.QOrJ?.2rB.te_J?2.Çi8.l R_e~.9J'~ j)~1.1..t_s~ 
Ş_lı.ell }!xpcriep.ç_e-' Account8.ncy·,- Deceraber-1976, s. 57-61.; Desıuond 
Mc. Cür!IB~§.Q.~o_Q~lip~_on Spci~~countin{!" in US 1 Accounte.ncy, 
Apri 1-1978 9 s. 52-58.; UEC ,!.._New Too_l Fo_L . .!Y'f§8-S1.1_;'~ tl-le S_p_2_iBj. 
Stituation of French Bvsiness:The Soci8l Bcı.lBnce-Sheet, A-p:ril-1978 
~-j~~'~y.:.-ı9?9;-;-. 279-3oı~;R;;ı~n w. ESTES ,Ni7ö1.~ ZENZ ,~_çiB-l 
Ac ... count_i:qp:_._:i:!:l_ .. ~·-l!s!.!-2::~:-c~~;r~..z. c_ompe.ny: AE Action Rese:;ı.rcl1.~~1dX, 
journcıl of Conter:ıporı::ıry Bıısincss-1978, s. 33-43.; De.vid F. LINOV/Ee-,
The Acccunti.grı: :fyof_essi._on :;ıpd Soc_icı.l J?rcp:res .. ~, The journcıl of 
Accol.mtEıncy, july-1973, s. 38-40.; Mich:;ı.el P. CERISANO,Ş!IIS: Socit=ı.l 
Mecı.surern.ent System.s for the Ft.ıture: A Pre.ctioner's Preview, CPA, -· _ ... _-~:~ . .._,_ 
MB.y-1974, s. 27-29.; r..hche::ıl o. ALExANDER,Socia.l Accqntjn.fLll 
l.f'P ]'l_e?S,2.1 The Cı:ınDdj.Bn ChGrtored Accountrı.nt, Jr.mm::ı:ry-1973, s~]2-'33. 
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'C' Böliiinü'nün bı..1lundnğu yeni toplum merkezinin p:elir-ıtirilm.esi. . · 

konusı.mdı:ı. tcı.vsiyelerde bulı..ınrncı.k üzere iki üst dü.zey yönetici

sine kıso dönemler için izin verilrn.iştir. 

Aşcı.ğ:ı.do.ki kuruınV::ı.rı:ı. bo.ğış ve yı:ı.rdıml::ı.rdD. bulı..ınulmu.ştur: 

Olumsuz - ---

X 
y 

Bölüm A 'nın çevre s indoki bölf"e yoniden pelişro.e gereks jnirni duy

rr.ınkt8.dır. Genç ler in st cı j l8:rınmnın finı:ınsmı:ı.nınrı. kı:ı.tkıdo. 

bulunrnı:ı. pror::rı:ı.mınçı. rı.yrı lı:ın kçı.rşı lık yetersiz kr:ı.lrnıştır. 

ÜRÜN 

Olumlu. 

Kalite kontrolıı işlemleri gelişrniştir. 

Tüket i c i. yı:ı.kınrno.lı:ı:rınD. kçı.rşı lık verecek böli:iınün :c:renisılet j_lmesi 

yı::ı.tırımlcı.rı geçen yıl boyunccı iki kcı.tıncı. ulı:ı.şmıştmr. 

İki ürünün ;cr.8.rcınti koşullcı.rı ve lwps8mı trenisletilro.iş ve iyi

lest iri lro.ıi:şt ir. 

Olumsuz 

Ürünün sı.mumu konusı.md8.ki ı:ı.lıcı y8.kınm8.lcırı geçen yıl boynnccı. 

Eı . .rtrnı ştır. 

Bölüm. B'nin ürettiği oışsr.ıtım rnolının b8.zı yfuıleri ı'!.ÜVensiz 

?örünmekto ve yenioen pözden geçirme gerok~ektedjr. 

DOGAL ÇEVRE 

Olumlu ...---
Bölüm A'd.8 su kirlenmesini önleyecek yeni. bir cı.yg:ıtı=ı. 26.000.000.-TL. 

y8tırıro.d8 bulunulmuştur. 

Bölüm. A' dı:ıki bı:ızı eski f8.brik:.:ı. bjn8lcırı kentin p:örünürnünü iyi-

lopıtirmesi için boyonrn.ıştır. 

Olumsıız --
Bölüm B'ye yerleştirilen yeni hcı.v8. kirleurnesi cı.yp.:ıtı şimdi. d.ev

let in yeni. kirlenme stı:ınd.8.:rtlcı.rını k8.rşı hı.y8.mı:ımı=ıkt::ıdır. 

ŞEKİL-13 
ANLATH·I BİÇİMİl'IDE AÇIKLAJ.\TALAR YÖNTEMİ ÖRNEGİ 

KAYNAK: L.D.PARKER,Accountinrr for Co.rporE~.te Socicı.l Responsibility: 
The Te..sk of Heı=ı.surement, The Ch.e.rt-e:red Accc-:tmt8.n"ba in 
Austr8.licı.,October-l977, s. lO. 
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b. Ek Hesnplcı:r Kullrı.nnıo 

Flosrd Bcrı.rn.s 7 işl:ctroc fcı.brikEt.lcırının yer ::ı. ldığı endüstriyc l 
. ·~ .. . : .• : ··. r· .. ~ '· , .. 

bolrredeki bciu.i..mcıycı. lı.oss:plr.1rdo. yer veri lrncsini öne:örrnüştü.r(95). 

]'1c.v0. Bco.ms'e röre; önceki yılle,rın ertelenmiş çevre kornnıncısi, 

mı..ı.lrı8sebc İlkeleri Kurnlu Göri.h? No.9 (Accounting Princi-ples Boeı.rd 

Oı;d.nion No. 9) cı.çısı:ndcı.n bir önceki dönernin düzeltrnosi özelliğin

d.edir. 13unch:ın ötürü, Do,fıtılrncımcı.rrıış K8.rlı:ır Hesçıbı borçlrınd.ırı

lırken? F.noi5striyel Çevre J3ozu lrn8.sı Ko.rsıı lığı o.dınd8- yeni bir 

lıcscı.p d ;:ı o-l8co.klı:ındırı lır. Yeni lrıescı:p bi lF.Inçodcı. Arnz.i HesDbının 

8-ltJ.ndo eksi clor8k görünür. c::=ı.ri yılın çevre bozulro.cısı do. 

f\.ynı biçirnoc bir ,r:ı:idcr hesobı (Endüstriyel Çevre Kcorunın::=ı.sı c-ibi) 

borç lr.ındırJ.lırken b ir lc::=ırşı lık (Endüstriyel Çevre Bozu lrns.sı K8r

şı lığı rı:ibi) J.-ı.escı.bı df:l 8-l::ıc::::ıklcndırı l::=ı.rçık rın.thcı.sebole~tiri lir. 

F81:.rE:z:ının yer rıldırı bozulcı.n çevrenin yeniden eski h8.line 

getiri lrncs i iç in hcırco.rnr:ıo8 buhmu lduğıınd::ı. Endüstriyel Çevre 

Boznlro.::ısı Knrşı lığ:ı lJ.csE~bındcın ozcıltro.cı yH-pı lır. Kirlcn•uc ve 

endüstrj_ye l Drtıkl::.ı.rın deneiı im:: e.l tıns r.ı.lınmr:ısı i lo endüstriyol ·:ı 

böl{T.enin ko:runrncı.sı için y8pı lı.:ı.n diı'?or ccıri ,rriderler, Endüst

riyol Çnvrc Korunrn8.sı 8-Üı rı.ltınd8. bir yeni :!tider h.o.scıbınB kcı.yıt 

ed ili.t·ler. 

:Ber.ıro.s' in öne sü:rd.üğü bu yöntem~ özellikle; roeıdencilik, te.rırn 

işlolttm.eciliği ve topreıkr rırozi gibi. unSt:ırlcırın önemli old.uğu en

düstri dcıll8rınd.cı en kolEıx u.yr:tı.lrıncı.bilir bir yönternd.ir. Bu tür 

onclListrjlcrd.e fso.liyotte bu.lı..ın8n iRletro.eler için geleneksel tt\.b

lolcırdeki bu yemi p:eni::;ılik ve biç im kolrı.y uy,<:ru lonF.ıbilir, el

verişli bi le:i verici ve d.en.otlonobilir özelliktedir. Gerçekten 

bu yüntcıırı, l18lih8'Z.ırd8ki e:onelliklo benimsenmiş mulı::ı.scbe 'i lkeleri 

içinde yer cılı:ıbil:Lc. Hiç kuRkı..ısuz 1 fi.ncınsr.ıl toblolorı okuyEmler 

islotmenüı a iğer sosyo.l (;tki lerine il işle :in bilr:::i.ler::i. d.e e~örrnek .. \ 

' 

i st eycceklord.iri.nd.en ( ,96') , yıllö::ı:Y.id.n'kl. voln .. :[\ı=ı.rf:'l.fl eL oJ:.<:tv:o.k·~sosye.;ı.·~B-şcı,-

rının öteki ilpi [1.lcı;:J"..<.1-:nnrı d8 1-ıes::=ıp-lcı.rdcı. yer verilebilir-_ ____ ..... _. ____ . ___ _ 
(95) ESTES,s. 60. 

(96) EST~S,s. 63. 
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Geleneksel finrı.nsEıl tGblolr:rle geni.~letilrniş yeni finr-ınsol 

te b lo le.r rı rı:•. sındcı üç tor:-ı.o l fEırk ortEı.yEI. çıkrn::ı.ktEıd ır: l) Türlü m8.

liyot h.es:::ı.ple.rı.nd<:l ys.nsıtılsn b::-ı.zı t-riderler Endüstriyel Çevre 

Korunmı::ı.sı HesBbı 'nd.8- topl8.nrucıkt8.dır~ 2) Endüstriyel çevre bozvl~. 

rn8sı :cı.r8z in tn defter o.eğe:rjnde bir cız:::ıl trn2 o lEı-rrı.k vo yeni bir 

knrşılık hes8.bınd8. y8.nsıtılrn.cı.kto.dır, 3) DEıh.o. önce kEıydcı. fl.lınrn.cırn:ı.ş 

çevre bozulrn.8sı d cı.ğı tı lrnf!.rnış k8.rlcır h.es8bındrın kr-ınşı lrınrncı.ktEıdır. 

Beo.rns'in önrtördü,0: yönterne rı:öre finrı.ns8l tcı.blol8.rın yeni bi

ç ira i. ŞEK İlı-lt).' de {!öri.Hrn.ekted ir. 

YZ İ ŞLETrifE S İ 

31. 121 19 •. Tarihlj. 

Döner Aktifler 

Sc:ı.bit Aktifler 

Arozi. 

Elf..§J;: Endü s tr iye l Çevre 

Dozvlmesı Kerşılı~ı 

BİLANÇOSU 

XXX 

XXX 

~in:cılcır ve De_ı'J.i.rbe:]l:cır xxx 

Döner Borçl8r 

Uzun Vrıd.o li Borç h::ır 

Öz Sermeye 

XXX --

XXX 

XXX 

YZ İŞLETMESİ 

1.1.19 •• -31.12.19 .• Dönemi 

GELİR VE DAGITILM.AlVIIŞ Ia.RLAR TABLOSU 

Scı.tışle.r 

Üretj_m .M:cı.liyotleri: 

Hcı.rnma.dde 

İşçilik 

Arnort isrncın. 

Endüstriye ı Çevre EorunmEı.sı 

'• . . ·~ 
· .. • ... -· ... 

"! • .. •• ~ 

XXX 

XXX 

XXX 

'· . 

XXX 

XXX 

. XXX 
U···· 

XXX 

XXX 

XXX 

XXK 

', .. /',.. .· ....... 



Diğer Üretim Giderleri 

D iğer ~iderler 

Net Ftı.cı.liyet Geliri 

Ku.rurn lrı.r V er .o: is i .. 
Net Gelir 
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Da~ıtılrncımış K~rl8r (Ocak 19 •• ) 

~lıil K8 . .r Pcı.ylcırı 
Ertclenıui8 Çevre Korunmcı.sı 

Df.l.ğı tı lrn.tı.ıuış K8.rltır 

• ~ ••• 4 . ":.::· ,. 

-şFJTİL-14 

XXX XXX 

XXX -

EK HESAPLAR KlJLLANl\.1A YÖNTEl'riİNE GÖRE 
RAP.ORLAH.tı. ÖRNEG İ 

KAYNAK: ESTES, s.62-63. 

B. Yeni !h:rpcrtcı.mcı. Yöntero. ]eri 

XXX 

X>O< -
XXX 

XXX 

XXX ·-

HoJ;.ihB.ıtırdu.ki firwnsrı.l trr.blc.ıla:r sosya.l bi lgileri istenilen 

boyntltırda. gösterrnekten uzc:ı.ktırlBx. 'Bund8.n ötürü; hcı.lihı;ı.z-.ırdaki 

fin8nsı:m ttı.blolı:ı.rın f:enişleti lmesi yan::n.sıre. sosya:m rauhı:ı.sebede 

birttı.kırn: i le:ri düzeyde yeni sunrnçı. yöntemleri geliştiri lıniştir. 

aı. nnı.,J:ey ve Wey{.ran·t'nin Sos:ya~l Se.ı-rumluluk Yı,ll:ıı.k R'a.:p~:;tı 

{Ha.raa.rncı: y21. dcı. Mcı.tiyet Yönterni- o·u·tla.y 02? Ccı'!S:t: Appr<tıB.eh) 

Steven DILYiEY ve Jerry WEYGAND'~ h8Xccı.rna ye. deı. rncı.liyet- yaltle:

şırn.ına. deı.yanen bir sosyEtl S<OT'l;ı.rn1.uluk y1ıll:ıık :ra.p0xuı getiştirrnişler

dinC 97). Ycı.zeı.rlcıx, s~ö2ı konusu reı.por yanındB"., frıc:ı:liyet koşullean

nın a.ehc:ı. iyi ı;ınlı;ı.şı lrnı:ı.sı için finansc:ı.l olrnrı.yeın alçüleTi yı;ı:rı:t:ırlı 

dt1ru.rlw getir ecek bir de sosyeı.l fe.eı.1iyeiner i<:rin fcmlar· B.hşı 

ta:b lGsUı ge liştirrnişlerd.ir .. Yöntemlerini ;?:erc;ek bir işletrne 

(97) jelfrey GALE, . .§.2.ç_i€tl Deais'ion- Oriented Mee.surern.esnt;: Som~ 
~sidere:"f!io.Eı!, .Tou.:rma.l of Ccrınt·empa!r'B.:rry Bu'ısines:s,. wlıı!te:r, 
1979, ıs:.. 59.,; St;ev~en C. DILLEY Dn-d: Jexrı1y J. WEYGAND!, 
Meı;ı.sur:ing_ ,:so_ciD.l Respons.ihi:t~1tr : 8n errwirim-B-1 tes-t., 9m.e 
jm,-ı:mıp:ll. .o-f .AeccoÜntcıney,. Se-pt-eınber 1933, ıs:. 63ı-7tO. 
ESTES,. ıs. 65-76 .. 
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~ . . ' 

llişit".fi:tr.en: Di lley ve Weyg~nd'ii fr:ı.:rkl:ıı endüs:tri dr:ı:lındr:tlti işletmeler 

için fr:ı:ukl:t tB.blolEJ:T:m gerekli «rla:bi lece-ğini be1li:rtmişlerdir. 

Du yönt-em<fe kullanılElll birinci te.hll.o,. ŞEKİL 15rd'e görüldüğü 

gibi "Sunu ş TEı-hloatt" cı-.d-ınd.r:ı. o lh..ı-p finanse.l tcı.blo llcı.r hrıkkind8. 

br:ı.ğırnsız·. deneteinin görüşünü yc:ınsı tır. Bu tEı.bliD' "SosıyC'I.l den·eSi

m.in" işletme tEırc,ı.fmdım değil ücgünc:ü bir bc:ı-.ğımısı:ı.z. denetçi il8-rv.

fındı:ı.n yr:ı:pıldığınJ: yı:ınsı t'ır. 

ŞEKİL-15 
SlJNt:l TABLOSU 

İşletme U.$ ~A .. 'nm arte.· bnt·ısınds. fı:ı.a.liyette· bulıman bir 

hc:ı.VB.ge.z;J:ı v·e elektrik işletme s id ir. K~ll:ıli.ık· orr:ın-Jı ve fiyat-ları 

bir eyalet konıisyonu tı=ı.re.fmdı=ın düzenlenir. İşletme ey~.le1t dışlh

d'en a.·0'ğı;ı:1. g.c:ı-.Zt- ve kömür s.lrn.B.s ına: kB.rşm ,. yrı. tn ız eye.leit iç inde fe.e.-

1!.iyeit. gös·terir .. 

Buı S€l:Sye:l Soruınlu:ltı:lt Yıll:ıı.lt Rı:tpo.:ıroı işletmenin sos:yı:ı:l r:tlm

la.rde.ki be.şe:rısını öl.çrn.ek iç in ha.ZlJ.rlBnrn:ı.şt:ır. B't,t re.por. i<;in

deki veriler-, ou tip bir ere.ştırmEt için elverişli oleın biliru;sel 

ölçümleme yöntemlermin sınırle.r:tl içinde do·ğ.ru: ve gerçeltt:i.r. 

Unsurle.r:ı:n herbiri işletmenin sosya:l de·ğerleınesinde okuyt.ı<ın.,y-8! 

yı;ı.rdırnc:ıı. bi l.:giyi r:ıktr:ı.rl"J.e.k yolundB. bir girlişitndi:rr .. 

Veriler sö:tr- konusu işletmenin sosyB.l denetiı·amin bir sımucu 

cle.rcı:k geliştirilmiştir. xYıt Be:ğ:tro:S'Jl2(. Alr8-Şt:ı.rmr:ı, Ö7*gü1t.ü d:eneit:i,.roıi 

yürütü:p· a.şa.ğıdaki S asyc:ı-.1 S orurn,1u:lınt Y:ı:llJık Rı=ı.pammu h.çı.z-ırlam:ı.şttt. 

Bu e.re.ştırm.rı.yJı d-enetlenen işletme finenke etıuiştir. 

xrz :BEt.ğlims::ıı.z .. Are.şt:n;rmıa. Örgüitü 

UUfM: D'ILt~Y eınd WE'YGANM'r s.. 6:4. i ES TES', s. 68 .. 

ŞEKİL-16 ve ŞEKİL-17 işletmeyi ve içind'e· yer e.ld:tğ:'l- çeır:re, 

1-ıa.tkın::t. t'Nı:tru1lr:ı.nu.:ı.kwd.:tr. Bu bi tgİler-' işletmenin öze].ll.ikl.e:ıtini 

orte.yv. koyrna.k ve iştetroenin be:şer:rıs:ıınJı değer:lerneye ilişkin erl

rne.k tiz:-ere okuyueuyı:ı: bir tem:el sı;:ı.ğl~rnEtk igin sunulrııu~tur. Çünkü:, 

ilgi ll. i so-&ya.ı eylel'llerin· tEın:ı;n::ı::ıı 1 .t-şle·trnenin türüne ve i<;ind:e yer 
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ı:ı.ld'ı..ğ:ı: çevre he-.tk:rının gereksinimlerine ve özelliklerine göre 

değişebi tir. 

ŞEKİL-16 
İŞLE~rnYE İLİŞKİN BİlGİLER 

İşletmenin T'iirii: HEı.vcı.gcı.zı ve e1~?ktrik işletmeeri 

1971 Fa.~liyet: Hı::tsı:tlcı:tt:ıı.: 

1971 Fcı:ı;ı.liyet Geliri: 

4~000~000.000.- TL. 

550eOOO.OOO.- ~. 

Endüs:tri ve 

~iÇ§ret: 

Devlet: ve Diğer 

Elelttrik SB-tış:ıı.(%l 

Elektrik Alıcılcırın~ 

Se.yıS!Jl.. 

H8-V8~ı::tz:n S8-tış:r..(%)\ 

H8-VB.f8-ZJl A lıc:ıı.lrı.rının 

Ss:yıs::ıı. 

İşgörenlerin Scı:yısi: 

40,0 

-
48 ,.o 

41.000 

46,5 

ıo.ooo 

50,0 

KU.J'U~ l_?.!:,_ 

8.,.5 

40 

Sendika: 8n lı:ı.şmcı.lcırJ:.na. bcı:ğl:r..;. 

Ustv.bcı.ş:ıı.. ve U2Zınan İşgö:renler; 

İşletmenin Ye.şı: 60 

İşgörenlerin ontı:ı.la.ro:a: rrı.·cı:a.şı: 

• • 

36<> 

140 

500 

%U 

5,0 

2 

2P 

Send·iıt8, en1Etşro.ale.:rr.rme: ba;ğ"tı: 1.065 .. ooo.
Usta.ba.şı ve UZPU.8nlcır :1 .. 350 .. 000 ... _

ç:cVTe hcı.lk:ıındcın işletme -pe.y sahip leri: 

Adi Pcı.y Senetleri: 

Vcı.ralan Pe.y Senetle:ı:rinin 

%5' irrden d'Bha. fct2f.l8l -pı:;:y 

Senedini elinde· buhı.nd'Ltrcın 

O'rlak sB.yıs::ıı. 

9.000 

!Q:evr~ H~l.kı( 98) 

5.000 

{. 98} ç:evr.r-e h.e.lk:ıı.. i. le işletmenin iç inde fe:a:l iyet"tre bu•lunduğu 
eyB.leit 8nlcı.tıllma-.ktcr.d:ır.-. 
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BEtğlı İ şletme: Ypk-

D·iğer işletme lerdeki 

-pny sened'i ya.tırJJm::a: Y<tı'k 

.-
KAYNAK: D'ILLEY tı-nıcT WEYG AND~, s;.. 65 ... j ES TES ,. s., 69., 

ŞEKİL-17: 
~EVRENİN VE ÇEVRE HALKININ ÖZELLİKLERİ 

Ç'evren in g. en i ş l iğ i ( J:tra! 2.)' 

Nüfus: 

Ek0n~ik ve scrsyc::ı.t b::ı.k:ııın:d.en 

güçsÜZ'· ka.lrn:ıı.şhı.r:ı.n nüfusn 

1.000 

300.000 

% t,l 
!l!'ip· 

Yer. 

Ekon0flik i1era.e1 

Fiz-iksel özellikler 

Ortcııbrı.taı.. US (Mid:west:o:rmı U .s) 
Endüs:triyel, devlet: lı.izme-t·leTi 

Kı:ı.yı::ı:l:ık: bir çevıre: 

Hs.vı.:ın:ıın öz;e ll :ik leri 

Devlet-: lJirir:ılerinin sEı.y:ıı..s.:::t. 

OrlFltl.ma: :::ti le geliri 

Nü:ft:t sı.:ın: 

Mevsir:ılik büyük değişmeler 

5"0 

ı.ıoo.,ooo.- n. 

Frı.kirlik d.ü~:eyinden d'cr:h.s cr.şa:ğ:ıı.. kEı.z:.ane:ıı. olanlar(%) 

l.,JOO.,OOO.- TL •. 1 d''en ds:h.l?l: fı?~.z;ta: ka.Z'rınc::ıı.. ~lanls.r{%). 

% 5,-4 

%21,2 
.-

KAYNAK: D'ILLEY and WEYGANJ.ry'IF.1 s .. 66 .. j__,:El~S'L s:.,_J_Q.=..·-~--~ 

ŞEKİL-18 ve ŞEKİTI-19 h.:cr.va: kirlenmesi, sıtıı kirleurnesi ve kUl

lan:trn:ııntı. i lişkin nrı:p ar.la.rd':ıı.r.. T'a.b lcr.ı:dnki veri T:er geığtm lı.ıkll~, n Fe

d'er:s.'l P~wer.- C<l'lml'rrissim F~· No·. 6.711 d'eki istı?~.tieti.ltl'3rden ve· 

Environro.enta.l Pr<lt'teetion Ageney (Çevre Korı:tnrm:-ı:s:t D'e:ı:rrneği) kirlen

me ı.ı.nsurls.r:ında.n devlet ve eycı.let kirlenme ıırtı:tnd~:rt·la.r"lın.da.n .elde, 

edilmiştir. 



1971 

1970 

1971 

1970 

1971 

1970 
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ŞEKİL-18 
İŞLETMENİN NEDEN OLDUGU HAVA KİRLE~İCİLERİ 

(Mily'ollll mg. Olırxı:ıltr) 

3~371'7 

4.3920 

~!!!YT 

1'7!71 

22.22' 

KörJ.'lm 

He tr ol 

0.003 

o.ooı 

Sülfirik Oksiiner 

Peitrcl 

0 .. 046 

0.027: 

Ni ~jen Oltsi t"le:ır 

HEl.vıı:tE,;..Z:ı 

0 .. 011 

0.095 

Ha:vy;gcı:z:ı 

0.005 

0.004 

İşletme lı.97l yılı hoyu.neı:ı. h.ı:ı.vn kirlenrneai ı:ı:ç:ı:s:ındı:ın a.·evlet; 

ve eyEı.let· yı:ı.srılr:ı:rınEı: 1..'\Yf:r.Un dtlVT8nrn:nşt:ıı..r. Eynlet: 1-ıa.vı:ı: kirlenrnesi 

stBnds.rdfll.etr:n. genellikle yeni enerji fe:brike:l8-l!l.n8"- uyp.:ı..üı:ın:ıı.r. 

1971 yJ.:l:ı: süresincr.e hiçbir yeni körrrii.r7--rd7eşli kı:ı.ync:ı.t:n.e:n,. hi~et:e 

s oku lım:=t.rın.ışt:rı.r. Devlet yc:ı.s-B.18.r-J. 197:3 yıl:rnct değin he-Vf'. kirlenme

si stE~ndc:ı.rtlı:ırınEI. uyul:.rn8:y:ıı.. gerektirir. Sö!a'. konumıı df!.fw yükselt 

stondcı.rll8r:r kı:ırf?ı lemı:r.k içi.xı işletme dehı:ı e.z. h.8:VB. kirletieisi-

ne neden o.lrne.k zorı..ındo.(f::r.r. Bv: e.m8.cı:ı. 1.'1:'18-ŞmE~.k· iç-in, işletme: yeni. 

bir e-'le·kiircr-s:te:tik sü'zzıı·eei işleilmeye ı:ı.lro.a;k zorunde:d:ıı.r. Söz kmuslı.'\1 

süZtgeç türlü kirletici ı..ı:nsurlı:ı.-r:ın % 99,5' ir.d önleyeelt1ti:ır ... İşlet

me o hmı:ı.k buldu·ğıf za.rnım düşült sülfUrlü köro.ü:r" kullenJJlı;tcErk. v,e 

elde edi lebitdiği ölçüde doğrı]. grı.Zf. kıı.l1rınıl~c8.kt:L:r. 1971 Yl:l:t. 

boyun~ have.grı.Z'JL kirletici unsu:ır18.rll işletmenin hizmette bu:lun

duğv to-plum üzerinar s0'Syı;ü me.liyetler yüklenebi ti:rr. Bu. sasye:l. 

rn8.liyeiller ı:ımE~n t~rEr.kl8me: mı:ı.liyetleri, etrtsn· solunum Y<Iil.Jlr:ıan 

1-ıe.ste.llikle-.r:n. ve gEı;yrim.enlru-1 değerindeki d.eğişrneleri.n birleşirn.:in

den olı.:n;ırnı:ı.ktF.d'li:tt. 

KAYNAK: D'ILLEY end: ,WEY_GANDP', s:. 66r..i !S~·.,. llh 71. 
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S oğutınr-ı s istemi türü: · Tek krın:::ı.l 

Soğutrne suyı.m.ı.:ın kcı.yncı.ğı: Tem.ie su gölü (54 k"'-
2

) 

Scrğutm.cı; suyu veri leri: 

Giren svyu.n 

derecesi 

ÇıkBn suyun 

d.erec:esi FBrk 

Kışın rn8.ksirnurr.t 40° F 69«1' F 

Y k . 79° F 1105° F cı.z:::tn ı-ıı.Eı. s ırın:ı;m 2·6° F 

1911 YJJ1:ıınd.~ OJJtcıl~TUEt SU tüketimi: 'll rıı3/sfmiye 
Su kcı.yncı{tındcın çekilen 0rtEtlçrrrr~ su miktrı.:rrl!: 152' m3/s:cıniye 

G er·i vermenin derinliği: Yüzeyden 

ŞEKİL-19 
İŞLETMENİN ELEKTRiK ENERJİSİ ÜRET''İCİSİ İÇ'İN SU GEREKSİNİMİ 

K,A.YNAK: DTLLEY 8nd: WEYGAN:D'rrı, s •. 6].; ESTES, s; •. 7:2. 

İş s~ğT:ıığJJ ve çı=ı.tı·şrnı:ı. güvenliğ.i ŞEKİL-20'de gösterilldiği 

gibi bir tcı.blcrdcı. sunu.lm8ktı:ı.dJ:.r. 

Döner,ı boyunc8. ortfl.lcı.mcı: işgören scı.yısı 500 

Tüm. işgören 'terce çall::ışılcın topl:.rı.m· se.cı.t: 403,.000 

İşbı;ı.ş:ınd.rı. öl.üm: Ycrk 

Etkilenen işgöre;ı se.yısJJ {İş' ~den} 6 

İşkfl.z.e.s·:ıı. yüzünden yi t:irilen çe.'t:tşrııcı. st'tcı.ti 35 

Etkilenenterin t·oplcı.ra.· işgörenler içindeki yüzdesi 1,2 

Mesleki lıfl.stcı.lıkltırdcın ötü:vü yi ti-r:ri len çcı.1ışrrıcı. sB.cı,t:i O 

Etki lenen·tenin S8,YJH~r:ıı O 

Mesleki hcı.stı:ılıltl~.rd·8n etkilenenTerin yüw.des;i O 

ŞEKİL-20 
İŞ SAGL!GI VE GÜVENLiöt TAB~SU 

KAYNAK: D'lLLEY Bnd WEYG AN~, • :t~ §!.•; ES TES ı s. '13 • 
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Ekoncrrnik b8.kırndcın~ giJç·sfrz: kı:ı.lmış kirnselerle lro.d:ıın işgörenlerinı 

işe Eı.lJınme~ırt.r:u. ve yükerelt'"irn"te:r?ine· i lişkin bi lgi ŞEKİL-21 taelti 

t e.bl<Jda. sun ulrn:u ş tur-. 

ŞEKİL-21 
İŞE ALMADA VE YÜKSELT'D.~LERDE EŞİT!ıİK TABLOSU 

Çevre h.e.1.kının top hı.m nüf'usuı 

Ekonomik be.k:ıındcın gü'ç·süızi: kı:ıll'l:t.Ş kirns.elerin % 
İşgören ler in tcrp l:cı.rn sEt.ycı.s"JJ 

Ek<:m(\mik be.kıra'den güçsü.2ı kı:ı.lrr:ı.l!Ş kirns:ele:rr:i.n S8.YJ.:SJJ. 

Sendika. ile cınlrt.şınHle.:r:ı:ı. bcı.ğllı 

300eOOQ 

% 1,1 

500 

9 

8.. 

Sen'dik8. i 'Il. e anla.şracı.TEı.ra: bEt.ğlı türa işp.:örenler iç ind1eki yüzde % 2, 2 

lfüra işgören ler iç :indeki areını % 1 ,.6 

Us·te.bEt.ş:ıı. ve UZ'I'rlan işgör-en olEı.r8lt 

TUrn ı.:t·stEt.b'B.ş:ıı. v·e 1..1.2ınr8.n işgö:rrenler içrindeki aırı=m:t. 

~ıişgö:Jre:mılie:rt. iÇin<irelki cr.ıran:ı:J :-~ı 

KEt.dl.n i şg önen ler in to-p ]Eı.m S'8Y1 s:Jı 

1 

fo o ,.7 

% 0,.2 

83 

S end'ika: i le Etnls.şrr.u:ı.ye. betğlJı. 11 

Sendiltrl ile ı:ınlı:ı.şrııı:ılEt.rB~ bc:ı;ğl!ı tüm işgörenler içindeki 0XBnı% 19,9 

~furı; işgö:rrenler içimTeki Oli"Et.n:t % 14 ~2 

U s:ita:bHş:n.. ve u.zr:ıen işgören~ 0'1lı;ıxcı.k· 12 

Us-it:Eı.bo.şı ve ı.:ı.zrn.Bn işgör-enll.er içind.'elti cr:anı % 8..,6 

T.ünr işgörenler içrindeki orDmt % 2~-4 
Öz-.el İşe A lmEt. v:·e Yükse1t:i..ey. Pr-QğlW.r:IlEt.rı: 

ER:oncır:ük bEt.R:ır.rdBlT gügsü2r. k8.lm:c ş kiro:se ter i<;i.n Jı:ıı-ll'"Crınenı ( fi.} 

Iad'Elll işf!,Ör.en].e.r :±ctm öz-el =!-şe 8:lrrr~ ve yüks.eltirrn p:rr0'grem

lı:nrına. ilişkiılı lto.reenEtn (T·L.) . 
~- .:.• 

~YNAK:: DILLE_! roıd: WEYGANJYJ!_,. s. 68.; ESTES, s .. 7J• 

.-
Y:r:ll.:nk llfeı.porunde: 9 iru.tı:ı sosyEt.t bi tp:ile:ui bir s~Et.d8. toptnyDn s~~ 

.-
tahl<O', 11 Smsya~l Ama.çl.:ıı. Eyllcrnl,.er:in· Fonılııır- Akışı T'rı.blaısu"dur. Bu 

tcı.hl<fl', Jtirtenınenin denetimi~ çevırenin korunma.s:ı, ba.ğli..Ş ve yı:ı~ 

dl:mlD.:rr ile b8.Zl.J.. işgören sos:ya:l yD.rd::rım.Icı.rli iç-in h.8rcanen fcn'IılLEı.:rr.ı. 

göst-erir. T'Cl!plı:ı.ra fonla.r, işlçtrı:.tenin reklcım giderleri ve topl~lm 

Yıs.sı l::ı.tli ile kEt.rŞJI:ll.c:ı.ş"tt.:tr:rı.l:nr. 
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ŞEKİL-22· 
SOSYAL AMAÇ'LI EYLEMLER İÇ' İN FONLAR .AKI ŞI TABLOSU 

,QeV'!r!esel 

ElekitrJ<~tf::rt~.itilt: süıırgeg-1er:in· işletmeye· · · 
... 

ye:ırleşt·iri lrrresi {Noir. 1}: 2·.600 .ooo.-
Enerji f~.bTik~.hı.rının ys.pır::rı (N0't: 2}: 20&~900.000~-

Dcı.ğı tJLm. borule.rının ycıpır.ıJL {Neı·t; 3}: 

Elektrik ~-lir. iste.sycmımun güz·e·l-

1leştirilraes·i {N<D't: 4)~: 

Düşük sü'tfürlif körnürün s.:rrtc:ın ra:~.li

ye1ti {N~-1t 5:}: 

Pcr.:rcı.pcın hcı.vcr:g r-ı:zJ:.n :mı kı.:t 1:. l.cın J; lı:ı.ı1'.s-l.. 

iginı hi:ır.ro.et c:ı.ra.çlcı.rının d'eğişt-i

ri 'llmesi {N0'1!- 6} :. 

Ters.tn ellektrik ys.pım::m:ıın etrt[l'n 

mcı.l!.iyet~i (Nedl': 7J: 

S'eers;i2r. bcı.er:tnçlı kcı.ycr. d'elgisinin' 

c:ı:rtrın rncı.t iye t i (N edt 8) : 

Ç'evresel cı.rcı.şt:ı:rmf!'.: 

Is·ı(T·erme.l): 

Ni.iltleer 

Öt-eki 

1.700~000.-

195 .. 500 .. -
.- . 

.3'.857: .5'(00.-

14 .. 200.000.-

3.367.000.-

370.000.-

7!3.700.000.-

10 .. 000.-

5 .. 153 .. 000.-

312 .,400 .ooo .. -
,:p;iğo.~ .J!..et-rcı.rl:rıT 

BEtğ:tş ve ys.rdım· kEt:thlcırı 

İşgören e ği tirrri vı-e eğlence hv.ree:

rncı.le.r:ıı {N<i:l't 9l: 

!l@.l>l.cım d'iğex- ycı.rcı.ırlcı.r 

'F<rffte.rrı 1971 Sosx<:t.l o.rrı;a.glı eylemler 

is·in f_onto.r ı;;k:1ış::ıı.. 

1.97.1 ylil:ı. fet.cı.liyet-. hı:-ı.sı li.tı:t1.:nı:n yü3'-

,• 

2.694.000.,-

600.000.-

3.294.000.---- . 
315 .. 694.000.-

1971 yılJ: rek18111 giderlerinin yü.zdesi ole.rcı.lt 

% 7f ~-9 

% 8.500 
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bitirrniş aı.1.a:acıkt:n:Jr. 1971 yıl:ındcr. Tü8.l.iyet-lerin topb:ı.rn~ 2.600.000.

d::ıı.:rr. 

Narlt: 2: İşletme 1970' terin s:eınl8.Tlılldcı. fo:Eı.tiyete geÇecek: ele:lrtr'<a

s:tB.t:]Jt süz-ge.çler'i yo.prnrı.kitB.d'::ıı.:rr •. 1971 yı llL boyuncs: bu rneltinelLere 

Yfl·P=!-hnı·. çevresel c;ı:enet:ir:rle:rrin cr.rtfl"n nfl.ki t rn:;:ı.!iyet;i tw.p Ie.rn~ crlelffl.lt 

208 .•.. goo:ooo~- r.T:nır •. Bu p:tr<t\:je c;evre cı.lrn.ır.sıul:c;ı.:rının: ltirlenme!eırinıi 
önlleyec ekt:i.:tr'. 

N0'it: 3: İşletme bfl.Şke. hir çevıreden ffle.:tiyet:te bulunduğu bölgeye, 

y8seir V'<ttlih:r.j"t:ıı. bir de.ğı itJırn kBnB.tJL inŞ8; e·tmeR:itedir. Dehe. ge:rııiş 

aı<~cı.re:~ kencı.l ~1l!eT:.erincTe~ dcrrğı:m crrlcın nekii!: me.lliyet:i 197l•d!e 

3.500.,000.-· 2'L .. 'yi buldU. Bu proje işletmenin bıü"lm.d'Uğı1i çevre

nin etektrik enerjisi kcı.pcı.sitesini cı.rl:ıtrr-ı:ce.kt:ıı:r. 

Narit. 4:t İşletme 1971 yılındr:r. elektrik ı:tç:ıı.lt "trn:ınsf'aırmlrt:n yerinc

kfl.pcı.l.Jı.l.crx:ıı i le yeni bir ı::ı.lt: isi:B.sy<ım inşa eiHt.i. Buı yeni çı.ygli..it.m 

rnB.liyeti ~ o1cın Eı.l i:: iı:rin:ı:s:ymr1cı.r:m ~·onumu i ll. e bi:rtlik"tie. 1911 

yı l.tınd'ı:=ı. t'o-pl!cı.rırı 14.200.000.- TL~ ~l.dt't .. BU! -pro·je işletmenin çev

resinin güZ'l'.el gö:rrünrıes:ine krı.tkıdrı. buluncr.ce.k't:ı:ır. 

Nuıit: 5: İş1-etme 1L971 Ylı lında. elektrik enerjis-i ü:ıret--irrı·i için y~lt-
.-

trı.şı:ıt 1?.0.,000 it~ körnitı:r k1,ı.1:1lrındJL. E),,lll8n:Iilen köınü:rün% B,Ç'sı 

düşük, geriye kcı.lı:ctn fo 9 .. l~-4'ü' iıs·e yülts·ek sülfülrlii kömıürdür·., 

Düşük sülfürlü· kömür, yültse:ıt- sülffurlü ~ürrıüre göre it.<l\11 be.ş:mtt 

26 •. 100 .. - TL .. d'BJte. f~l-~![r. rne."U.iyetli eıld'U·. p~·0je l'ıe;vrı. kirlcnrn.es:inin 

cı.z::ı.l t'ı trarı.S'l.nı srığl8.rnay:n. cı.ruEı.çllcı.rn.ı.ştır. 

N(!)'it. 6:. P8"J:l'B:pcın g~T.8 çt'f.lJJ..şı::ı.n· motorlu B.r:Eı:çl!.~.r rn'B.~O'it. yı:t.k:ı.1t.lı BJre.ç

l8.rcı. göre ht'lVEın:ım dcı.h.cı. ı:ı.~ kir l.:et ilmes·ine önemli o:ı:ıcın:de: ltB:tk:td:e. 

bu·lu.ndu., İşletme ll.97l yı lll boyunct't. 1.1'.5 cr-re:~~. 9~undt=t ~eJ.l'B.~ro-L J 
g~z kı..ıtlcınmcı.k içrin değişiklik yfl.pih:ı .. Buı d·egışımın rnfl.lıyet;ı . 

370 •. 000.,-~L'Ctir. İşletmenin 17 cı.rB.c:ı:. prı.rrı.pBn· gerz:llcı: çcı.li:ıı.şme.ıttro-·:ı.r., 

Net: 7i.: Yerüs·"tiünde direklerm ve ilellerin d<!>'ğt'ln::ıın görünümünü b<DZ

ıucı.ım;ı.s:ı;_ için, ye:rro.'lltn:t elektrik· d:rı:ğı·t:ım telleri inşe. ed:i lrnişt·ir .. 

1971 yıllJı bayunm:t işlletme,. ye:ırüsitü :i.:nşfı.s:ındsn 7!3 ... 700.000.-TL .. 

drı.h.e. fı:tzı-lcı: mEı.1l.iyet:e ulJ.s:şen yerı:=r.l tJ:. el!.ek:trik d:a-.ğı 1t:ı:m t-eller i ye.,_ 

le şt' irrrrişilir-. 

N<Dt: 8::. İşletmenin kulllrındığı brı.s:mçlı d"e"tgi a.ygJı1fl.ax:nndeın birisi 

gürültü: gJılta:rın.d:ıı.:ır. 1971 y-Ll-ı b-oyl;mc&. fl:lıneın bir sessiz. bttS'ınçlı 
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d'e~gi rnc:ı.kinesi d:iğer norrno.l bo.sınçlı etelgi raokinesind'cn 10.000r 

!L •. detlıı::ı. fı.:ı.z;lcı. rn.8.liiyctlidir. 

Nc.:tt. 9: İşlet·rue işgörenlere eği tirx· hEt.:ırccı.ııırı.lı:ı.r:tna. i lişkin burs 

v-ermekte vıe· onlrı.rı:ı. yıllık işl:etrne pikn.iği g:bhi eJleneeller dü2z.en

leraek1t:ed:ir. Buı tfut l-ı8.rcı:ı.rnB.lı:ı.r- 1!.971 y-ı 1ınd~l yı:ı.kllt"t.şJJ.lt otı:ı.rı:ı.k 

600.,000 •. - Tiı .. 1 s·:ı:n:J.i m.üruuştür.. 
~ ~ • .ı.- .-

!CAYN.l\.K: DILLEY rı.nd .. WEYG_.Aft..P,T'', ıs· .. _69 ... i _ESTES r s. 74-'fi'5. __ . 

Di1."U.ey ve Weygı:ınd'1t.':m ge·liştirdikleri nı.od:el işlletrne ile 

ilgili t·s.rcı.flrı.rın birç0:ğl.tr.w. yB.rdıra.eı o]urken,. ö"ft:e y21ndeın duşült 

bir gider ve çB.brı. ile bu· yöntemde is·teni len bi lgiler hir8Jro.y~. 

getiri1Le·bi lrn·eH.ed.ir. Bir hrı.y"R.i ı:ııiieetiks.e t <D' lup, pB.rBsB.l r8k8.rrı..

l8.rll.. ı:Ict ige:ı:rrJ.ekte vo d'eğerlorne için de t-emel ler SEt.ğlı.cı.nı::ı.bilrmekite

dir. öngörülen yöntera·in öteki bir üsitünlüğti de· rB.pox.t'!n be;ğ:tıns.:ız 

bir- ~luşçrr. (Ünive:ırei t-e~ rr.r::ı.şt-:trm.rı: rnerkez·le:rü,. donıŞI"lB-11 firmft--
.· . 

1D:r vbg.}: ho.zırlrı-nrncı.s:ı:. görUşü~ trtbl~lB.rcl8: bir r.üvenıir-l:ilik s:tBn-

d::ı.rd.ın:'.ll!ll vrı.r.GI'li.rn.cı.sınrı ko l::ı.yc8. iz~in· ve:ımıekt-edir. 

BUi rrı:portrı.rus. yönr.tern:ini:ri' erokınerı.1l8.r:tı ise şunl8rd·u: 

1} :Rn-p<ro!l8.r bir bütün o l8.rrtk sunulrne.d:ıı.ğ:t. için re.porlrı.rnad:D. 

b'l.l ltJnı::ı-.n iş tetraenin S:0f?Yrı:t hı::ı.şrır:ı:-.ıs::ı. d'eğplern:e 8.ç:ıı.s.:md'enı bütün 

bir sonucı::t. u ll.ı:ı:şı t.ı:ı.r:m:z. 

2) An1.etm:l:ıı.. is·tB:t:isitiltler'E.e öz-eit.lenmse. d:ehı:ı. derli topll.u 

bitgi ve:rrilrniş o-1.8-hi lird'i. Aynntı ler Eın1'.e.şı1ı:rr değildir. 

3} Sosyfl.1:. iç-erikli ey1erıı1.er f8.rkll.ll1e.şıncEt. fı;ı.rkl:t re.-por.1.ı::ı.rm 

h.fl.z-.ırlenme.sı p:areknrekited'i:rr. 

4} Be.z:ll. s·cısy8.l p~re.ru·lcı.r- v-e mcıliyetllex.- kolrı.ycı:ı: cı.nlı:ı.şı lo.bi

liir -pcı.rı:ı.srı.l birinılcrle. hcız;ırlı::ınm8.d.Jlğll için bunl8Xın değerini 

kes.'tirm.ek · eı:-t.vn·v:lts::ıı.!lf.<.lı:zr. 

5} Ret-p0X"l8rd8. ycı.ln:rz he.rcw.n1rı.lsr gös~t·eri ldiği, ye.rrı:rlel!' gös,.;.. 

terilraed'iğ'i için prUT'grE:ı.rn l8.rın· 8.ro.ı::ı.çlo.r8. ulı.cı.şllp u'bJşmrıd:ığ:ı. değer

lenerı:ı:eZ" .• G örüldvğü· gibi rcı.portı::ı.rr:w. rnercTellerinıi "Hsr-e.Eı.mv. ye. de: 

MD.!iyet:'' y~tkletş:ıırn!:ı temeline göre gel!.iştiren Dil 1ey ve Weygcındl"t' :ın 

S<myı::ı.l Sorunrl:ulluk Y:nll:ı.ık R8.porw söz konılsı.:l yD.Jrllı:ı.ş:ıımm üs:tünılüıt~ 

lerini ve sa.kıncı:ı.lia.:ın.n:t hirt'\.:trrı:da. tB.ş:ı.ınDktB.d'ır~ 
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HB.rco.rıırı. ve Mtı.liyeit Yönt-e'":linde işletrn.enin sosyı:ı.l E~:raa.çl:ı. ey

lemterinin b·ir listesi yr.tpı lır ve Yı.er eylem içinı ya.pı l~m hrın-rımrı-. 

r:ıiktı:ı..rı beli.rtilir. Ayn:u znmsndrı., po.r::ı.s8.1 cılnıa.yı:ın nicel.iksel 

bilgiler de sunulur. örneğin, yıl içinde işlet·rnoye a.lınrın işgö-

renlerin sı:ı.yıs;:r._,. lıı::ı.vı:ı.n:nn kirletilrnesine neden ol~:mı s.ülfürün 

ll:ı:ğı p.;ibi .. 

PARKIDi ~ a·e Ha.:rre-D.nro: yo. dr:ı: 1\~rı.'L.iyo-ıt Yöntcrtı:inf? ilişkin bir :rw.pmr--
.· 

]ı:nne: bigiıni-:ile hir- örnek geliştirrniştir{99} .. ŞEICİL-23' söz: :ıtmuım;ıı 

örneği gösterruekted'ir. 

ŞEKİL-23 
HARCAMA-MALİYET' SOSYAL SORUMillLUK RAPORU 

İŞ}ÖRENE İLİŞKİN HARCAMALAR 

Eı:ıekli lik krı.t-lhs:Jı.. 

UZ1.-'n d'önerali i?Zi.n 

İşçi tcı.zruinı:ı.t-ı s·igorlo.sJı priınle:vi 

Ko.z:n ön1cnmos i v-o ihıbbi h.i21mc1t. 

TB.til öd'entis·i 

Yılb8.şı ik:ı:!o.ruiye leri 

İşletme rne.lb:ı.rındrr ürkont:0·lcır 

Evlenme ve doğura'tor iç-in kntkll 

Konıuit; kiro.sJJ... yn.ttdımlı:ı.rı 

İşletmenin sp()l'! grnplrırını::ı. krı.t-kııFJ.J: 

Fcı.brikr.ı. güvenliği yrı.rışracı.trı.rl. 

1977 

54 .. 027~600.,-

21 .. 012 .soo.-
1~751!500.,-

2 ~672 !'600 •. -
.. -

87 •. 652 .. 400 f-. . 

2 .. 600 .. 000.-

482'!'000~-

5"8 .ooo .,-
260!'000!-

80.000 •. -. . 

-
İş elbiseleri ve korı..ı.yı..1cuı e:rrı.ç-gereç 260.000.,-

.· 
Sit:ı:l:jyer eğit.iıui 3.870!000'!'-

1978 

62'! 53'8 .400'!'-
. . ~-

23.546.800,.-

1!920!000 .. -

3.259.800.-

99!268~600.,-

2 .. 700.000 ... -

679'!'000.-

72~000.-

3'20 ~ 000 '!'_ ... 

?0'!'000.

.. 40~QOO,

ll420~000.

.430!000!-

.· 
4 .. 222!000 .. -

H ö~etirn·ci e ği tim i 870.,000 .. - 760.000.-

'FÜKE'll.tC İLERE İLİŞRfİN HARCAlVIALAR 

Y81t:ıınrr.w.1[l.:r"'J:.n krı.r ~ı lcınrnns ::t. 

Güvence işteri 

(99} :PAB.KE:R, s:. 11 .. 

. . 
176 .. 926.600 .. -. _g__01!...24q_.600 .. -

.· 
260.000.-. . 

1.126eOOO.-

420!000.-

872.000 •. -
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ÇEVRE İLE İIG İLİ HARCAMALAR 

4.200~000...... 2.6-00 •. 000.-

120 .. 000.- 180 •. 000 .-___ ...... ...,;;, __ _ 
- . .. · 

5.706 .. 000.- 4 .07i2 .ooo .. -

Heı.ve. kirlenınesi d'cnetirui 4~2 !'000.- 1.056,~000.-

23'2 .. 000 .. -

430.000.-. 

1.718.000 .. -

Gü.:rültünü.nı önlenmesi 6-20~000.-
.. 

Dcığrı.l f!ÜZ'elliklerin ve nlim:ı:ırinin iyi1!.eşt.. 50 .. 000 .. -: 

ÇEVRE HALKINA HİZmETE İLİŞKİN HARCAMALAR 

Y ::ı.r.dıro. kururnlnr:ı.n ::ı. k cı.t:R::ıı 

Derneklere y::ı.rd.ıru 

Bölge s<peı=ırlrırınE~. krıtk1 

TOPWJI HARCAMALAR 

KAYNAK: PABJ(ER,. s;. ll •. 

1.142 .. 000.-

49.000.-

120 .. 000~-

20.000.-

189.00().-

s:? !ooo!-
130!ooo.-

45.000 .. -. 

.· .· ' .· 
183' .. 9Ç)_.600 •. - 207 .. 268 .. 600.-

Sos:yo.l rrı:t.llı8.s;e be . kEWl'BrJ·:ıın:ıın bo.şlE~ng:ıı.ç yıl1.rır:uıdo: A • .wr.ı.yn.e 

CORCcmAN ve wr:ı.yne E·.J!ıEİNİNGER nçerçevEısel neğişirnı RD.p0:tru'" 

(Enıvirm Mentr:ı.1. Exchrınge N;·eporl) yönii·ernini geliştirrn·işllerd:ir. 

ııçıhlonı:m escı.ı:r:ıı iş li etmeler ile gevre rı.rı:ı.sındnki tüm değişme leri 

{ tı-lllş-veriş )' ycınsı imı.t'ls·ıd."ır. Ttı-b-ler ins;::ın krı.yno.ğll ve fii2r.ilts-el kı"l-Y

ntıklrı.rı gilrdi ve çllltt:t teraeli üz(e:r:inden içerruckte ve s0syrı.l içe-

. rikti segilıu.iş firw.nsol verileri (Örneğin,. 8.mo:ı;-tisrnı"l.n ve gooo-
·-will.} kPpsD.rııfl.kttı.ı:r.w( 100), T~.bl0·;. işletme ve işlctr.ıe ilc ilgi li 

trı.r8flo.:rr ı:ıxHsındı:ı.ki pcı.rcı. d'oğişiruini ytınsı ttın nB.ki t cıkışı trı.blo

sun'fl. bcnz·er bir öz(ellik gösterir. 

. . 
(100} GALE, s; •. 59.;. EsTES·, s. 76 •. 
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ŞEKİL-24 
xn İŞLETMESİ, 1-1-1970 - 3'1-12;.,.1970 DÖNDilİ ÇEVRESEL DEGİŞİM 

{G~İ-çiKTT} TABLOSU 

GİRDİ 

İns 2n KEı.ynı:ı.ğJL; 

Dönem sUresinc-e 100 işgören CID.hrı. işe ::ı.1.:ınrnıştır. Böylece toplı:ı.r:r:l' 

iŞf::Ö:rten sı:ı.yısJ: 1000'~ bu'Jimı1ştur, İşgörenlerin iŞıetmıeye sıı:nduRr.-
.· 

Icı.r:ı. ıg:Eı.l::.ışrncı: S'cı.ı:ı.t:i 2 .. 000 • .(?00 o 1.up, dt önem içinde hiç- bir işgören 

işten c;:ıı.kı:ı.:rn.lru8rrn:şfuu!. 75.,000 çrı.lışmD. s::ı.e.t:i h.8.stB.lı.k ve diğer 

işgörene bD.ğl:ı; nedenlerden ötürü yi tir i "lirni~ v-e işgören lere öden

ili li <Itı:ırcı:k 100.,000 ç-rılJ:şmrt s8.8.1tlik izd..n ver·i T.rnişt:ir .. 

İşgören:in iş- İşgören- Eğitirrr(l} İşgören- İşgörer.ıı- İşg.ören-

letm.ed'e Ç:rıJ:..:n.Ş-· terin Düzeyi le rm le:rt:i.n lo:uinı 

tığ:r. sfure Yüz-deEri Yüzzetesi Yrışı Yi.i~desi 

1 yıl:m ·~ı 1 'j 12 yıl:ıı.nı 

[l.l t ın·d[1. lO c:ı.:ı tınd:ı:ı-, 20 18-25 20 

1-3 y:ııl 15 12 y:ıl 40 26-3'0 23 

3-5i y:ıı.l 42 13-14 yJıl lO 31-40 27i 

5-10 y:nl 30 Üniversit-e 3'0 41-50 19 

10 ylıldgn f8.~:lp. 3 51-65 11 

(l)' İşletme işgörenlerin dc:ı.htı. ileri ı:lüzteydoki eğitimlerine yf.lr

dırn olEırB.k 5 •. 000 •. 000.-· 'f.L. yc:ı.tırırndrı. bul.~uş1tu:ır. 

F i2r.ikse 1 K~:ı.yn8.k lrı.r: 

·-
DC\f'trı.ysız: H8-i1I111'8.dde te:rr;-

(A}- 500 ilon demir rıırı.deni (% 35' i yeniden top].C'lnı:ın hurde. rnetrı.l) 

{B)' 10.-000 ton çelik {% 3'0'u yeniden toplrınsn hurd8. rnetrı.l} 

İ.şlet·rne çe lik cı. lı ş ı ycı.ptlığı iş letrue leri s eç-erken yf'1.1.n::n.z. mrı

lının kc:ı.li teli o lduğı.mf.l. bı:ı.krııc:ı.z·., f.l.ynı 2J8.rnı:ınd(l. çev-re kirlenrnesi 

konusundnki tutı;ı,ruunı:-r. ba.k<:ır. 

(C) 200.000 metre keres:te. 

Kereste lik s.ğo:c:ı yetiştiren srı.tıcJL söz. konusu keresteyi 35 

y::n"U.dı::ı: yet:iı?t irdiğini söylemekted:ir. Kereıırite en sıcm ürün ve buntm 
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e.mbe.lrı jb::ınrnrr.s:ı. için ku llEını lrnrıktEı.d:ı;r ve yeniden top lr-ınrne.sı 

~1Lenı:ı:ksıı21d.:tr. 
.-

D'a-lrr.yl:ıı He.rnrn:Eı:dde ler;. 

(A} 500 ton -pei1ro1 ve ilgili ürünler 

(B) 5 •. 000 .000 li tre su 

(C) 60 ton k5.ğıit ve ilgili ürünler (% 20'i t:op1.Dncın nrtıkll.rı.:ucTDnı)' 

ÇTKT.:r 

İnsı:mı ırcı.ynrı:ğ:ıı: 

10 işgö:rren işt'en g:ııkrır:nlrn:tş ~ 25· işgören _ gegici otr.ırrık işten 

rı.yrılrn.:ı;ş ve yıllık it.utrcı.r:n_ 350 .. 000.- - 1.040 .,000 .. - e:ro.sındı:ı-. ere~ 

ğişen (ortr.ı.le.ro:rı: ol:::ı.rr.ı.k 520 •. 000.-). ernekll.ilik· öd:entisi ilc 13 iş

gören emekli otrnuştur. 

Yı.llılt Krızcınç

le.:rr. 
Ol?trıl8-i!l'C:t Ortc-ı:lo:-.İşgören-- Diğer. İşsüi.le- İş1l.ctrne-ı--· 

rncı: A:rrlhş l!.erin İs;i:i:ih- rin Qr- de amrtrı.-
yül?f.d.es.i clrı.rJ:ın tcı.lı::ı.mc:ı.s:Jı.. lrı.rn8. çe..--

500 .. 000.-n:ıın 

475 .. 000 .. - ~o.ooo.- 15 
500.,000.-449!'900.- 720000.- 60000.- 20 

750~.000.-999 .. 900.- 890000.- 60000.- 40 

1000 .. 000.-1499 .. 900.-1170000.-72000!- 20 

15·oo •. ooo. -d'en fgz:J:.rı: 18 ooooo. -84000.- 5 

Für.ikııml K:::ı.ynı::ı.klD.:u: 

yüzd'e-s i lışrn.ı:ı: sü
ıre.c.i 

-
76 2,,1 2 

42 4,2 5 

20 4,3 8, 
-

5 4~8 ı ı 
.-o 3,8 15' 

Me.1 - beş y:ı:l ör:ıürlü ve iki yı ll gı::ı.:rnıntili 500.000 c:ı.tiet: rne.l.. s-ö:ır. 

konusuı rurı.lın yenidem t·oplrın::ı.rrı.k üretime trı.bi tutulrrw.sı ile ibreiti

len mcı.lın % 25' i kndrır tekrı::ı.r rncı.l üretecek -we % 80' lik lır-ı.rnme.dfile 

sı:ı.ğ'trınr:ıJ::Ş olcı.cc:ı.kt:ı;:r·. 100.000 metre kere~tenin toplı:ınrı.rB-k yeniden 

üretime trı.bi t"Utulrnı::ı.s::ıı olrı.nrı:ksız;dl.r. 

su - 5 .. ooo!'ooo _ litrelik su Mc:ı.vi N ehir (Bltxe R'iver} d'en rı.l:mrrı:ı.ş 

ve bunun 4 .. 000.000 litreııri nehire geri veri "Lrniştir. ç:eşitli soı

ğutm[l:' 8.yg:t1tb:=ı.rını.n in:ş~. edi lrnesi geri snlınBn: sı1yun ıs:ıs:mı ncm

n:u:ı.] düZ'eye dü $Ü:WUÜ şt~; D«r.ğc:ı.l lfrı;yncı.klo::rr Me.s.ıırcı.ehus·eit.irs Böli.irni:X 

(T'h.e Mrı.erıs:cı:ehusetitB ne-pı:tritrn.enit. (!J'f Nr-ı.turrı.ll. R'esı0'Urces:) nchiire geri 
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veri1'.on su;iım ırııeh:i:ud·en rr."t:ıınd'ığJJ :27D.ro.Eınki kcı.d'El.r st:ı.f ve terniz-. o-·ld\\.

~ma! on-o.y]::ı.rmıştır. Geıri kı:ı.lDn 1*000.,000 litre su lıı:ı.VD.y::ı. buh.B.r 

o lı:ı.rEı.k u çm1ıştı'r. 

Hc:ı.vcı: - tmr. lıD.linde kı:ı.tı rno:CI.del:erden 5 ton htlVEı.yo. kcı.rışmıştır •. H::ı.

~·ircın ı:ı.yınd8: işletme ho:vı:ı.yı f::ı.z:lı:ı: kirle1tt:iği iç:in 300.000 .. -~.L. 

cez.cı.yrı. ç8.:ırpt:trıl.mışitı:r-. S ÖZ'· konı.:ı.s.ı.J fo.3Tf:'. kirletro.e, işl.etınen:in 

lıB.v8. kirlenrnesd.ni önleme D.yg.ı tının bozu lrn::ı.sınd8n ileri gclı::ıi.ştd.:rr. 

Yönetirrr, bozuln:m. döneminde ürei:Jiro:e <:ı.ro. vermeyi kcı.rD.r· ve:ır.rrrişitir. 

Artıklo.r.-Mf:l.lın cı.rrrbo.lrtj;:n., k~ğıil: ve p lo.ı:vt·ik &lLrırD.k: üz·ere 50 it:aın 8::U.

'ti3.ğ8: neden olmuştur. T'oplte.ro. 100.000 ıuetre tohtn. top1:ontı.rn8:z. dururn'

d8.d:ır. Ür:et im süxec inden dcığ8n 15 ton luk kcı:l:iJL fl.rtık söz. konusud'ur· 

ve hiçbir biçrirn:de toplonrn8.sı o1Dnoks:ı:.z:d':ı..r. 

Finc:ıns;cı.l 

Ödenen vergiler 

Ey:;ı.leil: 

Yerel 

oku ll 1.8.r::ı. 

Birleşrn.iş Fcırft::ı.r• çı 

r!Ie.s:s ı:ı:e 1-ı.use itits· S aıs,-

yeı.'l Fc:ı.ı:ı:I.iyetlc:tt 

Kı,ı.rı,Jlu'nE1 . 
. -

M.Y!iAE= ESTES, ı:r. 77-79. 

100!000 •. 000.-

50!'000!000 •. -

45.000.000.-

4~000!000.-

1.000.000~-

1.000~000.-

İşgören ler tcıJro.

f:ıındroı 

12'0 !"000 .ooo !-

20 .. 000.0:000~~ 

80 .. 000 .. 000 .. -

2.000.000.-

2 •. ooo.ooo.-

Bi l.:inmiy<lm' 

Bı:ıı yönt'er:r, hcı.zırlrın;ueı.s·ı bo.kır:ıındrın ko lrı.y aı.lrnD.klı:ı. birlikte, 

bc:ı.zzı günlük verilerin dışındfl. fj:iziksol nicelikleri elde ei:tm.ek için 

bir tnkırn· gider-lerin' y8.p:t1.:ue.ı:n.nll. gerekitire bi lilr. 'J.1D.bl0 ::ınıll.ı::ı.şll.lLU 

olrn::ı.s.-ını:ı. ko.rşJ:n;- stcı.nd8.rtlı::ı.rı tc:ı.şımrı.kt-rın, uz·rı.k oll.dU'ğU i<;int -tro.şı

d:tğJı. bilgi ler in değerlemesini yc:ı.pm::ı.ı~ ol::ı.ncı.ksızod:tr. · T'rı.hlo 1.1:ygt'tın 

bir geni-ş&.iğo !=ınhi'O olrorı.smc:ı. kBXş:t:n~ bı:ı.z:Ji. sosycıl içerik'li bilgi

tere (sosyrtl sorurrrtuliuk prottr::ı.rnl<XrJ; ve eyl.errr~er.i, ınrı.tın' f,!Üvenıliği 
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ve krı.litesi, işe :J.lrneı.da eşitlik) trı.hlodeı. yer v:erilınera·iştir .. 

c. P:rrcıgro.rn Yönetimi Yrı.klrı.şırn:t. (~e Pr~ri:ı.m Mr:ı.nı:ı.gern.ent Ap-prorı.ch): 

Bu: yöntem, Bonk aı:f Ar:ıericrı trı.ro.fındnn i lk kez. igsel reı:po:ırlcı

rncı.yn cl~önük olcı.rı::ık geliştirilmiş ve uyguleınr:ııştır. So61ytı.l prog:.rn:ı.rn

].:;ı.:rnn: yrı.klrı.şık m::ı.liyetle:r:ini orttcı.yeı. koy8.co.k bir sistera geliştir

ra.ek, buı prag:reınle.rın etken liğini değerlernek bEınkeının eı.kılcll bir 

bütçeteraeye gitmesini so:ğlı:vn.ı:lk ve ycı.tı.rırn.lo.rın sosıyrı.lL kt'.rl:n.l!.:ıığm:ıı.. 

rı.rt:ttJ::rro.ek bu yrı.klrışırn:ı,.n bo.şlıcrı: cı.rnrıç·l8.:rıd:L.lr{101) .. 

D'iğer bir rın to.tırnlı:ı, işletrne tüm sosyı:ı.I fl.mcı.çl:n eyleraler:ini ve 

fl.rncı.ç bxrnn:n helirl:er, h. er ey] em iç-in yrı.ı:ıılrın h8rcrı.rn8.lrı.rll. ve sonıı:ç

trı., progr8"1 ı:ırnC~.çlrı.rınrı. ·vtrı.~ıllı-p ulo.şı lrn.eı:ri:nğ:ı::n:n. ort8.yo. koyı::ıx • 
. -

Bu yöntemin beı.şlıcm: srı.kınc:;ı.To:nı.; rı.) İşletrne ler ::ı.rnı:ıç lrı.r.1nlı.. 

yerine getirip get-iremediklerini belirleyebilecek ko.dr.ı.r geliştire..ı 

rnernişlerd.ir. Uygun: bir [l.mD.çlrı.r topl1.üuğundrın uzrı.k bir trı.blo y8rrı.:ttı... 

' 
1l8rın orw.yo. konvlro.f.I.Sındn s:;ı.ğlıklll bir temelden de uz·.[ı.}t olur. 

b) Bu yönternin ik:inci zrı.yıf nokts.sı o.r.ı.rı:çlrırrı. ulrı.şı 'trnrı.s:ı, s0s;yo.l 

yorı:ı.rlrırın yrı,-r8.tılıurısı i le e ş rınlcı.ralı. değill.dir. Bu d'ı:t h.ernenı hern:en 

ko.rşlıt8.ştırrn.eı.y:t. ortcı.rJ8nı kı:ı.ldırl!r{102). 

Bu yönterne iki gyr:u örnek ŞEKİL-25. ve ŞEKİL-26•q:rı. verilmiştir. 

ŞEKİL-25. 

BİR BANKADA PROGRM.'I YÖNETİJ.IHİNİN UYGULANMASI (000.,-T!.ı •. OLARAK)ı 

Kügillt. İşlet·rnelerc Kredi ler 

Mrı.1iyeit 

Gelir. 

Ortrı.l.D.rn'D· :ıtredi llilttcı.rı 

(x} Fo.iır. or8nll. ( %j· 
Fni:~ı p:el:.iri 

1971 

204~500 

8 .. 0 
.. 

16 .. 3"00 - . 

1912 

296,400 

8.!"2 

24 .. 300 

1973 
(Plrınlı:tn8n) 

345,700 

8!"3 

28 .• 7;"00. 

{ 101}; EJ?STEIN, EPŞTElN _8nd WEISS ~- s:.. 3'9. ;- jOHNSON; s.·., 8 3 ~ 
~ :.-

(102) ANDERSON, s. 42 • ; ııHE CANAD"IAN INSnTUTE OF CH.ARTERED 
ACCOUNTANTS , s:. 14. 



-103-

Giderler 
F0nüı.rın rn:nliyet:i 

Yrr.pmrı: ve hi3rnet kredileri 

Hcı.tcı.lı:ı.rın düz el t i lnıes i 

Bcı.nkrı. zcı.r[l.r1rı.rJı. (% 90 ge..!'Bnt:ili)' 

P.ıap1u:un girforler 

Net; gelir 

Fl!l?Srı.t rnrı.iiiyeiti 

Font8.:ı:r::ı..n norm.,ı.ll k8.wnç cıırtın:ıı. 

üz·erincl.en ytı:ttırıl.ra:rı.l8.rı tınlinde 

etde cdilebtlecelt neit gelir 

{-) Küçük işletrnelere verilen 

kredilerden sc:ığltın8n net· gelir 

T'op l.cı.m -progrtı.rn ınElliyeti · 

Y8.rcı.r lcır 

11 .. 800 

2 •. 000 

500 

1.500 
k-a 

15.,800 

500 

3.100 

500 

2 .. 600 

15.700 

ı.aoo 

600 

1.500 

20.600 

3.700 

4.200 

_ı .. ıoo 
500 

17.900 

3.200 

ı.ooo 

3 .. 100 

25.200 

3 .. 500 

5.600 

3.500 -
2 •. 100 

,!mtı~ç:. Küçük işletmelerin gelişmelerine yrırdını<e:t 0lını:ı.k. 

K.redl.yi n1:8n işl.etrnelerjn ycı.ktrı.şık· % 25' i nor.rıırı.l kredi kri

terlerind'en dr.:ılıcı. c:ı.şcı:ğıd'ı:ı. 0·ltı·crııctt.:ıır. 

İşletmelerin % 30 1 uı bcı.ştı:rJıs.ızt.lığcı. uğrrı.d'JL(Bı..ı.nlcı.r:Ln ytı.:ın.s:ı 

~ğır borc;: yükünden ve h.rı.t"rtl8.:uın dü2le1til.rnesi dcınllŞ111Bn·lığll1l

dcın yoksun olduğündtı.n öti.i:rü bEınkrı.yJJ suçl8.rıı8.kt::ı.d:ırle.r). 

% 25' i rııcı.:rrj incı.t işletmelerdir. % 20' s:i is'e bcı.şcı.rıl:ı... bir

biç-imde fcı;flliyetlerini sürdürro.ektedi:rrller. 

~onu·ç: Amflç bir nokt8.ycı. değin k8.rşıl8llrrr:rış,. f?.k8.t· çcığunlu:ıtl~J 

ye t or 1 i o lu.rm.rrm.ınJ; şt::ı:r. 

A.,nı8.Q: Ekonomik b8.kırrrdı.=ın güçsüz: k8.lnı:ı.:ş kimselere iş f:ırscı.tlET

:rnnı nri~ı:orna.k. 

Z:a.rııcı.nımıZ:cı. d'eğin finı:ıns·c edilen 73 işletmen :in 41 inde öz:.el

likle ekonomik bı:ıkırndan güçs.üz: knlru:lış kiraselLer çrı.l:.ıştırılrn.tı:k

t13-dır. 

Buı 24 iş1etmed'e Ç'fllışı.=ın ekonomik bB.k:ı.:mından giiçs.üz: kcı.lmJLş 

kimselerin srı.yı·s.ı. 23 kişi drtl-ı.f!. 8-ritnıışt:nr • 

.§.cmuç:. Yerr:ı.tılrın yeni iş olı:uıcı:ğ:ıı.. öneali bir re.kıundtt •. Fcıko:t 

buı türden: 17'0.000 kişinin işs:iz o1.dtlğuı De"troit:•-te bu• rakEUU 
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küçük k8.ll.ll''. 

Arnı:n<: Yoksul bö1lge-1ere serrı:ıe.ye 8.ltışını özendirmek .. - -
Buı bölgeleırde işletmelerin ç·oğu' kü.çük perekende işletrnele

ridir. Yo.lnız: 4 iş1etıne ('Ir'Ophı.rır sı:ı.t·ışlB.r:n 51.000.000.-) 

yoksul böltwnm ı:rışını::ı. nn:ı.T. ve hizırrıet; sB.tışındı::ı. bultmınnktcı.dır. 

Ş,_or.tuç_: T'er:ıel.:. Q.rı:ı.rı.ccı. trı.rn ol8.r<:tk· ulrı.şılın·ı::ı.m[ı.ktrı. birlikte, b8.2ZJJ.. 

işletmelerin bıı.' bölge hnlkınce: devr8.lınd':ı.ğ:ı.. e:örülrnekitedir-. 

A@..8·Ç,: B8nko.ytı. yeni işletmeler çekmek. 

İşletrnelerin % 83'ü ek· b8nke: hizmE?tlle:ı;ini kutlenıyo~. Ek 

ilişkile:ırden srı.ğlonrın k~.r yı1de. 1 .. 500~000.-Hı!d:ı.r. 

S OJ:!.ıJç;: Bo.z:J: p oir.-Dns iye 1:. küçük . i ş l~tm.e ler s öz. kmıusud11r. 

,!9\YN..!!Ç: HAROL:D'· L~JOlfNSON ,. s;_ .... --.;.8..:.4..;-.,'"'---------------
ŞEKİL-26 

SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİMİ TABLOSU 

P:zrogr8m 

İns 8n KD.yrw:ğ:ıı.. 

İ şletmen in S·B.ğ 1. Jı..1t 

İş güvenliği 

Çevre· ve İnscın De.vr-en:t..Şl.. 

ÜZ'er ind'eki Eitltisi 

Srığl:ı:k sigort[l.s:n.. 

--'Jl'L. KrrpsBnı:m işgö:r?en scı.yısı

Ödenen· pril1l! 

Ek iş güvenli-

ği B.rcı.ç-gere ç

ı:. eri iç-in h.B.r-

İş gii'venll.iği 

konusund<:l ve-

:ır i ll. en sem:ine::rr 

geç€!ll iş 

İştet~edeki işgören Y8~ 



BO'Ş Z'.Eı.rrrcını değe:tı'"-

.llem.es i v·e eğlen

ce 

Eğitim 

FiZ: iltse l K8.y:ruık to.:rr 

İşletmenin h.ura.·ı:ı

T.rı.rJı. yenielen tcrp

lcı:yıp üretime trı-
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Uyrı.r1:.rınan tcı.vsi-

yeter-

rrı.lanmı:ı.lı:ı.uının endüs~~ 

!l'i ortrı.la.rnEı.sına. orı:ını-

Arı:ı.zinin d.'eğeri -~L., İşletmenin Sl)Ortif 

0'lcınnklorındrın yrı:

rı:ı.lrl.r.ı.nı lcın iş srı.rı.it.i 

İşletmenin rıç"t;.:t

ğJı. ku:ırs ve serai

ner ler e krı.tı·lrın-

Bu kurs;lfl.rJı brı.şEı.r:ı 

i le bitiren işgören 

Ödenen eğitim 

giderleri --TL. Üniveır:ıüt:e vre yüksek 

okL1 1 l[l.:ırıfo: f:inrınse edi

len krerJi srr.t't.ir.leri 

Eğ i t:im praıgrnrn l.[IJ'i"Jın[t, 

krı.t:ı.J:.on işgören T.er.inı 

fl.l:.dıklı:ırJ; derece ler 

bi tu"ttrne.s:ı. p:ı:rog. · Özel çc:ı.ll.şrrrrı.lcır 

üzerinde geçen 

i ş sr:ı.cı.iti 1."cq> 18nen lı:".:rJl.n rııilt1tv~ı 

Art::tlt,/~:tkt:ı. OrBn1 

Enerji/Çıktı <ıı:ı:mnı 

Are.zi terin yeni

den düz-en lenrtıes·i 

pr0gre.rnı -TL .. Düfl.enlenen/B0zt.llen 

cı.rrı.Jti areını 



üiıi.inün güvenliği 

Po.ketlero.ede cız<:ıl

t:ı::rn' 
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Umm· rı.rcı.şiJ:ı:rnn:r:

s:ıı. iş sEı.~.t:i 

Ürün• EJ.rcışt-.Jı..wnEt

s:ı: iŞ scı.rı.t:i. 

Ç'evr.t?e Hcı.lJ?ı. i lle İlişkiler

Yerel iş'tetrneci-· 

Uygülrıncın ürün gü

venliği bull.uşlrı.r:ı 

Dcı.yrın:ıJts:Ji2'l pEıket;le~

rııed'e rı.z-cı.ll.nrn m.ikt-.ı:=ı.-

rı 

Yeniden 'töplBn.:tp· 

i.iret irrıe t-ı:ıbi tu-ttu-

18n ürün ve prıkeit .... 

1ern·e EıygJJiJ"JL ra.ikiro.ırı 

-TL .. Ücııretsiz: drın·ışınrın

lık h.izra.eti eld'e 

Küçük işletrne.

lere kıredi 

İ şle·tme· cır-tı-8-

-TL .. 

-TL .. 

İşs·izlerin eği

timi için hrı.r-

Ktı:ttkılrı.:tr 

Birlleşmiş fon

lrıxr i le i lp.:ili 

k 017f erDnsl::ı.:ttrı: 

D.yrı lrın i ş 

S.8-8.t".i 

---n .. 

eden iş rı.df:l.rru.ı S8.Yli.-

Eğit:ilen işgören 

işgörenle:rr 

KAYNAK:: HAROLD L.- J"OI!NSPfiı..s~ .. :;.._------

-
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D'i tt ey vıe Weygrı,ncr1tt lın! He.reamft. yp.; d~ Me..lı.iyet; yB.ltl:.t:~.şım.Jin~. 

dı:ı.yı=ı.nM ıncı.liye-t; tı:ı.bl6sıL1 ycı.lnız: sosycı.l eylienılere i]işkin sosy~.ı 

m~.tiyetleri göaterip,. ems:yı:ı.1 y~lrcırllrı.rı gös!'terıned!i~i için işle·iii

rn:enin sosıyı:tl! sorurı:r"tu 'tuğuıntıı ne rJUw.eyd'e krı.:uşılt"tdl:ğ:t konustmdı-t 

her.tı.rı-ngi b ür yrxrgJ;yf.l. utrı.şı 'tı:ırne..z:. SöZt". konusu· ycı.ltl.rı.ş:rı.rnm bu eıtsıilt 

yön:tlnü İıi.nı01res' in 1!.97?' yıl~cı. önerdiği Sosyo-Ekonomik Fı:ı.cı.liyeit 

trı.blos't'tl k:.ı:pcı:ttn:ı.ı:ıktP.dlir-{103}- .. 

Linowes·, her- dönem fmcınsrı.l trı.blolcı.r:ın ycınısırcı. sunulrnrı.ıt 

üz:ere '1 Sos;yo-Ekonorrı.ilt :Fo.8.liye1t. T'Eı.blosu" geliştiri lrniştir. T'8lblo; 

işletmenin sosyfl.l sorur:ı1n1uk eylemlerine ilişkin 11 Zi'rı.ırrı.rl~tr" 

{d'etrirnents} ve 11 yrı.rcı.rlcı.r." ı {irnprewerncnml içerir. İşletme 

yönetimince gönüllü olrırrık ycı.pıl8n vıe i lgi li tcı.rrı.flfl.rın ycı.rf.l.~:ı.ncı: 

olcın }J.e:tih.:::ıngi bin hrı.reema bir "yrı.rcı.r" \.trlS\lrt.\du.r. S0"Syrıl sorurn:lu

"t:nk ı:t<;ısındDn ycı:pı trnrı.sı gereken fo.kfl.it: yı:ı.pırn:ıınd:fln kcı:ql.n:tb:ın bir 

ey'temin: maliyeti ise bir. "z.rı.rrı.r" ı..msurudur{l04). Li.nıowes; Sosym

EkonomiR: Fcı.rı.liye-tr P'atblostl.ndn yer veri lrnesi gerek.en sosy;:ı.l y'8rr:r:r 

ve s:osıys.l m.s.liyeit: ni tetiği t8.ş:ty8n s·os:yo-ekonora:i:ıt t:ı.nsı.ırlf!.rı 

D.Şı;tğ:tdtıki gibi sırrı.lrı.mıl:ştır(105}: 

1} Srnsycı.1 cı:rnn çlı eylerulerd.e yrı. rle. sosyrı.l yf'rd:trnlrı.ş.ııa: ö:t?"güt-

lerinde çr-l:ı:ı.şcın işgörenler:in belli bir orcındB.ki rnB.cı.şle.r:t ve bun

l:P..rP. i lişkin gid'erleri, 

{103) GALE; .9'a- 5~9.; THE CANADIAN INS~TUTE OF CHARTERED ACCOUNT'.ANSr 
s: .. 4.; ANDERSON 51}CÜll Res:gons·ibi litz AecoUl!_t;!&. •., s., 42 • 

. - .. - ~ ~ ~ 

(104.}: ESTES, s·a- 80.; EPSTEIN, s,. 34.; D:::ı.vid F.LINOWES, ~ 
A.s.counting Pırofe·ssion ı:ıp.d: Soci~.:l Pro:gress.ı; The .-j0t.,rnrı.l o·f 
Aecoun,truıey, July-197"3, S'. 38.; JENSEN,. s: •. 43.f n~.vitl 
F. LINOWES, New_Dirncp.:s_icms· of Aec.<t'unt_8.bi li;tY rınd J!cec;i.e.l 
Nesponııübili 1t.y, (Arrrners~t: - 1974), s. 12 .. 

{ 105}" EPSTEIN, EPSTEIN rın'd.' WETSS ; s. 34-:36 •. ; LINOJV.ES ,. ~e Acccn
ı..mt·mg Pr:Gffessicmı •••••• s.. 38-40. 



-108-
. -
. ~ 

2 ~ .. P t'-:Uf'- ve ürün k;::ı.tkı l::ıx:ı:,. 

3'İ. İşgören ler in yn d8. top"turnun genel _y8.r.cırı iç-in iştctrneee 

hi~eiı.-· ı.ımnuıa ·~~enm.meli7o:ti;. ·~:· ~ 

4f.' İşl.lctrneye y;::ı. d.::ı. üxün:e Y8-s.::ı. yf:l. dcı. h.er.h::ıngi bir 8J.;!.l8.SJTU8. -tP.

rrı.fıni:lcın Z'ortmlu i1v.tulmrı.y:::ı:r8.k gönüllü. ol;::ıx8lt yerteşt·ir:p.en korumD .. , 

r-ı.rcı.ç-1l.r.i.:v-ı iç-in y8:pı l::ı.n hcı.rce.mrı.lf.'.r-,. 

5i: · İşgören ler vre işletmenin çevresindeki h.e:llt iç·in gönüllü 

a·t8xo.k · inş8. edilen çoeuk behçef9i y8. dfl Itreşin mo.liyeit:i ve söz-. 

kom.;ts~ı: ol8.n8.kl8.rın işleme rnrı.liyetleri ,. 

6}' Ycı.sn tı:=t.rrı.f:rndroı z.orunltl tutLı. llmcı.y8n fcılt8.t işletme ce gönüllü 

o1:rı.ra.k. çevr.enin güz;elleştiri lrnesi için y8.pılrın eylemlerin m8.liyet:i, 

7) İşletme ce ycı:pı lrın s8.ğlık ve güvenliğe i lişkin ::ı~::ı:ij ve 

gereçl~rin ek mıı.liyet:leri. 

L~o:wos:• in S'osycr-ckonornik f~:ı.oliyct· "tlnbloS'\.,l ŞEKİL-27tdc 

görü14üğü gihi;- h8.1lklrı: ilişltilor,. fj.z.ikscl çevre i le ilişkiler 

ve üri3.:rı i lo ilişki ler p.:ihi üç grtı.p rı.1.tınd8. o-lumlu ve oıumsuız. cıl

rn::ı.k ü~ere tü:ıılü s·osy;::ıl oylcrn.lcrin bir sın:nfl;::ındırı lm8.s:t ycıp:ıı 1rn·:ıış

nr(l0~)., 

ŞEKİL..,. n, 
LINOWES 1 İN SOSYO-EKONOTh'IİK FAALİYET' TABLOSU 

JONES' İŞLETMESİ 

l .. l.--31.12.1912 DÖNEMİ 

SOSYO-EKONOMİK FAALİYET' T~liOSU 
:: . 

Ii !!0;1*18. İlişkilcır 

A ~. f8.rfl.rl8:ır: 

1~ S8kcı.it: işp:öronlcr:in 0ğit:im· prugrrımı ı.ooo .. ooo •. -
2~ lli:tr ünive:rrsiteyo ıtcı.tkı 400.000.-

-. .; 

3~: :t'oıtsu'L ve iyi iş koşu.llıı.r:ıı bulcrmrı.mış ,, 
7 

{106)\ 

kimselerin işe 8.lml'l~lcırınd::ın ötürü 

]1!STES~~ a .• 82~3'·f· EPSTEIN,. s. 35 ... ;:· JENSEN;.tıtr., 44,·:i ANJ}ERSON~-
§ocüı.l Rcgmonsibilitı Ace~tin,g ... ·-·" s. 49.;..; M ·CANADIAN 
iNST'ITUTE OF CHARTERED> ACCOtmTAN.TS, ·.sı. 18.; LINOWES, !he 

0 0 RO • .-

Ae.ecoun:t'ing P:rr.of'fearsio:n •••••• ,. s. 39. 
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ortrı.yo. çıkrrn: işgörcrrlorin ok 

ı-:xrıliyo -tti 

4)i İş~ ören lerin çocuklo.r:n i<.rin 

[!.<p. lr.ın kre ş 

T;op lomı y[!.rnr l[!.r 

B) Eksi: Zrırrı.r lr>.r 

İşletmoyo yerleştirilmesi 

ert e lononı kcsrno rn.[!.kim:tsı 

{M8.kinon:ıa"t ı:ı.rı.l iyciü} 

500.000.-

ı.ıoo.ooo.----

C] Hrı.tklrı. İlişki lerde not y[!r[l.rlrır 

II. F .. iz.:iıtse1 Çov:ız.g__i 1e i lişkilor.-

A) YD.rcı.rl[lr-: 

1) Fiz-iksel çeVTenin güzıellcş

ti:ri lmesü iç-in yopı t[!n 1-l[!r-

2) Fo.bxikrı. A 'yB. lı.[I.VD- ki.:ırTen

rr.ı.esini önleme p..yr:ı t:ın:ı:rrı 

yorle~tirilmcsi 

3) Artıklrır üzerine yo.pı LP.n 

7.000.000.-

400 .. 000.-

3 •. ooo.ooo.-

1..400.000.-

1.600.000.-

~op lcım y[l.rQrlor 

_ _900.QOO.-. 

8.300.,000.-

B) Elts:i: ~8rrı.rlrı.ll" 

1) Çevr.-enin güzıolleşitiril

m.os-:i için yrı.pı lms.s::ı. ge

reken· fokı;ı.t yo.pı lnmı:ı.yı:'ln 

eytorn.in rnı:tliyeti 8.000.000.,-

2) N e h.:re 8-krın sıvın:ıın zı.e

lı.irden B.yn.l t :ı.lmD.s ı iç in 

yo:pl.l!.rıu::ı.sı gereken fnkr:ı.t; 

yrı.pılmt;ı.ycın [l.yrın-t:n süre

cinin tohn:ı.ini mHliyeit.i ıo.ooo.ooo.-

c} Fiw.ikso'l Ç'OVT'e i lo iliAkilerdon 

orte.yrı. çık8n net- rı:Ç>JJk 

ıa.ooo.ooo .. -

(9.700 .. 000.-) 
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III)~ Ülti.in ile İl.işki ler

A)~ Y8-T8.r lr.:ı.r 

l) Bir brş yönetici yo.r

dırncısının devlet ii

rün füvenliği komis

yonundo. çrı.lışırkonki 

rno.o.sı 
·' 

2) noy8. ıw.litesinin de

ğiştir ilro.ms i 

Toplora. y8r8.rl8.r 

D) Eksi: Zcı:rı:ı.rlor 

Güvenlik kuru luncr.:ı. 

önerilen fcı.krı.t 1-ıenüz 

2.500.000.-

900.000.-

3.400.000.-

ürüne eklonmeyon g:ü

vcn lik 8-Yf.ı tının rnı;ı.li

ycti _2 •• 20Q__.OOO.-

cÇ)ürün ile İlişkilerdeki 

net y::ı:r::ı.rlor 

3osyo-Ekonora.i.k yıl cı.çığı 

Artı: Geçen yı ldrın- d'evrcden dönon:ı: 

bı:ı.şJL ~crs:yo-ckonornik net: y8.

'!r8.:rr l 8..1!.' 
.. 

}1 .. ·,_2 .. 1.97!2 t-ı.:ırih.indeki net~ S<lfsyo-ek!!l-

. . -

1.200.000.

.l~· goo .ooo.-)i 

24.800 .. 000 .. -

ıa.ooo .. ooo.-

KAYNAK: ESTES, _s: .. :.82-8l.; EPSTEIN.., EPSTE~ 8:nd WEI_SS; s.:.:.l5.; 
JENSEN ,. s. 44. ;. ANDERSON, ş. 46 .. ; LINOWES, s • 39. ; 

--~-.T!IJt CANADIAN_OF CHARTERE:Q ACC_OjJ]iT'~TS, s,. 18 •. 

Tcı.blod8. yer D.lon tutrı.rlrı:r geleneksel munn.sebed:e sın:ıı.f1Dnd:n

rıldığı r:ib·i kcı:p i t8.l lıD-rcD.rnrı.lPrı· ve gelir· 1-ı.a.:rro~:unçı.lDrının bir 

bil!. e şim.in·d.'on o luşu.rlD.r-. İşletmenin bir döncmdeki toplı?.ra s·osyo

>:tonomik kı:ı:tkıs:t y-cı: a.rı. Et<J:ıığ:ıı., 8.ynı endüstri d:8.lınd~ fı::ı.rt.liyet:tn 

bu.1ıın8n diğer- işlctrnctortc ve işlctm.enlır yıll:.8.r- rtçıs:,:ındt"n. 
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göııtterd'iği gelişim için bir ko.rşJtleı.ştırmrr. m.·leınB.ğ:t.. vcrir{l07}. 

Linıcrwes' fu S'osyo-Elton®Uik Fı:-ı.eı:liyet: ~rı.blos!Uı,. d'önero:scllik ka:v

ron:ı:ın:ıın i Utes·i crlon' rı.yn:r' cl:önerr.ı.in gidcrlerinıin vıe gelirlerinin 

birbirleriyle keı.rşı!eı.ştınl:ıt..p· neit. bir- sonucun elde edi l:mosi 

konus·ı.;ındtı. prı.rtı.s8.l değerleri. bi:ıro:rrty8J getiren il.lt g iriF; imdi!." ( 108};' 

Ttı.blonıı.n en önemli so.kınco.s:ıı, zo.rcırlorın aldukç8; soyı.:ı:t o1rn:o.

s·ıdır •. Bu deı:, k8-Ç :rn:r.leın eytern ler in toplu.mcı: gerçBk r.ı.c:ı.liyet'lerinin 

g izi'lenra.e s i s onı.:ı. e:runuı do ğu ro. b i ll. e ç-e ğ i.nıd en d. ı~ SD.l r8-p or lD-m.Dnll.Il yrx:rrcı:r

l.JJl:tığ:ıınm_ s ın:ıı.r lrrx( 109} ~ 

e •. Abit.' m S'osyo.l Denet'imi 

Abit,. tür:ı etki leri ko.pso.yon sos:yD.l gelir trı:hlosuı v:c sosyrı:t. 

bıi lr-ınçeı· rı.:ı:rrı.cJı..l:n.ğı i le bir işletmenin hem gör.ııü11lü ot1:1ro.It ve hem 

d'e Y8-ı.B18: v-e 8n lrı.şıno.lrı.rlE!. y8.pı 1lm8.s.:ıı 2<orı..ınlu o1L8n tüm eylemlerini 

r8:porls.ı:w. yönteni önerrnişti:rr. Soo:yo.l bil8nço sosyD.l vrı.rlıkle:ı:tJı.. 

ve işletme i<,?·indeki t-oplumsB.l öz. s·ermoyenm heso:plrınmcısJı sonuç

lcı.rını içre:uir. Sosyo.ıı. gelir to.'blosu,. net bir sosyo.l gelir.l!.e S'0-

nuç,lo.n8n:,- işgören lero, iı;:ıletrr.ı.enin içinde fı:tz.liye1tte bulunduğu 

çevre h8.1R::ıınn ve genel ol8,rrı.k topl'urg:eı. i lişkin sosye.l ys.r8.rlrı.rı 

vı-e s-osyo.l rr.ı.Bliyetlori yons.ı t:ıır{llO). 

Cls.:rrck Abt~ bir rJbn:ıışrrrenl:rJt· örgütü oll.8'n' "Abt: Ass·e:ı'C!'!ie:tt:es ~

l:ıı.ğı" n:ıın b8.şken11 ol.ıvp{lll}, söz. konusu tJenet;iro; yönteminin işletme 

yönot:icilerini k::ı.rı::ı:r verme süreçlerinde 'ktııllrın:ı:.l.rnB'k ÜZ'.ere öno:ı:ı-
,-

n:.üştir. Abit. böyle bir yönt;eruinı hemen gö:ırülebilecolt Y8-ror1ı:ı.rınli.; 

ks.w.nçl8-rdrıki 8lri:t::n.Ş, bütçes;ol eiiken lilt, f:ı.xsı:ı.t vıe ris'ltli.erin z.t=ımıı.-, 

n:nnd'8: verilra.os-i,. h8."tltlıı. ve dcwle1He aılı.ı..vn:iL.u i lişkiler- ve p:;ı.zDxrlı:ımo. 

..... -· ·-
{108.} ESTES, .. s;. 81!; LINOWES, 'IDı.e Aceoun~ing •••• ,. s .. 40 .. 

(109} ES'TES',. s:. 81". 

{110} GALE, .s: ... 5'9 _ 
.-

(lll} ES'TES, s·. 81. 
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sürecindeki gelif?mclcr ol8:r8.k bcliritmişitir(l12)'. 
~ ~ 

Abit:,. ısım-Byal ıd'enıe't±rır rrı.porltımı:ı. yöntererini illt kez 1.971 yılm<:T~t 

geliştirmiş, 1l974 yı 1ın8. değin yrı:pı tı:ın birtıı.bm d'eğişiltliklc:rden 

soru:rı::ı. 1974 yı b.:ndı::ı: finrınsrı.l ve seıs.:yo.l eitki 'teri tek bir trı.blo 

h.ı:ı.linde sı.:ınr.ıv.ştt:tr(l1:.3)' •. (nıtw. •. ŞEKİL-28 ve ŞEKİL-29) .. 

Ab·it, yönteminde birt?.k:run s·osyo.l :ı;--r::ı.po:rrl8.r:ı: cr.qıkle.ro.e.k iç-in ~ 

neitir:ı'. s özreüğooü lm llrınrn.ı:ıkiJrı.rl:t:r. Den et irn ı:r•öz.cüğünün ku.llen:trnıı,. 

işletınenin tophvu Üz"er:indcki etkilerini helir"temek için işletr.ı.e 

içinere yepılrın b·ir ç[l.b~.y:ıı. y8ns:ı iHI':J.ığı iç-in bir b8.k:ı.ru'rı. yerinde bir 

ku1:tenJ.rrrd'ır. Fc:ı.ltB.t;, finrıns·gl c:ınüı.m:d'ı:ı: donetim söz.cüğü be..ih::rı:ı:sJLz. •• &6 • 

.Q.t_r_y_z:r:ı-.811~~ .,clçı:ı,.e_t=hrt!i ifEı.tfe oittiği için kB.vır:cı.m· kc:ırgrı.şı:r.lığ:mı::t. y<r-1 

rı.çı:ı.bi lir(114). 

Abit' Jtn denetim~ yönitcnTinin önerrrli iki temel özelliği; trı.blc:ı.

l8.rd'eı: pc:ı,rrı.ıs:rıT. ölgi.fle:rin ku tlr:ınıl:rıw.s::ıı ve ı:ros:ycı.l ve.:ı:r1JJk:lrı.r:ın ve 

ptı.s::ifler.in { s·crs:ycr:l bi lcıng-o} ve sos1yo.l ye.:r;rırl::ırın vre rıw.liyeit.ler:in 

(sos:yo.l e-: elir tohlos.u:) sunvl;no.sıı:Tır{ 115} •. 

ŞEKİL-28 
ABT' ASS'OCİATES INC .1970-1971 YILLARI IT'IBARİYLE KARŞILAŞT!RMALI 
SOSYAL G EJ;.İR TABLOSU VE KARŞILA ŞTIRMALI SOSYAL BİLANÇOSU 

K'o.r~:n.l(ı.~t::ıırrı .. ~l:ıı.. Sos.:y:o.J Gelirr P.tı.blios~ 

İşgö:ırenlere t_liş_~ 8oo.x_c:ı.l_Yc:ıxrtr'lLfrx 

ve Mcı.f.:i_.y~~ 

İşgören lere ilişkin sosyo lL yrı.rc:ı.:vlc:ı:r 

Sr-ı.ğl::ıJt s;igQrlD.sJJ., yo.şcı.r:ıı siguır.i:Jrrs:ıı., 

h.cı.s-tB.lılt 

M es 'le ki ge Ii şme {N «ri: g) 

İşletrı:ı.enin koneli okt.ılu: v:e e ği ir.irn 

burslo.:r?':l; 

191'll ışqo _ . 

. . 

9~~49~200.- 6!727!100!-

34. 588..600 .-11. 398 .soo.-

689.600.-

(112} R'o.yrnonıf A.BAUER·,~ lll'~n H! FENN, !'he C<s!pO:rrEl.tc SG:ı'C~·l .. Audi't.. 
(Ne-w-Ycml;t:-19721, S'!' 19 .. 

. -
(113) ESTES',. s •. 44. vrc 84. 

{114} l!!STE~ 

( ıı cr." PSırES , s .• 
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'l'o:tıil, gez:i ve eğienı~e 

Yiyecek hiZ'lüetlLeri, ç:-oeuıt bı::ı.kJlro.:r., 

8-rı::ı.bo. p8.:ırk· yeri 

Yo.şs.rn ko.li teed 

İşgörenlere i tişkirıı t-:oplnm 

ıB'crsycıl yrııw.rlo . .r-

İşgö:trorııle:rre: ilişlkiiıııscvaya.l·r:ra1i.i~

yet·ııe:rı 

İşten ç:nks:rr.ı8.1ı:ı::rr (N<!Y't: b~ 

Üeretsi!Zl- frı.z.ır:ı. çml:ıı.şrrrrı: (N01t. c) 

F:tJ:>Bntı· e şi t:liği (N ~t d) 

İşgö:rren tere ilişitin t-opt8.m 

s0eyrı.'t l1l8.liyeit.ler-

. . 
2~.756~500.~ 16e]99.400.-

- .· 
5~772.200!- 4.129!200~-

6 .JOQ_!...200 .. - . J .. ~Q52_.100~-

956 ~000!,- . 75'6~000.-
. ' 

64.5'00 .. 000 .. - 47,-.400!000.-

360 .. 000 •. -

.• . 
66 .. 356 .. 000.,- 48 .. 51~00.-

... .. .· 

İşgörenlere ilişkin net: sosyr:1.l gelir 10.900.300 .. -

Q.._ev-:T!e Hı;!,lkuiıs: İlişkin S_QSY8J Y8:rı:ı::ırletr 

3 .. 193.6'00.-

YEL M~ li.xe t.le:ır 

Çevre h[T.lkıno. ilişkin soıs;y[-!J. y8.:rı:ı~ 

Öd'enen yerel v·ergiler- (N<D'ir. e} 

Ç'evres:el gelişme le:rr 

Ytı.ro.ih..l[-!n> rreit. işlerin 

değeri 

Çevı:rte lırılkın8. i lişkin itop'tfT.n:t' 

y[I.To.r ll::ı.:rr. 

Çevre lıo.lkıno. il i ş k in s oıs:yc::ı.l 

ım:ı.liyetle:rr 

Hizro.etlere kullonılcın yerell. vergi

ı e:ır {N (IJ>i; e)' 

ç:evwe h?.lı.ltınn ilişkin net: sosyo.1 ge

lir 

G,enel;, _ol8.r8k 'op].wm:-. İ.liş_kin Smsy;rr.l 

Xrı,:urıpl8r v-e Mıt.lizeitler 

Gene] o·1.rır8-k toplur;:ı.o ilişkin~ sı0sy8.l 

3'~895'~200~

ı.oıo.ooo.,-

. .. 

~ ... 

}'.109.100~~ 

836.200 .. --

6. 953-.200.- 5 .. 520.800.-· 

. -· 

·5 .. 5'fiO .. OOO .. - 3'.440.000.-

l.J8cJ.,200r- 2.080 .. 8.00 .. -
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Fed'er8.l vergi ler (N oit e) 

,, 
' 

Öd'enen eyc::ı.le t vı:;rg i le:tri (N ot. e) 

G one 1 ki.i l tii'rre krı:irlh ( Y8 y:ıın v:bg"") 

Yrı.rnt:ıılcın· net· işlerin federe.l wc 

ey8.let: vergi leri net: değe:ıri 

Tcrplur.m: i lişkin itopll8.ra:_ yrı.r8.rl8.:tr 

Genel olrırrı.k toplurno illişkin s·oo

ynl rn8.liyeit:ter 

Tüketilen fede:rrı.l 1-ıi~e-ıt:lex·(N<?Y·t e} 

Tüketi ten eyo.let 1-ıiz~·netleri(N«tir. e} 

Top lum8. i lişkin to-plrırn: i118-liyeit.ler 

Genel olrı.rrık toplurn:cr. ilişkin neit 

sosynl ,'7'e1ir (yf1. drı~ rrı.D.tiyet:) 

İşgörenlere,. çevre he.lkınrı. ve 

topll.ıxrarı. ilişkin net: sosyrı.l geli::rr 

1\!ü§t~ri 1erc İliqkin fi!.q_s;Y.rı-l_!ımn:ı:r.lc:ı.:u: 

'We :&1rı.liyetler. 

liüştorilere i lişkin .sosyal yrırrı.rh:ı.r 

!Iüşteri lerc y8-pı lon · önce:ıti 8n lr.ı.flr:ırı.-

16 !'580 .. QOO .-

5~5-50!'000.-

1.410.000 .. -

.· 

98}.000.-

8.}0 •. 000,-

_30.-520 .. 000.-. 5.293 .. 000.-

&.300!000.- 7!'700~000.

} .. 110.000.~ 2.350~000&~ 

11.410 .. 000 .. - 10 • .050.000.-

,. 

19.110.000.- (4.757.000~~) 

3'1-:393 .. 500 .. - 4 .. 174.000 ... -

l8XB k8tm8 ae~er(Not f) 

UUşteri lero i lişkin sosyrı.l rnnli

yetler 

2.233~75Q.000.-l.287.000.000~-

Fırs::ı.t rJ.rı.liyctleri ol8rrık 

Müşterilere iliPkin net sosyrıl 

gelir 

Ke..rşı lp.ıştırrıw.lı Şoş_El lH.lor.ıs .. o . 

.§...ow+ Vnr .. JJ.klBr 

İş:r.:örenler 

l yıl içinde elele edi lo bilir 

(Not g) 

l yıl sonrc:ı. e lde edi lebilir 

(Not f!) 

457. 2~,5. goo.-_ 325.454. ıoo.-

1.776.504.100.- 961.545.900.-

-~-"L2'7 __ l._~-- __ ... .J 97 o 

259.439.000.- 231.200.000.-

636.851.100.- 582.160.800.-
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Eği i1im y~:~;ı.r-ı.r:rhı.n_ (N ri h) 50.740.500.,- 80.588.2CO.-

. 94'7. OJO .;.000 ~- 8"43 ~ 94'9 .. 7·00 .-

Eıts:i..: :Birikmiş eğitim Yl.ip

r::-ınrn.::-ı.s:n {Nrt. bı) 

'F@l)T~.n:ı işgören V8.rlıklo,r:a. 

Örgüt: 

SGSW8-l se:r.ra.ı:ı.ye y::dtırıl'!lJı. 

l3-.699.500!-

93J .. 33la-l00.-

.. · 

4~052.300~-

83'7.897~400.-

(NG'"It 1}' 139~a23!000.- 127 .2"20iı.l00.,-

D~ğ:ı:ıtı ll"l?.rrrJı.ş k~.x-llBr· 21!913!600.-

Ar.rızi 28 !537!600~- 29~335!800!.-
.. 

Bin~.l8X'. (lVIEı.liyet· değeri) 33!432.100~- 35~018~800 .. -
... 

Dernirbrı.şlB.r {M8.liyet· değer:i.) 4.30"t .. 800.,-. 1 • .110.200.-
. . . . . 

'Foplo.rn. ö:Fgıüir. "Vf!.rlild.rı.r:n. 228 .. ooa ... ıoo .. - 193.284.900.-

A-ıro.şt:ırrnrı: {Ncı-ir. j)' 

2 .. 687!'800!

.66"2 .. 900 .. -

1.297.900 .. -

'F@l)lı:ı.ıu rırnştılmla: 4.648.600.-

Vergi ödentilerinin net: it:üke-

tillen ıt::unu h.i2ll1te"tle:rri{Ncı·ir. e} 15~284!'700 .. -

.. 
1.509.000.-

1.509.000.,-

ı.:ı8ı:ı12 ~-5oo.- ı .. 051.o;aı.2oo~-
...... 

SG§3:.8l Tükjjrn·lül~ler.,~ Bonlı:ı.r vı~ öz. SermBye 

İşgörenlel.'i" 

1 y-J;lllJI.lt 8l'lll8.Şr:1818.:trl8. 

yüküı-rolü (Ncıit k} 

yükümlü (Naıit. k) 

1 Yll.l igi.n yöne-ıtirııdeki 

işgörenl:.er- (No11: lt) 

1 y:ıı.l s~nlJ'D. için yönetirldeki 

işgö:rre.nıer (No-t. k} 

.. 
4.326.300.-

.· 
11 .. 46& .. 000 .. -

.· 
16.5"S9·JOO.~ 

.. 
T'oplB-mı işguen yültüınlüt.illtl4+:ri. J8.~1'-t .. 400 .. -

-· . . 

8.129.600 .. -

21.545 .. 900.-

.. . 
5.6'91.500--

15 :oa4~·2oo~

so .. ~ı.ıoo..-
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O:r.-güir. 

ç·cı:l:r:şrn.rı: s·ernm.yesi gereksi

nimleri (Not; l} 

FincınsB.l ~.ç-:nk 

.Anl8.ŞJU[llrı.r v-e yönetir:ı:e ilcı.Eth

hüt ed.ilrniş rı.rrı.ç ve gereç

lie:u (Noit. k) 

Tbpll.cıra: ö:rrgüit; yijkürr.ı:1Lü.1lillt.le:ıri 

ÇeVTes el 

T'üketi ten lntr:ru· hiz.rne11le:ui 

cf!mrı.l!.s.r:ı., net- vergi öd'e-

r:ı.e leri (N o ir. e.)' 

K~ğı 1t ü.rretirn:inin ne elen ~·l

dtl@;U• kirlenme (Nait m.) 

Elektrik güeü üretiminin 

neden· 0'lrl'u·ğl:ı kirlenroe(Nrt. r::r.) 

Oitoıncbil kullEtnrwn:nn neden 

alduğu kirlenr:ıe (Not: <D'} 

~01> lEt.rrı çevre s: e 1 bıo:rç lrr.r · 

T'cııp lEt.l'll yükür:r]. ülük·ler ve 

borçlcı~~ 

~oplunr.un öw. sernw.yes·i 

İşgörenleree kcı.tılEın(Nri p) 

.· .. 
6 .. ooo •. ooo .. -

3 •. 773.-400 .. -

9 .. 77t3 .. 400 .. -

. . 

5 .. 850.000~-

2 .. 68-1.400.-

.· 
3' .67.,2_.;,900 .,-

12.204 .. 3'00 .. -

15.284 .. 7!00.- 24.330.900.-

1oa .. ooo.-

.. J.0.1_9_.JOO .. - 433.,300.-
~ . . ' . 

18.731 .. 000 .. - 24.,958 .. 200.-

. . 

894 !'688.!' 700.,- 78,7 .. 446.200.--

Orlcı.klrı.:rr<ı:et. k8.i1Jıl8nı {Neı-t. q} 21.B23!' 700!'- 181 .. 080 .. 000 .. -. . 
~ . . . 

:Ps:nliyetlerd·en sıı.ğ'llc:ınrm(Ncı:dt; r-j . _lg~.~~"~·= 8.90.200.-
4" • •• • 

_TbplDm ö:zı serrn8.ye 1.116 .. 12•S:., 700.- 966 .. 4l'Y/.500.-

T'oplE'l.rıı! yüıtürr.ı:lü1tiltlex,. bor<;- . 
•• O O 0 ~ O O - O M 0 - O 

lox vıEr ö2ı serm8.ye l .. l81 .. 272 .. 500.-1.057:.Qll ... ~oo .. ~ 

>KAYNAK: J<Pın W •. BUCIITıEY, M:cı.rlene H. BQ:CKLEY, The Acc<O'u.n1ting 7 

. ]?r-ofessi<m {.Lco.s' Angeles-1974)' ,. s· •. 134-137.- , 
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,Şas.yfl.l Gs:ılJ;b.F TB.blomı: y_e Sara:;yp.l Bilonç;<zy.:cı: İlişkin Noitl~(l16li 

N<!:l'1t: rı::-. Mesleki gelişrn:e, ü<ıret-· sxit;ışls.n.n yükselt-imi iç·:ln ks.tma. 

k8.wn·<7 gü e ünü ifrtd'e eder. 

,!!ot._l?:.l İşten çıkeı.rnısn:ı:n m.e.liyeti h.erl:ilr ç:tkrıxtmcı: iç-in Eı.yl:ık rnB.fl.ş 

oü:ı.rcık t8.h.rn.in edilr::rişitir • 

.!!9t; eJ.. İşgörenlerin fnz:ls. gcı.l.ışmı?.sınB. k8.rşın he:r:hrıngi bit' öd'emed:e 

bu.tunu'tra.ı;ı.nı:ıştır. Bu do. işgörene ilişkin bir sosy8.1l ra.s.liyet.ti:r .. 

!i_oit rt:._ Bu işgören lerin gi:r:dş kcr.yb:ıı olı;ı.reık heso:p lEınrırışitır •. Hesı;ı.p

llo.mo.dB.; ekonomik· bD.kırad8n güçsiiz ve iyi iş koşu ll8Xll. bUlB.rnD.rr:nış 

bir' kiras·e ile iyi iş koşullı;ır:ı:.. ve ücret: ödero.eleJ?ine s:Bhip bir 

kimse 8,T8.sındeı.ki fı.:ırk es·8.s o.l:ıınmaştJ..r. 

Noit e,; Ödenen verp.:i ler sosynll yı;ı.r8.r olleı.rEt.Jt k8.but edilirken,. ver-

gi 'lle:ır1.e k8TŞlil8J:n::ın ksrnu hizmetlerinin işletme ce tüketi 1;nes:i hir 

sos;yeı.] mo.tiyettir. 

Nair. f:. Anılo.şm8.lı.:ı.rl8. elde edilen ge,lilrle:ri.DLfrı.2f.lrt. kısmı ( ö~el 

prm.,jelerc1en ötü:ı?Ü} sosyı.:ı.t ge1.ir crl8.rBk hesB.pt::ınrnJı.Ştlir. 

!'Lq,it. g: Sms.yo.ll. eı:r::ı.ştırmeı.l~.:rr-b:ı. ilgi1i işgören Terin bu· bölümü bi~ 

sos;yB.l vnrl:nk oll8.reı.lt benimsenmiştir. Bu· işgören lerin değerlernesi~ 

d.eVTe sonu bord:rroı:::rt1' es:n:s 8-lıneı.rctk pe şin değ el! ü.*exrind·en heSD·P

l::ı.nrn-ı.ştır. Bir işgörenin işletrned.'e olftrı.lf:ım.ı;ı. keı.lm8. süresi 5,.45 

yı ıcrır. 

N 0't ll: Eğ i t:iın ys:fr'ırım:ıı tüm i şg ören le:rtin il.k yı llı.fWının mcı.rı.ş lcı.ırı

n:ıın'% 25· i cal8.r8.k h.es8.p1l.8nınıştır. Eğit:irn yıp:rrı.:ın:rrw.s::ı.,. eğit:iıtt 

yı:ı.tırıro.lı:ı.rın:r;n normeı.l 8m-ortism8n1! temeline dı;ı.yrmır.,. 

Na.it: i: S<ırs!yeı.l sernwye y8.tırın1J:.ı örgütün yeniden: kuru.lmı;ı.sı hB-l:in

deki serıue.ye rn.8.liyeti ile hes8.pll8nınıştır. 

Ncrit. j: Arı::ı.ştırrn8n:m.· bir bölümü gellecekteki rnüşterilexe bB.z-ı 

teklifterin yeı:pılrn8.SJJ1. Etm:fl.<nı:rl'[l yöne·1ik"tii.r. 

1!0:-t k: TUm işgöxen le:L"'in borlro· tu-tr8.r:&.. El-ktif olB.rrı.k elle rı:ll:mrcı::ttşit.:Lr. 

Fı:ıkrı.t:, bu.nl8.rd8n bir bölümü. sosyr:ı.li. eyllernl:.erle· i l.işkili olın·eı.d!lğı 

(116)) Bu noit.lar Abit. Arsı:scmiB.tes· Ann~B-1 Bepmrtt, 19?2'd:enı öz-.eitle:rllelrok 
belirt:L_lmiştir. Bk~-: SEID'LER, SEilJLER, .§_~_s_ı_ı~ıJ'!_ .. l\ç~~~un~in'K 
içind'e; ~EL,_Şo-ciı.:ı.l_ Auıl'i t.: __ e~~e.:.t;!Jl..it ... ~...PJ>J.Jed: Abt; Ass·tı-cicı.t-es: 
Annucı.l Re-pori, s .. 21.4-215 .. 
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iç-·inı VB.rlıkh:ı.rın s.ksine yükümlülükler ve pa.srif olrıre.k eı.e nl:ıın

ro:ıştır • 

.!'f..9ir 1:. İşletmenin finrın:ı:r::ı.l gereksinmeleri t·oplum için fır&c.it; ınıı:t.

liyeti (f)·leı.rrık ele rı.lınnrıştır. 

No·t; rm:. İşletmenin knllrındığ:n kfi.ğ:ı..t~lG.rın: üretiminin neden oVlu:~ 

su· kirlenrnesi, söz-. kont,s:u mB.liyeit toplurıw. krı.:rŞJı. bir yükümlültiJtt;tbr .. 

li..Qit .. nı: İşletmenin kt.t:ll'ilond:LğJJ.. elektriğin U:rwt.imin neden oldüğ\.l 

ho.-rrı: kirlenm.es in m ön lenı::ıes:i (ki lovr:tit. sı:ı.rı.it bı:ı.şın8.) .. 

Not p:, İşgören Ef.ktif unısurlrı.rJL eks.:i işgören p8.sif u.r.ıısı.;tlllB..tnı... 

N0t g:: Ör;q:ütsel rı.ktiflel'."· e:ıts·i ör~ü'tse] pc:lsifle:r· .. 

Not; .r1.. Arcı.ştırr:ıcı. vre verr!i cı.ktifl!.eri eksi çevresel yükümlülükler .. 

ŞEKİL-29 
ABT AP.SOCIATES INC;, SOSYAL VE FİNANSAL BİLANÇOSU VE GELİR TABLOSU 

-------··-----------~-----*-----------... ~ ------
Ahir. Aıs8]:oc-ir:ıt-es· :(ne. S(\,l'$y:ı:ly:._e )tinBJ:lıgtl Bil8nç;c;svı (OOOQQ.-~ ... ) 

,!\.~i.f.Hot 1) 1.2:l4 ___ J97.3_ 
İşgöli'en 

Bir yıl için elrle edi lebilir i~&: ören (No·'t 2') 

Bir yıl sonrrı. elde edilebilir işp.:ören (Not; 3) 

Eğı tiı~1 yv.tırır:ı::Jı. (Ncit 4} 

Eksi: Birikmiş eğitim y:tprr-ı.nm8.sı (N0·t: 4) 

!'crple.m 

7! 5·55 4•114 

14 .. -895 15.261 

2.986 2.051 

25-436 23.695 

1.422. 5P3. 
24.014 2Jil9;J 

--· -· -· - - - - - - - - - - - -· - .......... - - .... - ._ ._. .... -· --· ................. --
Örgüt. 

Ö:trp.:ütsel yrı.şc-dtm8~ ve geliştirr:ı.e B-rı:ı.ştırrrıcıs::ıt{N€)'t; 5} 

Ç'cnrn.ııt bp.kır:ı:ı geli şirrı.i 

S(li'Sycı.l denetim. 1~e1:.i~:?irr.ü 

544 

25 
46 

625 

437; 

7 

3'2 
416 

-· - ... - - - - - - ..... ..._ ...... ,.,. - - ....... ------------------
Gen et o l:.ı;ı.rı:ık to-p l:uru ve çevre h.c:ı:lk:ıı.. 

Vexgi Le:r:"Lc öc:':cc>.vn Jtrı.mlJ' lı.izınıe-tleri (net: tükeir.im) 

_ .. _ .a~ı~ _ _..3~65_ 

8]9 )GS 

• 



-119-

No.kit; 

Senetsiz .. 8nlc:ı.ıJm8. rn.c:ı.liyetleri ve ücretler 

Dıiğer· döner fin10nsı:ı.ll. V8.rlıklrı.:r 

Ihğer uzun' dlönerrr finr-ınso.l vc:ı.:rlıklı.:ı.:rr 

pıcrp lor:ı 

rtf8.cTr:Ti S'nbi t vı:ı.r:lıkl8.r: 

Eğlence rtıerkezi 

ArD.zi ve ekleri 

Binrı. ve ek'I:eri 

De;uirbcı.ş tD.:v 

T'0'P 18-rrr r:w.d'rli SB-hi it wıır1J1klrı~ 

Elts:i: B ir ik;u i ş rı.rn ©Tt isrı:.ı.on l8' . .r 

Taplo.T'l 

(' 

27 
1.567: 

1.88.6 ı. 789 

169 420 

____ ..§. - - .12 

8.6'55 4.044 

106 o 

467 310 

3.649 2.157ı 

430 242 - "b 

4.,652 2 •. 709 

_336 204 

iJ.316 2.505 

-· - - - - - - - - - .... - - - -- - .... ._. ....... - - ................ - ..... - - - .... - ........ ---· 
Akt:if T'Op lı:ı:rtı:'JL 3:3-44.9 30 •. 58] 

Pcı.sif: 

B o:rı:ç:TET.r. (N ...,Q:_1: 7 )' 
c 

İŞgömm'· 

Ö<Tenecek: işgören ücreitleri (Nri 8J 

24.014 23.193' 

------------------ ......... ------ .... - ... -------- ·---
Ö:ırgüt 

Ö:ırgüitün fincınsc:ı.l!. gereksinirrri (No-it; 9) 1.016 

1 .. 015~· 5-63 

........ -- ...._ - - - - - - - - ......... - - - -... -- - - ..... - - - .... - - -- ...., .... -... ..... ---
G' enel olD.r8.lt toplum WJ çevre h.cı.lkı 

ç·ev:resel kcı.ynD.klfl.rd'D: kirlenmenin neden oldu~' 

Tükeitirm: 

Kt';ğ:t_t; 

Elek-trik 

18 

ll) 

ll 

7i6 
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58 37 .... ... .. --·-- ... 
189 124 

---------------------------------
0rlB.Jfl8.:ı:r 

Ödenecek. kıs8. V8delli borç senotler.i 

Ödene~ek borçlrı.r 

Ttı.h8'.ltkt.llt e tnTi ş b orç l~ı.:rr 

Fed·er[1.1 geli.ir ve:ırl!is;i 

Ertelenmiş federEt.l gelir vergisi 

Uzu.n V8deli borç senetleri 

Errr-18-k frti2ü 

406 

788 

1 .. 05.9 

24 

98· 

514 

1 .• 081 

875 

109 

52 
23 .. 000 1 .. 092 

__ 1;;..::3o.;..ü 128 

4~805; 3.851 

-------------------------------·--
T''Op 18rrr b or<; lrı.:ır· 

Ö~,..,,. ser.raı.=ı~e (J17) 

İşgö:rren 

(Ne bir sos:yBl vnrT1:k ne de sos'ycı.ll. bi:r:t b0r,·ç <ıYlEtn 

iŞf:!Ören finonsrEt.ll. özı. serm.8.yesi rı.ş8.ğıctB. görülro:.ek

tedir. J 

30 .,064. 27 .:ı31 

o-m;,. .~ <' 

o o 

..... - - - -- - - - - -- ~ - - ......... - - - - - - - - .... - - - ...... - -- - - - -· 
Ö:rrp.:üt 

( 431}) (87) 

--------------------------~------
Gen e 1 o lEt.rEt.k top lu ro. ve ç ev.ue hcı.1Lk:ı. 

650 241 

-· - - .... - - - - - -- - -- - - - -- - - ....... ..,.. - - -- - - .... ..,_. - -- - - -
Ortcı.klı:ı:r 

İşgören~rı.ltlı::r.r öz serrueı.yesi: 

Adi hisse- seneı:T.i 95· 

{117) Öz· sern:ı.ı;ı.ye konus.n:ındrıki işgörenlere, örp.üite genel ol8rB.lt 
to-p1l.l:ı.r:1· ve çevre ·hı:ı.lkınB: i lişk:in rBknr:ıııll.r-ı.r 11 Ak1iif-Borçlf!.r~ 
ö~. serr:ıı.:ı.ye" eşitliği ile elde edil:.rnişlergir. Örne,ğih,. 
1to:plur.:n:m 1974: ÖB s.e:tml•s.yeerini bıı,llrufl:k iç-inı; 8]'.900.000-
18 .. 900,.000:65.000 .. 000 .. - işlerni yE~.pı]m:ıştır. 

95 



Ek serr::ı.rı.ye üstesi 

Dn.ğı tı1r:ırıınış R8.rlD.r 

Toplfun 
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İşf:!.ören olrn.8.y8n-ortrı.kl8.r öz serrn.r-ı.yesi: 

Adi hisse senedi 

Ek serrn8.ye üst es j. 

De.ğı tılrn.cı.r:ııf? kt1.rl::ı.r 

Topl::ı.B 

-- ...... - ...... ......_,_ - - - -· - - -
PElsif Topl::ımı 

480 480 

444 824 

1.019 1.399 

200 200 

1.611 l.Oll 

_ _..9..,... .. ?. ...... 6. ~ - 618_ 

2.147 2.807 

.ll· 4.49 30 •• 5..?..1 

.A2.t_A_:S_soc:i;rı.tes !!!.2.• Sq_sz~\ _y_e Fin.8nsHl Ge1_ir ~f.1·b.::L~~QQ.Q..9.-TL.} 

- 1974- l97J 
I) İş1etme-Ort::ıkl0r 

Anlrı.f;lm.D gelirleri ve diğer r:elirler(Not lO) 

Tüketi.len federr:ı.l hiznıetler (Not ll) 

Tüketilen eyı:ı.let hizl"letleri 

Tüketilen yerel hizmetler 

Çevresel krıynG.kl::>rdo kj_rlenınenin neden. oldt\ğı.;t 

tüketi~ (Not 12): 

Elektrik 

Tı:ışırnc:ı.cı lık 

K~.ğıt 

ııf'.liy;etlex: 

Ö~enen i11Nl$l::ır (Eğitirn yrıtırıro.l:::ırı 

y~rdımlrır heriç){Not 13 ve 14) 

İşp.:ören eğiti.rn y::ıtırıını 

D0leysı3 ~nl8~m::ı. m~liyeti 

Genel yönetin-ı {!iderleri 

İzjn ve tı:ı.tiller 

Gelişmeler,- ·a.lı::ın. ve çevre(Not 15) 

Ödenen fe~eral ver~iler (Not 16) 

Ödenen eyt:ı.let ver~ i leri (Not 16) 

Ve sosy.E·ı.l 

16.423 

262 

104 

40 

37 

21 

71.. 

15. 22~1 

195 

80 

32 

35"· 

17 
6· 

16.894 15.589 

5.296 4.319 

935 1.080 

5.529 5.596 

1.860 1.649 

719 ~:71 

137 384 

474 349 

130 100 
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Ödenen yerel vergiler (Not 16) 

Sn~1ık ve Y8~cım sigort0sır 

Hnst0lık si~ort0sı 

Yiyecek hizr,1eti 

Çocuk bo.kım..ı 

Eğitim bı..ırslnrı 

His s e senetlerinin 1-ıolkcı. s1:mıılr:ı::ı.sı ve diC;erleri 

Fsiz ödemeleri (Not 17) 

Serrrıcı.ye üstesine kesinti 

Toplom msliyetler 

Net ycırcırlrır 

J,l.)_ İ s.g ör en 

Yo.rr:ırlcı.r 

Ödenen ücretler (Not 13) 

Mesleki ~elisme (Not 20) 

İzin ve tiltiller 

S8.ğlık ve yo.şcı.r:ı. s irwrt8.sı 

Ho.strılık izni 

Emeklilik geliri pls.nı 

Arcı.bs po.rk yeri 

Eğit im. burs lcı.rı 

Yiyecek hizmetleri (Not 21) 

Çslışmn nlo.nın kolitesi (Not 22) 

Çocuk bcı.kırnı 

Kredi birliği 

Eğlence merkezi 

Toplrım yo.rnrl8r 

r!Iı:ıliyet.1e.:r.: 

Çrı.lışı lcı.n zo.mrı.nın fırscıt m8.liyeti (Not 23) 

Erneklilik geliri pl8.nının yokluğu (Not 24) 

İ şten çıkr.ırr:w lı::ır (Not 25) 

Fırso.t eşitsiz.liği (Not 26) 

Hırsıklık yüz'Linden yitirilen şeyin tcızmincı.tının 

ö0.enmesi 

78 63 

256 201 

187 127 

67 51 

18 ll 

15 2 

o 154 

5t97 171 

265 276 

16. li?..L ·12 .114 

733 485 

6.231 5.399 

700 602 

719 571 

461 361 

185 127 

50 o 

95 124 

15 2 

67 51 

134 16 

18 ll 

ll 8 

27 o 
8.713 7.272 

7.543 6.455 

1 58 

77 31 

l ll 

1 l 
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~H Ell iye_tl_~ -· 

Yı:ı.:ı;-c:ı.rlı:ınıl8n yere! hizr:ı.eitler 

~op l:c:ı.mı mB.liyetlel:i' 

.Neit yı:ı.r9.rlcır 

Top lff.m· JB.rı:ı.r lcı.:u- (I II III IV) 

Eıts·i: T'oplcı.r:ıı Mc:ıliyetler {I II III IV), 

Top"llicı.m Net; Ycı.rı:ı.x'!~nr (I II III IV} 

KA,YNAK: ES TES ,- sı., ıı;g. 

SIDS.yG.! nenetim Rc:ı.pcrlıı.rınEl İliişicin Pro1tla.:r:{l18.)i: 

_ ___.4 ..... 0 --.-3?.-.. 
_ _.4_0 __ 3: ..... 2 

119 101 

44!'133' 40+104 

40 .. '70.4 :U-249 
3 .. 429 2-.855 

. t 

1} Sosycı.I v-o.rl.ık18.r işletmeye gel.ec:ekite soe:yG.l. vre ekonomik yrt

:rı:ı.rte.r sEtğlcı.rl8.r ve işletmenin bir sos:yB.l VD.rlJık unsull"Ul şim:d'iki 

değeri üz·erinden değer-lenin. 

2} Bir yli..'t iç-inde elde edilebili:rr is(! ören a.rı:ı.ştJırr..18; v·e· cTeğe:ırlerııe 

1-ıizm.etlerini srı.ğ1c:ı.ycı.cnk· işgören(lir. 

3) Bir yıli sonrc:ı. işletmeye elde ed'i lebilir işgören. 

4} İşgören eği tirn yB.tırım:ı:. gelteaekt-eki ve şimdiki yarB.rllBr:ıı flm:ğ

lcı.ye.e8lt bir sosycı.ll VD.rl:ı:·kii:ı.r. 

B ~rilbtri ş eğit im· y:ı:rprcmmcı.s·:r.; i şg ö.nen ler in ar.-tiB.le.rna. i şite ke.l.m~t SÜ;; 

res·i ternet c:ı.lıncı.re.ıt eğiti.rn. ye.tırırn:ın rıro.ortisrnı:ın:n. 

5)' Örgütün: yel!tı.i:d'enı yrı.r8.t:r.;1mrı.s;l! v·e p.:eliştiri lrnes:i, sermayesi yfp

n·ilem-e rnEt.liyeti üzerinden hess.plrınr.ı:ı..ş bir ö:ırgütsel vrı.:rrl:.~. 

6} İşletme ce tüketilıuerniş fcr.kı:ı:tt vergi ler le öd'enmiş kB.m.u hizmıet-ı

l.eri toplum' için bir sosyal vcırlJ:ırt::ıır. 

7)1 S'oswe.l boı-<;ls.r işletmenin gelecekteki ekon~ik. ve s:<l'BYB·l 

rn.s.liyet'lerinin krı.yn8.ğ:LctJı.r ve peşin değe:rr ü:zı.er.irrden d'eğerlenrnişt:ir. 

8)\ Öi.'J:'enecelt- ücretler işgörenler iç-:in bir sosye.l borctı.:ır. ç:ünR:ü 

i ll.eride işletneye l:ı.izmet· suncr.a8.klı:ı.rdır. 

9} Ö:rrgüt::.:rel: finı:ıns'lı:=ı.rn8 gereksinimleri ıu8:liyet:i, y:tl:. boyunce.ı. ödünç

cı.lrJ.rı. ortnlı:t.r::ıcı:sı i le yl:ll sonu ödünç· 8.tınB: ort8.l8.rnrı.s:t rı.rf!.Slı!ld~dti 

f rı.rkür. 

lO)' Anle.şıntı. gelirleri ve diğer gelirter, işletneye ve GrtBkls.re. 

ilişkin bi:r:t soe:ynl y8.r8.rdırt Çünkü, bunlv.~ işletmeye darle.ys:ı.z 

(118..)> ESTES, ı:F., 50-51 .. 
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0lı:ı.:ırrı.ıt ycı.pı lon ekonomik ynrcır ve ödeın:elerd'ir. 

ll} İşletmece tüketilen federD.l lıizm.etler, işletmeye ve ortrı:ıt.-
' 

18-rcı. bir sos:ycı.l: yrı . .rrı.rd:ır. Çünkü,. işletme fEı.ı:tliyet-lerine d!oğrudEın 

bir· ks.t'kıds. hulunnıuşlEı.rd':ı:.r. 

12)' Çevı:L'"ed'eki kEt.ynrı.klı:ı.:r:ı.n kirlenme yüzün~en tüketilmesi işletme: 

içinı Ilir scısyEı.l yEt.r8.rdır. Çünkü·,. işletme· is-·t-enilmeyen ;evres-:e,l 

etki ler için hertırıng i bıir öd:err:ıede bulunrıı.Et.ks:ız::ın bU• etkileri fEı.cı

liyetleri sırrı.s:ı:.ndD: üretrnekitedir. 

13} Eğitim. yD.tırırnl8.:rı ve scrsıycı.l yEı.rdırn:lo.r ıJışırrdEı.ki ödenen Uc

:rret·ler işletme ve ortrı.khı.r için hi:ır S:0S'yrı.1. rnEı.liyet:it:ir-. Çünkü, 

işletme bunlrı.r üzerinde y2.ptığı hrı.rc8.nırı.yJJ.. tekrDr kt.1 llE'lncı.rı:rrı.Zt- •. 

14) Eği til'li YE'l·t·ırımı işleiim.e ve 0rtnkl8.r iç in swsyırı.l bir- r.mıi3lliyet;

t.ir'. Çünkü,. bun lrı.r için giclerde bu lunrn8.kt8.dl::u. 

1:.5} Çevrenin gelişimi içinı ycı.pı l2n h.rı.rc8ncı:loor, işletıne ve 011':1t.Bk~ 

llEı.r için bir sosy8.l ın8.liyet-tir. Çünkü, işletme bu• tü:ır h8.rce.rn.rt1.e.

r.1.nı brışkp;: bir- yerde kt.illı:ınEı.rnrı.z .. 

16} İşletmeee ödenen federrı.L., eyD.let v:e yerel vrergiler işletme 

ve o:ırtEı.kl8.r için bir sosy8.l mı:ı.l:iyei:tti:ır. Ç'ünkü, bı..mlrı.:r bı:ı.şk8. rım:rtç

lcı.r iç in ku llı:ını lrı.m.o.zz .• 

17} Feı.iz: ödemeleri b8.şkı::ı. 8rr.w.çb.:ı.r için kulllruu .. tcı.rıw.yac:;ı.ğ:r.. için iş

letme ve ortı:ıklo.r nçıs:tndı:ın b·ir ek onomik ve S'o-s~ycı.l rn8.liyet;1Ji:rr. 

18 )\ SerrnEı.ye üs-:itesi iç-in ödenen işletrrıede bcı.ğlJı. knld.:ıı.ğ:ı.o.. iç inı,. ~ ... 

im.klrı.:r için bir s.'osyı:ı.l ve ekonomik· r:ıı:ı.liyetitir·. 

19} İşe-:örenlere ço.l:ı.;şı lım sc:ı.rı.tler için· ödern.ede bulunulrncı.ıın ... işgö

ren ler için· bir sosycı.l yrı:rr.ı.:r.d:tr. 
.-

20} Mesleki gelişme, işgörenler için· sosyrı.l bir y8X8.rr:l:ıx-. ~ 

bu. ücreir. kcı.z-ı:ın-ç gücünü ve yüksetitim kohı.y1ıklEı.:ınnı r:ı.rt:t:~. 

21} Yiyecek hiZ'metleri, işgörenler için sos.y8.1 bir yı:ı.rc:ı.rr.:ı.ır. çün ... 

kü, Cl:ıı..ştm'Cf~._yer.ıB.kl~··c1cıh~l kı:ı.liteli ve dı:ı.hı:ı. ucuz yemek bul

ll18.k"tcı.d:ı:rlcr.r. 

22} Ç'nll!$1TID: f!.lr:ın:n.ni krıli tesi işgörenler için bir sos.yr-ı.l yrı.r8.rdlı.r •. 

23} Çı:ı.l:ı.:ş:nl8'n tüm ZiDrtı.8nın f~-1: m8.T.i~eti işgörenler iç·in bir S(t!S

y::tl mı:ı. liyet:thr:. Çünkü, bu ~.rım8ndı:ın i.Şl.etrrıeye ·çrı.l.:!ŞTTIB:k içinı ~-z

geçilJ.ıni~tir. 
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24)\ Errre-kti "'lik pl~n:u:m yokluğ'uı 1973 yı lmdı:ı. işt;JJn=.rı.ter i<.rin bir 

:ıros:yt:ı.~ rncı.liyet: id:i. :974 yılı nd~ plü:ın ul:"gult:ı.nı~~ konu'trn:ıxştı.1:.ı:r.. 

27l İşten ç·:t.kcırmt:ı.ll.ı:ı-.~ işgeren iç-in bir sosycı.l m1:1.liyet:t"ir. 

26)\ Fırscı.if: eşi ts·izc:iği, rı.7J:l~ ni telik:t·eki işi ycı.pıp fcıb:lt farklı 

' ücret r:ı.lrın lcı.rın ü'!t'et. fcı.rl-llcı.rı, bu d'L:trur.ıdcı.ki işgörenler için bir 

sos:yr:ı:l rnr:ı.L.iyet:tir .. 

27 )': Oit:ornarb il pcı.:ır:t cı.lcın:ıııı:t."l ltilwtil tiftrrıes i o t:ornohi 1 i o lcın işg ö:rrenı

l'.e:rr. için- bir sc..g.ycı.l rncı.liyeit.t:ir~ 

28) Anılrı.şr.ıcı. ~.xr::ı.ştırmcı.lcı.rır.ln d'eğeri bir sosycı.l yrırcı.:rrd.ı.r., 

29} MUşil:erille.r-e vıe t'opl.tı.r:ıf'l i,l~retsiz:; fı:ı.Zi.lrı. çcı.lJı.şmıı. ycı.p'lı.lrna.sı 

bun lcı.r iç-in '!>ir sarswcı.l yeı~rd:nr. 

30}; Yfl:rcı.tı leı:;. nıeit işlerin eyıı.let ve fed'erıı.l ve:ugi değe:rrlel:"i 

t-op·luın. ig-·in ':ir sasyıı.11 yıı.rEl:rdır. Çilnkü, i şgörenler verl!i öı:leye

cek, vergi !.e toplurnun hizmetleri igirr kv.11cınılcı:ccı.R:t:ı.:.r •. 

31}: Ycı.y:ıınl~.:-- cı.nı.clllJlğ:ıı. ille genel! kül ili.lre kEı:tkııi'Ft bıı.h;mulro.ı:ı.sJı 

genel (!l't[l.rçk t-opltunı iqin bir sosycıl ycırcı.rd':ıır. 

3'2}Y Anıl:cı.Şlj8. ı:ı.ırı:=ı:şt':trrncı.lrırın:m rrıcı.liyeti müşt·erilere: ve 1t.opll.uma: bir 

s;os;yr.! me.liyettir. Çünkü.,. bu· 8'rcı.ştJJrrn.t:ı.lD.r için pEY.rcı. ey8-let: v·e 

fed'erırı.l .J.evl:.etten p:e1.mekte, d'olcıy:ts::t.yle bo.şkcı: kıı.llwn:ıım o.lcınlını 

cı.Z~ı:ı.l tr:\cı.kt'ı:ı.d::ıı.r. 

33')'1 ~şletmenin fed'ercı.l V€ eycı.let· hizmetlerini kultrınm.cı.sl. t·opl!.um 

vıe )r;tJVI!e h.cı.l:kı a:çıs·:mdEYn bir sos:yEJ.l r:ıEı.liyeii:ti:rı. 

34)' Çevresel k8.ynı:ı.klsrm kirlenıue nedeniyle tüketi1.rn·esi it.opll.urn 
-

v:e· rn:üşteriler ı:=ı.ç:ı:ıl!r:nnd'cın hir scısycı.ll ro.cı.liye1ttir. Çünkü, işl!.ei:lme 

ken'di f8.8.liyetleri s:ırcı.smd·ıı: istenilrneyen çevres·el etkilere 

n·erien olro.r.ı.kt'B. fı:ı.kcı.~ b'unlcı.r iqinı h.erh8ngi bir öd·enıecı:e bult:ı.nrncı.-

3?-} Ot-orrrcrbil -pcı.rk yerlerinin· ı:tzrı.ltı lnıcı.sll toplum için bir s:osycı.l 

y?.rBrcl:ıır. Çünkü, hölr~ed~ txrı:fiğin neden olldu~' kirlenme ve k?.rcı.

yal b;ırmd.ıı.ki sıkı itrcı:filt cı.z:cı.l it.ı.lm:ı.ş olı:ı:CB.ki:JiJl' •. 

Ahit.':ın Clenetirn yöntemi, işletme eylemlerinin ner.:len oldu~ 

"kötü'' sonuw-lcır:ı:.n n iyi n fronıtçlcı.rlcı-. birlikte su.nulmıı.sı büt:Un1ük 

kinit-eri için iyi bir p:iri~irn:d:ir. Ayr:ı:c8'. tcı.blcrtı; .. rd:~lt±i p8~.S~l 
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tutcı.:rlo.rın no sıl bı..ıllmCJ:uğu konı.ısundcı. 8Çıklrır:ı.r:ıl8:r y8pı lrn8sı d8 yön-. 

ternin bir üstünlüğiJr:J.ür. AncDk, yöntern.jn en büyük sr:~kıncDsı~ bir 

hrıyli kı:ırı!;?ık olr,Jcı.sırlı.r. TB.blonun bir bütün o1e.rok işletne ·ill.e · · ..• 

iJB.:J:"8.flB.:ı:-c18n hcı.np:isin:in br-ıkı ş cı.çısındE~n ltnzırlcındığı ı:=ınlcı.şı lrn8.rrı.rr:k

tndır. 

ÖzetlerS'eıt·, Aht' :tnı geliştirdiği ·tı.enetirrı.. yöntemi bir d:rın:ıŞli!Wn

lık işletmesi olcın Abi!;. As:ıs.o«'iB.i:t'es' Ine. yı::tp:ı:s:ıınfı. göre geliştiril

n:ıi.ştir. FB.rklJ: endüstri dcı.l ltı.rındcı. f8.8.liyet:t~e bulunBn işletme le

rm bu· yönterp.i uygulcımcı.k isted'iklerlııde dikk8.t1j. dcı:vrcınmfl.lrırJL 
.. 

gereki:ır(ll9)' •. 

f .. :Seidler'in S<llsy8.] Ge·lir TB.blcrsu 

Lee j. SEIDiıER, fl.yr:ın in; lı Cl'lmcırn.cı.sJ.nEt kcırŞJın k8.pSB.nqı. (!)'ldlXkÇ8. 

geniş bir so-s•yEJ.l rEJ:por'tı:ı.rnD. yöntemi (relişti:rmiştir(120). 

SEIDLER, k8.:v ı:ı.ro.gçl:ıı.. vre krur cı.rrırı.çs:ıı.z. işletmeler için iki EI'Ylrl.. 

sos:ycı.l geli:ı?' tt:t.b:lost't' biçil"J.i önermektedir. TEı:bllolcırın oldukçı=ı. 

yEı.lın olrn.8.lcı.rıncı. ko.rşın, hir işletrnenjn toplum üzerindeki tüm 

etki lerini kcı:psıycı.bile·cek niteliktedir{Bb. ŞEKİL-30 ve ŞEKİL-3·1)'- •. 

ŞEKİL-30 . 
KU· AMAÇLI BİR İŞLETME İÇİN. SOS'YAL GELİR TABLOSU (~L. OLARAK) 

İşletme üretiminin kcı.tıur:ı. d:eğeri 

. .Ari:ıı..:. Sr:ı.itı]rugycı.n fcı.ltr:ı.t' iı:rtenen ı.:rosyD.l içerikli 

ÇJ.:khl:.D::rr: ~.::.-.:· 

İ şg ören eğ'j_ itir:ri xxx 

İşgörenle:rin srığl:tk bı:ı.klı.rn::nndrın iyileştirilmesi XXX 

Ekonomik bcı.hro.dı:ın gifçsüzı. ve iyi iş koşulları 
. -

bulnrnD:trrlıŞ kimselerin işe fl.lınmnlnriı. 

]))iğer leri XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

{ 11.9'} AI<TI? A, S'~ 22$-2? 9 ~ f DlEMK.ES ~ 'BAUER ,. fh 91-100 ~ ES~S ~- sı~- 8o6 • 

{120)- ESTE:S'~- ::r .. 86~8~J· SEIDLER~~ SEIDLER~- içinde;. ~ee J.· SEI.DL."ER~
Do-lli.&.:r;r Vt~lues· in "(f;:lıe Socüı.l I~ç(W[Ie St!ıt:ement, s. 1-1). .. 
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Eksi: İştet~rnenm neden olı:Iuğuı f~-kı:tt herhmıgi bir 

öderrıede bulunm~.d::nğı isteni lmeyen so·sy:::ı.l 

içerikli e~kiler.: 

He.v~ı kirlenıuesi >00< 

Suı k:ilrtenro.es:i xxx 

Ü:ttünllerlıı nerlen ol.d'uığ'Uı S'Et.ğ1:ıılt sorımıarı XXX 

Diğel!"leri 

Net; sosyı:rl ~r (ya: d~: .zrora:r,.Jı 
;- . . . .... ~· 

QYNAK: ES'IJlES;, .S!.~ 8.J.i. ,S·EIDID,. s. ll .. 

XXX 

XXX 

TB.bloctt:ı. gö:rrüldUğü p.:i.bi işletmenin> ı'\.s:ı:l eıtonorıı:ik fe.ı:tliyet:teri 

eonueu· ortP.y:?~. keıyd'uğuı kcttrn~ de·ğere {Geleneksel finens.~.l tB.blf:'ltn

deı: hE\.sı]f;\1t ve· rn8.1:iyetlerin' k:?~.rŞlllcı.ştırıllmEı.sı suret;iyle bulunur .. ) 

elt ol:::ı.rak, kEı.rş'Jı.l.iğ:ı.nıd':?~. he:rrh:::ıngi bir- p8.ra. ı;t.l:mmEı.yeın' fEıke;'t iste

nen sosyE~.l i<;€rikli ç:nktt::ıı..1E~r (01urn·luı dışsE~.l ekono11l'i1er) ek):.enme·k-

1te, bunlt=trdM. işletmenin toplum üzerine yültled'iği f8kı:t'ti: lıe:rrh.eıngi 

b·ir örJernede bu1.unm8.d:nğı m8.liye1t. (Olurnsuw dışs~.ı ekcmomiler) ç:nlm

m l8.r:::ı.ıt:,. işletmenin toplurnet net: ıro.t:lb.S'ın'1 yımsıtan net- bir sosyal 

~-:ır yrt d'r:t Wfl.Tt'l.r s;onucu• eld-e edilir-. 

ŞEKİL-31 
üN İVERS İTE SOSYAL GELİR TABLOSU (TL. OLARAK} 

He.s;ll t~:t 

Öğ.retirııin top'lium~: d'e·ğeri 

,Arı\ştırrnruım' 1topluın~. değeri 

'fClP tımr lınan. \p.'tr 

Eksi: •~ l. iye-t:ter 

ÜnivelrSi t·eye ö~-'enen öEreninı üeret;i 

~şt~~- m~liye~i 

llev"teit. kı:dflQ.Sl-

Diğe!rlle:ıri 

!fopl~rn· rırı:t1iyet; 

!op'LE\rıı• ~r 

KAYNAK: ESTES, . s .. 85 •t ~SEIDLER, .~s. :-6. :. 

XXX 

aıt~., 

XXX 

XXX 

XXX 
• "'' 4 •• 

XXX t. f d 1-
.>m 
..... i 
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· K~.r B.mf!.ç:·sız. bir işletmenin sosys.ll gelir tı:ı.b1osu,. bB.şl:ııcEı. iki 

bölünıden oluşmB.kfu.d':rr: Ht:ısılB.it. ve nıE~:liyetler. ][tı.r rımı::ı:çl:ı. işli.etme

lerin sosyı:ll gelir ts.blols.rJ.nds: olduğu. gibi· ·bUr.Eı:c18'. kururnun neden 

old:U·ğt,ıı l1·8.VB: kirlenrııesi, geneli kültüre kB.tkJi.,gibi ys.r8".rl8".:rr ve ınn-

1iyetle:rrcte gösteri lecektir. Ünive:r~i terrir.iı hı:ı.s::Dl:.cı:tl. ve rnB.1iyetini 

geleneks:e'l. muhB.sebe i lkelerine göre hesrı:plt:ı.d.:ıı.ğım:ı.z.CfBl öğrenimı 

üeret 1e::ıri, fl.rı:ı.şfu.r.rn.cı.lrı.rd·on S8.ğl8n811' hs.s~:t tn it ve d'evle11. kB.tkıs.Jı.. 
.-

üniversite iç-in h.8:sı lr:ı-ıt olurken; eğitim:· vre öğretim h.8.:ırc8mcı.l.Brı, 

cı.rrı.şt:ıırro.8. iç-in ycı."{n lJcın Yı.rı:rccımrı.lcı.r, kütüphcıne gicT:e:rrleri, öğreneiye 

yB.pılB n yı:ı.rdırnl8.r- ve genel giderlerd'e rnı:üiyetleri oluşturmcıklro.d:nr. 

S'crsy8:l rnulırı.S'ebe cı~ç:ı:iS:nndı:ı.n konuy8. bs.ıttığım:nz.dt"~:; ''Ünivers:i t·enin· 

top llurncı. ycırcı.r:ıı.. vıe rııt:ı.T.iyet:i neO:ir·?n sı<mtı.sunun cı.ydın]8:"fuı.lrnı.:ts:ı. s·öz. 

konusu olur. Bu· dururndF, ililıivğrns;i t:enm p.:eleneksel gelir tı:ı.bl011:N 

tcım cı.ksi bill görünüm kcı.wn:nr: Üniversi tenin. ge:lirleri topluıı:n ic,rinı 

ttMB.liyeiti", giderleri de top·lurn ic;inı "HD.s·:ıı.lrı:t:"ı ifD.de· eder:.~ D~la

yur:ıı.yle "Eği tirnin ve 8.r8.ştırra.nn:nrr topliurncı: d.eğeri" bunlEı.r için y-er,_ 
.-

pı l8n gi.d'erlerle öll.çi.flürken, bun lrır~. i lişkin rn8.Iiyet-;ler ete;. öğ:Ire-

nirn ücret-leri,. ~.rs.~t-ırrn.E~.lv.rc18n sfl'.ğlrınrın ı-w.s:ı;.l8.it. vıe· d'evletc kt:~.1tltıs:ı 

o 1rnt:~.ktrı.a.:n:u(l2).) ~ 
.-

SEID'LEllt', tı:ı.hlo-l~.rdrı. pn:rmsD.l ölçüterin tüm unsurl8Xda ltullsı-

nılmrı-.s:tnl!!Iı güç <1.1ld'tıği..1nrı: clikkcı:fr:i çekmekle birlikte,. en iyi ölçünün 

pB.rcı. old\;tğı.~ı beli:rrtmekted·ir. Pcıxcı.s8.l ölçüterin kı."\ llEını ll.mt:ı.sın:ıın• 

2wr.- olr:1u:ğu dururnlcı.rd't:ı. dB:;- bBZ:n. yEı.lm ölçüler {BCll'ylt:ın'd:trm·cı.le.:ırl 

kulll.cını 1rı:bilir .. 

SEIDLER' in !reliştird'iği iki tE1hl0· dB. sosy8.1 muhB.sebede e:enel 

bi:rr r<:ı.paırlMw. çerç-evesi vermektedir. İşletmenin tüm önemli sQs~ 

y8.1 etki leri bu yönteın i "te rcı.po:ulcı.nB.bi lir. Yeterli bir B.yrınt~e. 

SElhip olrn8.d:rığ:m·drın ötü:rü de teı.m· E~nhun:eyla. bir örı:d"er 7&ıtem crlroo: 

öz:elll.iğinde d'e·ğild'ir. 
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g. Geniştetilnriş Sosye.'t Muhcı.s:ebe T6n,terıFi 

SosyEtl. rrr:L\he.sebeı:te bütün bir r.:ı.porlc::ı.ını:ı. s'is1teraine i lişkin ge~ 

nişletilnıiş bir çe:rrgeve· ESTES -tro.:ıro:f':ıınd8n ge:liştirilıniş1t.ir{l22}ı. 

ES~'in yön1terrıi,. bir işletmenin topturn üwerindeki y8.1nlıs dco-

1Etys:L3'· eiHdler:i.ni içerir-. :Rı=ı:porr s.ö2rgelişi, ~:tbic:ıı't81!lln üreit.itl] 

ı:ı:~~lfl.rlnılln: yeı. elP: işgörenlerin işe o.~@ftl"0hi 1 ile gelra-elerinin 

neden oltdUğı\1 ki:rl-enrtreni.ro etkilerin'i gös;termez.. 

Net; sosyı;ı.l yı:ı.rrrrlrır:ıın rne.kıırimiw.sycnu: esı;ı.s:mı:ı. d!tyt!'llen geniş

]etilro.iş soaıyı:ı.l :rm.p01rllıı.ma. yöntemine ilişkin örnek bir s:osyı=ı.l rB:

pa.ır ŞEKİL-3'2 'de· gö:rililrrrektedir ... 

ŞEKİL-32 

SOSYAL ETKİ TABLOSU ( ~L •. OLAR.A.K)) 

- . 
1.1 .. 19 •.• -)'1.12 .19 •• Dönereri 

Soe.yrı.l Etki T:::ı:blosu 

S0SJYell Y:::ı.rr:u:rlı:ı . .r 

St=r.ğl!.:::ınrın mrı..ll. vre hizmet le:ır 

'Fopllurnı.;m d'iğer unsurlı:ı.:n:n:::ı. öd'ero.eller: 

S:::ı:ğll.ı:ınl::ln ietihd'l::lm (Ma:8.ş vre üeretl.er) 

Mı:ı.ı ve d'iğer hiBrm:e1tl.ere yı:ı:pılı:ın öd'emeler 

Ödenen ve!"'gi'ter 

Kı:ı:tkı lBJ!"' 

Öı:Ienen :ıtflr p8.yll v-e fEd2f.ler 

~ed.'iler ve diğe:tr öd'erne lle:rr 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

:>o<X XXX 

.. :: .•. 



ı 
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Ek r:lol8.ysız: işe:ören YD-r~lcı::n.. 

S0S:ynl örr:üitllere scı.ğlcı.ncın işg.ören, demirbe:r.ş 

V'e tTiğer işletme 0'lcı.nD.klD:r:ı. 

ç:evresell gelişim 

D-iğer- ycı.re.rlcı.r 

Top lcı.m S osys:l Y~.r.1ı:r.r 

Sosycı.l Mrı.T.iyet-:le:r 

Elde edilen mrı:l ve l:Jıcı.rnrur-ı.cT.rl'eller 

:Scı.1t:ıın cl:'l:ınfln birüı.lror ve- dero.irbcı.şlsx 

Kı~llcınılcın işgücü ve h.iZl!'netler. 

İşgören cı.y-ll.Irırn:ı 

İşe ı:r.lmcıdcı: (dışer.cııl)' 

Yerleştirme ve yükseltimd:e (içsel} 

İş hcı:s:tcı.tıklnr:r.ı. ve- yfl.rrı.l:cınm::ı.lı:ı.:ı:r 

Jru11cınıllrın. kr:ımu hizra.et:leri ve o1ı:ıncıklr:ı.rı 

K.t\ ll.lcın:ı/h=ın d'iiğer krı.yncı.klcı.:r:r· 

Hı:ı:vrı:: k iT lenmeı:ri 

Su kirlenmes-i 

Gürültü. 

Kcı."ti:ı.: cı.riiJ:;klcı.r-

Çevırese l güze lliğm batU lrrıı:ts-:ı. 

Diger gevıres·el. w:rı:ıxT.n:u 

T'crpll.umttn diğer kesinılerinden tcı.lısi le:t.: 

Se:ğlcın::ın mcı.t ve h.izm:etle:rm.'en tcıhsi "tcı.t 

Elt sermt'-l.ye ycı:tırım:ıı 

lrredi"t.er 

AlınDn diğer ödemeler 

Diğer Mcı.tiyei::ler 

T1crpllcım· Scıısycı:l M8-liyet:leXt. 

Y:tl SOS'Yfl-1. PB-2'f.l!.8:SOI. (etç:rığ'ı) 

Geçen y:ı:;ldEın birikmiş fcı.w.'Lı:ı: {cı:gllk} 

Birikmiş fcı.w.li.::r. {apk} 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 



1) Girdilere i 1lişkin önemli dolcı.ylJL etkiler 

2)' Ç·ı:ıtii:n lı:ı.:t"D". ilişkin önemli d'olcı.y"t:r; etki1'.er 

3J Ölçümteme ve değerlleme escı.s:lcı.rı 

. . --
KA.YNAK: ESTES, ~ .. ~6-91~; -~TEIN,. __ EPŞTEIN .~cınd' WEISŞ.., s .. 41.;:. 

JQHNSON,. S!-. 58-59.; cf.ENSEN,. s., 49.; SEmLE.R,. SEIDLD, 
s •. 294-295 .. 

Ttct.blod~8- tüm önemli rucı.liyeit:ler ve yB.rcı.rUrı.r brüt; olcı.:rcık sunul

muştur. Söztı:relişi,. işletrnece ku lleını lcın insı:rn 1-ıizrr:ıetler:i.:rrin t0p-

1:.umg runliye1h,.. 0nlcı.rcı. ycı.pı lı:rn ödemeler iç-indeki t:opü:wna. ycı.rcı.r ile 
.-

m8ntJ:lksp.l bir biç-irade net'leşti:rritehi lir, fcı.ktı.t: ge-l:iişt:irilen 

rcı.pordcı. s öz-. konusıl unsurlı:ı.rın cı.yrı olcı.t'B-k sunulmEt.S:Ji. ö:nıgör.Ulmelt

ted'ir. Bt11 yEt.kT.ı::tş:ıırrr, işletmenin topt:unr ü*erinrfeki t:cıplnrır e1tltia.inıi 

cT:eğerleyebi lrrr.ek iç-in kullcını:ıı.şl:ıı. bilgiler· cı.lf!n t·oplE~.r.rı· y8.re.rlB.r:tn 

ve top u.cı.r~r. rncı.liyetlerin 8:gıklrınım.=ı:s:ıı.. oll.Etncığın:ıı.. verir., Ycı.klllşı.rr.r:ıın 
·- ~ . 

eliğer üstün.lüğtr,.. ucuZ'- scı.t:uT cı.lrn:ı:ı.lEı.r:n,. h.i le1eri, bilgi yoktuğım.-~ 

ve diğe:ır p8.zB.r h.i le lerini s8kl:ı.ycı.bilen: de·ğişim fiycı.tmdcın e-:ell'"Çek: 

d'eğe:uin rı.yxt:ıı crlı:ı.rı:ı.k üikkcı.te cı.l:rınmcı.sı etı'lcı.net.ğm:n verir .. Bundrın ö1fü

rü ,. tET:bllo ı:ı:yn:n unsuru iki kez. h.es:cı.plıyor gibi görünüy<aw. ise d'e 
.-

ı:ı.sıll.ndB. bu ıicırğru o lrnrı.y:ıp; lferhir ey"tern v:e ticEt.xi ilişkinin iki 

yönü de sunulmcı.ktcı.d:ıı.r.{ 123}. ' 

'.rcı:blGdEı.ki itüm -unsurlcr.rd.cı. -p8.rcı.sı:ı.l ölçüler kull8nl.lrnışfu.r. 

Net-: sosycı.l frr.~lcı. y~. cltı; t't-f:Lk; işlet'nıeye değil., t:«ıpluını:ı. kı:ı.rşı 

yı:ı.rı:ı.r Y8- d~- z8.r8.rT.~.rli yc:ınsl.tır. Bu dtt., yı:ı.rı:ı.rlnr:ın öırgütün elct'e 

eitt"iği [!elirlerrlen dcı.h8. ~<tık topl1Mnun gerçe:ıtt-en e"Dd.e ettiği cl'eğer

lerle ölçüldüğünü: ifrı.de eder. Hunrı. ben~er olı:ı.r13.k, nıcı.liyetler ere 
işletmenin· ycı.ptJLğJıt h.ı:ı.rc8.r~l.cı.lrı.rd8n r:lrıhcr: çok toplu.ru[t verilen ZB-rBr

lcı.rlı:ı. ölçiilmektedir(1~4) • 
. -

ESTES;. ge liştfirdiği genişletilmiş sosyrı.l etki tcı.blosunda . 

. - .-
(123} ESTES ,. s:. 95 •. ;. SEIDLER, SE~, s·, !95 .. 

. - ... . . 
(124)ı EPSTEIN,. EPSTEIN cınd WEISS, s;. 119 •. 
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yer cı.lcın "S'osy8.l Yfı . .:rıç:ı.rlç:ı.r" ,. "Sosycı.l Mcı.liye1t.le:rt' ve "Stı:ını:lflrl 

ı:Tipn<ı.ı--lt:tcı.:ır" m içeriği ve kç:ı.ps·cı.rn:ını ö~etle şöyle be li:rr-ttmekte

r!.ir(l25"}: 

S o:s:yç:ı:l YaTç:ırtç:ı.r 

§:;: .... ğtı:ın8n- rnt:ı.l ve 1-ıizrnetl.ier: İşletmenin ü.reittiği,. scdt.tllğ:ı ra~:ll 

ve hixmıetler toplum rıç:t.sınr:bn bir s;osyç:ı.l ycı.rç:ı.rctır. Bu tür ycı.:rro.r

llt:ırın d'eğerlernesincTe b-e.şl.ro'Lg:ıç noktç:ı.s-ı mt:ı.ll. yfl. d:fl. hi:am.etin scı.t:ı.ş 

fiyc:tirıdır •. Sı::ı:tt.ış fiyEt.tının ye ters iz- krı.1l.dığli. dururnlcı:rdcı: ise,. "itü'f 
ketici rı.:ıntını" yBns:ı:tı:ın yukı:ırJt cleığruı cı.yıJ.rlcı.me.tcı.r y~prncı.k gerelti:ır.. 

Eğer sntış fiyı:di;ı:, scı.ğlcıncın ycı.rı:ı.rd3n cl8.'11cı. fcı:z.lcı. ise (!). Z"ftrtıcın "tü

ketic-i cı.çığı" söz. konusu o1.u:z.:-- ve B.şcı:ğ:ı. doğ:ım• bi:u· cı.yrt.r-18-rn.cı: yç:ı.pnw.lt 

gelreti:ı:r. İleri-de ı'!er-ç·ekleşecek ollcını h.er.hç:ıngi bir ya'1J1!ı:x? ve rrıEt.liyet; 

peşin değerlerine inriirgenrn.elid:i:r. 

r.I!'op l!.uınurr d: iğer unsurlcı.rw~. öd·erne "J;el!: Sı:ı.t::ıı.n e.lıınç:ın rn.cı.ı:. "'fie. 'ha.m

rn.cı.d'delere ycı.pılcın ödern.eler, işgörenlere ycı.pı tı:ın öt!erneler,. sms;Y"a:l. 

kı.JnırrrlEı.rn y8:p ı lEtn ycı-.rd:ı.rnl.cı:r ,. örienen fcd2'l· ve ve:zıg i ler,. ~.:ıı paylcı.ır.ı 

ve r:Iiğer benz·eri öderneler s:crsyEJ.t y8.rcı::r ni teliğ:i.ndedir. 

Ek dOlcı.ys:r.~ işgören yn:rcı;r-l~ri: İşgörenlere ycı.pıl~n s~sycı.l 

yı:ı:rdımı~.rın çwğt't' bu· ~ruptrı: sınıflı;ındırl!'tmı:ı.lıdır. Sos;yı:ı.l yı:ır<fim,~ ·. 

e ği itim p:ı:rogrı:ı.rlllEI.r:n, yET.pılcın hcı.rcı:ı.rrıcı.lcı:rl!.Eı. deği 1. gölge fiy~t-lEı'r'fit 

ve işgören enketleriyle değe:rrlendirilir. 

_sasxrtl örgü-trlere srt=ğlcınrm işgör~en, d.ernirbcı.ş ve d'iğe,r işletme: 

cr'tcınrı-:kl:.ı:ı.r:ıı..: Bu. tür unsurl~.r, sosy~.l ör{"iitün rıynJ.: işlerini ba.şlta 

işletmelere ycı:ptırrnc:ı.sı du.ruruund<:T. ödeyeceği ruiktcı.r ile değer.lenir ... 

Çevresel gelit}rne le:ır: Ç'ev:c-edeki bozulmcı.le.rJı.n: ıiüZ:elıtilmesi it.e::rp

lurn. için bir scrsycı.~ y8.r~ı:Tır. Bu unsurı..1.n doğru bir değerıernesini 

y;::ı.ptı.bi lınek i<rin bil"ih=t.ıtıro. eıtonornik çı:ı.Iı;şnıç:ıh:ı.xo gerekrae-:ıtle birlilt11;e, 

toplı.urn c:ınket·leri v:e gö1:.ge- fiycı:t~lcırl. yrı.rcı.rll. 0l.Eı.bi lir.:-

D;:i.,ğer ycırrı:r-lBr: Yukrı.rıc1'8ki unsurlrı.r iç ine· p.-i.rıneyen ücretsiz. 

di.nılenrııe yerleri, k':içük· işletraelere yı:ırÇt:ıırnlcır gibıi eylemler bu 

gruptEı. sınJ.:ftı:ını:T:ı..rı Tı:p-. 

--------····-



Sosyal Maliyetler 

~lB.it:ı.n Eı.lınNı ru.rı.11Eı.r ve lı.rt.rıırnB.ddeler: İşletme t~Ts:fındEın SB:t:ıın-, -

E'f.lın8n bu: unsurlflr 1toplum Et.·<Jl1s:ıırı-dım bir 'özverid·m ... Çünkü.- B.lmB,Şlik , 
ktl't1Etnl:m Et.l::ınl:EırJl- crrl:::ı:-ı:r.'fln kcı.ldırı ıtrn:ı:ş olın<:r.J.tt'B.dl.l:"'-.. D"eğerlerned:e, 

Y'enıileme rncı.liyeti ese:s· cı:ll.nCI'.bilir. 

Bine. ve ı:Iern.irb8.S srı.tm cı.].ış't.fl.rJ!.: İşletmece sttir.Ln rtl:ı..nEtn 

binB. v·e c1ernirbcı.şlcı.r i$letmenin elinde bulundU~ süree-e it0pll.um 

bunlcı.rı kulllı:mcı.rrrgy[tcfl.lttır. Bt:ı.ndrı.n dol::ı.y:ı; bunlcı.r t·opliurn a:~:ı.~md8n 

bi:u sosyfl.l rn8.liyet;t.ir ve değişim fiyfl.t:t ile değe:rrlenebilir. 

Kul:tı:ını lcın i§r-:ören: vıe hizmetleri: İşgfurenlerin işletmede 

çglışrn·ı:ı.s·:ı., işgören lerin cı.lm8ş:tk bir- işletmeeTe çfl.lışB.bi lecekleri 

zcrırnen ve ç8.bnd::ın bir ve.ııe-:eçruerJir. Bu unsurun öll.qümlienrnesi <DlldUltça 
·-

gü'ç-tür. Fcıkfl.tJ, kendi lerine ödenen ücreit değerlem.ed'e es:cı.s· a.llinı::ı.-

bi"tir. 

Ayı:rn.rıı:: İşgö:rren lerin is.e 8.lnıme.lcı.r:ıındcı: vıe işte yerleşirrr: ve 
,_ 

yüksel tim ler :inde gördükleri rı.yrıCEı:l:ıklerr. bunhı.r 8:cp.sı:ıınd'Eln bdr 

ı:t0"S"Yı:ı.l ıncı.tiyetitir. Es~.s: Eı.1i:ınff.crcı.k ölçü; uğrı:ınl.l()n hcı.ksı:zl:t.k"ttrot 

ötürü kc:dH;:ınılcın gelı.ir kcı.yb:ıı ol.cı.bi lir-. 

İ§ h.ns·tcı.lıltlrı.rı ve yı:;rcı.l8. nrq8~lcı.:zr: .Bunun d'eğe:ırlerae ölc;üsü d'e: 

yi -ttri:t.en ?e tir ve ı1ğr8nıl;:ın rncınevi rt'.hcı.tsızlJJ.ğ:ı:nı toplBnrnı:ı.sl: ol8:: ... 

bilir. 

Kul'tvnıl8n kı:ı.nrtl J.ıizıuetleri ve olcınEı:klrrrı: Bunlcı.r. ölçti.rnlenıtı.esi 

en llior olfln unsı1rlcı.rd:ı..r. H;:ı.lihcı.27J;:rrdcııki sosyal iilUh.cı.s·ebenin bu ~=tŞt:ı;

rnrı.sınd8. öfl.enen vıerg i ler esB.s· 8.tınnb ilir. 

-!~ 

IS;ullB.ıı,ı l;:ın diğer ktı:YAt:ıkl8X; Bu unsı,rl8:r işlet.menin sEı:tmE~.lrncı.dM 
' 

tükeiiitoiği ynre.xl;:ı.rı iç-exri:ır. ömıeğin, krı:z·cı. ile yıkı lrnasıncı-. v:e yok: 

olra.Eı.s:ımrı. nec1en o lunEın fcı.kcı:t-. henüz: bir ödemea:e bulunu1rn8.YEın rncı.l.l~.r 

bu· gnı:pt;:ı. sınJJflcındırı t.:ıı..:u .. 

ç·evresel ~ı:ı.rrı::JT: İşle~tınenin' çevresine verdiği z·rırı=ı.rlt"~.r, bir 

sosyB.1 rnc:ı.liyet unsuru o lu:p r1'eğerlernes·i..nr1e escı.s cı.lıncı.bi lecek ölfü 

yi tiri1en y~.rcı.r o labilir.-
.-

T"U-12 turnun ~iğer kesim lerine _trıhs·i ll. Et. it;: MUşteri ler, bed: i 1tör.ler i 

y-cıtırırncJılı::r.r ve· .<!iğerler:i,nc1eı:t ycı.p_:ı.lıJ~n tE~.{).si.:lcı~ ..btıı. ÇU'p.lf)r içln 

yfl.ptıklcır:ı.. yEıre.r özverisid'ir.. t 
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D'iğe,r ın~Jiyet'l;,er: Yuk8rıdt:ı.ki uns"Lı.rlt:ı.r içine girrae;,en rııf.'.liyet 

niteliğindaki unsurlt:tr bu ~ruha gir·erler.: 

S'tt:ınctrtrt l1Di:p:iın1J.a.i' · · 

P.,ytr.'ilere ili§kin öneınli d·otr:ı.yh dikzı .JO.lllNl.l.lr:ın ro.eı.l ve 

hizmetlerin S<!ls:yr:ı.li. me.liyetleri değişim fiyt;ı:ti:lF.lrı i le yt:lnsıtJ.lrııs..

yorsı:t. bir dipnot: içinde e.gıklenııw.l.ıd'ı:ır • 

.C:;kt;,;t.r:ı.rEt il;Lşkin önemli de-tıl~~\W i9l.e~ ~ı.o~~ia 

kul t~nı trnr:ı.sınd.t:ını öt:ü:vü o~.yt;ı. c;ıkr:ın kir lenrne, y~.\E'nrnr:ı.lflr, kr:ı.b 

E\rt.ıklt:ı.r vıe diğer soayıı.l rnt:tliyet-l.er bu• {a"Uptt:t. gösteri lmelidir~ 

§..~~.me Vj . değçr};~~e .e~~lt:t:srıı Stendr:ı.ri yönteraterin dışm'f!t', 

kutlanı1Eın ıieğer-lerne ve ölçünrl:erne es~lr:ı.rı burı:ı.dt:t. belirtilrııelidi.v-. 

~öylece tEt.bl:.olf-trı okuyt:tnlB.:rr trıblo1Eır.m. d~l:ui~ ve ıtUvvıti~~ .. 

~'1..\fS'UJ:l!dtı. dtıht:t; Uyl(Un bir YB3.J'f!.l.Yrt VB,:rB.bi li.ı~·]Ar. 

:;o.._ '1. j_ ~ofV\ AA\u\'-"-lc.. ı.Q \qrtvu:l~li ?e:k~e:kc · J\J tl1ipnO't işl.etıneniıt 
~"f',bnın ilişkin .sosyB.1 eylemleri konu~i_.y~s.n." ~el~i ve 

~ki dururnuı rı.c;JiklBmEı:lıdır. · · · 

~TES•.in ~ördüğU yöntem sosyıı.l rnulıa.s-~bed:e pel:.i~tir;iltm 

y-~emle:r. a.r8.s:ı.ndrt. en idea.l olanıdır. Ancrılt, g-öruldüğU e:ibi tümı 

işletmeler içhr uygulanm~.sı bir lıftyli gü<;tütt • 
. -

ES~, ta.blosımdl'!. sosyB.l yart:l.:rlrt.r ~ısmında. iş'tetınenin1 lıt:l;rCt'!'~ 

rııB.lD1''ll\ı ternet a.l1ırken, soıs:yt:ı.lL rn8.l·iye1t kısmındB. iEH~ nn~ııı.ınt'!.l~'Eln 

~lı.8. t}'0k eikileri ternet a.lrn'('-lktiB-dır. 

ESI!ES., lteliştirdiği rnocteld'e unsurlt;ı.rJ.n t:rtçüro.l~e hir 

. 'fl.lnnı• yrı.kl~.f3l.'t'1l8r ortcı.yt;ı. koyrnektEı:, rtner-ılc bunlarJ.n :rıınıs:ıra. r:l~ 

bj.r t~.kırn i.ts"tv:tis'tiksel ve· ekonomik yrt.klla.şllrnl~.rd'tt g,rekınektedi:r• 

h.. ])i~er Yöntem le:rr 

Yukar:ı..d::t belirtilen yöntemler sos:ya.l muh.rı.sebede şirııdi.ye d$lin . .., 
en c;o-k kullt:tnı lrın yEı.t:: .... .;;:....:.:.la.rd~:rr. Bunların d:ı.şınd~:: dBh~ bi:Jr tttk$'1 

~önternter V'Brd:ı.:r. Bu· yöntemler Eta. çok yı'kar:td~ tot-~\e:ıım yön:tem

\er~ benzernekt'edir1:~r.. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE '.mJ.. B::Ç[ ANKE.~ ÇALIŞ'U\S.I 

I. ANKET' HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Plli-kiye'nin i lk 106 büyült ir:ınlet işletmesi hEı.kkJ.nda cı.ş8.ğl.d{l.ki 

noktcı.lD.rJl. or-tlB.yrı. koyn:ı.8.k b:::ı.k:ıı.rn:mdBn bir Bnket düzen lenrniştir. 

1); İşletmenin yönetim knrulu üyeleri yf:.. de-ı. yüksek yönetirnind'e, 

bu.lunrın yönettciteri işletrnenjn h.el?h.8ng:i bir sos~.ı so:l"')ra:tu·l.u~·"' 

nun(l) olLdt,ğu.ntt• düşünm:ek"t"e oidl:t-.rler? 

2) İşletrne soa;ycı.l sorurul.uluk konı.:ı.sund8. bir tcı.kırıı özel r:ı.l.Nı

l8..r8. öe~en ll. bir biç j.rnde ilgi göstermekte cticli:r? Eğer bu: cı.lEtnl~ 

en· ae~. ilgiyi göı:rteriyorsn~- bumm neclemıleri n.elerd·ir? 

3)~ İşletme sosyrı.l bı:u~tır:lis:m:ın lt.erh.Bngi bir yön-ünü ortı:ı.yıı. 

ker,ynıB.d'ı;ı. yı ll~k :rtD.pcıru ku llBnmBktrı' rnırh.r? Y3; ll~ rrı.~ içeriğini 

ve krı:p~.rrxrJ.n:t kim. ler snpt~trntJkiro:d'ır'? Yı ll~ rrtp.or ort8.klo.rd8n b8.şkrı. 

kimlere dı:ı.ğı tılm.8ktıı.d:tr? Eğer- işletme sosy8.l oo.şnx:ı.s:ı.nın: tıe:rtwılgi 

bir yönünü. ortr:ı.yıı. koyrn.ıı.d~. yıtl~ ~:p0T'U' kı..'llrınııııyorst:~., bımun 

neı::ı.en leri ne lerrlir? 

4} İşletme p.elecek 'beş y:n.'t iç-erisinde- yeni yıı. ·dcı. ek bi:ırtıı.k:nrcı: 

sosys.l sorurnlı,luklı:ı.r:r. dikkı;ı.te E':tmı:ı.ylL. a:uşünüyorı d? 

Yuk8..rJ.dE\ki bil.p.il.eri elde etmek ic;h1ı iştetme yöneticileri ile 

do~v::Tan do~yo: g~·· .·. vönterni ilk Et.ııı.:ı;z-t:l.'a rlüşünül.müş o'tras.sın~: 
.~ ·~------Jlı···· 6 ••• • <.' • 

lcrırş:m; ilk 106 büyUk iruı:ı.leit: işleitmesininı tilkanüzde ı:teğişilt yer-

lere rJ.ı:ı.ğılm:ış oT.m~.sının bir ~ clr:ı,-r~k, Z(l.mrın- ve krı.ynı=ık s:ı.nıı

lE~.rurı.l~.n C:tlt:ınr:lrı ..• ı=ınket:_ıönteminin en "':Ygun çoz:wn yolu old~ gö

rütmüştür. Hiç kuşku.suz-, r:ınket yönteıu.inin sortarırın r.Jeğişilt kim

s·elerce frırklı yoruralı:ınrnrı.sl:. v·e ı:ınltet:leri yrını 1tlı:ı.y8nlcı.rm· b~:z:lıl.f!Jl'lın:m 

{1) •sosyr:ı.l Sorıını:lul:.ukt.rı.r" deyinl'i, bir işletruenirr toplum üzerlıvl'e.
ki itür:ı etkileri ile i lp.:ili bir ey llerıli r:ınlrı:tmrtk iç·in kUllcın:n.li
r.>.8k1h;ı.d.~. B~.şkE~. bj.r cı eyiıı:rle, geniş tr:ı.bE~ntı s:osıyr:ı.ıı. sorı.;vn.l.~.r.m 
9tiziirn.üncT.e işletrnenj.n göst-ereceği ı;ıkt"if role i lişkin: bir yiii
kü.rcı·l.ü1ük işletı:ı.enin sosycı.t sorı,rnılulu~nu ifEtcte erJer •. 
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so:ırulı:ı.trll y8nı t:lı:ı.rken diğerlerine göre dı:ı.lı.B. çok öa.en gös·termeleri 

gibi bir t-ı:ı.kırn. sınırlE~.yıc:nlcı.r:n. söz. konusur1u:r. 

Bir ı:ınket: forr.ru öxn·eği EK~-2'd'e verilıniştir. 

l~Kü~lenin Seçimi 

Anket forrru, İstcınbu.l S'cınE~.yi Od:8sı Der{!is·i 'nin Ağt,st:~s 1979 

Srı.yısındcı. su.nı1lcın, "Türkiye S'8.nt:ı.yi Orlrı.lrı.rı, Ticı:ı.ret ve Sen,Etyi 

OcTcı.l[l.rJı.. ve Kı:ı.ra.u- Kuruluşlama. Ba.ğlı Firrnı:ı: ve Müe·sses:eleTin 1918 •ere 

Ürettikleri M8.1.lı:ı.rcT8n S::ı.tış Tuttı.rlı:ı.rıncı. Göre Sırcı.lrı.Mı.." {2) cetve

linde 8.o.ı gegen i 1J.t 106 büyük işletr.1eye gönderilmiştir. 

Burcı.drı., "Üretir:rcl.en sE~-tışlcı.r" i~letme tv.rnf:ıındcın yl.l iç:incl'e: , 

YEl- dcı. önceki rlönerrılerde üreti 1en rn8.llı:ırın srı:t::ıı.ş:ıındrın sr:ı.ğlı:ınm::ıı 

h8.s'2.lı:ı.t:r.. ifncTe etrnekteCI.ir. "Sı:ı.t-ış hrı.sı lı:ı.t:t• iae, işl.etrneninı 

"Üretir:ı:den scı.tışlrı.r:n" i le "D-iğer s:Eı:tışlrı.rı" n:ıın t:oplrı.ro:ın:t j.feti.te 

etmektedir.(3). 

2 •. Geriye Gelen Kullc:ını lnbilir Anketler 

İşletro.elere gönr:l.erilen l:'nketlerden 23 1ü kul hını l8.b-ilir bir 

biçirnr:1e r-:eri rı:elrJ.iştir. "Knllcı.nı l8.bilir f1nket;" r:leyj.rn·i ile s·o:uu

l8.rın çoğumm yc:ını tlf1nr:l:ı.ğı ı:ınket enlrı.tı lr:ı.ek istenmektedir. Anke

te cev8.p ve:ı7me orrın:ın:ımı clü~ük o1ınns;ı.n:ın nedenlerjnı:.1en biriBi 

!'.İ§l~.;ftrr.ı.enin ,s,ırlfı.rının pi~li ,tutl.ftmB.S':t" göll'iişünün ülkernizıle h.enüz-. 

_(To,ğru ol8X8k 8n 1ı:ı.şı ttl.r.:ırım:t..ş o lmrı.slnj.8Jl kcı.yp,rıkl8.n8-bj.lir. Ni tekimı, 

bir iştetıneden 8-lınrın bj_7J y::ı.nı t1trı.; "Söz-. konusu Bnketi doldıı.:urarı.ıt 

pr-ensibirn.iz·. dışı" denmektedir. Yjne bir brı.şkl:'. yrınıttrı. rlo. şöyle 

denınektecıir: ••İşletrı:ı.elerjn sosy8.l so:rı1mluıluğuı i le i lgili rınket; 

formı.:ını-t2'l· r.ıüesses·er:ı.izce jncelenerek mümkün olcın eevcı.plrır verj.ln:dş

ti.r. Mües:se·semiz: bi:rr kgrnuı iktis·nd.i teşekkü't.ü olrn.ı:ı.sı dolf1.y1s~lt:ıı 

(2} İSTANBUL _SANAYİ O:ı;>ABI DERG İSİ, 15 Ağı1:ı:ı:tos· 1979, Y:ıı.l 14, 
Sey~ ~62, .. s •. 8-14. 

(3)', A.g •. k •. ,. s·. 22-23 •. 
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::ı.ı:1ketinizr:e yer::ı.l::ı.n bütün sorulı:ı.rr.ı cevnp verme :ir:ıkt:'nımız bıılunınrı-

ı:ı.cı.kt rı rl ır • ıt 

Öt e_kLJ?..i:s, _1!_ede!l...2_e..:_k_?12.l::!::"'1.YE.._ ü J;..kEüzrl e_}ı.;~l ih_;~Z:.=!-.:r.;:l;.:] _ _y~E?_ni .~-.:ı:: 

sı ve bunun bin sonuc1ı oL::ırc.k c:ı.nlret in tcın o l::ırcı.k :_:n lcıFıı 1m~roıı=;: - ......... ..,..,.._ . ........,... .. ,...-._...___-.... ... _..-..... --.. -----.. -·~-~.-....--....,...___ .... __ . --.-. ... -----.---------.....- -... ~----..,~ 
.s.k9.i.k<?~eklj.nd.e _sl~L~AQ..l.§~bi].J.s.!. 

3. Y::ı.nıtlrır Üzerine Genel Bir Yoruı"'1 

Anketlere verilen yonı tl2r j_lerir1 eki bes kısır:ır1.r öız.etlenrniş ve 

rJeğerlenr:1 irilr::ıj_şt ir. 

Anketten elrJ.e erl .. ilen veriler t::ıblo I, IIr III ve IV'r:le cöste

rilrıiF?tir. Birçok rJuruı-:ır~V-~ tr.ıblolrır he.rlı.cıngi bir cıçıklo::ı.::ı. ve yorv.• 

mıı ::erekti.rmeyecek rJenli rıçık ve seçiktir. ]3un:1;::ın ötürü; özellik

le on lrtırJ biÇirJ.Iinrl.eki yr:ı.nı t l~r üz erinrle clurı..ılr:nı şt1.1r. 

II. SOSYAL SORUi\iLULUIC KONUSUNDA YÖNETİM KURULIJNUN GÖRÜŞLiffiİ 

TABLO-I,"işletr:lenin yönetin kurulu üyeleri y::ı. rlrı yüksek yöne

ti~ünG.e bulunrı.n yöneticileri iı:tlet.-o.enjn h::ı.lj.tıcızırel.n.ki scsy::ıl so-

rlı;·Jl u hıkl0.rının :.ı.rtırı lrJ..~sını r:l.ür-rUnnıekte rn.ir:l ir ler?" sorusun.1..ın y::ı-

nıtl:.:ırını özetle,.ndctedir. T8blcır3c r.ı.ynı Z:-'i1J8.nr:1::ı. yöneticileri bu 

e:örüşe hrı.nei etken lerjn yöne l ttiğ). r:}e özet lennekteC'.ir. 

TABW-I 
SOSYAL SORill·1LULUK KONUSUNDA YÖNETİH KURtiLUNUN GÖRÜŞLE'Rİ 

İ$letrn.enizjn Yönetir:ı kurı.ılu üyeleri yı;ı. r]o yüksek yönetir..ı. 

c1Uzeyl.n0e bu h:ınrı.n yön et i c ileri lb.rı.U.l·wzırı:lrıki scsycı.l so.t'lli'll

luluklrırınızın cı.rttırı liO.:l-Sını '}ÜRÜnro.ektc rnj.rJ ir ler? 

"EVET" yrını tl."'rı 

Eğer cevo bın ız "EVET" ise, ::ı ş.01{J;ır!::ıkilerclen hnn:ı:d.leri bunı:1rı 

etkj.li o ldu? 

rı .• G-etirilen yr•srıl önlero.ler 

b. İşletm.edeki. i_şp.:ören:"ke:ui:iı>kişisel:-eleştiri.ler..t:i. 

c. İş{!.ören n:rıxp y.":' G.f' sen•1 ikol:::rının eleı;=ıtirileri 

15 

8 

8 

9 
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r1. TIT"Li şt erj.lerin e le ~t iri leri 7 

e. Çevre vzr!J.o.n lo rı ve Tülcet i c i derneklerinin e leştirileri 3 

f. İı=-ıletr.Jenin için0.e :frıcıliyet:te ',Jlllvnr:1J.ığl..ı çevre i1.olkındo.n. 

~elen eleştjrj.ler 4 

(!.. İşletrne yöneticilerinin kendi kişisel eleştirilerj. 12 

h. İşletr.J.enin boi?;1ı o ldUğl.1 r}j,ğer i81et~e lerr:len @:elen 

yönlendirı::ıelor 

ı. Diğerleri (Ayrıntı lı bil[!: i veriniz) 

!is.:!!: Ycını t l::-ırın veren ler in birçoğu yvko.rırJ.f'·ki etkenlerelen 

birden fozlr:~sının bu görüşe yöneltrn.er'le etkiU. olduğunu 

6 

3 

be lirtı.ıis1erc1ir. --------·= .... ı..--~----------...--,...___.__. __ , _____ ~--·---------
Trı.b1oclon görü10üğü r::.ibi 9 işletDenin sosycıl soruınll:ı.hıklrı.rının 

orttı.rı lınrı.sını dti:=ıiJnen onbeş yönetir:ı kurı.llv üyesi y.':' r:1.':1 yüksek 

yön et irn.inrl.e b'ı.ı lun::ı.n yönetic i sinelen cm ik is jnin yonı tınc1c:ı. 9 bı.:ı. :rr.örü-

f'!e yöneticilerin kendi k is; ise l o lşt irilerinin yön lendi.rr:l iğjni 

be lirt··:ı.işlerr:1i.r. Yine dili; er leri, "get i.rj.len yG.s8l ön ler::ıler" , 

"i.Rt;ö.ren f:.r'Up yo. 0.cı seıırlikrıl8rınclrın fe len eleştiri ler" , "işletr:ı.e 

içindeki. i:;:wörenlerjn kişisel eleRti.rile.ri" .u yönlenrJirnıer:l.e 

rlrı.l-ı:::ı etki li olro.upıtur. 

To.blocl::ı. ":Ui~:e.rleri" r::rı.ıbunrı. verilen rı.yrıntı lı bileriler şöy-

leetir: 

"Üye bulvnulrı.n S:::ıJ:ı::ıyi OrJo sı ve İşveren ler Senr: ik1:1.sı gibj_ 

kurulu~lor." (x İ!]l.) 

"Bu s0runun cevrıbı soru 10 ı c1rı. verilr::ıü;t ir. Sosycı1 konl:ı.lrırr:lcı. 

yrı-pı lo0.ok ço.lı?C18lDr ve verilecek k2rn.rlrı.r içjn llisj_yrtifin r:enel 

iO.Ür:lür seviyesjnin oltıncb rl.üşt:nülraeiJ.esi r·ereki.r."( Yİşl.) 

"Aynı iı:; koluno ve fcıkGt 0.i{:;er işlett:J.eler'leki senr.likcı. te·~I

s ilc il erin in iRyerinrl.eki {!e liş1:1e ler konu.sunrJ.cı.ki o lur-ı lu e lef?-

t · ·ı · '' (z I. ı ) J.rJ. erJ.. . ş • 

III. ÖNEMLİ BİR EİÇİNDE İLGİNİN GÖSTERİiıDİGİ SOSYAL SORUMLULUK 

ALANLARI 

Ankette ikinci bir ter.ıel soru. olo.rrık işletrııenin J.ı::ı.lJ.l'ırızırd:::ı. 
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rlrılı8. çok ö:neı~J. verd5ği scsyr.ıl sorumluluk rı.l-:nlrırı sorulro.uştı.~r. Bu 

sornyo. verilen yrını tlo.:ı:- TADLO-II'de özetlenmiştir. 

TABLO-II 
HALİHAZIRDA DAHA ÇOK ÖNEidİN VERİLDİGİ ALANLAR 

- .. ......... . -- ... ..,.._,.._. ... -- . . ... .............,. ...... _. _____ .. _______ _ 
İşletme şir.::ır:1j. rı.ı=ı::ığırJ.okilerden 1-ır.ı.nrr.ilerine Cl.o.lı.ı:ı. çok öneıu vermekte-·. 

elir? 

A. İ.şe:öroıı.ler (İşçi ve r·:'rernur) ile il[dli olcırnk: 

rı .• İ$ten tr>tr.üni ortırr:ı.nk ve orunlcı.rdrı (rD.evkile.rrJ.e} terfi 

potcıns iye li ycı.rotra.8k iç in bo r-ıvur1ürın eğit ira proprcım.lı:ı,rı 20 

b. Dohcı gü.v.enlikli ve cl.cılı.o. h.orı çı:ılısr:ı.cı. koşullcı.rının scı.ğ~ 

lcı.nruo.s ı 1 

c. Ekonortdk bı:ı.kırcı.dcın güçsüz olon ki•nsele.rle kcı/J ın iş

görenlerin işe cılını:ıı:ı.lorı ve terfi kol::ıylıklorı 

rJ. Alkol ve benzerleri n: ibi kötü ı:ı.lışk::ınlıkl[lrı olcı.n 

işr::c>re:nle:t:'e bunlrı.rdon v::ı.ze:eçj:rr.1e konusunr:lrı. yr.ıpılrm 

y::ı.rr:!.F:ı.lcır 

e. Dj.[;e.rleri (Ayrıntı lı bi l{-!i verini.z) 

B ... Çevre h.D.lkı ile ilj .. şkilerle j.l(d.li oları:ık: 

cı .•. Eğitj,;1, sr.ğlık ve l\:ülti.irel ör{~ütlere b[l,~;ı·-·lor ve 

yrırr1 iı~1l::ır 

b. İ~letGJede çe".lıı::,ırın ü:ır-ı:ö.ren ler e bu tür ö.t',r.:üt ler in 

t:nr.ı U.,yet lerine k::ıtı hJ.-.l~rını srı.ğloy:::-crık z::ırJ::ı.nın 

verilmesi 

c, Çevre h::ılkının sosyr.ı1 ve kült-Liret frı.ol.iyetle.rı:l.e 

i::ıletrn.erdn bıı konıv'!o.kj. 8.r::ıç ve ,fJ"e:reçlerini knl-

n.ı:ıklr>Tının verilrnesi 

e. Diğe.t'leri (Ayrıntı~ bil{ü veriniz.) 

C. Dcğo.l çevre ile ilrili olr::!Crı.k: 

rı .• Hrwcı ve su. kirlenmesini .ön leraek 

b. Kf.i~;ı t ve rı;abr.ı.lf' j r::ereç leri &;j.bi madde lerjn tc-p lDnıp 

yeniı:len kı..ı lleını lnw.sı 

19 

3 

3 
2 

ll;. 

6 

13 

17 

5 

19 

ll 
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c. Enor j i tcı.sr.ırrufuncı Iw.tkı lD 

cı. Çevrenin rı cğrı.l {~üz. e lliğinin kcruni:tt:ısın8 kf'tkı 13 

e. Duv::ır r:ı:fisle.-a.esi .vclvyl::ı y~pı1rın reklo;·Jclcııı kcıçınılrı:ır:ısı lO 

f. Di[; er leri (Ayrıntı lı biltti veriniz) 2 

D. Üretilen r~wllcı ilc:ili clcırr:ık: 

D-. Nblın krılitesi ve :::Uve:ırürliliği, J-~üzı.1etlenin r~üvenirli-

liği 22 

b. Etj_ketlerc.ıeniı1 :Jo,?;r11lvğu ve bütünlüi?;ü 

c. Yeni p:Drrıntiler 

9 

5 

d. M~l~ ve ~izGete ilirykjn nlıcıl0rdnn ~elen y0kın~rılDro 

r:ınınd8 cevop veril~esi 17 

e. Diğerleri (Ayrıntı lı bilg: i verj.niz) 3 
E. Genel ol0r0k: 

cı .• Sosyol ilrd 8-lo.nlcırı tlD içinrle oh:ı.cı.k üzere üıletro.enin 

rır.:ıo.ç lrırının oçıklonro.rı.sı ll 

sistemli bir biçj,;-Jc1e 0.eğerle:~leyi yerirı.e getü·ecek 

"Sosy0.l Denetim" in .vürütülrnesi 

c. Diğerleri (Ayrıntı lı >:ilg:j_ veriniz) _________________________ ...,..._..._..........,.,_ . -. -... --

13 

ı 

T [1. bl o d::. (' öriil rl_ij D~ü {-d b i 9 ü;ıl et rJ el er in lı D li lı.ı:ı z ırt:1[1. en çok öne•n 

ve:rd.iği sosy::ı.l sorur:ı.luluk ::ılcınl::ı.Tı: İF?:'!-Örenler :i.le il,cd.li olrır:::ık~ 

işter tctr.ünj_ cı.rtırrn::ı.k ve terfj. -pcto.nsiyeli yorDtrn8k içjn bQ1;1VU--

kor-mllrı.rının scı:~;lonrLl:-:'sı; çevre lı8lkı ile j_ltı:iU. ol::ı.rGlC 9 i~letruede 

yFrz. f:1.ylrı.rındc:ı öğrencilere Ç8-lıf:lrno. olı:ıncıklorının veri lnJ.esi ve 

e,~itira. , SD-:~;lık,kiiltürel örtı:ütlere bDğıslcır ve yrı.rdıralr:ı.r; rJoğr.ı.l 

çevre ile j_lgili olc:ı.Trı.k, ~r:wcı. ve su ld.rlenr:ıesinjn önlenmesi ve 

ene.t'ji tosrırrufuno. kr.ı.tkı; üretilen rı:ı.t:ı.llc:ı. il~dli olc:ırrık, roDlın 

k::litesi Ve :'tÜ.Venirli.liği~ ~i.ZiTietle:rin {':Ü.venirliliği ile ınclr.ı 

ve lı izıuete j_lişld.n c:ı.lıcılEı.rr:.lc:ın gelen Y2-kınmrı.l:orQ. ::ı.nındı::ı. cevrı.-p 

venj.lraes ir:1 ir. 

İr-üetrnenjn hr-1 il~az.ırr:l2 önero. verdiği sosyı:ı.l sorıu-o.lu luk 8-l::ınlı:ı~ 

rınc1c:ın "Diğerlerj_" şıkkı ı:ı.ltınclc:ı. verilen bileiler şöyle<:l.ir: 
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l) İş~örenler ile il~~li ol8r8k , 

"Holkltı ilif:;ıkiler bölürı:ı.iJ ev ziyoretleri." 

" Alkol ve benzerj. kötü ::ılıskonlıklrırı olı:ın kir.J.seler şiı=-

ketlerirr:üzrJ.e rı:ı.evcvt rleğil.cU.r. İl)e rı.lınırken b1ı nokto.l::ı.ro. çok ı:"'.Hc

ko.t edilir. n 

"Ekonomik yrı.sol lı.cı.kl8rır;ıızın r<ıerek senı1iko ve e·e.rekse iş•. 

veren trırrı.fınrJQn ei.lniin kosııllnrı gözöniJnc;.e bul1mcl.u.rul8.ro.k yeni 

knzrınJ.iJ l::ı.rrı. yrrrlFJ.C ı o luo.lm"'ı. n 

"Yeni işe rılın[l.n iRçilerin rnüesseye intibrı.kı j_çin genel 

kont.llG.rr1cı b il{ı:i verilir •••• " 

2) Çevre h.olkı ile ili$kile.rle ilgili ol8r[lk, 

rvözellikle ynpı kooperrı.tiflerj.njn kvrulm.[l.sıniJ. önciJlük 

et~ek ve f8~1iyetlerjni ~estekl.emek." 

"Fu::ır f::ı.o.li;yetleri cl üzen lernek (Res im ser{-'" isi {':ibi)." 

"İşletro.e çevre lröy ve k::ısnb::ı.lrırJ.nın yol y::ıpırnlo.rıncı.o. y~J.r

d.ım.cı olrn.ok. Özellikle çevreelen j.f,lçi er::l.innerle ynrclım.cı olur." 

"Ort o cl.erecerl e ine s le ki e{;it iıu .• " 

3) Dof;o.l çevre ile ilr"ili olc::ı.rrı.k, 

"Hc::ıv8 ve su kirlenro.esini rı.st!rı.rj.ye jnc1irraek içjn rniJessese 

merkezi sister:ı.le ısıtı lrJ.0ktor:lJ.r." 

"Prırkl<:ı.r ve top lurm.ın yorrırlcıw:ı.crığı cı. çık r lcınle',.rl::ı top lı.:ıuun 

ycıro.rı.ncı yo.tırıınlcı.r. n 

"Güm:liJk ekonoı:ük f sosyrıl ve kiJl türel cr.elisıro.eleri türn çrı.lıf!cın

lor::ı çeşj.tli iletü~iın ::ırnçlnrıyl::ı ~~uyvrulnw.sı." 

4) ÜriJn le ilc-d U. o 1 arrı.k, 

11 HDklı itiroz lcı.rdo rnüşterj.nin yo-ptığı mrısrDflo.r iı1iJessese 

t~rnfın~o.n k~rşılcınır." 

"Nlcın::ı.ulleri kullo.nonl:::ırlr.ı. sıkı ilişkiler vor. Onlo.:rı bu 

konur3.rı. yeti:]ti:rro.ek için bir rler:rd çıkortıl:ı1cıktı:ırlır." 

"Kullı:ınr:ıı:ı tekniği ile ile:ili e:österir,J.lercl.e bulunvlur." 

5) Genel olcı.rcık 1 
"Sık sık teknjJc ve turist ik o lcı . .rrı.k r:ez i y::ıpı lrnrı.sı. · Top.Jıtı 

olorok ye;·o.ekler yenı'Jesi :'!ibi." 
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IV. EN AZ İiıG İNİN GÖSTERİU,mSİNDEKİ NEDENLER 

Ankette~ üçüncü bir ten1el sor1ı olf.'.rcı.k 9 eğ:er işletme Soru-2'r:1e 

8.çıkloncın konulcı.r8. en GZ ilr;rj.yi gösteriyorsG bı.m1m necl.enlerjnjn 

ne olc1uklrırı sorulr::n,ıı?t1ır. 

G.. İşletro.enin tek soruro.luluğı.J k~.rını m.eksiro.ize etro.ektj.r. 

b. İşletr,wnin o.ncı. fo.G liyet konusu ile doğrurlrın ilişkisi o 1-

r,ıD.y:::ın f::ı.:::ı.liyetlerıl k8ynGk rıyırr,w.yG i~letrJenin k~-ı- düzeyi elve

ri~li ıJeğilrlir. 

c. Eğer ü~letrae sosyr.ı.l c:u-:wç lı ı-u."rc::ır:ıcı.lorürı. bı.üunurscı., mcı.~iyet-

d. Hcı.lil-ı.8.zırcl.cıki sosycı.l sorunltıluk eyleralerj. yeterlj_rJ.ir. 

e. Dilterleri (Ayrıntı lı bilp:i verinj.z) 

Anketi ı:loldu:ro.r:::k t:reri ,~önüeren ir,:ıletm.elerin rı.nc8k 7'si bu 

soruy::ı. yonı t verro.i~tir. BunL:ırrJon ikisi 1 (cı)' yı; ikisi, (b) 'yi, 

·ı · · (e) 'yJ·. ve bJ .. rJ·.sJ·. c~ ... e (b) ve ( ) ' · · tl · t ~ · ı.ı::::J.s J.. c yJ. J.ş2.re emJ.Ş err:.1.r. 

(e) 'yi ir=ıcıretı.eyenler şöyle teoekter:b.rler: 

"İşlet··Je Türkiye' !}e yeni bir rleneyiQ o hı:p tı:ı.rn olr.ı.rt:ı.k otı.ırrnus; 

~ ~ ·1 ~ · c·· ·· 1 · . k 1 " r: .. egJ. r:ı.J.r. 1 ozuo e.nnesJ. r:ere en sorun ox· V8.r. 

n·şirketin sosycı.l yönd.en çok il~ i göstercl.iği knnısın.ri::ı.yıril." 

V. YILLIK RAPORUN KULLANIMI 

l. Yıllık R8.r)orlrı.rcl.[1. Sosyı.:ı.l 13o.şcırının Rrı.porlrı.nr:ı.cı.sın::ı Ayrıl8n 

Kı s ın 

İRletmenin p~eçıro.i:=; yı llcırrl.::ı yıllık r8.porl~rr:!.~ sosyr.tl · b~.ş8rıytı. 

ilif'lki.n bilgilere yer verip ver,lerJiği. konusun.ı:-l.G.ki soruytı. rı.:n.crı.k 

5 "EVET'' y::ını tı r.lı:rFJ.ıstır. 

Yıllık rcı:porlcı.rdcı sosyr.ıl bo:]orıy::ı r.ı.yrı lcı.n ıcısım :tse, veri.len 

y:;.nı tlG.rr:l.rın ölç'Lin.ün toro. olor::ık onlrı.şı lr~w.ı~uş otr.:1.uğ1.1 göri.H~.ektedir. 

2. Yıllık RG-porl::ırr:l.rı Sesyol Bc:ı.scı.rıycı Yer Veri l;,,eraesini.n Nedeif.l·cı:~ 

İşletn:ı.e ler in yıllık rG.ı;ıorl::ı.rınrJı.:ı sosyrıl brı.şt:ıx-:ı.y::ı. yex- veri.lr:J.ero.e-
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sinin :ner~enleri TADLO-III'rle özetlenrni~Jtir. 

TABLO·- III 
YILLIK RAPORLARDA SOSYAL BAŞARIYA YER VF.RİL&!m!ESİNİN 

NEDENLERİ 

merndt:tedir... · 

ii) İı:?letn:ı.e s0s,y:: l ~ lcınlcrdf' rı.kt :if olm:;ı.sını::t ko.rşın, sosyo.l 

sortı:::ı.luluk eyloro.lerini C'Tjf\.ğıc'lcıki orcıç l::ır ::ı ro cı lığı,ylrı. 

rrı.porlo.ro.oktC'dır: 

l) Rekloml8r 1 

2) İşletıııe t~nzetesi .vo dtı Cl. ergis i 2 

3) Ortoklorrı. ve di@;et"lerj.ne sunulr.ı.n özel rı:ı:porlrı.:r- 4 

L~-) Dj.ğerlerj. (Ayrıntı lı bilgi veriniz) l 

iii) İşletro.e sosycıl o.lonlı:trdrı. o.ktif olm8.sıncı. k::>rşın, bu 

rılrın.lnrr:l.rı ne yrı:ptığını rcı:porlı:ı.r.wsı ve 8.çıklo.mcısı j.çin 

herh8.n('"i bir neden e:örrJerJekted.tr" 

iv) İşl.etra.e sosyfl.-t sorur::ı.lulnk1.cı.rının olCh.ı.ğı..ı düşüncesjni 

benirc1sera.ekter'lir. Ancrı.k bı..ın l.[1.rı yerjne cetj_rı~tek şu 8-ndrı. 

olGnrı.ksızdı:r·. Çünkü v ifüetrnenjn h::ılil1rı.zırc1.8.ki k~.r dü

zeyi çok düGUktUr. 

v) İşletrne sosy[l.l sorur:ılulnkl[1.rının olr'J .. uğı.ı d.üşünce.sint 
. 

benü:ı.seraektedj.r. Anc:::ı.k, bı.:ml:::ırın kendilerj. için ycı.rrı,rl:ı. 

olr:.ı.o.r:1ığı yolund.::ı. ort[1klQrrlo.n cr,elebilecek elef'1tj.riler-

rien çekindikleri için bu tür eylemleri yerine e:ettrme-... . ·ı; 

mektedir. 

vj_) Yıllık rtıporlo.r sürekli olfl.rcık çok özet bir bi.çj,nır:l.e 

tu tu lrıı.:ı. ş lcı.:rô ır. 

vjJ.) Diğerleri(Ay:rıntı lı bile: i veriniz) 

9 

2 

1 

2 

1 

Trı.bloc1tı.n ı:.~.cı. rı.nlcıf?ı lrJığı gibj., i~letrnelerin yıllık roporlo.rın

clı:ı. sosyo.l b::ı.şr:\-rıy~ yer verilr:ıem.esinjn en önde ('':elen nedenl.; işlet

;ne sosyc:ı.l Q.l::ın l::ırrlcı okt if olrt'wsıncı. k[1.rşın bu. ı:ıl8n lcı.rdcı. ne y[1.ptı

ğını rrı:porlrım.rısı ve rı.çıklora:ısı için h.erl1rıne:i bir neden e:örrner,ı.ele-
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ridir. 

Y . t l 1 l .. ··ı~·-~·· 'b' ,.. . b' . lt ,.. ,.. . b" J.n.e ::ıo cr.cın {"'0.1:"1) r_ .. vgu ?'J. J., •J.J.'; J.:r J.Ş e n:ı.e •.ı.er•ı.rınc:ı J.r 

sesyol serum lu lvğuntın c lro.n.-:Tığını rlj.i f?Ünrnem.ekteriir. 

Ankette,yı llık rr.rpcrlcı.rın içerj.ğjnd.e btünnrncı.sı {!:ereken bj.lpi

ler kcnusund8. krır::ır verenlerjn ünv8nlrırı (Fin::ms::ll rrı.pcrlrırl~ı. 

ile~ ili kcırC'r veren fin8ns yön e tic is h:ır:l.en brı.şk::ı.) soru .. suncı. yı:ını t 

clo.r::ık çcğun.llıklD 1 "Genel T:Tüdür"? 11Genel l\~Urlür Y::ırdımcıJi.arın 1 

"Yönütira Kı.ırı.ılu Üyeleri'' belirtilroü,ıtir. Btu1lcırın y::ınısırrı.; 

"Dcı.ire Brı.Ak8nlo.rı" ~ 11T:lüessese ve İı::ıletr~1e Mür}ürle.ri", "Servis 

Şefleri ve B::ı.ş NüJ.ıendisler", "Plrın ls.rno. J.1:1U0.ürleri", "Teknik 

İr-ıler Genel L1ür:lürlüi!;ü"' gibi ünvonlrır Cl.::ı beli.rtilr,ü~tir. 

3. Yıllık Ropo.run DD-:~:ı tım ı 

Yıllık r:;ı:pcrun ü~letr::ı.e ile ile:iU. t::ı.rrıfl::ı:rctcın ortı:ı.klcı.rr'l.rın brı8-

ko. Yı8ntd g.ruplı:ırrı r::l.D.ğı tı lrJığınr-ı. iU.I)kjn bil0.:iler TAJ3LO-IV 1 de 

öz et lenr1i0t ir. 

TABLO-IV 
YILLIK RAPORUN DAG ITD.H 

Orto.klorr.:ı.dr.ın b8 şko yıllık rcı:por El.~cı.ğır!oki rrup lcırccın 

h::ınt:ı:i lerine r:!.cı.ğı tı l!"Jo.nwktrıdır? 

cı .• -İ~c:ören (İ:::ıçi ve raer:ıur) 

b. İşletr.J.e,ye J.ı.::ıro.rcl8ctr:!.e 9 .YD-rı rcırı.rnı.ü srıtf!nl8rcı .. 

c. Devlet yetkililerine 

.-:l.. }3cısın ycı.yın rırr-ıç l2.rınrı 

e. Dir;erler:L.ı.e (Ayrıntı lı bileti veriniz) 

2 

3 
18 

- ... ---.- ...... --·-·~.- ............. ·- "'~ .... ~"-~-·. , . ...........,._., ___ ----------------
Ortcıkl::1.rorJon b8cıko yıllık :ropcrı.ın cl.r.ı.ğıtıldı&ı ,q:ru-phır scru.

sı.mı.:ı.n "Diğerleri" F)ıkkı cıltınricı yer::ı.lcın il:<:'!:ili t~_lro.fl::ır orcı.sındrı.; 

nBonkolrır" ve "İş ilif?ki1eri kı..ıru1.on r:1iğer iF?letrneler" yer 8-lıu::ı.k-

t::ıc1ır. 
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VI. EF SOSYAJ, SORU1'U}JI,UKJJAR V';: ÖZ~I. TIASKILAR 

lo Yeni YD Do. Ek Sosy81 Sorıırolvlvkl:::ır 

11 İnlet;ue tre1 ecelr be8 yıl içerisinr:le yeni birtr.'.kırtı sosyrıl so

rur:ılvlvkl8.rı dikk2 .. te r:ıl'::tr:ı.,yı ,-lürri..ini5yor rn.u? 11 sortısuno ll, olnrıılı..l 

y:::ı.nıt verilrnü~tir. 

Dikkcı.te cı.lınr:ıbj.lecek bcı.zı sosy::ıl. sorurı:ılı.ıluk eyler:1.lerj. t'.,~.ğ1-

d.8.ki p:ibi belirtilmiştir: 

"Ücret ler, sosyo.l yr:ırCl.ırJhır ( İnçi konut evleri .:.;ibi), çocuk 

yeti~tirr:::ı.e kontıl8.rı ~ yönetiro.e k:::ı.tı lro:;ı., ç:::ılıp,ı:ın kimselerjn dc:ı.lıcı. 

(l.Üz en li ç<:ı lı şro.cılr.rını sı:ı.ğ lo.rt1D.k .. 11 

"Üretilen nw.lın rJrılı::ı kı:-ılitelj. ve ,yeterlj, r,üktı:ı.rrl~. verilınesift1 

S<:'·.?'lrını:ı.k, ise: ören leri ücret • konut ve 0.iğer bunun ~d. bi sC'syt'.l 

sorunlı:ırını gözüralemek için ,::rerekli önlemlerj. 8.lrnı:ı.k.~ 

*'Yurt içim'le ve r:l.ıı:ıın(1r:ı. öğrenci yetiştirmek. Öğrencilere stet., 

o 18.ncıklrırının scı.ğl8nrno.sı r inletrne çevre l-Jo1kını:ı. su~ elektrlk, yct 

c:ibj. 11j.zro.etlerjn e:ötüri.Hr:ıesine lrr:ıtkıcl.rı. buluıı.rnnk." 

"İı=:ııırören. ve inr·:örerı çocuklrırın::ı spor yı:ı-p•J.eı. j_ı::ı.k!m.t::ı,rl. t~nJ.;o:ır.ı.k 

(Spor okvlv.r~mz ve s-por kli5büroiJ!2', v;:ı.rdır.) ." 

n İşe~ ören çocuklorınırı scı,?;lık kontroller1.nin sık sık y~.:ptl;rl. ttn.:;ı: ... 

"İf?{:ı:ö.renlerin b:::.şorı lı çocı..llrlrırınrı bı.ırs veri lm.es:i .• • 

"Çevre ho.lkının ki.Htürel g:eli.sıı::ıesüıe r:l.ı:ı.l-:ıo. etkjn rJestekter:in 
" S8}tlBnnırı.sı (BelerJ.i.ye ve rJevlet kurvnllnrı ile j_şbirliği içinde 

yeni bincılorın ;y-opı ıracısı için :::-erekli orrıç ve ge.reçlerj.n s~lı:ı,' .. :;;:t~ 

mcı.s ı ) • " 

"Persc-Ae~in öf?:le s8.8.t lerinf'l.e ı:Iinlenrnes ini. so.ğls.i,18.k j_çjn rJ.jn

lennıe srı.lonunun ya-pılr:ı.D.sı 9 yeni ve ro.o':i.ern yemeklırıne tesj.slerinj.n 

,y:;ı:pı ln:ı.r.ısı ve k:::.po.lı s-pc._ı.· sr.ı.lonı.mUfl. ·yapıloa.sı. n 

n ••••• yeni sosyol sorurn.luluklcı.r p.:ünün ctorı çok ,ıreleceğin Ş8.rt

lo.rın8. yönelik ol8.coktır." 

"Enerji kull8.nıını ve tcı.scrrrufu konvsıınr:la. e?":i.tiın ve rn.eslekj. 

eği.tj_rni teşvik.'' 
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n İşçi so.,~ ı ı,S;J. ve -çev:r>o k:! rlen:·Jeein:i. ~-Z.?o.ltr.ı~.k,.'P 

"Ycı.kın çevre ile c1o.lı.rı sıkı sportif f8.nllyetl..err1e b:l.ılı..1nm.~.k. Çev

renjn eğitir:ı sorunlorının çözüı~1lenmesjncle yrı.:ı:·dırncı olrn~k." 

"Personeljn bulund.ı..ığu çevrenin ve 1:1kr::ı.bo l8rınrı. i llşkjn sosye.t 

sorUrtllll luk eylemleri. n 

"Ün iv ers i te i le iı=,ıbirliği kt.1rr:ıok suretiyle bir v~.kl.f ku.rm.ı:l 

8-rzusu vı:ırCI.ır. Politik nerlenlerle ı;d.r~ıdilj.k ertelenraiç rltlrur~vlrı.,.* 

2 • Öz el S osyrıl S'o.ruı:ı.l1..1luk J3rı.skı l8rı 

İ~letmeler üzerjne c-lı..ış"tı..tr·ulcıJ.1. ac-e:ıyc'l k1C\rt'\tn.1\ı.ll.,k hçı.ı;ılz::Ll.~--:t: ::.r:..;1 

özellikle iıısizlerden (Ekonoraik br:ı.kıı::ı.o.cın püçsüz ve iyi iş koşu.ll~.

rı bu.lcı.rıu;:ı.rr.ı.ış kimselerden) is;e r:ılınrnr:ı.lcırı konusım'.lı:'- ve tüketj.ci

lerrJ.en de ürünün kcılitesi konu.sundr.ı o lrn8.ktrı.ıJ.ır. 

Sez konusu bDskı f-!.t'Pplrırının büyük işletra.el.era.en küçük işlet

ınelere {!Öre doh8. yüksek strınrl::ırtl::ır bekleınekte olc1ı:ı.ğu konusunclR 

y::ınıtlrı.rın çoğunluğu "EVET" biçirainderlir. 

VII. SOSYAL BAŞARI ÜZERİNE DİGER. DÜŞÜNCELER 

Ankette. son olı:ırrı.k, "İsıletrnenin sosy-ol sorwnlı.üuklrı.rınl. ye:r:i.t.ı.e 

c:etirmesinde [':ÖSterdiği b8Şrırı konusı.:ındrt söyleyeblleceğiniz r1:i.ğe.1!' 

dü.şünceleriniz neler0J.r?" sorusu. yöneltj.lrıüşti.t".-

Bu soruyrı. ilj_f:?k).n verilen bc:ı.zı yrı.nı tlrır şöY,ledir: 

"Hrı.U.Jı.r:ı.zırdrı ü;ıletrnenin sosyc:ıl sorurn.lutuk1..~rı yeter1.j_ d.eğildj.r. 

Drı.lır-ı. tılr.ınlı bir ı:ıeki.lde uygı.:ı.l8r-1::ı.y1:1 r:eçilrn.esi y~·ı:pılm~.lıı:l.J.r.• (x fşı.) 

"İşletme sosyol konu l1:1.ril.rı bo f?cı.rı lı ç[l.ll.9rl&.lrı.ı- y~.pm.t:ıktcı.ıi:tr•· 

Onbeı;: yıl tık çolıqrnr.ı ho.y<:ı.tınr:l8. r:rev ve benzeu:i. j_şi <::lıtt"c1ı.ırrnC'.lı:ı.:r:

otrn.cı~ıştır."(Y İşl.) 

•işletmelerde sosy8l sorurnlı.ıluklcı.rının etk:i.nlikter:i.ni.n r..rttl.• 

rılrnıı.sı 5.ç in yo.sc:ıl zorun lnlvklr:ı.rın rı:eni;Şletilınes:i. ve ZC'rl~ı.,yıcı 

te0.bb:·lerj.n cılınnw.sı. İşletme ler in he. lk lo ilişkiter konusunrlı:ı 

gereklj. Ç8-lışra8.lırın ycı-pı lrn.r.ı.sınEJ. y8.r0.ırncı olı.mrıuı.sı ve eleşt:i.r:i.te

re ı:ı.çık tutulrnrısı." (Z İşl.) 
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"DEtl-:to. e:üveni 1ir ve ro.0c'lern ç~ 1ışrnı;ı. ortcı.r:ı.ınJ.n y~,t't't:ı.lmf:'.sı. Çev

re ~~-lkının j.fıti;yoç1r:ırının k8rf1ı 1rınıno.sınd::ı drıho o.kti.f görevlerjn 

üst1enilraesi.Kuru1::ı.cok s-p0rt i.f tesislerin çevre J.:ıcı.1kıncı. cı çı lQ8.s:ı.." 

(ATIC İs1.) 

"Çrı.lıs8nL...,rlf:1 bir üyurn. içinr:le olnrı.lc ve çrı.lJ.!)8J.1.lrı.r0Ell1ıt;elen 

trıle-pleri r:~.eğerlencl.irr:tek. 11 (BCD İşl.) 

"Türkiye düzeyinde bir rın:ı.k8yese i le s0sy8.l s0nuınluluklcırın 

yerine e: et iri1rn.es inde ön sıro.18rd.[ı. yer iF?f.'O.l e tt iğj.rıüz Cl.iJşüniJ.le

bilir. Anc::ık 0lrncı.s:ı. 1rr.erekene ı~öre j_yi ve yeterlıi bir n0ktcı.d8 bt'\

ltmtJ.uğunn:ı.zu ileri sürmek cl0ğ8.l ıieğilr:J.i.r." ( CDE İryl.} 

"Güncel s0runlcırın cı.ğır1ığı (H8.rt\i'1J8.dde y0kluğv, y['.kı t y0lclıığu, 

enerjj. yok1tığu. nokliye cı.ksı:ııc:ıosı vbıq:.) yöneticileri h.f:l.dd5.nr:l.en fcı.z

lrı. ru.eşr:ul ettiği için s0sy:..ü s0rurn.luluk1o.rın yerj.ns {!etiri.l.ro.Qe.ind.e 

bcıf:')orıyı güç le.ş-:1 i.rr:ı.ektedi.r .Ayrıc['. Zf:trt18n ve lw.yncı.k yetersi.z lj.ği de 

diğer öner.J.li en{( e llerCl.ir ,._" (DEF İşl.) 

"Verilen sosy81 '1-:t.r:ıklr:ır zı:ı.rn.onındo öcl.en11.ekle bj.r1j.kte b8.ZJ. kE-ı.

lj.fiye e1er18.nlorı:ı. t0phl sözlesıuenin hcıricin.r:1e bıı.zı ek C'lonı:ı.ltlo,r 

s8ğlı:ı.nJur.ı.ktcı.rJ.ır.• (EFG İş1.) 

"Yeni bir kvr1.ıhıE;ı, yeni. bir cl.ol (Türkj.ye'r.:le ilk ) olt'il~ts~. 

rD.ğmen ~ geçen süre iç in bo.ı:?8rı lı so.yı lrn::::ılıdır. ·Eksj.kj.i.kler'fıf 

~j~erilmesi ve pers0neljn tecrtibe k~zon~~sı ~~ljnd.e her tUrlU 

-probleın ı:ı.sgoriye jnecektir." (FGH İşl.) 

"Düzenlj. ol8,t'o.k çr:ı.lış2nlrır '1-:t.e.r yıl istediği z,fl.ra.8n dinlen;::ı.e 

kı:ı.ro.pınc1ı:ın yorı:ı-rl.Eınır. Yo.rdJ.rt1lı:ı.sıra.o srııır:lıı'~ı ile üye lerine borç 

J?Dro. yı:ı . .rctırrıı ile c1o.h:::ı ucuz rı:ünlük tüketj . ..-n m:::ı.üdeleri so.ğ1o.ycı.ro.lc 

yo.rd.ıro.cı 0lur. M:::ı.hru;:ı.iyet böl,'!esjncl.e fı:ı:)r:i.ke. yöneticileri içj.n 

lojmon V8rdır."(GHİ İşl.) 

-,. 

"Top1uıtP . .ın ve ir-ılet;:ı.e yön et icilerim.iz jn s0syo.l sorı..ıtJlululclı:ır 

k0nus1ındo. ?.oh['. bj.ljnç 1:i. bir ho lo {>.:elmesi gereklir:l_j_t'. Ülkero.i.zr:l.e bu 

komıdı:ı. yeterli ,y8.s8l hüki5ınlerin ve bı:ı.skı p.ru-pl:::ırının bu1ı.ınıno.r:1J.ğl. 

~çıktır."(HİJ İ$1.) 

"Çcı.lısrınlo.r •lurnr::ı.lu,t'ınr:Jo.n b2.şkrı. iı:ı1etrr:ı.e1ere kıyasla. 'dahcı çok 

ru.eronı..ın r:örünro.ekted:i.rler. Hıı.tto. çoct:ı.klrırının r:1 rı ç8.lışrıw h2.yı:ı.tın8. 

g~ldiğinde ı:ı.ynı isletrtıec1e Ç8.lıı=:ır:ırı.1orını o.rzulcı.mı:ıktoc1ır1ı:ır. Bu 
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t8lep büyük bir roorr:ınunhıklrı. kcrRı lr.mı"Cı~kto.r:lır.- 11 ( İjK İşl.) 

"Sosyol sorvr:ılulvkl:-:ırı .. nzı yerj_ne r:etirdi3;iro.iz k8n88.tin.r:leyiız.. 

Bı.:ı ,yö:nrı en lı.::ırconon -prı.rol8r iseören 1 er , çocvklorı ve çevre tırılkı 

içincı ir. Onlorın cenunuyeti i~ıletmecle.ki nwrG.li yükscltn:ı.ektc ve 

yi.5ksek bir rcıor:::ıl ile ç:::ılısmo neticesjncıe de 0o11o rrı.nr:lırnı::ı.nlı ve 

1w.U.teli i::ıal "Lit'et ip :-ai ll i ek on oraiye r:1P.lırı çek lrc:ıtkıcl rı bulı..ınrJ.tığurtı.Uz 

lwno:::ıt indeyiz. n ( jKt İR l.) 

11 İşletıJern.i2dn :n.ensup1rırınr::ı. ve yokın çevresine (Tresı::ı.fe yönünr:ien 

yo.kı:n. ve :·o.ensup yokınlr:ı.rı) ye;cJek ,""örp:üsü~ ne.zih eğlenceler 1 8.ile 

r}Üzen i 9 S inerno. 1 t iy8.tro ~ tı:iyj.r-J-kUf]Ofll [l.(l[l.b1 yı:ırdımlrı.Gi;J[l yönün(len 

sos,yrı.l yrı.rrırlrı.rı ol:-:ıuştur. Ayrıcı::ı köylü.ye rnoriern zit'ı::ı.ı:ıti öğret

ro.ü::t j_r. G erekt iğind.e su, e lektrjk tern.i.ni konulorınC!.r.ı çevrey~ yer

r:lırncı olıncı.kte.clır."(LJ.VIN İı:::ıl.) 

"Mevc1.1t konun ve tüzü.klare uyrıwk yöneticielen bo.ğır:ısız olrı.r8.ll: 

lı.er ir-ıletıne için şı=ırttır. :Bun1tn cl.ışınc!rı.ki özel rıururnlcı.r içjn en 

üst kor:.1e~e yöncticile:dnin e·örür-: ve a.üışüncele:rj. hrı.rekct şıaklimj.z.i 

beli-r-ler." 0/J:NO İf?l.) 

"İF?letrJeı:ı.iz sosyo l içerikli olon lo rı clı:ı. içinde o lnt8k ü~ere 

rı.n:ırı ç lrırırnz.ı İngilizce-Türkçe o 1;::-ırr.ık bb:· ki tı:ı.pç:ı.kte.- aÇ"1klf.lJU.l:ı;l' 

bı.:ılııntı.yo:r-t.ız. n (NOP İ sıl.) 



':-: ~t.: . ... 

SONUC -----
Son yı lhırse. ü:ılet,·c.ı.e rJ.rı.vrrı.nınl::ıt'J.ndı:ı vo felsefesinde ortDye. 

k ~ " . 1 1 b. . . 1 b'' ''k . l 1 . l çı ::ın r:, egJ.ı?ruc .o.t'r.e.n . J .. rJ SJ. ı:. e uyu,_ J.~ etı·,w orın sosyo. scr1ır,ı.lt1-

lvklcırının t:::ın.ınmcısı olrn.ur-ıtur. İster k~.r rıra::ı.çlı istersi kô.r rı.ro.[l.ç

sız olsun tıerh.onei bir iı::ıletrJ.eye bir. sistenı clcı.r[lk b::ı.kıldığın•:1rı. 

i~letıue lle i lp:ilj. trıre:flFr ile i~letı'\!8 cırsınrlG bir etkileşirnin 

vo.rlıC:;ııv:len söz ecliU .. r. İşletın.e yönter:ı.i, bir youı:18.n üzerü1dekj. 

scsycı.l bo.skı lorcı. cevf!p verrnek bir yrınd.cı,n dcı uz1Jn clönerJ k!'.rlı lı,~ın:ı. 

cı.rtt:trn:ıcık oı-o.ocıylo top lUi\J Uz erindekj. etld.lerin i ö lçür:ı.lero.ek ve rEt

porlı;ı.rı0.k z.crund::v:lır. 

Müh8s ebecjnj.n_ i:-\letrnenjn işletr::ı.e i le ilp:j.li trıroflEı.r tiz.erina.Qtol 

ki sesyol ve ekoncr:ü.k etkilerini j.zleye~eği 9 k::ı.yr:lcı. elo.crığı, öl

çi.hlleyece2;i ve ü:ıletr.ıe iç j.n.e ve dıı::ıın::ı r::.önük o l0nk ii zere rrrpor

ltı..yrı.co.ğı f\.rçıcı soS,VEl-1 rnül[l.se berJ. ir. Sosycıl rrn:ı.h.o.sebenj_l:'J bir işlet

r:ıece bB.şlo.tı lcıbil•cı.esi için 'List b[l.Sf1-'"t1ok; uyr:ulonobihc.ı.esi içjn de, 

orto bO.S8ttıC'k yönetir::ıj.n_ cl.estec;ine :"':ereksj.ni>J rluyulur, 

Sosyrı.l sorv;;ı.lulvk eyler.Jlerine ör:cı:Ut için.de yer verr.J.eyi r'1i.:iryü

non bir i:cı1 ettJenin 'VJ.er~eyrJen önce sosyrı.l ro.uh.ı;ı.sebe sü·ceci j_çjn ekd-

nem ik ve sosyçıl cır,ıcı.çlr.ırını s<:>ptor[l:~sı cereld.r. Ar.ırç lrır be U.rlen

rl.ikten sonrcı sırtısıyl rı; iı::ıletrtıen in '11oli'VJo zırr:ı [1. yor?tıEı sosy8.l içe

rikli eylem ler in r:l.ökLiroiJ 1 ir,letro.en in kotkı lr.ı.rın/1 [111 r'1 oğcın yr:ı.rr:ır 18-rl.n 

değerlernosi,. S0Sy~-ı.1 8.i'\1.8Çl8-t' Ve Önceliklerde o.tizeltmeler y::ı.pı lmcı.sı, 

:f.sletrJenin 0 eği>~ik bö lü;·Jle-rin in top h1ı<J ü?.e.rindekj_ etkilerinin be

lirlen;·,Jes i. sosyD l etle il eri ö lç·O•tı.l erne yönte,·a lerinin pe lüıt j_rj_lrn.esi 

ve uyrn:ılrı.n:~wsı 9 - scsyD.1 ı·n~l!8sebe bilr-ri sisterninin r::elj_ntj.rilmesi., 

ekono:'Jik ve so s yrı l etki ı~o:por1Drınu) h.:::ızırlrn;xısı, rn[l.U.yetlerjn 

dVf>iJrUlınesi yrı r:lrı crtrıcl.r.ın lwlrJırı lr;.ıD.sı ve son olcırcı.k drı sosyrı.l 

sorurnluluk prorı:r::vnlcrınr:l.ı.:ı. cır1cı.çlı:ırın yenioen belirlenmesi işlevteri 

yerine cı: et irilü·. 

l) Ftziksel Çevrenj.n_ Koru.nrrwsı~ 2) İşp:ören ile İli~kiler, 3) Toplı1ra 
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i ltı~ fl-isk:i.le:r, 4) MEı.l ve H:i.ı;ro.ct Krıtkı lı:ı.rı. 

Sosyı:ıl rr.ı.uJ.J.r.>seberJ.e sosyrıl sornrıı.lu1uk eylemlerinin ra:pct">'b;ınr:ırı.a1-

nc;ı iliPkin birçok yönte:·o geli'"tiri1rnintir. Söz konusu .vön.te•Ltl.er, 

·en yr:ılını olDn. "Finr:ınsol Tnbl.olorf:' Dj:pnüt Ol8rı:tk An.lv.t:ırn J3).çj.:ojn.

':1.elö f.l.çılclr:ı•nı:ıl<:ır" yöntemine en en gel iw:.tü=ı ve kc;ı.r;urı~ığı olon "Ge-

n :i.~le ti lraiş Scsyr.ı.l li.1vlı8.sebe" yöntemine kf.l.ı:l rı.r değişiklikler c:ös

teri:r-ler. İsletra.eCle ilk kez scsye1 nnıJ.).r>.sebe,ye ye-r vermeh: isteyen 

yöneticilerin. en yelın yönte;·,10.en br-ı."ılrınırıl::ırı bt:t~lcınr::ı.çt~ eesa,ret

lenmelerjnj. s8gloy8C[lktır. 

Sosyı:ll rouh.Dsebenin kı.ırrır;ıs::ıl ve uyrnılruı:ıcı.lı· ı:1üz;ey-1:1e. p-eli~esiJ· 

ekonof!\j_st ~ yönetiCJ bj.lj.oJci~ m.uhasebeci 1 çevı:ıe vz.rn8nJ., istv.tisti.kci

roı:ı.ter.J8.tikci ve sosyf:'.l bilj.mciyi kD.ps::ı.yen bir :<?rup Çl'l.lışrn.c:ı.sını. zo
runlv kı lı:ır. Ülke•CJj.zrJe y[ıı;:ıı l:ı.n bir ı::ın.ket Ç[l.lı!'irnrı.sı sosy::ı.l soru.rn.

luluk konusunun henüz büyük iı=üetı"Jelerin çoğunlvğunee benj_r,lsen

;-,ı.en.üı=ı old1~ğumı ~·~öoterr.ıekter:'ir. Hiç k1ır:ıkum~z, serbest rı::-ızo.r ekon.c

r:ı.i kl1r8.1lı:ı.rının ,~eçerli ol1ı.ıf:P çoğu1cıı /temokr::-silerr~.e j_qletrJelerj.n 

uz11n süreli clf.l.bi1_;-:~eleri oncı:ı.k tophırJTın 0eğir::ıik kesj.rr.ı.lerjnCJen ge!'" 

len i st erv ve r:ereksi;,vcı.e 1 eri lwrrıı lr.wobilrJ ik ler i o:r-rı.nrl8 ol urlıv1nr. 

J3vncl rın ötürü, bUyük j.rüetı:ıc lerü1 Yıe·:· uz1ın si.ireli çık:ı.rl::ırının ko

r1ıniJ::ı.sı 1 lı er1 rJ e iç bcı.:rıRın kcrunrn.8sına. k[ı.tkırl.o. bı.ıltınc:ı.co.k sosyrıl 

soru m. hı ltı k e,yler~üerine örr~üt iç j_n~~ e yer verrJe leri ve b11 konıvlı:ı. 

~çıklom::ılord8 bvlunrn8lnrı k[!çınılm::ızdır. 

rlulırısebecilerin sosyrıl rJ1ırı.ı:ısebenjı1 r•elişrr.ıGsini e·tldn hj.r biçim-

ele scı.ğloyo.bj.lro.eleri için bol U.bcı.nlı öneri lerir,üoz, f{Unlt:ı.rdır: 

Ak[!demjk düzey0e; 

l) B't:ı rol::ıncıo birtf.'kıra yo?f;un cırrrıtırnıo1:.:ırrı. [ı:iri8ilnesi, 

2) Diğer disi1}1 inlcrle bu kom.ır:lo bil:""i c;ılıR ve:d.rılerin•:le bu

lunlılrn.osı, 

3) riulırısebe mesleği rılenının yenj. becerilerin kl.ıllo.nı lm.rısı yö

nün~e ıeninletilmesj., 

Serbest i"JUflrısebec i ler ve j_l)letrn.e ~.ıulıı:ı.se11ecileri Clüzeyj.nrJe; 

l) Yı:ı.lnJ.z. finonsol bilr~inin ileti~imi yerj.ne 1c0 .. t'::ı.r verme bil

r:·isinj.n oltıntt.ırulr:ı::ısı ve iletiı]irn]n m.eslelde terJel ;:ı.lın•::ıc..sı, 

2) Sosyçı.l rıml-ı.ı:ısebenin yt:'ikınr:1rın tonınn.wsı, 
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3) Sosyol verileri irr:"!eloyccek ve yorvrL1üwocok kj_,·ıselere r:ı.es

lekte yer verj.lmesj .• 

1) Di~er 0esleklorde kullonıl~n etkenlj.k ölçümle0e yöntemle

:rj_nin tcınınr:ı.::ısı ve bilin•·llesi 9 

5) Alwcl.enıik c' üz eyd.eki .-.~ıı ho se b cc ilere ç::ılıryrn:ı 18:rındrı. (l.estek 

o lunr,ıcısı. 

6) İı;::letro.ede sos.v::ıl roulıı:ısebeye en yolın yö>::ıte•:ıle:rle b::ınl0nı lrııasl.~ 

7) s~vJ.ece 1"18liyet ölçü leri ye.t'ine' etken lil-:: ölçürcı.le>,1C lerjnü1 de 

ku llf:'.nı lnı:ı sı. 

8) İF?let~·~e:nj_n finrınsFl fı:ı.::ı.1 iyetlerjnin ve tr.ı.blolr.ı.:rının öte-

sinrJe. i~letrae ile ilgili türD tcı.rrı.fl8r üzerj.nrleki etkilerln.e b::ı.k

rno.yn bcınl0:nı lro.8sı 9 

SonıJ ç o l::ı.:rcık" rrenirı tobrn lı sosyo1 sorun l0.rın çözümün(le rn.t.liı.D..,. 

sebeciye ve n:n:ı.ı-uı.sebeciU.k i"C1esleğin:e önerali bj.r so:rntı:ı.lulul.: oü~raek~

terJi:r. Ne vr.ı.:r ki~ ülke•:üzde henüz roul1::ısebeciliğin yrı.sr.ı.l olcı.-rtı.k 

rneslel: bi le kı:ıbu1 e rı ih.ı.er: iği r:öz.öni5ne 8lınırsrı.~ rnuııcı.se b ec j_lerjn. 

bı.~ konur:ı::ı ni,·ı·Jilil: yetersiz b.:ıLıccı{h.r:ıı üzülerek söyleyebilirj_z .. 



EK: 1. 

İı=;ıl-etn1e İle İlHi li Ta,r0.:flr.rın İ.'l$.;L A l<Jnlı.:ırın~. 

İlişkin Ticllibtı.şlı Kriterler 

I .. YÖNETİlVIİN İŞIJETME İÇİ İIGİ AlıANI 

A •• Fizj~!f.sel VerimU.lik ve DllrD.~r.:ın VD.rlıklf:lr 

l. Kıt kcıynoklı:ı.r birim. i (r::·eni~ U.k,. rurı.kine ka:pcısitesi. ağır

lık, kı':'.pflsite? i"?tTören sr.:ı.rı.t j,? ro.::ıkine s2r:ıt i --/be:1.) bcışınrı. 

düşen ve fiziksel olD.rrık ölçülen ürün. 

2. Tlikt8r olr:>.rrık ve rool. üretiru yöntemleri, fi,L'r:ı.ştırrrı.cı, iş 

yönte;;:ıleri ve -p:::ızrırloracı. yönter;:ı.lerj.nj.n :<:-eçerliliği cıçısın

rJ. :::ın ü. rün • 

3. KD.lite kontre lu~ Ürün ,o:üven liği ölçü leri' süreç crüven

liği ~ çıktı lr.ırın zrım.o.nlılığı. 

4. J3r.ır-:ı8rı verileri (Sözp.:e1 işi, ZG'"JDnınc1cı. teslim.). 

5. Dı..1rcığon vı:ırlıklrı.rın t::-ıbı:ıüı er] ilen öı-,ıürleri ve bile!_'!irule-

ri, t eknolojik r:l.e(tirır:J.e rj.sklerj. ve •TI.odernleşrne r'ereksinm.e

leri. 

6. Giretiler in eıeı. e ed.ilebilirlj.liği ve fiyı:ı.tlorı (Uzun r1önero. 

sDtınfl.lr::ıo.'Dnl:::ışro.rılr.ırı r:l.::'l ::ıD.tıil). 

8. Teknolojik de&:irmJeler. 

9. Stok rlüzeyleri 1 srıtıntı.1mf:1. tcı.ı:ıi-]1-J:titleri ve hrı.nıroDcl.ı:le stok-

l:::ırı. 

10. Fcıcı.liyet verileri (Stı:ınr:1c:ırtlr:ır~ kot8lcır, siptıriı) ve Id:1-

lite düzeyleri vbp:.). 

ll. ~:.:Y-b'i:!2.:::ıx.:;._İ ı j&lf}p_Kt ı~Jp.J_j~-

ı. SipDris eCI.ilen yı:ı rEJ. tesliro edilen ra.ol ycı. d8 r:d.zrrıet bj.-

rii11leri. 

3. P[l.Z[ır -pı:ı..yı. 

L~. Yeni -p::ızcı.r etkisi. 

5. Alıcı l8.rın itı8l ve hizrnete krırf:1ı clu.yf:l.rlı lığı, dı:ı.vro.nış 



-154-

biçirnl&.ri ve dU8ünceleri. 

6. Alıcı ların işletmenin rucı.l ve hizmeti.ne kcı.rsı bs.ğlıliğl.. 

7 •. Pcızsrlı::ı.m.cı.da yeni buluşlcı.rın etkenliği. 

8. ReklEı.m (Tipleri, etken lik~ mcı.lcı. çekici lik1 eı.lıcı duyc:ırlı lığı 

vbg,). 

C. İ~gören ve Örp:ü.t Etkonliği 

l. İ?çi, denetçi ve yöneticilerin 15cret, r.:ıc:ı.B.ş~ f'cı.zla çB.lış

ra.cı.,prim, yolculuk giderleri ve ba.şcı.rıycı. ilişkin diğer 

giderler açısından etkenlik de~erlemeleri. 

2. Eğitim prop:rB.rnlfl.rının m8.liyetleri ve B.lme.şık prog.rfl.mleı.r

dB.ki etkinlik ore.n lı:ırı. 

3. Send ilm i le i lif'lki leri yürüten işgören ler in hcı.rcB.dıkla.rı 

zc:ı.mcı.n, bunle:re. i lişkin giderler ve ye.kınmc:ıla.rın gid.eril

rnesi için ktıtlcınıle.n rna.liyetler. 

4. İsr:·ören leri..."l da.vrc:ın:ı..şları r m.orc:ı.li ve yc:ı.kınruc:ı.larının 

özelliği. 

5. İ:::o.e ı:ı.de.ra. ı::ı.lrn.cı~ ü;;gören eğitimi ve t8.znıina.t uygulcı.nıc:ı.lcı.rı 

konusundc:ı. ycı.kınrns.lc.ı.r ve çözüm öneri leri. 

6. C?örevlerin yerine getiri lmasindeki e.ks8.klıkl~, ileti

si.md.eki d.e.rboğ;e.zlcır ve d iğer örrtütse l etkensizlikle.r. 

1. Örgütteki etkenlik ölçüleri: kri~ler, 1-ıiznıet görüleme .. 

yon cınle,r ve yitirilen olaJ1cı.khı.rın tekreı.r se.y::ı.sı. 

8. İşletme içi iletişimdeki bilgi güvenirliliği, uye:unlu

luğı..ı. ve zo.rncı.nlılığl. ölçüleri. 

9. İletiE?im o.rn9çlc.ırının yerine getirilmesine ilişkin öl~U

lcr~ etkenlik (13ilp:i ne den li iyi i let ildi? Bcı.zl ek 

eyle~ler ~erektirdi mi?). 

lO. Değişirnin benimsenmesi ölçüleri- Tcı.zmine.t plıınl.nda.ki., · 

d. en et inı uygu hune.lc:ı.rındcı.ki ve denetçi ir:ıtrören dü.zeyin

deki değisr.J.elerin uyp-ulcı.mcı.ya. konulmBsındBn önce ve s~ 

ki verimlilik göstergeleri gibi. 

ll. İ8gören ya.kınmı:üerınde.ki tekre.r scı.yısı- yönetsel,yön.e

tiro. ycı. da. bölümsel düzeyde uyusrncı.nın sı::ı.ğla.nm.e.sı, görüş.:.. 

.· ... 
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··· ,,, ·l_.,:··:·ı].elcre \g:idi:tme!1i.ve uyuşma.zlıkls.r. 

'·. ·~ 12.-. :.İş?,chı.eı'i devir ~liizı.:.. ·· i)!:fgücünde' ::i~a.lt.r-ı~ı:- yPprnçı.lvEl·:.te:wfi ne-
'd ~.d- . d . brı;ı.k ' .... ,.. .· .. :.··-·- .. 'i .: .. : ·· on.ı: ·rın· on c.>;;;> e:. , .J ... t •• · ..•..• '··. , • 

. . ,. ·ı">- ı i; ' . - - l . ~ - . !1:: - •• ı .J.. • ' ··'. , . ·;:) • .. -.ı.şg-örcı1 .. );:-o. ışJ.ınrı .~ı.ıı:lç:u.ı:eı·:t: ~- · . ' .· ... 

-Yükselme eğitimlerine ks.tı lrns., 

-Yükselme deneyir.lleri, 

-Eğit im. El.i'DD.ç la.rının ts.rns.m lanrn.s.sı, 

14. İsletrnenin c:;elecekteki ple.nl.Eı.rını ve progra.mls.rını yeri

ne getirebilecek yetiskin işgörenlerin yeterliliği test~ 

leri. 

15. İşi durdurr::u::ı., yeveşle.trne. ve grevler-. 

16. Gizli iışsizlik (Bu tür uygule.r:ı.eı.le.rın p.:c;nişliği ve mali

yetleri). 

17. İşgörenlerin P:ereksinirn sırs.la.ms.ls.rı (Gelir, boş zs.rııen, 

prost ij, tenınnl8., i lp:i, bı:.kıra, eğitim., orun p.östergele

ri, değişir:ı 9 de.vrEınışl8.rr e·üç, yetki, özgürlük, lw.tı l

ma, yaşantı deği?iklikleri vbp.). 

18. Yön et im uyrı·u le_;:w.le,rı ve isı&:ören b8.şa.rısı a.rs.sınd.a.ki i

li ski ( Söz;7olişi; liderlik düşü 1 bütçe tipleri~ sınır-, 
landırmcı.l8rın ss.ptEınrncı.sıne. ks.tı lma.). 

19, Fa.briks. p.üvenliği ke.yıtla.rı. 

D. Fi...11.snsa.l İşlevin Etken liği 

l.Planl8n8n nB.kit a.kışı,kerlılık oranı 7 peşin değer, geri 

öd.om.e vo risk. 

2. Fincınsrnı::ı.n s.lrnB.şıklc:ırı (Hulmkçulcı.rın, bruıka.cı la.rın y or

tcı.klcı.rın ve cı.la.ccı.klı lçı.rın görüşleri de d.a.hil) ve ödünç .,. 

par8. bulr:.ıe. m8.liyetlcri. 

3. Etkenlik rcı:porlcırı- Stcında.rt rne.liyet scıpr:ıa.l8.rı, pa.zeırla• 

ma giderleri, genel giderler vbe.). 

4.BUtçc ler ve bütçe sopncı.lflrı. 

5. OlEı.ğe.nüstü zçı.r:.:ı.r ks.rsı lıkle.rı ve pota.nsiyol kçı.zcı.lEı.rın 

(Petrol cJökülr::ı.esi ve ı:ı.knw.sı aibi) ve d.a.ve.lsrın yescı.ler

de.ki de,ğ"isikliklerin (Hcıvs. ve su kirlenro2sini önleme, 
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tDketici yes8.lcı.rı vbg.), vergilerdeka değişikliklerin~ 

yeni pcıtent ler in etki leri ve r:.e lecekteki i8letı:ı.e ey~ 

le~"":ılorinin üzerindeki önemli. etkilerin ımsurlsrı. 

E. !3JJ._c;:__i,_j_Je_iüdl"l ve J2uvr-t.1k Verme Sistemindeki Etke~_lik 

1. Bi lgi işleı::ı. 1 sistem. düzEmi, sistem. birle?tirilrnesi ve 

donetim sistemleri de içinde olrnı;:ı.k üzere türlü bi lgi 

sistern.lr:~rinin ro.o.liyet otkenliği. 

2. Dosy:;ı.ls.m8.( Bütünlük, etkenlik, cld.e edilebili!'lilik, 

k1.ılle.nıın. 9 {!.ÜVenlik, yeniden elde etrt)e yöntemleri vbg.). 

3. Kancı.l ve mesaj (~ecikmeler, ceri bild.iriı:1 vbr:.). 

4. Re.po.rler.ın enle.ı?ı le.bi lirliliği ve de.vre.nış{ İşgören-

le re, sa.tıcı l8,rc:., d.a.ğı tın.cı 1cı.re.~ 8.lıcı le.!' cı., r8.kip ler e, 

yEı.tırımcılcıra. vbr:.)ili~kin ölçümlcrne, iliti~irn sistenı

leri de için de ol~ak üzere ~osajın etkileri. 

5. İl et işir:ı.deki b81'38.rısız lıkların tek.ra.r se.yısl. .. 

6. Birtcı.kır.ı e.sılsız söylentilerin ke.ynrı.klc:ı.rı ve ı;ı.re.ç lı;ı.r:ı. 

7. BElsın, ir-ıletr.Je lider leri~ isçi liderleri ve hükümet ; · 

yotki li leri li e ilişki le!' (Komışr,ıı;ı.lc.ı.r ~ lobilcr ve klüb 

ilişkileri de içinde olmak üzere). 

8. Halkl~ ilişkilerdeki etkenlik ve yarstılGn işletme imajı. 

9. Gö:rü!7lerin s.ktcırırn ve j __ leti~üm. t··erelminiıuleri ko.nu.

sunde-ki duycırlı lık. 

lO. Buyrtık ve.rr:.ıede dili anlrın.cı. (ser:Js.ntics) ? psikolojik, 

sosyolojik ve ~8:ntıksc.l unsurle.rın e.rı:ı. eylem.i. 

F. Arrı.8tırma ve Gelietirile - .... ~---.._ . 

l. Arr::ı.stırn:m. ve geliştirr.Jenin rJs.liyeti ve beklenen ye.re_r. 

2. Yeni rıar:nü lere ilişkin buluşla.rın ss.yısı ve {!.elecek

teki olasılıklar. 

3. Yeni ürünlerin tal'}.r,Jini {!elisti.rme ze.mc.ını ve bu tür 

ürün ler an rekabetteki üstün lükler i. 

4. Pa.tcn.t ha .. kl8rının elde edilmesindeki giJçlükler, ds.va.

la.rın rncı.liyetleri ve Dra.ştırr..ıa. ve trcliştirm.e a1nJ.;r;-

lc.rının gü.ven liği. 
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5. Arfl.ştırms. ve geliştirme işgörenlerinin nitelikleri. 

6. Are.ştırTJ8. ve Geliştirme bölümü dışındakiler de içinde 

olr:ıs.k üzere iı?görenlerin te.vsiyeleri ve ka.tılrııa.la.rının 

etkinliği. 

G. İşletmenih Toplumdeki Rolünün Etkenliği 

1. Sosya.l :progrcı.ro.le.r, r:~önüllü hizmetter için işgörenlerin 

yetenekleri. 

2. İşletr:1enin sosycı.l progra.ınlB.rı ve bu :progra.mle.rde. ter.ıel. 

olan s.racı.çla.r. Sözgelişi, sa.ke.tla.rın işe a.lınma.ları ve 

eğitimi, kirlenmenin önlenmesi,vbg. 

3. · İşletm.edeki sosye.l :progra.rnlsr:ı.n do la.ysJ.z m.a.liyetleri 

ve yare.rları. 

4. Sosye.l progra.r:ı.lEı.rJ.n ya:pJ.lm.a.sı ve ya.pılr;ıa.ma.sının fır

se.t ma.liyetleri ve işletmenin düzenli faaliyetlerini 

yerine getirecek türlü a.lma.şık araçlar. 

5, Ans. eylemlerin ilçincj_).. dışsal ekonomileri. 

6 •. İ.Gletrne ir:ıa.jı ve. işletmedeki ,.çeş.i tli eyl~l~~"· s.:r;-a.-. 

sında.~i ilişki, işletne ime.jı ve satışlar, işe a~n 1~ 

a.lm.a.~ borçlenr:m.,vbg- .a~a.sJ:.nda.ki, ilişk:i;. 

7. Kntkıla.r ve ir:ı.a.j (P:;:ı_ı:•e., ürünler ve h.izrn.etler, va.kıflar). 

II. YATIRD.~CILlill (:ORTAKLAR VE. ALı\CAKLILAR) (Yöne.t~rJ:L."l il(ı:il.en

diği hor _tür bil:~i ile ys.tırımcılar da. ilı9."ilenir. 1\nca.k; 

ya.~ı-~:ı,rucı.l~.rın çoğu, a.yrın.tıl..ı. faa.liyet, verile:çinden dah~. 

çok ya.t ırır~ı.l:::ı.rı...'l'l değ or i :üzerinde. etkil; .. i o lan önemli Ef.'t.

kenler~e:iltrilenirler.} 

A. Finsnse.l Ta.b_lC?.larla. İlgi \i_J'eri ler. 

l.Pa.y ba.f;!ınB .. orqnle:r . . . ~ 

Ps~y basıncı ... ~D:r ::pcı.yis.r,:ı. 

Deft.ex değeri 

Fiyat-ks.z,enç or.enı 

2. Kı3.rlılık Oranları 

'' ·. 

·~ '. ' (;.:,. ::.;. 

ıça.za.nç ora.nı (.Tüm ka.z_8,11çlar:ı.n ~.scı.tı_ş'La.r,a. oran;ı. ) ... , 

.. , ;. 1' • ~ 
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Net ka.zançla..rın not if?letme kapita.lino oranı 

Adi hisse senedi b:;cı.~ına. k~ 

Ke.rı.n a.ro.ortisr::ı.;;ın ve verp:i lerden önceki net değere oranı 

K8.rın. to-plan sern:ıo.yeyo oranı 

K8.rın( a.rı1ortisr1an ve ver,9.:i lerelen önceki) toplo.m serm.e.yo-

ye oranı 

Not scı.tışlo.rın cı.di 1-ıisse senetlerine oranı 

3. Cari Durur:.ı. 

Cc:ı.ri orc:ın (Döner a.ktiflorin döner borçla.re. oranı) 

Stoklo.rın net ça.lışr::ı.a. serrı:ı.e.yesine or8l1ı 

Adi hisse senetlaninin toplcı.r:ı serr:.a.yeye oranı 

Asit test oronı (Stoklc::ı.rın dışındeı-ki döner a.ktiflerin 

döner borçlars. oronı 

4.Gelişm.e Orsnia.rı 

Sa.tısılardcı. o.rtc:ı.y8. çıkcın ertış (CB.ri yıl sa.tışle.rının 

önceki yıl sG.tışlnrına. OTGnı) 

Ka.z8n.ç lcırdG. ort8.y8. çıkcın c:ırtış ( Ca.ri yı 1 k::ı.zenç ls.

rının önceki ;yıl kc:ı.zc:ınç ls.rıne. orrını) 

P::ı.zG.rdD.ki a.di h;_~s.~. ,.;:G::..~..::;Llerine so.tışh:ı.rın ora.nı 

K8:r -pa.yı {?": tirisi 

P8za.rf! :;1.ki cı.o i l-ı isse senetlerine net a.ktiflerin 

orcını 

6.Çesitli Orc:ı.nlcı.r 

Net sD.tıslcı.rın stoklc:ı.rr.:ı. orcını 

SElbit kıynetlerin tür:ı durcığcı.n va.rlıklcır.::ı. oranı 

Adi Yıisse sonedi b8.şıncı. ödenen kcı.zanç yüzdesi 

Adi Yıisso senedinin tophı.r.ı. borçlcı.r[l. orcını 

7. Yeniler:ıe ma.liyetleri Ve :ti;lden Çıkcı,rna. Değerleri 

Y t 1 (S .. ı· . 1 ı k . l z ı') cı. ırır::ı .. c:ı.r o2:e:e ıs ı~ ı:ı.en~-rı.:ı. ıyoe-c er ve c:ıra. · 

Stokler 
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Fe.brika. ve d.omirbaşler 

Döner e.ktifler 

B. KısD. Dönarn F8a.liyetlerini Etkileyen Öner.ıli Etkenler 

ı. ÜrünLin pı:ı.zer p&i.yı 

2. Pe.yle.şı lm8.k · istenon pcı.zar ve pe.ze.r peyı 

3 .. Are€ltırr:ıe. ve geliştirne te.ehhütleri ve istenleri 

4. Gelişn.ekte olBn yeni patentler ve ürünler 

5. Pa.zı:ırle.ıne. ve reklam sü.recindeki d.eğişiklikler 
/ 

6. Finensr:ıBndeı.ki değişiklikler 

7. Öngörülen ye.bencı yBtırını18r 

8. Aı'.'le.çlBnen ke.zDnç geli~r:ıesi 

9. l3ütçeler 

lO. Öngörülen bi:rle~r:ıeler 

ll. Olağanüstü ze.re.rle.r ve de.V8lı:ır. 

12. İşçi ler le ilişki ler ve o le.sı e:revler 

13. Pe.zı:ı.rle.r:ıe. buluşları 

14 il . . d . . • errcı ıe. esı 

15 • Tekre.rlenr:ıe.yen giderler ve zererler 

c. Uzı..ı.n Dönem Fe.e.liye__:t~rini ~tkileyen Öneml.J:..]!!~enter 

ı. Hisı:e senetleri p8.ze.r değerinin değişm.esine neden o

lBn etkenler. Sözgelişi, birlikte yürütülen çevre 

:proı:rre.r,ıle.rıne. i lişkin psikolojik ve sosyo lo jik un s~\~·· 

ler, birleşilen işletnedeki yönetsel yotenekl&~~'~· 

let denetim.i ve yol göstericiliğin ( ]):evlet~. t~~~: 
ke.rsJ.lJ.ğ:ı. ye.pı lan işler ve devletin veretleri ve 'iı~y-;.t-
le.rı s:ı.nırlı:ı.rvıe..sı gibi.) p8.z8.rda. yol e.çt:ı.ğ:ı. ka.r:ı.ş:ı.k ... 

lıkl~.r,yı.:ı.t:ı.rır~cıl.::ırın enfl~.syon ve deflı:ı.syon :psikolo--

jisi. 

2. Birleşilmesi ye. d~ı. sı:ı.tın e.lınııJ.e.sl. dü~ünüten işl,etro.e-·' 

nin:· d iğer ı:ı.lrn.a.şık işletmelere göre; rı.) Sözkonl:ı.su endüş:b

rideki r:elişme, b) Yeni p:::ı.zı:ı.rlr:ı.ra. ve ko~ullare. uyunı 

gösterme, c) Ge lee ekteki. yeni ı:ı.lsnlara. tümüyle yöne-

lebi lr:ı.e 1 c1 )BirleR:-J.enin yr:ı. dcı. sı;ı.tın e.lnıcının ı:ı.lr:ıe.şıkle.rJ. 
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F.ı.çısınd.e.n yöneti~"r.t.in esnekliği, vbg. konul:::ı.rdeı. gösterebilc

ce&?:i bF.ı.sı:ı.rıyrı. i lişkin o lrı.sı lık. 

3. EkonoıJik kriz döner.J.lerindc, ye.tırrn.cı l::ırın pE.lrB.lırını 

işlotrielerd.en ÇGlco.olerinin nedenlerinden birisi de iş

letmeye ve yönetime keı.rşı duydılkls.rı zUvensizliktir. İş

te bir işletr.ıenin e-tkenliği öyle bir işlatrı:J.o ir.:w.jı ya.r::ı.t

mG.lıdır ki, ycı.tırır:ıcı 1F.ır pc:ı.rrı.ls.rını işletmeden çekroesin

ler. 

4. İşp:örend.on yo.rrırlfl.nrı:ı.rı., yön ot ir:ı.in bs.şrırısı, ürünler, -pa.

zeı.rla.r, birlef:?roe ler-sst ıneı.lms.lB,r-devir r:ıl~Jı;ılı::ı.r, 8Xf:l.ştır

ms. ve :ere list irıı.ıeetkin likleri, örrrütün sosyrı.l a.rn.8.şlc:ı.rı 

::ı.çısind.on iRletr:ı.enirı peleceğe iliskin plı:ınlcırının fi

ncı.ns8.l o lraB.ys.n yönleri. 

5. İşl etr:ıenj 1.1 sı..uvms c lduğu fin:.:ınsrıl t:.:ı.blolcı.rın y:.:ı.tırım kc;.;

r:::ı.rlcı.rındc:ı kullcınılcı.bilirliliği, bu t:.:ı.blolcı.rın içeriğ.i 

ve kalitesi. 

III. lŞGÖREl\ITJER VE İSÇ İ SE:NDİKAJ.ıARI 

A. İ.şr:ören Yönetir:ıi_PolitikrıV=ı.rı 

ı. İşgörenler brılcır::ı.ınde.n yönetim cı.rn.::ı.çls.r:ı. ve politika.ls

rı (Am.8ç ve :politikı:ı.lcır yrı.zılı ols.rcı.k beli.rtilmiş r:ıi? 

İş,'! ören lorin bun hırı Bn 1808. derecesi nedir? Ar.ıs.ç ve 

politikcı.lsrı yeniden p:özden geçirr:ıe ve dcğiştirrn.e 

islamleri nelerdir?). 

2. Politikeı.lsrın uygul::ı.rn.cı.yrı. konulmı:ı.sı (Yükürnli.f~" 
yerine f.Tet irilı:ı.emesi, tutarsız lıklt:ı;r 9 8.n l:J.şro.rı. ~ 

:;mllcı.rının f.lnlfl.şılm.e.m.a.sı e·ibi.). 

3. Sendiks.l8 . .r (Sendikı:ı.yı:ı. üye olr:ıcık zorunlu r:rud.ur? İşlet

menin işeören politikası sn.ls.şrrı.eı. görüşr:ıelerini ne 

yönde etl~ilemektedir? Send.ika. fa.a.liyetlerind.e i.t}let• 

r:.ıenin vrırlıklerı ve zsi:ıenın kullanılr:ıs.sı.nds.ki sınır-

lo.ndırr1cı.leır nelerd.ir?). 

4. İşr::ören güvenliği (BEı.şeırı değerler:wsi, yeniden yer-. 
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lestirr:ı.e 9 yr:ıkın•"'le. işler.ı1e•:ı.le:ri e.çısından politikclla.r). 

5. Ar'Jcıçls.rın ve politikrılr:ı.rın•belirlenr::ıesinde işgören

lerin rolü.. 

6. Otor::ı.::ı.syon planla.rı de. için de olr:ı.8-k üzere, plDnla

nı:ı.n i~ç i r~ereksinr:ıe lerine i lişkin i letü:ıim. 

B. Geçrni~ Deneyimler 

1. Ys.kın:J8. deneyimleri (Ye.kınm.ulsrın se.yısı ve niteli-

görüşmelerin :politilw.le.r ve uyg.uls.mr:ı.le,t' üzerindeki 

etkisi, vb~.). 

2. İ:şten kaçmcı., i~letme içinde fD.ka.t i:::;çinin ba.şınds. 

olna.ma., cı.r:ıırı ola.-r·a.k ha.sta.lık be.h.Bnesiyle işyerini 

terketrae, ça.lısımcı. düzeninin bozulme.sı, i ı:? i yr:ı.va.ş

le.tme. e;yler:ıleri vbf". iç in verilen ceza.le.r. 

3. İl:?gören görüşmelerinde, sendikB. görüşoelerinde!-' öne

ri lcre kB.rşı lık vernıede yönetir,Jin bcı.ı=rvurmuş olduğu 

ta.ktikler ~ esneklik ve rı.;yr:ı.ca.l iklçır. 

4. Yönetin, işgören ve sendik~1. üçlüsünün yrık:ı.nda.n. ilgi

lendiği ve özellikle işlctr:.ıenin sürekliliği; gelişı:ı e
si ve otoma.syonu üzerinde son derGee önemli bir etki

ye sa.hip ekonorJü;: ve sosyal unsurl.8.rın öğreni lmcsi .. 

ve iletişimi. 

5. Zorunlu olarcı.k geçici isten çıkEt.rrn8 (Te.ril-ıler, bö-

lürale-r:-, ne·" en ler, igletrJeye bcı.ğlı diğer iı?ycrlaf'~, 

ço.lıştırr:n:ı. cınlı:ı.şr:ı.rıle.rı,vbc-.). 

6. İr,·ten çıkerılr:ı.ı=ı.l8.:r' ve içi bırçı.k>J.81ar (Sc-ty:ı.sı ve ne

cı en ler i , v bp. • ) • 

7. İrıtcn {!.eçici o.yrı lnr:ı.l::ı:r· ve tçı.tiller (İr sınıfl8n

d.ırrcı.cı.sı9 -pro[r.r8.k uygu.lon:~.üe.r:ı. vbg. süreçl.erce belir

lenen.). 

8. İGin k8:psrı.r.1ı? ir.r~ücü ve se.yısı ve bile.~'inıi 1 disi-plin 

inleruleri 9 8.ktE1.rır.1lcı.r ve yi.5.kse1tir:ıler, i') str:ındrırt

lE~-rı, ba.Po.r:ı. de,Q:erlenesi i0ler:ıleri ve f8.8.1 iyet s:ı.nır

lcı.rJ8l:::ı.rının nitelif:Ş:i ve bunl8rııı sr:ı:ptr::ınr.u:ısındcı i0-

1 

~ 
1 

.. 
. ~ ... 
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:rr.ören kr:.ltı lr:ıo.sı, 

9. İf,llct,..~wnin bö lp:esc l yen kuruluslcırınd.8., ikincil r:ın-

lr• nrwlc~rd.G. 9 i~e e lrrı}.ı.lo:rd.r:ı.? · den et j_r-ıd.e, bütç cl erin sap·~ 

tcınra9sınd r:ı. ve diğ or yönetsel eylenılerde işeören k8.-

tılın8sı. 

lO. İ? b8nındcı eğitir:ı, yijksaltir:1 ve yeniden eğitim prcg

r::ı.i:1l8.rı. 

11. iı:ı e·üvenliği ( \ic;.ııı::ım8 yerlerindeki p-üvenlik.). 

12. İrye cı.lm.ı:ı? eğitirrı, denetim., ir-:- güvenliği, rı:ı.heıtlık, 

tı:ı.z.r::ı.ine.t, fB.brik::ı., d eoiTbı:ı:; ve işt~n tatmin c lr::w. duy

e:usunu etkileyen dj_ğer etkenler a.tr-ınındcı.ı!i buluı:,ılcır. 

13. Ödvllendi.rr,'le (Otııırl8.ndı.rrae.) türleri ve uy{!'Ultı.q;::ılcı.rı. 

14. Fe.8.liyet veri lerinin ve bütçelerinin işgörenlere ve 

send.ika lc:ır::. ı1le.şıla.bi lirliliği (Üret in veri leri, do

lr.ı.ysız ürün nc:liyetleri~ dcı.ğıtFJ giderleri, ı:renel gi

derler9 ver,r.:iler~ k8.rlo.r,vb(".). 

15. Ekcnor:ı.ik brı.kıı-::ı.dan güçsüz kcılr:ıış ve iyi 1ry koşıı.ll~.rı 

bu lcı.ro8.mıı:; kir.ıselerin ise cı.lınr:ı~.lerl. ve eğit irni prog

:r:::ı•3l8.rı. 

16. İş,ırörenler ve send.ikt:ı.l~.r ~-çısınd~.n yönetimin göst:e~ 

a iği do.vrcııış biçimi, onl.ayl.~ ve iletişim k~n~(1.l3:r~ •. 

c. Ücretler 
.. · ... ' 

le Tür,ı i? sınıfla:rı için beı.r.ılD.r,_Jc;ı. ücretleri ve t:§:~inı;f't 

plcn lEı.rinın n it el i.ğ i ... 
' 

2. İşletr:ıelerin verdikle:ri ilcretleri toptu~.e., ~!plere 

ve böl{~;ed.oki d.iğer iı:?lctrJelere göre k('l.rşıle.ştırebi.lir 

ra.ke.r.:ıl8rl8. keırşılo.ştırm.v .• 

3. Üc.retlerin mesleğe, keı.d.:ı.n-erkek d-urur:ııı.neı., vard.iya ve 

hizmetlerin genişliğine göre do.ğ:ı.lım.l.. 

4. Fazla. çe.lı~m.ı::ı. prir:li, ikro.miyeler ve k~.ra. kcı.tılmcı. da. 

içinde olme.k üzere 7 özendirici diğer tı:ı.zı:ı.ina.t plan-

lt'rı. 

5. Ye.şe.r,ıa. ma.liyetlerindeki art.:ı.~leı.r, U.cret a.rt:ı~la.rı 

plenlı.=ı.rı, ba.ı:?arıyt:ı. göre ücretler.ıe plt:ın la.rJ., bs.şe..rı 



için ücret cırtıRlrırı ~ ücret ve sosycı.l ycı.rd:ı.r;).lcırcı. ili ş

kin PörüRme i0lemleri. 

6. V::ı.rdiyEı veri leri c~olr::ıc VG gi tm.c z~.mı:ın:ı..? bekın ve ona.

rıı:ı vcı.rdiycı.lorının zc:ı.rJenlD.mcısı, vnrdiy[t. he.zl.rlıkls.rı 
... 

ve vcı.rd.iy<:ı. f.~.rklı lıklcı.r:ı..). 

7. Riskli· gö_rov ve. özel tD.zmino.tl:ı. etiğer i0ller. 

8. Sic:ortn progr8nlcırı, em.eklilik, yemek servisi, iş 

giysisi~ sendilw. öoentileri vb,ıı:. için kesintiler. 

9 .. Değü:ıen bozuk 1-ıcı.vo. koı::vllt:ı.r:ı. ve diğer Eı.kr:ıcı.lrı.r sU~esin

d e öd. en en ücret ler. 

10. :projelerin te>.ı":lsnlrınnf!.sı (Örneğin scı.vıJnmı:ı. o.\cınındCl. 

çnlışfln ir:ı-çi ler gibi.) , otorıosyon v~ diğe:r bj.ç irJtcr

d e işlerin sonf!. err,wsi durtıı-ale.rınd.s. ytı.pı1.s.co.k te.oı.

'l'J.in8.t ödemeleri ve yeniden eğitil'l ve yerte~tirme ko

nusund.e.ki yüküo.lü lükler. 

D. Sos_y.2;_l lı:ı.rd.ırıl~~ 

ı. İş le doğrvdcın iliski li u.nsurlF.J.r~ 

Telefon ücretleri 

Arcı.bs. kullı:mır:.ıı 

Temizlen~e zcınenı 

Elbiseleri değiı]tirl'1.c zeı.r:ı.cını 

Kcıhve ve ÇEI-Y ücreti 

Ycı~-ısra ns.liyetleri ikrı:ı.rJiyeleri 

Ölül"::· yı:ı.rdır:ıları 

Sa.'bs.lı çok erken kelkrw. öd.entisi 

Ai le yrı.rd ımlo.rı 

Tcı.tiller 

Sı:ı.ı::ı.t sınırlı:ı.rı 

Konut st:tfğlfl.nrıcı.sı 

Jüri [!.örevi ödentisi 

İşten zorunlv olcırfl.k geçici çık:::ı.rr1s. ödentisi 

Hs.stcı.l ık yüzünelen i.sı·ten cı.yrı 1.r:rn 

Akt'8.bı:ı.nın yüzünden işten G.yrı l~D-



Yrıkınr:ıcı.lr:ı.r yüzünden i"ten ı::ı.yrı lrı8lrı.r 

Toplu po.zcırlık r~öTÜGr:J.Oleri. ioi.n işten c:ı.yrılr:ı.sı. . . 

S eç i.r'l i.ç in iflt cm B.yrl. lr:Jc.ı 

Kito.plığın kvllsnırn 

Riskli yr: d:::ı. yc.ılnız bDGıncı. c:örev ödontisi 

Yercı.ek ps.r8.sı 

So~ll.k ~izsetleri 

Askeri 11 izmete n: eç i~ ikr:::ı.r.:ıiye leri 

T8.yin :o.: iderleri ödontisi 

FBbrik8 içinde t8şına ödentisi 

D in lonne o d <::ı.lfl.rı 

Od8 ve pcınsiyon ycırdırtı.1.8.rı 

Giiven lik el b is e ler i ve ::ı.r8:ç lcı:rı 

İAten çıkc.ır8B ödentisi 

Vrı.rd iy8 oyrıc8l ıklc.ırı 

Destekle8e ödentisi 

Ars.ç ku llcınırıı 

Tekno lo ,j iye uyr1e:ı. ödent isi 

Sey8.h::ıt örJcntisi 

İP elbi~esi ycırdı~ları 

İssizlik si~ort~sı 

Yılık iziıı.lcr 

2. Seı.p:lı~;ın korunnı:ı.sı 

D i~ b8kırn 

Sakatlık sisort~sı 

S8K1ık si~ort~sı 

Hc.ıst::::ıne liizıryetlori 

HB.stı:ı.lık si,::ı:ortı.ı.sı 

Ycı P8n si.p:ort:.::.sı 
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S.'3.ğlık kontrolleri 

GHz b8kı~ı hiznotleri ' 

Fı;ı.brH::::.dr:ı. hcın?i.rolik hizrJctlori 

Ha.fif h.cı.str:ılıklB.r sig-orteı.sı 

Hofif h8.sto.lıklB.rrı. i lü=ıldn y8rdıoltı.:r 

H8.fi:f h8.St8.lıklo.r yüzünden i~i bırı;ı.lr.,1;;ı. 

1\.ne liy2.t 

Geçici sokotlık sigortası 

Z iyo.retç i hernı::ıire h.izmot leri 

İRÇ i t[ı.zrrdn:;:ı.tı c:•orkr:ı.en' s CorJ-penscıtion) 

3. YaRlılık ve E~eklilik 

Ertelen~iş ~elirler pl8nı 

Yı;ışlı lık yf:l.rd.ır:ıı 

Yaslılık deınıam8nlıBı 

Özel er:wklilik plsnl8T1 

DinlcnrJ.e (huzur) evleri 

Emekli lik dnnışı~wn lığı 

Pı;ı.y sonedi scı.hipliği plonlB.rı 

4. J3ireyso l To.ııı tn.cı. 9 KEı.tı ln.cı. ve Güd.ülerJ.o 

Evli lik yıldönünü D.rı~:ı8ğ8n lrı-rı 

Spo~tif faaliyetler 

V t 1 "k . l • ..:~.8. J. no. L rgro.ı;ye erı 

~üzellik ~izDetleri 

Kofetcryo. 

Kcıntin 

1\.r[l.brı yılccı.rno. 'hizr:1etleri 

Çekici lik olrı.üu 

Yılbt=ı.~ı ikroniye leri 

D8nl';licl.Dnlık 

Kredi birliği 

İşp:ören1ore inCiirir:ı.li ss.tışlc:ı,r 

Eğit in yord ı.:-·J lerı 



1 

.... ·. 

Finruıscı.l öğütler 

Xiyecek 1-ıizr::ıeti 

Ev .f.i.rl.Bnsr:ıcın ı 

Gelir vergisi ycı.rdir:ıı 

Di l,gi tEıht8.l8.rı 

Yıkı:vcıcı. 1-ıiznetlcri 

Y:::ı.se.l yEı.rdıro 

Hiz•·Jetin genişliği 

Kredi derneği 

İ? yerinde Dfizik 

PEJ.rk rı.lanı 

Eğln.nco -pr:ı.rti leri ve pilrnikler 

K::-: li tc ikrf.'l.rüye leri 

Ye.rf.'l.tı lı cık ikra.r::ı.iye leri 

Trı.s8.rruf bonosu yrı.rdıi'J.ı 

GUvenlik elbiseleri 

IlurslEJ.r 

Görü~leriı1 bildiri lı1esi ödülleri 

TEı.lrrJ sporlrı.rı 

Tt:ı.SB.rrl~f plenlcı.rı 

Ultı.şır:ı. ye,rdı!'lle.rl. 

YJ.l -sonu ikre.r:ı.iyeleri 

IV. SATICILAR 

!ı.. Öd.eneleri; Etki,;l.eyep D.ole.ysız Etl'lcnle.r 
. 4 

ı. Çe.lıf?rıe. serr1cı.yesi va. kredi ler 

2 • Öder:1e uy{!ulcı.ncı.le.rı 

; ı 

.. - .. ·· 

3. A leı.ce.k-borç konusuna e.ki uyuşr::ıcı.ztl.kle.rın tekre.:r sa.yıs:ı. 

B. Diğerlor,i 

ı. En son r:1cı.l için beklenen iste•Jin büyüklüğti., ze.r:ı.snlo.ma.

sı ve deği?ebilirliliği 

2. Ürün ke.rrJ.e.sı ve stok po li tikeıla.rı 

· .. 
~- ~. 

.. ~----.... 
......... , 
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3. Denctlcı;_ıe -politilw.lcı.rı. 

4. Ürünlerin kulle.:rn lr:ıı:ısınıita.ki teknik irypören yeterliliği. 

5. Borç r:ınlo.;:r.w.z1.ıklcı.rı ve düzeltr,ıolerdelci tekrsr sı::ı.yısı. 

6. Yeni r:ı.t?.l ve yeni kullE~.nın o.lç:ınlt3.rıns. ilişkin. bulusıla.r. 

7. Pcı.zElr d:nrur:mnun korunrı.bil.r::ıesi yr:ı. aı:ı. genişlctilebilnesi. 

8. Uzun c1.öner:ı f':'eli:;ır:ıe :pl2.nlo.rı. 

9. İsçilerle s::ı.ğlı:ını::ı.:n Dnlı::ı.şr.:ı.e. kr:ı.yıtlı;ı.rı, grevlerin ve 

cın le.sr:ı.az lıklorın tek:r8.r so.yısı. 

lO. SEltın 8.lr:w. uygulc:ı~w.lerı ve srı.tın B.lmo. işp:ören lerin

deki p lon le.nen değişiklikler ve/ ve ye. ıwr.!:ulen.a.lsr:ı.. 

V. RAKİPLER 

A. ~sı::ı. Döner:ı Etkenler 

ı. Yeni fcı.brikB.ler, depolar~ inıtiye.zle.:r, hiznet r:ıerkezleri, 

gçı.r[lntiler. vbg.de içinde olr:w.k üzere 9 ürotil:ldeki ve da.

ğıtırJd.eki yeni buluşla.r. 

2. Re:k18r:ı -pro(?:re.rnlcı.rı. 

3. Jilol fiyo.tle.r.ıc;ı. ve h iz net d eğişiklikleri. 

4. Üst ;yönetin de içinde ol.rJcı.k 'Lizere, iş[!ören değişiklikleri. 

5. Askıdn ke.lo.n ke:ı::-e.rlar 1 grevler ve işletı~1e eyleralerini 

Dksntrı.bi lecek diğer etkenler. 

6. Iüı.li te kontrolu , toslir:ı ve Jıizr:ı.et gü.venirliliği. 

B. Uzun Dönem Etkenler 
. r' 

ı. PD.za..rd:.:ı. krılmı:t. gücü~ d-'dzen li o18..rcı.k sunulan m.rı.llcırl.n 

so.yısı? yeni bo.şlıkl8.r 1 eld.e tntulcın pı:ı.zarın yü.zdesi •. 

2. Teknik i~~örcn yetcrlilikleri. 

3. Jılı:ı.ll:::ırde. ve po.zcırl::ı.rıfl. yöntero.lerinde buluf? y8.pcı.bilme ye

teneği. 

4. Yeni rn:.;ı.l ge liştirr:.ı.e yönter:ıleri ve a..r8.ç lR'!:'dcın SF.l.ğlan~ 

p:etiri (Olc:ı.sı ölçüler: yen i ~ü:ı.c:ı.ların scı.yısı, ilgili 

:prı.zı:ırın doyur::~u vbg.). 

5. Uzun döner:ı p;e lişr:ıe plrın lcı.rı. 

6. Özgüven, ilgililik, verinli lik, U stün bçı.f]o.rı ve istekli 

• 
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drı~.n~~lor~n aa.ğlonEl.bilmee-i e.çı.şı.ndan. yönetir~lin ~ücü. 

VI. TÜ:::~TİCİLER VE ARACII,AR 

A- Duncr.ın ve PJ.ıillips ( 1941) r:ı.:::ı.lo.rın se..tın a.lJ.nr:J.s.lD.r:ı.ndrı.ki 

güdüleri s.ro.{sıdeki r_z:ibi sırs.lon.ıştl.r (So.tın o.lr:J.s. tipine 

göre): 

l. Ağl.r Sono.yi Hcı.kincsi 

Ürüne ilit?kin güdüler 

Ekonomik 

Verirllilik 

Güvenirlil.ik 

Ze.r:wn ve iş~ücti ta.se.rrıtfu 

D e.ysn ık ll.l ık 

Se..tıcı ile ilgi li güdtiler 

Sc:1.tıcıyv. duyulcın güven 

Ss.tıcl.ye. ula.şJ.la.bi.lirlilik 

Her koşul 8.1 tındel sürekli sunurJ. 

Düşük fiye.tlçı.r 

Ürünün ivedi ve {:üvenilir teslimi 

2 • Me.r.n.ı l ve Arrı. Mı:ı.tlo.r 

Ürünle ilgili güdüler 

Doğru kalite 

G-üvenirtilik 

Birl:ik 

Ekononik 

De.ya.nl.~llll.k 

Sa.tıcl. i \e ilgili giidiJler 

Sat1c1y~ duyulan güven 

Her koşul a.l tl.nde. sıı.nur:ı 

Sat:t.cl.yı:ı. t'tle.şcı.bilirlilik 

Düşük.fiyrı.tlro:-

Ü.rünün ivedi ve güvenilir testimi 

B. 1'i..ike.tici Ra.pox:le.rı (örnektir) 
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l. a·e:nc1. ol.cı.re.k t:ıt'.lJ.n f±ycı.~:ı.- r.ıe.l ia'benen :f'iy~teı. değer 1"11? 

2. Uygunluk- Bir nf'ı.l Ç8.lııy1cı.yı kol8.yloştırıyor r:m? Yok

S8. yeni çrı.lışrn.::ü8r {~erektiriyor T'1U? 

3. Htkiler- Ürünün yc.=ın etkileri v:;ır rudır? 

4. Hiz8et etDe iT'1ajı. 

5. G::ıren t i ler. 

6. Dc:ı.ye.nıklılık 

7. Yeniler:ıe po,L'çe.lcırının elde edilbi tirti liği. 

8. Eczr.ı. ve yiyecek ürünlerinin bile şini. 

9. TorJizleınG ve bs.kırl için g.:,rekli giderler. 

lO. So.ğhı.r:ılık. 

ll. KullonırJ ko la.ylığ·ı. 

12. Sc:ı.tın a.ln.e., kullonır:1 eklentilerinin kulltınılrı.bilir

li U.ği. 

C "·r ı a·· lil Al 1!1f d· ı · • Lora. ı v.ven. c ve ıcının ıue~un· E ı ra.esı 

ı·. ne.lın bileşirJin e.ğırlık 1 h.t:ı.cir.ı D.çısındeın otiketlen-

r:ı.esi. 

2. KD.li te birliğ. 

3· Güvenlik testleri: Söz[~elişi, eczcı. rıo.llDrl.nın. YDJ..1 

etkilerinin olup olrJ.cı.C!ığının önceden test edil:':ı.es~, · 

4. İleri sürülen görüşlerin dökür:rLi ·de için de olr:ı.s.k 

üzere, ı:loğrn ve ~:rerçekçi reklr-ı.r.ı y::ı.pı:ı.cı .• 

5. P8.zr:ı.rlD.ra.o.nın r:loral boyutları. 

6. Fiye.tle.r:ıı:ı.dcı. hcı.kkD.niyet: Sözgolişi, r:ıe.liyct fe.rklDrı• 
.. 

nın olrne.dığı r:w.llo.rdo. fiy:=ı.t frı.rklıle.ştırr.w.sından 

keçınrJ.:=ı .• 

7. İı:ı.de 1 değiştirne ve ga.rrınti uyc;ulo.::ı.ı:üo.rı. 

8. Ye.n lı ş duyr:ulrı.rın ve beklentilerin ysx•s.tılr18.sındr:ın 

kEı.çınılr:ıı:ı.sı. Söz{reliı::ıi, yG.rı:ı.rlılığı tD.rtışılB.n bir

tı:ıkır:ı i..irUn ler le ltcı.st?.lrırın, çocu.klr:ı,L'ın ve y8.şlıl8.-

rın sör:ıürü1:-:ı.esinden k8.çınr:ı.:.:ı .• 

9. i}ecih"TJcler (Sırrı. veri l•;ı.esi,teslindeki f!GCikr:ı.eler vbg.). 
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10. Scı.tış,teslir.ı ve hiz.rJct if:v:;örenleri (incelik, etkenlik; 

p:üç, cın lsyış vbr.::.). 

VII. TOPLID/I (KAI/ill) 

A. Doğ:;~.l Çevre 

ı. Iü:ynrıkls.rın (r:ıf'l.denler,köt.ıür,su,d.er:ı.ir,petrol vbg.) tü

ketio.i ve doğa.l çevreden o.a.ds.n çıko.rılro.s.sının otki:

leri(yo.rüstü su çuku.rlf'l.rı, toprD.k ka.yrJa.sı vbr..:.). 

2. Artıklv.rın s.tı lr,ınsı 1 türlü tipteki su kirleti lmesinin 

r.ıiktr::ı_ı:·ı 9 r:üze l nrnzsrs.lı yerlerin bozulr:ırısı, sı..ı. gölet

leri vbg. 

3. Hcı.v?.. kit'li liğinin yo[~ım.luğu. 

4. Kir:tyos8l m8d.dolerin. kı.ıll8.nın r::ıiktD.rı. 

5. FrıbrikEı.l8.r 9 d.epolor 1 febrikEı bcıct:ı.lı:ırı, der:ı.i1. .. yollcırır 

ko-r8.yollerı~ p:öze hoq ···örünr.wycn konutlo.r vbp.:. yü-

zUnden ıcır:ı.nz0.rrılPrın bozı.üı~ıosı. 

6. Fiziksel zcı.rcı.rın riskleri s.rttır:";"..B.sı. Sözge1.1ı:;f.li kı

yıdo.ki bir -petrol deposunun petrol dökülr:ıesi riski, 

nükleer on er ,i i sontro.lının ro.d.ye.syon y8.yn8: riski ve 

potrol? kiçıyD. rıro.ç-0ereç leri trı ı:,ııyo.n tr.ınkl~öt.rın ysn

:o:ın ve pr::ı.t 1 c:u::ı.c-ı riskleri vrı.rdır. 

7. İşlet:-:ıe eyler:ılorinin do l8.ylı etkileri. Söz,~eliryi, ge

ni >;ı bir fcı.brikgnın bir ycrleşir:ı. r:ı.erkezine k8ydırılr:ıı;ı.

sı1 or8.dn. rırtE~n otoDobillor ve diğer yoğun trcı.fik 

yüzündon h::ı.vrı. kirlcnı:ı.esinin 8.rtr.:u:ı.sını;ı. neden olur. 

8. Doğe.l çevreye yr:ı.pı len y::ır::ı.rle.r. Sözr:elişi, keros

teci lik için geniş e.rc:ı.zilcrin B.lıkonulr:'lrısı 1 oro.zi

nin ve kereste kı.ıll::ı.nınının Clrıhe. fo.zle. boyut18.rdo.ki 

diF.er bozulı:ıçı.lcırını önleyobi lir. Aynı zDr:-.ı.ondcı. 1 iş

letr:ıo lGr orr.:ırınl::ı.rı yr:mgıncı. k::ır~ı ltcru.yD.bilirler. 

B. .!_o:elurl 

ı. Iüı.royolle.rı, okı.ül::ı.:r, Eığloncc, kent t:ıizrwtlefi, top

lu. t::ı~ıt:ıB.cı lık~ s~ı.ğlık hj.zrıet 1 eri vbg. iç in destcğin 
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ve istenin dole.ysız ve dola.ylı etkileri. 

2. Pert:'.kende ticı::ı.ret, konukl8r.:ı.cı. ı::::ereksinim.leri, tfl.ŞJ.nr::ıa.z 

'1allorın. g~rçek değeri, nıesleki lıizr:wtler, brınkcı. hese.p

lo.rı vbc. üzerlerindeki dols.ysız ve dola.ylı etki leri.· 

3. Toplo.:-1 ta.zrJ.in8tın ıı.yg1ınluğu ve kr:ırt'lrlı istihd.B.ı"ll ... Söz.e;e

lişi, r:.ı.evsin.lik işsizlik ve ho.stalıklar yüzünd.en uygun

suz ü:ıi bırs.kmı::ı.lo.r, ss.ğlık ve ycıs:Eı.ı;ı sigortt'llorı ~ işgö

renlcr üzerinde sık ols.rok gü.çlükl.er yo.rf:l.tan er~Jeklilik 

progro.r:ılEı.rı, eski isgt;renler ve devletin refo.h -progra.r:ı-

l~:ı.rı. 

4. Gi..irtiltü, ışık ve :;:ı.fişler:Je suretiyle rekls.r.ıın noclen ol

duğu ki.rlenr:ıe. 

5. Suç eyler.üeri üzerindeki etki. Sözgeliş i, bir fr.ı.brik8.n1n 

çok küçük bir kırsrıl tol;)b.ıluğun içinde yo.pı lrnı.sı ço-

ct'k suç lulcır:ı.n s.rtn.o.sını;ı. neden o lr::ı.bilir. 

6. KüttiJrel etki. Sö~gelişi. iştetr:ıeler sontıı:tq., .ıu:i.i:e:ige; 
.. -

ptı.rklsrrı., ki t::ı.pll.klr.ı.rcı. ve tiya.trolt'.ra, ba.s:ı.n .. progra.rJ

lcı.rına. bü~rUk ka.tkl.lardı:ı. b'ulı.:ı.na.biü.rl.er. 

7. Trafik, resta.urrıntla.r, br:ı.rl..ar~ p8.rk yerleri, çöp , iş-

1-:ıanları vbg. üzcrlerina.eki e-t:.ki. 

8. Yuk~rıds (A) bölümünde belirlendiği g1bi do~al çevre · 

etkilerinden gelen ve gelebilecek y~r~rl~r ve z~rarl~r. 

9. Yetersiz f~.brika. ve Urün (W.venliği.nin etkilc:t"i•, Sö~

r:elişi, n~.d.en it!!letflelerindeki k~.zt;ı.lt\%' ve otcnıobil gü

venliğinin u~r~.d.ığ:ı yetersizlikler. 

10. Do ls.ysı.z ko.nıt y['lrar,_ iç in y-üklenilen sosy8.1 programlo.r. 

Sözgelişi,kreşler, sakstls.r, iyi iş koşulları bulo.li.la.r.tl.Ş 

ve ekonomik bttkıro.dsn ~çsüz ks.l~.ı.ş kiı~1selerin işe alın

r:ıv.la.rıncı. ilişkin progra.I'Jls.r, e€;itir:ı ve st~.j pro{!rarlları, 

ktiçük işletr;ıelere düı:·iJk mı:.ttiyetti krediler, eşit işe · · 

E!.lm~ fırso.tla.r::ı., genç ve orta. y~.şl.n:ı. geçmiş kiı:tselerin 

işe e.lınr~ıo.ls.rl., reb.a.bilitr:ı.syon·'r.ıerkezleri vbg. 

1 t. Deneysel o.ı':ı.sçlnr için yükleni l. en sosycı.l progxas.r:ıls.r. 
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Göoz.r:oliş:i. 1 "bcpl.nnf!::ı do.hq yüksek bi.r Ytı~O.i~1 kı=.ıliteş_i içLn 

dtizenlen~iş deneysel 'islctr::ıc köyleri'. 

12. Y8.~o.r:ı:ı.n gelü;ır1esi j_ç in ı:ı.ro.ştırr:ıı:ı. ve r:o liçtirr1e proere.~ · 

lorı. Söz.r:cliGi, r-~cliı:;ıtiriln.üı ürtinlor 1 . dı:-:ğıtır:ı, 1-ıi"Z

r-.1otler vbg. 

13. Yrı.s8l olr:ı.e,Yı:ın yr.J do. insoncı l olr:ı.Byc.ı.n if?letr:ı.e uygulB.r.J.::ıl~rı .. 

Sözr.elir;ıi, yE:ınlış ürtin etiketler:ı.esi 9 rükroplu eczı:ı. ve yi

yecek tirünlerinin sı:ı.tı l:-:ı8.sı, tokelci fiyB.tL::ıJJ.8 politi

kcı.oı izlenrJ.esi, yB.lnız kô:rlılığın dtişünülr.ı.esi, rüs;ıvot

lor, kı..ışkulu he.sın politik8sı izlenoesi ve birto.lar:ı. r::ıe.-

nevrB.lı:ırdo. bulumür,1c.ı.sı, vergi kD.çı rı lnnsı, to-phır.:ı.un bi-

raylerinin hBklcı..rınB. ve öze:ürlüklerine sr=wr-ı duyulr:u;ı.-

r:ı.s.sı vbg:. 

14. Kültürel ttcğerlcre ters düşen reklo.r:ı yopr:ı.s ve r-oçici 

istekler yoratr:ı.a. 

15. İRletr:ı.e eyler:ı.lerinin onflc.ı.syon ve ekonor:ı.ik kı:ı.rcırlı lık 

üzerindeki etkisi. 

16. Tcplu.r:ı.doki uzvn döncr::1 sorv.nla.rın çözüi"1Ü. içL"'l yürtitülen 

cı.rcı. Rt ır:-.ı.c.ı.l8.rın d o st ek l enr1e s i. S öz{~ el i ı; i, ni..i fus p çı.t lo.ras.s ı 1 

enerji krizleri, yiyecek yetersizlikleri vbg. konulD.rdcı. 

yürüttilan ı:ı.r::ıştırnc:üı:ı.rın d.estcklenrn.esi. 

17. Tcpll)'Jdo iletüıir1 boğlrırını geliştirr.ıe ve dah.s. iyi bil

~ili kılın;·_ı.ı? bir topl'tm.o .. sohip olı-:ı.8k için dolrwsız ve 

d. o le.ylı ç.cıbe lcı.r. Sözgo lişi, okullrı.rdo., ünivers it c lerde, 

rcı.dyodo. 1 telovizyondo, ticPret :fU.8.rl:::ı.rındB, dinsel ku

ruluqlt:\Tdo vbr. 'de işlctoenin ı.ızrJanlD.rı tc::ı.rr:ıfın<lon d.U.zen

lenen t8.rtıı:?rto.lcı.r ve t8nı tır.ı.lrı.r • .Aynı z8.r.Jendf1. ör(!Utler 

işletme dıı.;:ıındı::1.11 o.rcı.F)tırrı.cı. grıYplr:.rı ilc işbirliği ys.

p:::ırrık bu. tUr ı<:ı:irişinle.rde blllvno.bilirler. 

KAYllAK: Robert E.SENSEN, Ph8ntrı.sr:ıcı.aoric Account inp:: Rese:8.rch. 8.nd 
Ana.lys i,s of Econ.s;r~ı.ic 1 So c ia.l c:ınd. J!!nvironıu.c:mtF.tl Irı.peı.ct .. o:ı:,: 
.9 crporr:ı.t c Bı.ı. s in o s s, Ar:ı. eric 2.n Ac c c un t in{!. As s o c icı.t i on, F l or id. e., 
l976,s.l97-207. 
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AliTG~T E'ORI:IU 

Soruhı.rcı. covs-p verenlerin kir:ıliklcri ve isletr::ı.ele.rin o.d lr:ır:ı. 

y::;.zJ.lrJ.rıycı.cı;ı.ktır. Sorı..ılo,rı covo-plonrlırırken, r:orekli zördüğünüz 

yerlere diJF!ünco leriniz i ve yorurJ.l8.rınızı lütfen ekleyin iz. 

l. İ$letr-ı.enin yönetir:ı kı.~rulu. üyeleri yo. do. yüksek yönetininde 

bulunr.ın yönetici leri 1-u:ı.lih.P-.zırds.ki sosycı.l sorur:ılnlı..ı.kl8rınızın (x) 

oor-ttırı 1ncısını düsünr.ıekte r.üdirler? 

EVET ..... .. H.li.YIR •••••• 

:Bğer cevabınız "EVET" ise, s.şı;ı.ğıı:lcı.kilerdon h8n((i leri bund.s. 

etkill oldu? 

o .• Got ir ilen yo.sol önlerller 

b. İ~letroedeki i~rörenlcrin k~~isel elo0tirileri 

c. İı:?c:öron [:rup yr:ı. d8. sono.ikslorının eleştirileri 

d.. J.Iü8torilorin olof1tirilcri 

e. Çevre uzrJonlcı.rı vo tüketici clern•:;klo.rinin 

eleştiri lori 

f. İı;letr.wnin içinde fr:ı.r:ı.liyette bulund.u.ğu. çevre 

halkınd8n ~elen olostiriler 

f!.• İsletne yöneticilerinin kendi kişisel eles

tirileri 

h.. İşlotr:ı.cmin brıF;lı oldıJğn 0.iğer işlet'Jelerden 

r-ol on yönl onO. irr:-.. c ı or 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

. . . . . . . 

....... -

. . . . . . . 

• • • • • • • 

i. Diğerleri (1\.yrJ.ntı lı bi lpi veriniz) . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(x) "sosyrı.l SoruTJ.lulvklrı.r" deyirji, herh.rınp.i bir i::==ıletncnin top bm. 
üzerincıeki tün otkileri ilc ile:ili bir oyl6;:ıi anlo.tr:ı.o.k için 
kullonı lr.:J.rı.ktedır. TI::ı.Rko. bir Cloyinle, rtonif.ı teba.nlı sosy81 ······i. 

soru.nlorın çözü•-:ıünde 9 i~lctr.ıonin c:östorocot~i ı:ı.ktif role iliş
kin bir ;yi.Jkür:ı.lülük işlet:-ı.enin sosyı;ı.l. sorur.üuluğunu ifo.CI e eder. 
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2. İşlctr::ıe ~irı.di rıseı.f-ıd ~:ı.ki lerdon h.ı:ıne:i lerine d.e.hrı. çok öneı~ı 

.;crr:ıc&~ed. if? 

lı. İşgörenlor (İ~çi vo r:ı.er:ı:ur) ile ilr:ili ola.re.k: 

rı.. l$ten rı.rttırr.ı.ok ve orun lf.ı.rdv. yüksol tir:1 (terfi) 
1) 

potı::ınsiyeli y::ırcı.tn8.k için bcı.şvurulo.n cği tirJ. 

prcr:rrırılı:ırı 

b. DohC~. @venli.kli ve dB.h.r-ı h.cf? çı:üışr:ı.::ı koqul

lı:ı.rının se.ğlo.nr:ı.e.sı 

c. Ekonor1ik brkıDdrı.n f-Üçsüz olı:ı.n kirJse ler i le 

ke.dın işı:_ı:ören ler in ise s.lınr.ırı.l::ırı ve yük-

seltiD koleylıklerı 

d. Alkol ve benzeri gibi kötü e.lısksnlıklı:ı.rı 

o len isgörenlere btın lerden vf'l:zgeç irr:ıe 

•••••• 

·····-

....... 

konusu.nd8. y8.pılsn yard.ır:ı.lB.r •••••• 

e. Diğerleri (Ayrıntılı bilp:i veriniz) •••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . 
J3. Çevre lı.olkı i le i li9ldlerle il:-:ı:ili o lrı.ro.k: 

cı .• Eği tin, SB.ğlık ve kül tiirel ö.rgütlere 

beğırylar ve yardıDler 

b. İı:;:letı~ıed8 çrı.lıı:;ı::ın işeörenlere bu tür ör:7:üt

lerin faD.liyetlerine ke.tılr:ı.a.lnrını sa.ğl::ı.ye.c8.k 

zı.:ı.r:1r-ının verilnesi 

c. Çevre ht:ı.lkının sosyo.l ve kül tiirel fe.a.li

yetlerdc işletrJ.enin cıx•a.ç ve gereçlerini 

kutlrı.nnglB.rıne. izin verilr:ıcsi 

d. İı-ıletr:ıeçle yr:ız cı.yls.rınd8. öğrcnc ilere çı:ı.lır)r.'rı. 

ol8.nrıklo.rının vcrilraesi 

........... 

•••••• 

••••••• 

······-
e. Diğerleri (Ayrıntılı bilgi veriniz) • •••••••••••••• ••• 

. . . . . . ' ................................................... . 
e. Doğcı.l çevre ile ilgili olB.rs.k: 

e .• Hs.vcı. ve su kirlonnesini önlenek 

b. K~.ğı t ve ı:ı.t.ıbcı.lB.j gereçleri gibi r:w.ddelerin 

toplcınıp 9 yeniden lmllenılDo.sı 

• • • • • • • 

••••••• 
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c. Enerji tcı.sr:ı.rru:fı.mEl k:.:dkı • • • • • • • 
d. Çovronl.n don::ı.l :~:U3elliğinjn korunr.u:ı.sını:ı krı.-tkı ••••••• 

o. Duv~r nfişlenosi yoluylcı yo~ılcın rekl~mdon 

lwç ını lıJ::ı.sı ••••••• 

f. Diğerleri (Ayrıntılı bi.lpi. veri.niz) • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
D. Ür et ilen ;~w.llo. i 1 rı:i li o lrırE~.k : 

r:ı. J.\blorın ve Yıi.zı~wtlcrin kE~.li tes i ve 

n:Uvcnirli 1 iği 

~J. Etikctlcr.1enin bUtUnlüğü ve dol~;ruluğu 

c. Yeni r:cırrın.ti ler 

d. Fo.l::.ı. vo t-ıiznetc ilir:ıkin tüketicilot'den rı:elen 

yrı.kın•~:?ılçırrı rınınd::ı cevep veri lrıesi 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

• • • • • • • 
c. Diğerleri (Ayrıntılı bi lgi veriniz) • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
E. ~enel olerBk : 

rı .• SosyDl 'ilrd c:ı.lcı.nlrı.rı do. içinöe olr1cı.k üzere, 

i~lctrıonin a.r::ıcı.çl8 . .rının rı.çıklrınr:ırısı 

b. Ekcno:-ıik bcı.şcı.rının y:::ı.nıncl~l, sosy0l b8ı;::rırının 

ıJ.ı::t sisterıli bj.r biçiı·)CJO doğe.rl0meyi yerine 

• • • • • • • 

g:etirecck • sosyr.ıl d.enetir::t' in yürütülı:ı.esi ••••••• 

c. Diğerleri (Ayrıntı lı bi le~i veriniz) ••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . - . . 
3. E{':or iışıletr.1c SORU 2'd.o :;ı.çıklı:ı.nfl11 konulsre. en ::ı.z il

f'-iYi r~östcriycrsı:ı. 9 :::ı.s::ı.ğ:ılrrorı.n Yı8ngj.leri bunun 

nedenidir? 

rı. İ~let;:wnin tok soru":Jlul:uğtı k~.rını mcı.ksir:üzc 

et1'1ektir 

b. İslotnenin ::ınr:ı fr;:ı.Et.liyet kcnnsu i le doğrP

oçm ilirıkisi olr.:ıı:tyı:ın f'c::ı.Etliyetlerc krt.ynB.k 

tıyırr:ı::ıyr-ı. işletrnenjn k~.r d.üzeyi el verü?li 

deği ldj_r. 

• • • • • • • 

• • • • • • • 

c. El~:er işletr:ıe sosyçı.l ::ır.w.çlı ııe.t'C['I.IJ.8.lr:ı.rdB. b'ulunursrı. 1 

r:Jrı.liyetler kıS[l ve nzun d.önerJdc bunlrı.rdl\n 
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• • • • • • • 

d. Hı_:ı.lih.B-2'.ırctcı.ki. sosycı.l sorurJ.lulu.k eyler:tleri yeter-.·· :: 

lidir. . ......... . 
e. Di~erleri (Ayrıntılı bil~i veriniz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . 
4. Büyük işletrnolcrden b:::ızı la.rı çevre ile i.liı:?kiler, 

do[i:ı:ı.l çevre koRvllc::ırı ve d.iğer sosyı:ı.l ı_:ı.lflnlsrlı:t 

i le: i li o hırnk yıllık r8-po-rlçıxd8 fl.çıl::leıt~'a.lc:ı.rdrı. 

bulun;:ı:::ıktr.ıcl.ırV:ır. Sizin isletoeniz ,czeç;:ıiş yı llc::ı.r

da yı ll ık rsporlnrınd o. b1-1 türde }ıerhr:ın{ri bir 

8.çıkls.mcıd:::ı bulund.u ı'J.u? (Örneğin, yöneticilerin 

ki$isel ,o:örüRleri.,finrınscı.l trıblolcı.r vbg.) 

EVET . . . . . . HAYIR • • • • • • 

tı.. Eğer cevcı.bını2. "EVET" ise 9 ı:ı.ı=:ı:::ı.f;ıd.8ki. :::ılPn lı:ı.rın 

1-:ıonr:isine ne (:en inli.kte yer çıyrı ld ığını göste

rin iz. 

j_) İşgiDrenlerlo (iRÇi ve rueı:n:rr) ilr:ili ol8rD.k 

• • • • • 

ii) Çevre h.c:ılkıyltı. i 1 iı;:ıkiler ile i l~ili o lı:ı.rı:ı.k 

iii) Do?I;ı:ıl çevre i le i 1-":ili o lı:ı.rEtk 

iv) liı:ı.lltı j_l;:ili olEı.r:.:ık 

v) Genel c lG.rP.k r:ıçıklı:ır:ı::ıleı.r 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

b. Eğer cevcı.bınıız "HAYIP" ise~ n ed en ler ne ler(lir? 

srı.yfcı 

sı:ı.yf'cı. 

sı:ı.yf'c;ı. 

scıyfrı. 

. ) r· 1 t ı.. l- . 1 . 1 1 l k yu·. kü' rJ li i-1. 1? e r::ıc •lOr•.ıı:ı.ngı JJ.r sosyı:.ı.. sorur:ı. n 1:ı · _ ..,. 

lüğünün olduğ1ınu düşünoerıekteclir. 

ii) İ::;ıletrı:ıe sosycıl r:ıl::ınlcı.rd.cı. 8ktif olrrıcı.sını::ı kcır-

8rcı.ç lcı,-r e.rcıcılığıylcı r.cıporltı.r:ıı:ı.ktı:ıd·ır:: ·.· : 

:.1) :;Reklı:ı10lcı.r 

2) İRletrJe e:cızetesi ycı d.eı. d.ereisi 

3) Ort8klı:ı:reı. vo diğerlerine siJmılı:ı.n özel 

r8:porlı:ı.r 

. . . . . . . 

•••••••• 

• • • • • • • 

• • • • • • • 
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4) Diğerleri 

şın 1 hı..ı e.hı..n lcıro.ı;ı. ne yçı:ptığını r:::ı:porlor::ı.çı.sı 

ve ı:ıçıklc:ır:J.cısı için lıerh.eınp:i bir neden {?.'ör-

oor_ıekted ir. 

. . . . . . .. 

• • • • • • • 
iv) İsletro.e sosyr:ıl sorurn.luluğıı olduğu d.üştincesini. 

beni.rcı.ser:ıektoCli.r. Anccı.k, bunl:::ı.rı yerine getjr

r:ı.ek. Şu :::ı.nd.e oleıns.ksı.zdır. Çünkü, islctı~wnin 

he.lihı:ı.zırdr.ıki k~r düzeyi çok düı:ıüktür. • •••••• 

v) İsletıu.e sosyeı.l sorur:ı.luluklçırının olduğu d.ü

p,üncesini benimser:ı.oktedir. Ance.k, bunl:::ı.rın 

kendi leri için y8rc:ırlı olr,1ctd.ığ;ı yolundrı. or·te.k-

lı;ı.rden ~elebilecek elestirilerden çekindikleri 

iç in bu tür eylem. leri yerine :'?otirr:ıernok-

tod ir ler ........ 
vi) Yıllık re.porl:::ır sürekli o lorrı.k çok özet "bir 

biç i.rn.de tu tu lr,n~ ~~tur. • •••••• 

vii) DiğeTleri (Ayrıntı lı bilgi vertniz) ••••••••••••••• 

• e e. eGe e. e e ••••••• e ••••• e e •••• ~. e ••• e ••••••••••• e. 

5. Yıllık rcı:porlc:ı.rın içeriğind.e butunm:::ı.sı p.:eroken biltdler 

konusuncn:ı lwrc:ı.r verenlerj.n ünvc:ınl:::ırı (Fint:ı-nsc:ı.l rs:porlcı.rl8 

iıe-:ili k8r8,t' ve.ren fine.ns yöneticisinden bçı.~kcı.) ~ •••••• ,~-

• • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gilerino d8tıtılrnı;ı.ktedır? 

e.. İs{! ören ( işç i.-mer,ıı..ır) 

b. İsletmoye h:::ı.rJJO.e.(lde, ycı.rı r:ıı:ı.rn.ul SE~-tı:ınl~rcı. 

c. Devlet yetkililerine 

d. Bcısın-ye.yın :::ı.rB-ç lcırınf-1. 

••••••• 

• • • • • • • . ...... . 
e. D iğerleri (Ayrıntı lı bilp:i. veriniz) • •••• •. • •. •. • • • • • • 

.- . . . . . . . • ................••....... ····• ..................... . 
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710 İ~letme r,:elecek beı:;ı yıl içerieinde y~ biı'takırcı. seeye-l 
' 1 

so:t"ı.xqlnluklorı dikk~:t~ eıl.'n9-YJ. ı;lU.şi.inUyor ·r:ıı..ı? 

EVET· . ~ ...... HAYIR ........ 
E?~ex- cevı=ı.tn.nJ..z •EVET" ise, yeni sosy~.l sorumluluktar 

neler ola.bi lir? E ed en? 

..... ' .. ··•·· ...•..•.•....... ~ .•.•...•....• ·~ ...... ~ ... '. ' .. . 

. . ~-·· •..•..•.•....... •· ...........•.••........•...•....... 

. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . -...•••..........•..•..... ~ ...... . 
• • ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

8. İşletn:ı,enin fı:ı.B.liyette bulünd,uğu endüstri dcı.lınd.e cışı:ı.C;ı

dcı.ki r:ru.plorın hzıDf,'j_lerinden baskı P-elrJekted.ir? 

8 .• Tüketici.lerCl.en 

b. Çevre uz;:ı::ınlcırındrın 

c. İ~siz lerden (Ekonor::ıik bs.kırı.

dsn &:üçsüz ve iyi if7 koşullcı.-

EVET • • • • • • HAYIR ••••••• 

EVET •••••• HAYIR ••••••• 

rı bulcı.r;:ıe?r.uş}. EVET •••••• HAYIR ••••••• 

d. İ1 yönetirı.inrJen EVET • • • • • • HA YIR ••••••• 

e. J3clediyeden. EVET ••••••• HA YIR • • ••••• 

f. Diğerleri (Ayrıntı lı bilr·:i. veriniz) ••••••••••••••••• .-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·; ••• t 1 

Yukcı:rıd8ki ,n:rı..1phı.rdcın kı:ı.rı::ıı l<:>.rıncı. "EVET" i~cı.retledik

lerinizd en ge lerı. bı:ı.skılfl.r nelerd.ir? 

• • • • j • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • •.• • • • • • • • • ~ ••••••••••••• o •••••• o •••••••••••••••••• -

........•........... · ...•............•..•...•.••....... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

9. SORU 8 'do belirtilen ::-rupl8.rın bvyü.k işletmelerden küçük 

işletmelere ds.J..:ı:::ı. yüksek stcı.!1dertlcı.r hcklenekte olduğunu 

d~Rünfir mUsUnUz? 

EVET ••••• HAYIR ••••••• 
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10. İşletro.eni...11. sosyı:ı.l sorurrılıılukl8rını yerine o:etirme.si:Lıde 

[!'österdiği bElf;l8.rı korıus1..ındı::ı. söyleyebi leceğüüz diğer 

dü~ünceleriniz nelerd.ir? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 

••••••••••• •,• ••••••••••••• •, ••••••••••••• o •••••• o ••••• ~ 

•.......•.....•............................•..•.. ~· .. 
• • ... ... ıl' } .. ~ .. \ ........................................................ ~ 
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