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ÖZET

Günümüzde halkla ilişkiler faaliyetlerinin en önemli ayağı, sosyal sorumluluk

faaliyetleridir. Kurumlar bu faaliyetleri doğrultusunda halkın gözündeki değerlerini

yükseltmekte ve marka değerlerini büyütmektedirler.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emniyet ve asayiş olaylarındaki sorumluluklarından

ötürü halkla sürekli iç içe olan bir kurumu olan Jandarma, görevlerini icra ederken halkla

ilişkiler konusunda gerekli hassasiyetleri göstermekte ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine

önem vererek halkla olan bağını kuvvetlendirmektedir. Jandarma bu amaçla 1990’lı

yılların başından itibaren Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri (TGDF) adı altında,

başlangıçta sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bu

çalışmaların başarılı olması ile birlikte 2000’li yıllarda Toplumsal Gelişime Destek

Faaliyetleri tüm Türkiye’de icra edilerek kapsamı genişletilmiştir.
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Tez üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sosyal sorumluluk, ikinci bölümde ise

Jandarma Teşkilatı’nın sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar yer

almaktadır. Son bölümde ise bu çalışmaların halk üzerine etkisini anlamak amacıyla bir

araştırma çalışmasına yer verilmiştir.

Araştırma çalışmasında, Bilecik ilinin Gölpazarı / Üyük ve Bursa ilinin Merkez /

Selçukgazi köylerinde de icra edilen Jandarma uygulamalarının vatandaşlar üzerindeki

etkileri, çevresel, sosyolojik ve psikolojik boyutlardan ele alınarak araştırılmış ve bazı

açık uçlu sorularla da, vatandaşların faaliyetler hakkındaki tercihleri, duygu ve

düşünceleri öğrenilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Jandarma, Halkla İlişkiler,

İyi Niyet Geliştirme
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Social Responsibility as a Tool for Goodwill
Development: Gendarmerie General Command of the
Social Developmental Support Measures

SUMMARY

Today, social responsibility activities are the most important pillars of public

relations activities. Through these activities, corporate brands raise their values in public

eye and increase their brand value.

Due to the Turkish Armed Force’s  responsibilities of public safety and public

order, Gendarmerie constantly intertwined with public while performing his duties of

public relations and they show the necessary sensitivity  to social responsibility activities

while strenghthening the bond with the public. For this purpose Gendarmerie worked

under the name of  social development support activities from the beginning of the

1990’s which has started only in Southeast Anatolia at the beginning. In the 2000’s, with

the success of these studies the scope of social development support activities were

extended and conducted all over Turkey.

Thesis, consists of three parts. In the first section, social responsibility takes place
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and in the second section the organization of Gendarmerie’s studies which are related to

social responsibility  are discussed. In the final section, in order to understand the impact

of these studies on the people, a study is presented.

In this research study, the environmental, the sociological and the psychological

effects of the Gendarmerie practices, which are conducted in Bilecik’s Gölpazarı and

Üyük, Bursa’s Merkez and Selçukgazi villages are investigated and by the help of some

open-ended questions, the citizens preferences, feeling and thoughts about the activities

are tried to be learned.

Key Words: Corporate Social Responsibility, Gendarmerie, Public Relations, Goodwill
Development
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1

GİRİŞ

İşletmelerin kurulmasında ve hayatlarını sürdürebilmesinde bir tek amaç

belirleyicidir: Kar elde etmek ve bu karlılığı devam ettirebilmek. İşletmenin bu

amacından bir şekilde ayrılması onun sonu demektir. Ancak 1950’lerden sonra

dünya çapında bu anlayışta bazı değişiklikler olmuş, işletmeler kar elde etme

amacının yanına onu da tamamlayan bir nitelikte yeni amaçlar eklemiştir. Sosyal

sorumluluk bunların en önemlisidir. İşletmeler varlık sebeplerini devam

ettirebilmenin yolunun işletme içi ve işletme dışı faaliyetlerin yakından

ilgilenmekten geçtiğini fark ettiler. Günümüzde büyük işletmelerin önemli bir

bölümü sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gereklerini yerine getirmek için bütçe

ayırmakta, kardan fedakârlık edebilmektedir. Toplumsal sorumluluk elde edilen

kardan belirli ölçüde fedakârlık yapma anlamına gelmekte, bu olay işletme adına

ileride daha büyük karlar elde etmenin temelini hazırlama olarak görülmektedir.

Kuruluşlarda kar ile kar dışı faaliyetlerin kesişme noktasını sosyal sorumluluk

oluşturmaktadır. Sosyal sistem içerisinde işletmenin imajını da etkileyen sosyal

sorumluluk, sosyal beğeniyi de beraberinde getirmektedir (Kazancı,2006:38).

Sosyal sorumluluk kavramının son dönemlerde bu kadar önem kazanması,

değişen beklentiler, artan gelirler ve globalleşme ile açıklanabilir. Giderek daha fazla

bilinçlenen ve devletin global sorunları tek başına çözemeyeceğini anlayan

tüketiciler, bu sorunların hafifletilmesi için işletmelerin de çabalamalarını talep

etmektedirler. Günümüzdeki yoğun rekabetin getirdiği geniş ürün yelpazesi ile

karşılaşan tüketiciler, gelirleri arttığı için en ucuz ürün peşinde değillerdir ve bazen

aynı kalitede ama daha pahalı ürünleri, üreticinin sorumluluk bilinci ile davrandığına

inandıkları için tercih edebilirler. Öte yandan işletmelerin sorumlu davranıp

davranmaması ile ilgili bilgiler, globalleşmenin getirdiği fırsatlar sayesinde hızla

bütün dünyaya yayılabilmektedir. İşletmeler, sadece temel amaçları olan kâr elde

etme anlayışıyla hareket edemezler. Bu şekilde hareket eden işletmelerin toplum

tarafından benimsenmesi ve desteklenmesi zordur; çünkü toplum var olan sosyal ve

özellikle de çevresel problemlerden işletmeleri sorumlu tutmakta dolayısıyla

işletmelerin bu problemlerin çözümüne katkı sağlamasını beklemektedir. Bu nedenle

de işletmelerin faaliyetleri sırasında unutulmaması gereken temel nokta çalışanlarına,
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hissedarlarına karşı  olduğu  kadar  sosyal  paydaşlar  olan  çevreye  yani  topluma

karşı  da sorumlulukları bulunduğudur (Sönmez ve Bircan, 2004: 479-490).

İşletmeler sadece mal ve hizmet üreten kuruluşlar değil çalışanın refahını

düşünen, toplumsal olaylara duyarlı, çevreyi koruyan, tüketiciye en iyi hizmeti

vermeyi amaçlayan örgütler olarak düşünülmektedir. İşletmeler, ekonomik kuruluş

olma özelliğine aynı zamanda sosyal olma özelliğini de eklemiştir (Sabuncuoğlu,

1992:13).

Globalleşmenin etkisi olarak, dünyadaki birçok kuruluş doğal çevrenin

bozulması, üçüncü dünya ülkelerindeki yoksulluk, bitmek bilmeyen ticari savaşlar

gibi küresel problemlere çözüm bulmak için sosyal sorumluluklarının olduğuna

inanmaktadır (Kaku, 2003:106).

Sosyal  beklentiler  gönümüzde  otuz  yıl  öncesine  göre  çok  fazladır  ve  artık

kuruluşlardan toplum için daha fazla şey yapması beklenmektedir. Sanayi devrimi

sırasında, işletmeler sadece kar elde etmeye odaklanmışlardı. Toplumun ekonomik

birimi olarak işletmelerden sadece mal veya hizmet üreterek toplumun ekonomik

ihtiyaçlarını gidermeleri beklenmekteydi. İşletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri

ise bu faaliyetleri yerine getirmeye bağlıydı. Ancak günümüzde bir işletmenin

başarısı sadece kar elde etmek değil, bu karı toplumsal hedeflere yöneltip, toplumun

yararına ve gelişmesine yönelik faaliyetleri sürdürebilirliği ile bağlantılı hale

gelmiştir. Bugün işletmelerin sosyal sorumluluklarının stratejik plan ve programlar

çerçevesinde değerlendirildiği bir gelişme mevcuttur ( Ural, 2005:41).

İşletmeler günümüzde toplumsal sorumluluklarına yönetim stratejilerinin ve

kurumsal kimliklerinin bir parçası olarak bakmaktadırlar. Bu durum iki nedene

bağlanabilir. Birincisi, çalışanlar artık sadece maddi kazançlar için değil, inandıkları

bir şey için ve yaşadıkları dünyanın gelişimine katkı sağlamak için de çalışmak

istemektedirler. İkincisi ise artık bir ürünün sadece maddi değeri ve kalitesi onun

satın alınması için yeterli olmamaktadır. Tüketiciler, üretici kurumun faaliyetlerini

de takip etmekte ve satın alma kararı verirken değerlendirmektedirler. Bu nedenle
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kurumlar artık faaliyetlerini çok iyi gözden geçirmeli ve çevrelerini nasıl

etkilediklerini tespit etmeli; ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda

bulunacak projeler geliştirmelidirler. Kurumlar çevrelerindeki sistemin bir parçası

olduğuna göre, yaşamlarını sürdürmeleri bu sistemdeki değişikliklere uyum

sağlamalarıyla mümkündür (Bayrak, 2001:83)

Bir kuruluşun sosyal sorumluluk alanına giren konular, doğanın

korunmasından, çalışanlarının birer araç olmaktan çok amaç olarak değerlendirerek

hak ettikleri kıymetin kendilerine verildiği bir anlayışın yerleştirilmesine, işletmenin

devlete karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesine, toplumun eğitim, sanat ve

kültürel açıdan gelişimine katkıda bulunmasına, işletmenin yürüttüğü bütün

faaliyetlerinde şeffaflık ilkesinin gereklerini yerine getirmesine ve bütün olup

bitenlerin topluma dürüstçe duyurulmasına kadar uzanan geniş bir alanı

kapsamaktadır (Sabuncuoğlu,1992:14). Kazancı bu alanlara kirliliğin azaltılması,

kirlenmenin önlenmesi, gürültü kontrolü, atıkların değerlendirilmesi, reklamlarda

dürüstlük ve satılan ürün veya hizmetle ilgili belirli bir süreyi kapsayan garantiyi de

işletmelerin uygulama yaptığı sosyal sorumluluk alanları olarak ilave etmektedir

(Kazancı, 2006:40).

İşletmelerin sosyal sorumluluk alanlarının iç ve dış çevreye yönelik sosyal

sorumluluk alanları olmak üzere ayrıldığını söylemek mümkündür. Çalışma yaşamı

kalitesini yükseltmek, özel yaşamın gizliliğine saygı göstermek, çalışanlar arasında

ayrımcılık yapmamak, çalışanlara özgür düşünme ve konuşma hakkı sağlamak,

çalışanlar için anlamlı iş ve istihdam olanakları yaratmak, sosyal yardım ve

hizmetlerde bulunmak gibi faaliyetler işletmelerin iç çevreye yönelik yürüttükleri

sosyal sorumluluk uygulamaları olarak görülmektedir. Müşteri istek ve ihtiyaçlarını

karşılamak, müşterilerin korunması ve doğru bilgilendirilmesi, farklı çıkar

gruplarının beklentilerini dengelemek, toplum yararına hizmet etmek, doğal çevreyi

korumak ise dış çevreye yönelik sosyal sorumluluk alanları olarak görülmektedir.

Bu bağlamda İyi Niyet Geliştirme Aracı Olarak Sosyal Sorumluluk: Jandarma

Genel Komutanlığı Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri Örneği başlıklı tezin

amacı, jandarma teşkilatı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan toplumsal
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gelişime destek faaliyetlerinin (TGDF) vatandaşlar üzerindeki etkilerini tespit ederek

bu faaliyetlerin jandarmanın halkla ilişkilerine katkısını ölçmektir. Bu amaçla üç

bölümden oluşan çalışmanın  İlk bölümünde sosyal sorumluluk kavramı, sosyal

sorumluluğun tarihsel gelişimi, sosyal sorumlulukla ilgili temel görüşler, sosyal

sorumluluğun sınıflandırılması, sosyal sorumluluk alanları, Sosyal sorumluluğun

stratejik önemi ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmiştir.

İkinci bölümde ise, Jandarmada halkla ilişkiler teşkilatı ve tarihçesi,

jandarmanın halkla ilişkiler uygulamalarındaki genel ve özel amaçları, jandarmanın

uygulamadaki olumlu tutum ve davranışları irdelenmiş olup bu bilgiler çerçevesinde

jandarma tarafından uygulamaya konulan ve kamu ile iyi niyet geliştirme

kapsamında değerlendirilen sosyal sorumluluk çalışmaları incelenerek bölüm

tamamlanmıştır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde de, bir sosyal sorumluluk projesi olan

TGDF’nin uygulamaya konulduğu ülke genelinden örneklem olarak seçilen iki

köyde gerçekleştirilen araştırmanın, hedef kitle üzerindeki çevresel, sosyolojik ve

psikolojik etkilerinin sonuçları verilmiştir. Sonuç bölümünde ise tez konusu genel

hatlarıyla ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM:

SOSYAL SORUMLULUK: KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İşletmelerin tek görevinin yalnızca ürün ve hizmetleri üretmek ve müşterilerini

tatmin etmekle sınırlı olmadığı, aynı zamanda toplumda oluşan sorunlara çözümler

getirmek ya da çözümüne katkıda bulunmak şeklinde tanımlanan bir dizi

sorumluluklarının da bulunduğu son yılların tartışma konuları arasında yer

almaktadır. Sanayileşmenin ve ekonomik gelişmenin bireylerin ve toplumların

yaşamına kattığı değerlerin yanı sıra olumsuz bazı etkilerinin de ortaya çıktığı

bilinmektedir. Çoğu zaman ekonomik ilerlemenin fiziksel çevremizde bozulmalara

ve tüketicilerin gereksiz toksin maddeleri almalarına neden olduğunu, kişilerin

güvensiz ortamlarda çalışmalarına yol açtığını, bazı gruplara ve sosyal olaylara karşı

ayrımcılık yarattığı görülebilmektedir. Ekonomik ilerlemede rol oynayan işletmelerin

de bu olumsuz gelişmede önemli oranda etkisi bulunmaktadır.

Tüm bu olumsuzlukların çözümünde işletmelere bazı görev ve yükümlülükler

düşmektedir. İşletmelerin toplum yararı için yerine getirmesi gereken bu

yükümlülükler “sosyal sorumluluk” olarak adlandırılmaktadır. Bu kavramın farkına

varan işletmeler bir taraftan yeni bir faaliyet alanına girerken, diğer taraftan kurumsal

imajın güçlendirilmesi yoluyla bunu bir rekabet avantajına dönüştürmeye

çalışmaktadır (Bayraktaroğlu vd., 2009).

Sosyal sorumluluk, olumlu yönde değişim yaratabilme gücüne sahip güçlü bir

araçtır. Sosyal sorumluluk uygulamalarını benimseyen işletmeler tarafından

gerçekleştirilen büyümenin çok daha eşitlikçi, kapsamlı ve fakirliği azaltan bir

büyüme olması beklenmektedir (Jenkins, 2005:525). Kurumsal sosyal sorumluluk;

toplumun ekonomik gelişimi, eğitimi, felaketlerin çözümlenmesi, çevrenin

korunması, sağlık sorunlarının çözümü ve daha birçok sorunun çözüme

kavuşturulması konusunda yeni bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
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1.1. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI

 Sosyal sorumluluk konusuna girmeden önce sorumluluk kavramının

sözlükteki anlamı üzerinde durmak yararlı olacaktır. Sorumluluk kişiden kişiye göre

değişebilecek bir olgudur. Sorumluluk bazı kişiler için zorlama ile yapılan bir olgu

iken, kimi kişiler içinse yapılabildiği takdirde mutluluk veren bir görevdir. Kelime

anlamı itibariyle sorumluluk, “bir işi üstüne alan ve o işi yapmak zorunda olan bir

kişiden beklenen yükümlülüklerin bütünü” şeklinde ifade edilmektedir(Bayrak,

2001: 81). Sorumluluğun pek çok çeşidi bulunmaktadır. Ebeveyn çocuklarının

bakımından sorumludur. Bir ülkenin vatandaşlığının,   ayrıca insanların bulunduğu

yerler ve mesleklerin gerektirdiği sorumluluklardan bahsedilebilir. Bu sorumluluklar

yasal veya ahlaki, veya hem yasal, hem de ahlaki nitelik taşıyabilir. Sorumluluk bir

yandan bireyin üstlendiği iş veya göreve ilişkin hesap verme yeteneği olarak

tanımlanırken, bir yandan da güvenilirlik ve itimat edilebilirlik özelliği olarak

tanımlanmaktadır (Ay, 2003: 23).

Bireysel sorumluluğun kişinin çevresini kapsamaya başladığı nokta sosyal

sorumluluğun başlangıcı olarak kabul edilebilir. Sosyal sorumluluk, bireyin tüm

davranışlarının bütün toplumu etkileyebileceği esasına dayanır. Bu nedenle birey,

davranışlarının sonuçlarından topluma karşı sorumludur ve sağlıklı bir toplum için

bireyin sosyal sorumluluk bilincine sahip olması gerekir. Bu bilincin kendiliğinden

gelişmesini beklemek yanlış bir davranış olacaktır.

Sosyal sorumluluk bilincinin yerleşmesi ve gelişmesi için toplumsal desteğe ve

eğitime ihtiyaç vardır. Bu eğitim küçük yaşlarda aileden başlayarak eğitim

kurumlarında verilmeli ve daha sonra iş hayatında bir takım eğitim programlarıyla

desteklenmelidir.

Sosyal sorumluluk eğitiminde öncelikle bireysel sorumlulukların önemi

vurgulanmalıdır. Çünkü bireysel sorumluluklarının bilincinde olmayan bireyin sosyal

sorumluluk bilincine sahip olması beklenilemez. Zira kendini geliştirme, sağlığını ve

ahlaki değerlerini koruma gibi kendi yaşamının devamı için gerekli bireysel
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sorumluluklarını yerine getirmeyen, kendine değer vermeyen bireyin, toplum sağlığı

ve gelişimi için sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi beklenilmemelidir.

Sorumlulukla ilgili bir diğer nokta ise; bireysel ve sosyal sorumluluk arasında

her zaman net bir sınırın belirlenememesidir. Birey topluma karşı sorumluluklarını

yerine getirmediği durumlarda aynı zamanda bireysel sorumluluklarıyla da çelişir.

Vergi kaçıran ya da çevreyi kirleten birey, sosyal sorumluluğun yanında bireysel

sorumluluğunu da yerine getirmemiş sayılır. Çünkü birey aynı zamanda ahlaki

değerlerini koruma, vicdanlı davranma gibi bireysel sorumluluklarına da ters düşmüş

olacaktır.

Sosyal sorumluluğun giderek artan ölçüde önem kazanmasının nedenleri;

“profesyonel yöneticiliğin gelişmesi, şirketlerin çok ortaklı duruma dönüşmesi, çevre

kirliliğini önleme, şirketlerin toplumda iyi bir izlenim bırakma zorunluluğu, işçi

sendikalarının gelişmesi, doğal kaynakların tükenişe yüz tutması, personelin

verimliliği için motive edilmesi, toplumun tercih ve beklentilerine uygun mal ve

hizmet üretme ve dünyada yaşanan hızlı küreselleşme ve demokratikleşme süreci”

olarak sıralanabilir (Eren, 2000:111).

1.2. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal sorumluluk kavramı birey ve kurumlar, işletme, organizasyon ve

şirketler için kullanılmaktadır. Bu kurumlara sivil toplum örgütleri ve devletler de

katılabilir. Özel ya da kamuda faaliyet gösteren her kurum/kuruluşun, içerisinde

yaşadığı topluma ve doğaya karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Sorumluluğu

kurumsal alana taşıdığımızda Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramıyla karşılaşılır.

Kurumların, çeşitli eylemlerinin sosyal paydaşlarına karşı ne tür çevresel, ekonomik

ve sosyal etkiler yarattığını ölçmeleri, yaratılan olumsuz etkileri azaltacak ve daha da

önemlisi, toplumun ve şirketin aynı anda gelişmesine katkı sağlayabilecek işlemleri

hayata geçirmeleri olarak tanımlanabilir (Chandler, 2004: 11).

İşletmelerin birbirinden ayrılmaz sıkı bağlantısı olan üç ana amacı vardır.
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Bunlar kâr sağlamak, toplumsal fayda sağlamak ve sürekliliktir. İşletmeler bu üç

amacı gerçekleştirdikleri sürece gelişimlerini sağlayabilirler ve toplumla sağlıklı bir

ilişki kurabilirler. Tek bir alana yoğunlaşmak ve sadece kâr sağlamayı hedeflemek

işletmeler için toplumdan soyutlanmak ve sürekliliğini tehlikeye sokmak

anlamındadır. İşletmeler de toplumun bir parçası olduğuna göre, hedeflerini

belirlerken toplumsal fayda sağlamayı göz önünde bulundurmalıdırlar. Sosyal

sorumluluk, işletmelerin bu ihtiyaçlarına cevap veren ve işletmeleri sorumlu

davranmak konusunda yönlendiren bir çalışma alanıdır.

Kurumsal sosyal sorumluluk terimi basit olarak kurumsal sürekliliği sağlamak

amacıyla kâr etmek ve yasalara uymakla başlayıp daha geniş bir alana kapsar.

Kurumsal sorumluluğa “sosyal” terimini eklemek, kurumları topluma karşı

sorumluluğunun, bu can alıcı ama minimalist yasal algılamasını aşmaya zorlar ve

kurumun toplumun derinine nüfus etmesini ister. Kurumsal sosyal sorumluluk terimi

iş imkânı yaratmayı, mal ve hizmet akışı sağlamayı, hissedarlara doğru bilgi vermeyi

ve basitçe yasalara uymayı kapsarken; kurumdan etkilenen tüm risk sahiplerini de

hesaba katmayı içeren, daha geniş bir alana yayılır. Önemli olan bu çeşitli

paydaşların (çalışanlar, tedarikçiler, toplumlar, çevre, vs.) kimler olduğunun etkili

şekilde belirlenmesi ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesidir (Suher, 2010:34).

Owen’e göre kurumsal sosyal sorumluluk başlangıç döneminden daha farklı

şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunun iki nedeni vardır: Birincisi, küreselleşme ve

özellikle faaliyetleri insanlar tarafından yaşama zarar verecek şekilde algılanan

büyük ve çok uluslu işletmelerin gözle görülür derecede artması. Bu işletmelerin

zararlı faaliyetleri işçi istismarı, çevreye karşı duyarsızlık ve yerel siyaset üzerinde

gereksiz etki olarak sıralanabilir. İkinci faktör ise, çevre ve insan haklarını koruma

gibi amaçları üstlenen sivil toplum örgütlerinin artmasıdır. Bu kurumlar çok iyi

organize olmakta ve sürekli artan uluslararası üyelikleri ile bu konularda birçok

işletmeyi de ikna edebilmektedirler (Owen, 2002:3).

Kurumsal sosyal sorumluluk bir başka yerden, firmanın iç işleyişinden gelerek
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de tanımlanabilir. Bir işletmenin ekonomik faaliyetlerinin tüm paydaşlarının; hisse

sahipleri, çalışanlar, tüketiciler ve içinde bulunulan toplumun hiç birinin zararına

sonuçlar doğurmadan yönetilmesidir denebilir. Bu anlayış içinde ekonomik

kurumların yöneticileri kararlarını, insani, sosyal, siyasal, çevresel, yasal ve ahlaki

boyutlarını düşünmeden karar veremez hale gelmektedir. Böyle davranmayan

kurumların toplumda saygınlık sağlaması düşünülemez. Geniş açıdan bakıldığında,

kuruluşlar tarafından alınacak kararların, kamuda yaratacağı etkilerin kapsamlı

düşünülmesi şeklinde tanımlanan sosyal sorumluluk, karar verme sürecinde kişisel

ya da kurumsal karar ve faaliyetlerin tüm sosyal sistem üzerinde yaratacağı olası

etkileri değerlendirme zorunluluğu olarak ifade edilmektedir (Peltekoğlu, 2001:170).

         Buraya kadar yapılan tanımlarda sosyal sorumluluk kavramının, işletmeleri,

toplumun beklentilerini karşılayacak ve toplumun değerlerine zarar vermeyecek

şekilde hareket etmeye yönlendirdiği görülmektedir. Bu tanımlardan faklı olarak

sosyal sorumluluk kavramına ekonomik bir bakış açısını benimseyen bir yaklaşım da

bulunmaktadır. Bu yaklaşıma göre işletmelerin sosyal sorumlulukları, sahip olduğu

kaynakları etkin şekilde kullanarak ve kâr ederek topluma mal ve hizmetler sunması

ile sınırlandırılmalıdır. Bu tanımda, işletmelerin en temel uygulamalarından olan kâr

etmek ve gelişme sağlamanın başlı başına bir sosyal sorumluluk olduğu ve diğer

sorumluluk alanlarına uymanın gerekmediği üzerinde durulmaktadır. Bunun karşıtı

olan bir diğer yaklaşımda ise, işletme faaliyetlerinin diğer kişi ve kurumlara zarar

vermeyecek şekilde yürütülmesini ve bir adım daha ileriye giderek adil, adaletli ve

eşitlikçi bir yaklaşımın belirlenmesini öngörmektedir. Kurumsal Sorumluluk” terimi,

pek çok anlama sahip olmakla birlikte, iş idaresinin bir bütün olarak ya da bir

kurumun bütün ekonomik fonksiyonlarının üzerinde ve ötesinde takdir edilen, övülen

kurum faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır (L’Etang 2002: 157).

Görüldüğü gibi sosyal sorumluluk, personele karşı duyarlı olmaktan toplumun

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya kadar birçok alanı kapsayabilen bir konudur.

Ve günümüzde “pek çok birey ve işletme, işletmelerin sosyal sorumlu olmak için

aktif bir şekilde çaba harcamalarında hem işletmenin hem de toplumun kazançlı

çıkacağına inanmaktadır. Buna karşılık bazıları da işletmenin sosyal konulara
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eğilmesiyle rekabetçi güçlerinin zayıflayacağını savunmaktadır” (Dalyan , 2007: 54).

Genel kabul gören görüşe göre, işletmenin kendi amaçlarına yönelik ekonomik

faaliyetleri ile sosyal sorumluluk birbirinden ayrı olarak düşünülmemelidir. Her iki

alandaki görev ve sorumluluklar birlikte düzenlenmeli ve karşılıklı etkileşimleri

daima göz önüne alınmalıdır. İşletmeler ekonomik amaçlarını gerçekleştirirken, bir

taraftan topluma zarar verecek veya olumsuz etki yapacak faaliyetlerini ortadan

kaldırarak sosyal dengeyi korumalı, diğer taraftan toplumun refah ve sağlığına

hizmet eden faaliyetleri bularak sosyal faydayı arttırmalıdır. İşletmelerdeki verimlilik

ve kar artışı, genel ekonomide büyümeyi ve dolayısıyla toplumun problem

çözmekapasitesini artırır (Dinçer, 2006:187 ).

Kurumsal sosyal sorumluluk, firmanın müşterilerini tanımasını ve onların

beklentilerini anlamasını sağlar. Sorumluluk çerçevesinde benimsenecek ürün

kalitesinde istikrar sağlama, dürüst reklâm ve pazarlama faaliyetleri sayesinde

müşteri memnuniyetinde artış meydana gelir ve müşteri ilişkileri geliştirilir.

Sosyal sorumluluğunun bilincinde olan firmaların tedarikçiler ile kuracakları

ortaklık yaklaşımı sayesinde, aralarındaki ilişkide dürüstlük ve adil davranış artar,

karşılıklı güven sağlanır. Böylece başarılabilecek olan uzun vadeli karşılıklı çıkara

dayanan sağlam ilişkiler sayesinde üretimde etkinlik sağlanır.

Business for Social Responsibility adlı kâr amacı gütmeyen global

organizasyonun yaptığı araştırmalar ve deneyimler ışığında kurumsal sosyal

sorumlulukları hakkında duyarlı olan işletmeler şunları elde etmektedirler (Capital,

2006: 68);

(1) Satış ve pazar payları artar,

(2) Markalarının konumlanmaları güçlenir,

(3) Çalışanları cezp etme, motive etme ve elde tutma yetenekleri yükselir,

(4) Operasyon maliyetleri azalma eğilimine girer,

(5) Yatırımcı ve finansal analistler gözünde daha çekici hale gelirler.
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Sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi mevcut bir takım sorunların

çözülebilmesi açısından çok önemlidir. Bu sorunlar kısaca işletmelerin prestijlerinin

arttırılası, tüketici haklarının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, dil, din,

cinsiyet ayrımı yapılmadan herkese eşit istihdam olanağının sağlanması, kişisel

özgürlüklerin garanti altına alınması, kentleşmenin getirdiği sorunlar, işsizlik,

enflasyon, eğitim, çalışanların sosyal güvenliği, iş hayatındaki haksız rekabetin

önlenmesi olarak sıralanabilir. Bu sorunlar işletmelerin gelişmesi ve sanayileşmenin

artmasıyla daha çok gündeme gelmektedir. Çağdaş toplumlarda sanayileşmenin

artmasıyla birlikte sosyal sorumluluk uygulamalarına da gereken önem verilir. Bu iki

kavram arasındaki dengesizlik toplum yapısına önemli ölçüde zarar verir. Sosyal

sorumluluğun toplum için getireceği avantajlar ise şöyle belirtilebilir

(Dinçer,2006:189).

(1) Kötümser, moral-motivasyon ve verimliliği düşük bir toplum yerine aktif

iyimser, çalışmayı seven, morali, motivasyonu ve verimliliği yüksek bir toplum.

(2) Sınıflararası farkların belirgin olduğu, düşmanlıkların ve gerilimlerin arttığı

bir toplum yerine, sınıflar arası farklılıkların azaldığı, gerilim ve düşmanlıkların

törpülendiği, insani değerlere ve eşitliğe yönelen bir toplum.

(3) Politik, sosyal, ekonomik ve dini tüm kurumlarda danışmalı, çoğulcu

yaklaşım ve yönetim anlayışının egemen olduğu bir toplum.

(4) Verimlilik ve yüksek çalışma sonucu oluşan üretim artışının sağladığı daha

yüksek hayat seviyesine sahip olan bir toplum.

(5) Toplumsal kültürün hem mistik ve hem de materyalistik biçimde

yorumlanarak ikisinin dengelendiği, mutluluk arayışının bu ikisi arasında

bulunacağına inanarak çalışan bir toplum.

Sonuç olarak sosyal sorumluluk projelerinin hem toplum, hem organizasyon ve
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hem de çalışan açısından çok yönlü yararlarının bulunduğu ve iyi yönetilen bir sosyal

sorumluluk projesinin yapılan maliyetlerin çok üstünde bir getiri sağlayacağı

söylenebilir (Barutçugil, 2004:223). Bu nedenle işletmeler, sosyal sorumluluk

çalışmalarına gereken önemi vermeli, tüm paydaşları kapsayacak bir projenin

işletmeye getirilerinin de çok olacağı unutulmamalıdır.

1.3. SOSYAL SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE SINIRLARI

Carroll, kurumsal sosyal sorumluluk için 1979’daki çalışmasında dört unsur

belirlemiştir. Kavrama açıklık getirmek açısından işletmelerin günümüzde gittikçe

artan toplumsal sorumluluklarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Carroll,

1979: 497);

(1) Ekonomik Sorumluluk

(2) Yasal Sorumluluk

(3) Etik Sorumluluk

(4) İsteğe Bağlı Sorumluluk (Hayırseverlik)

Ekonomik sorumluluk, merkezine kar elde etmeyi koyan sorumluluktur. Bu

yaklaşım işletmelerin ekonomik birimler olarak kurulmasından ve pay sahiplerinin

çıkarlarına katkıda bulunmaları gerekliliği anlayışından gelmektedir. Yasal

sorumluluk, işletmelerin kar elde ederken toplumun ihtiyaçlarını da gözetmesi ve

yasalar tarafından koyulmuş sınırlar çerçevesinde hareket etmesi gerekliliğine

dayanır. Etik sorumluluk, yasalarla belirlenmiş olmasa da işletmelerin toplum çıkarı

için kendilerini uymak zorunda hissettikleri sorumluluktur. İsteğe bağlı sorumluluk

ise uyulmaması durumunda hiçbir yaptırımla karşılaşılmamasına rağmen toplumun

gelişmesi için işletmelerin gönüllü olduğu sorumluluk alanlarını belirtmektedir.

İşletmelerin tüm faaliyetlerinde bu sorumluluk alanlarını göz önünde

bulundurmaları gerekmektedir. Rekabet ortamının gelişmesi, çeşitlenen pazarlama

araçları/karmaları, tüketicilerin bilinçlenmesi, sivil toplum kuruluşlarının (daha

özelde; tüketici ve iş görenlere ilişkin faaliyet gösteren kuruluşların) nitelik ve

niceliğinin artması, “çevre-işçi-vs.” faktörlerle ilgili çıkarılan çeşitli yasalar
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karşısında işletmelerin zorlanması ve toplumun kar amaçlı kurumlar üzerindeki

takibinin ve baskısının artması gibi nedenlerle işletmelerin faaliyetleri daha geniş bir

toplum kesimi tarafından izlenmektedir. Büyüyen ve sürekli kar eden bir işletmeden,

toplum, sosyal faydalar beklemektedir.

Bugün toplumun her kesimi işletmelerden sosyal sorumluluk örnekleri görmek

istemektedir ancak, bu faaliyetlerin sınırları vardır. Temel sınırlar yasalara uygunluk,

maliyet, etkinlik, faaliyet alanı ve karmaşıklıktır (Post vd., 1996: 46-49). Bu

sınırlılıkların bir sonucu olarak işletmelerin sosyal sorumluluğa yönelik

faaliyetlerinin çeşidi ve sayısı, kamuoyunun beklentilerinin altında olabilmektedir.

1.3.1. Yasalara Uygunluk

“Bu sosyal sorun bizim işimiz mi?” sorusu, işletme yöneticileri için önemli

olan ve en sık sorulan sorulardan biridir. “İşletmeyi önemli bir şekilde etkiliyor

mu?”, “bu sorunun çözümü bize olduğu kadar diğerlerine de yardımcı olabilir mi?”

Bu soruların “evet” cevabı, sorunun bir sosyal sorumluluk hareketi olarak ele

alınabilmesinde, yasalara uygunluk için bir zorunluluktur. Örneğin, eğer alkol

kullanımı bir fabrikada ciddi güvenlik sorunlarına neden oluyorsa, işletmenin eğitim

ve davranış merkezi için harcama yapması yasalara uygun bulunabilir (Post vd.,

1996: 48).

Ancak soruların “hayır” ya da “emin değilim” cevabı, işletme üst yönetiminin

iki kere düşünmesini gerekli kılar. İşletmeler tarafından yapılan sosyal harcamalar

yasalara uygun bulunabilir ve eğer işletmelerin çıkarlarıyla topluma yardımı eş

zamanlı desteklerse, sermayedarların gelirlerinin kullanımı da yasal olarak kabul

edilebilir. Herhangi bir sosyal faaliyetin yasalara uygunluğu ile ilgili karar genellikle

işletme üst yönetimi tarafından alınır, bu karar alınırken sorunun uzun dönemli bir

bakışla ele alınması gereklidir ve faaliyet, işletmenin yönünü göstermelidir (Dalyan,

2007: 52).
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1.3.2. Maliyetler

Her sosyal faaliyet maliyetleri de beraberinde getirir. Bir işletmenin büyük bir

bağış ya da çalışanları için çocuk bakım merkezi inşa etmesi ya da balinaları

korumak amacıyla öğle yemeklerine ton balığı alma politikası uygulaması, yeni

maliyet kalemleri anlamına gelir. Çocuk bakım merkezine yatırım yapmak,

çalışanların ücretlerindeki artış yerine kullanılabiliri yüklü bir bağış, başka işletme ya

da organizasyonlarla paylaşılarak, maliyet düşürülebilir (Jean vd., 1988: 55-56).

1.3.3. Etkinlik

Tüm diğer işletme harcamalarında olduğu gibi sosyal sorumluluk

faaliyetlerinin maliyetleri, işletmenin etkinliğini sınırlayabilir ve pazardaki rekabet

yeteneğini etkileyebilir. Örneğin faaliyet halinde olmasına rağmen, etkin olmayan,

demode bir fabrikasını, çalışanların işlerini kaybetmesi anlamına geleceği için

kapatmaması yönünde yerel kamuoyundan baskı gören bir işletmenin, eski

fabrikalarını kapatarak ücretlerin daha düşük olduğu yabancı ülkelere faaliyetlerini

taşıyan rakipleri karşısında rekabet üstünlüğünü yitireceği açıktır (Post vd., 1996:

49). Özellikle çokuluslu işletmelerde yerel çalışanların çıkarlarını gözemeye çalışan

sosyal sorumlu yöneticiler, sosyal sorumlu kararlar almasına rağmen, örnekte

görüldüğü gibi günümüzün acımasız piyasa koşulları nedeniyle bu kararlarını hayata

geçirememektedir.

1.3.4. Faaliyet Alanı ve Karmaşıklık

Bazı sosyal sorunlar, öylesine derin, karmaşık ve büyüktür ki, tüm işletmelerin

birlikte hareket etmesine gereksinme vardır. Örneğin asit yağmurları, ozon

tabakasındaki tahribat ve yağmur ormanlarının yok edilmesi gibi çevresel sorunlar,

bir işletmenin her anlamda gücünü aşan sosyal konulardır (Bansal vd., 2000: 719).

Günümüzün sağlık sorunları (AIDS, işe içkili gelme ve sigara kullanımı)
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karmaşık sosyal koşulları yansıtan sadece birkaç örnektir. Sosyal sorumlu işletmeler

bu ve diğer sağlık sorunlarını göz önüne alan program ve politikaları uyguladığı gibi,

çözümler hükümeti, işletmeleri, çeşitli gruplarını ve bireyleri içine alan bir ortak

hareket yoluyla bulunmaktadır (Welcomer, 2002: 253).

Bazı sosyal sorunlar ise devamlılık göstermektedir. Bunlar, iş ortamındaki

bireyler-arası rekabet, cinsiyet ayrımı ile etik ve dinsel düşmanlıkları içermektedir.

(Welcomer, 2002: 257) Tek başına hiçbir işletme, toplumların bu uzun dönemli

özelliğini değiştiremez. Bu sorunlarla ilgili sosyal sorumluluk davranışları ve

politikaları, en sık yapılan uygulamadır ancak şu açıktır ki tek başına işletme

politikası bu sorunların çözümünü sağlayamaz. Kamuoyunun, devletin, çeşitli sivil

toplum kuruluşlarının, uluslar arası organizasyonların ve işbirliklerinin gerekliliği

açıktır.

Bu dört sınırlılık, işletmelerin sosyal sorumlu olması gerektiğini düşünenler ile

işletmelerin yaptıklarının yeterli oluğunu düşünenler arasında görüş ayrılıklarının

nedenidir (Friedman ve Miles, 2002: 3). Sosyal sorumluluğu savunanlar, işletmelerin

buna mecbur kalmadan sosyal sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini, çünkü

işletmelerin topluma sorunları çözmede yardım etmek zorunda olduğunu

söylemektedirler. Karşıt görüştekiler ise, işletmelerin sınırlılıkları nedeniyle sosyal

amaçlı hareket edemeyeceğini savunmaktadırlar.

1.4. SOSYAL SORUMLULUKLA İLGİLİ TEMEL GÖRÜŞLER

Toplumun işletmelerden sosyal sorumlulukla ilgili beklentileri 20.yüzyılın

başlarında ABD’de başlamıştır (Graves ve Wddock, 1994:61). Bu yıllarda işletmeler,

aşırı büyüme ve aşırı güçlenmeyi amaçlamakta ve anti sosyal ve anti-rekabetçi

uygulamalarla suçlanmaktaydı. Eleştiriler ışığında anti-tröst yasaları, bankacılık

düzenlemeleri ve tüketiciyi koruyan yasalarla, işletmelerin güçleri sınırlandırılmaya

çalışılmıştır.

Böylesi sosyal protestolarla yüz yüze gelince, az sayıdaki ileri görüşlü işletme

yöneticisi işletme sahiplerine, güçlerini ve etkilerini sadece kar sağlamak için değil,
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sosyal amaçlara yönelik de kullanmalarını tavsiye etmiştir. Bu işletme liderleri,

birlikte çalıştığı ve karları için çaba gösterdiği topluma karşı sorumlulukları

olduğuna inanmışlardır.

Bu işletme liderlerinden biri olan Andrew Carnegie, çelik sektöründe

çalışmaktaydı ve işletme gelirlerinin önemli bir bölümünü eğitime ve gönüllü

kurumlara bağışlamıştır. Bir diğeri de Henry Ford’dur (Giegold, 2001: 257). Henry

Ford’da çalışanların sağlık ihtiyaçlarına destek olan programlar geliştirmiştir.

İşletmelerin toplumdaki genişletilmiş rolleriyle ilgili bu ilk fikirlerin ortaya çıkması,

yardımseverlik görüşünün oluşmasına neden olmuştur. Bu görüş 20. yüzyılda

işletmelerin sosyal sorumlulukla ilgili fikirlerini şekillendirmiştir (Post vd., 1996:

41).

Sosyal sorumlulukla ilgili genel olarak iki ters görüş ortaya sunulmaktadır. Bu

görüşlerden ilki, ekonomik bir bakış açısını benimsemekte ve işletmelerin sosyal

sorumluluklarını sahip olduğu kaynakları etkin şekilde kullanarak ve kar ederek

topluma mal ve hizmetler sunması ile sınırlandırmaktadır. İkinci perspektif ise,

işletme faaliyetlerinin diğer kişi ve kurumlara zarar vermeyecek şekilde

yürütülmesini ve bir adım daha ileriye giderek adil, adaletli ve eşitlikçi bir

yaklaşımın benimsenmesini öngörmektedir. Bununla birlikte işletmelerin sadece

işletme karları ile değil sosyal refahın artması ile de ilgili olmaları gerektiğini

açıklamaktadır (Shermerhom, 1993: 86).

Bu iki temel görüşün yanı sıra modern görüş ve yardımsever görüşte önemli

argümanlar sunmaktadır. Tüm bu görüşleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirelim.

1.4.1. Klasik Görüş

Adam Smith ile başlayan F.W. Taylor tarafından biçimlendirilen ve Milton

Friedman tarafından günümüze kadar sürdürülen geleneksel yaklaşım, işletmelerin

mevcut olan hukuki ve ahlaki düzen içerisinde mümkün olan en yüksek karı

gerçekleştirmeye çalışarak topluma en iyi hizmeti verdiklerini savunmaktadır. Bu

anlamda maksimum karı sağlamak isteyen bir işletme tam rekabet piyasası
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güçlerinin, yani görünmez bir elin yardımıyla topluma hizmet işlevini de yerine

getirmiş olacaktır (Divitçioğlu, 1977: 2).

Günümüzde bu görüşün en önde gelen savunucusu ekonomi dalında Nobel

ödülü de alan M. Freidman olarak gösterilmektedir. Freidman’a göre işletmelerin bir

tek sorumluluğu vardır o da “karı maksimize etmek”tir. Belirtilen bu anlayışta kısa

vadeli olarak elde edilen karlarla sosyal sorumluluk aynı şey olarak düşünülmektedir.

Bu görüşte, işletme gelirlerinin daha da artmasını sağlayabilmek amacıyla işletme

karının iç finansmanda dağıtılması gerektiği savunulmaktadır. Bu sayede yeni ürün,

hizmet yatırımlarının olabileceği ve toplum refahının artırılabileceği öne

sürülmektedir. Bu durum kar amacı güden işletmelerin topluma yapacağı en önemli

katkı olarak görülmektedir. Aksi durumda bazı toplumsal projelere ödenen miktarlar

gelirleri azaltacak ve böylece işletmelerin ekonomiye katkılarının azalmasına neden

olacaktır (Şahin, 1984: 56).

Klasik görüş ile ilgili fikirler maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir;

(1) Serbest pazar ekonomisinde işletmelerin tek tek sosyal sorumlulukla

uğraşmasına gerek yoktur. İşletmelerin temel zorunluluğu hissedarlara karşı olan karı

maksimize etmek zorunluluğudur. Sosyal sorumlulukla ilgili faaliyetlere zaman

ayırmak işletmede kar düşüşüne neden olur.

(2) Üretim yapmak için kurulan işletmeler imkân ve kaynaklarını sosyal

sorumluluklar için tahsis edemez. İşletmeler kuruluş amaçlarına uygun olan

faaliyetler gerçekleştirmelidir.

(3) Önemli olan işletmelerin ekonomik nitelikli birincil amaçlarıdır. En yüksek

kar, toplum kaynaklarının verimli kullanımı ile elde edilebilir. Sosyal sorululuk

konularına eğilmek işletmeleri bu amaçtan uzaklaştırabilir.

(4) Sosyal sorumluluk tüm toplumu ilgilendiren bir konudur ve bu nedenle

devlet ve sosyal amaçlı kuruluşlarca gerçekleştirilmelidir. İşletmelere toplumsal
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sorunlar çözmeleri için yüklenilmesi adil değildir.

(5) Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında oluşacak

maliyet ürün-hizmet fiyatlarına ekleneceğinden zararlı çıkan yine toplum olacaktır.

(6) Bir ülkedeki işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirmesi

sonucunda maliyet ve fiyatların yükselmesi, uluslar arası arenada rekabet gücünün ve

pazar payının azalmasına neden olacaktır.

Yukarıda belirtilen fikirlerden de anlaşılabileceği gibi klasik görüşün

temsilcileri, yalnızca kar elde etmeyi amaçlamakta ve dolayısıyla işletmelerin

temelde topluma yararlı faaliyetlerde de bulunmaları fikrini göz önüne almamaktadır.

İşletmelerin sosyal sorumluluğunun daha üst seviyelerde ele alınması pek çok

yönetim bilimci tarafından da hoş karşılanmamakta ve kapitalist sistemin yıkılması

anlamında yorumlanmaktadır (Litz, 1996: 135). Friedman da sosyal anlamda gizli

vergiye neden olacağından yasal sorumluluklar dışında sosyal sorumluluk

üstlenmenin iyi çalışan bir işletmenin doğasına aykırı olduğunu ve bunun da ortaklara

daha az getiri, tüketiciye daha yüksek fiyat ve çalışanlara daha düşük ücret anlamına

geleceğini ileri sürmektedir (Fieser, 1996: 461).

Tüm bu görüşlerin yanı sıra Friedman, yardım sever yaklaşımların sosyal

sorumluluk olmadığını ifade etmektedir. Çünkü bu pay sahiplerinin paralarını elden

nasıl çıkaracakları hakkında kendi kararlarını vermelerini engellemektedir (Bartol vd.,

1994:103). Bu minvalde ünlü Amerikalı avukat Elaine Sternberg’in görüşü

Friedman’ı destekler niteliktedir;

“Sosyal sorumluluk insan haklarına aykırıdır. Çünkü yatırımcının sermayesi

maddi olarak geri dönmemektedir. Bu da onun yasal haklarının çiğnenmesi anlamına

gelmektedir.” (Corporate Social Responsibility, 2005: 8)

Görüldüğü gibi klasik görüş, işletmelerin sosyal sorumluluğunun sadece mal
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ve hizmet üretmek olduğunu söyleyerek, kar amaçlı olmayan faaliyetler, yani sosyal

sorumlulukla ilişkili olan diğer faaliyetlerin işletmeye maliyet yükleyeceğini ve

toplumsal refahta azalmalara neden olacağını savunmaktadır (Quazi vd., 2000).

Sonuç olarak klasik görüşe göre işletmelerin üzerinde durması gereken ana unsur,

karı maksimize edecek ve ortaklar için değer içeren unsurları ortaya çıkarmak

olmalıdır.

1.4.2. Sosyo-Ekonomik Görüş

İşletmelerin sosyal sorumlulukları hakkındaki ikinci yaklaşım ise işletme ile

birlikte çevreyi de göz önünde bulunduran ve sosyal sorumluluk lehine olan sosyo-

ekonomik görüştür. Bu yaklaşımı benimseyenler, işletmelerin örgütsel amaçları

dışında toplumsal amaçlarının da olabileceğini ve bu tarz amaçların en az örgütsel

amaçlar kadar önemli olduklarını savunmaktadır.

Bu görüşün savunucuları, Elton Mayo, Peter Drucker, Adolp Berle,

J.M.Keynes’dir. Bu kişilerin ileri sürdükleri farklı düşünceleri iki grupta toplamıştır.

Bunlar (Halıcı, 2004:28):

(1) Büyük işletmelerin sayısal olarak artması ve büyümesi endüstriyel

toplumda ciddi beşeri ve sosyal sorunları beraberinde getirmektedir.

(2) Sorunlara sebep olan bu işletmelerin yöneticilerinin gerekli tedbirleri

almaları zorunludur. Bu bağlamda, işletme ya bu sorunları çözecek biçimde

işletmesinin faaliyetlerini değiştirmek zorundadır ya da bu sorunları en azından

iyileştirecek ve zararlı etkilerini azaltacak şekilde hareket etmelidir

İşletmeyi esas alan yaklaşımın ortaya koyduğu iddialara karşıt olarak çevreyi

esas alan yaklaşımda işletmelerin daha geniş kesimlerin refahını yükseltmeye yönelik

girişimlerde bulunması gerektiği üzerine vurgu yapılmaktadır. Bu şekilde sosyal

sorumluluğu destekleyen görüşlerden sıklıkla söz edilmesinde sanayi toplumu

içerisinde büyük işletmelerin sayıca artması, bunların etki alanlarının genişlemesi
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sonucunda ciddi sosyal ve çevresel sorunlarla karşı karşıya kalmaları ve işletmelerin

neden oldukları bu sorunları çözmesi ya da en aza indirmesi yönündeki beklenti ve

baskıların artmasıdır (Carroll, 1979:34).

Soyso-ekonomik görüşün ortaya attığı fikirler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

(1) Sosyal sorunlar sadece işletmelerin uygulamalarından

kaynaklanmamaktadır. Bu nedenle işletmeler başarılı oldukları sürece problemlerin

de kendiliğinden çözüleceği düşüncesi rasyonel bir yaklaşım değildir (Eren, 2000:

102).

(2) Modern yönetimin dayandığı sistem yaklaşımına göre işletmeler enerji,

bilgi ve malzeme girdileri alır, bunları bir süreçten geçirip dönüşüme uğratır ve

çevreye çıktı olarak verirler. İşletmeler toplumunda ait olduğu bu sistemin birer

parçasıdır. Toplumsal sorunların oluşmasına ya da artmasına neden olan işletmeler

bunların çözümünde de ellerindeki sermaye gücü, kalifiye işgücü gibi kaynakları

kullanıp etkili olabilirler.

(3) İşletme kendi varlığını ve kazancını topluma borçludur. Bu nedenle de

toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek zorundadır.

(4) Sosyal sorumluluklara itiraz etmek yerine, kabul edip geleceğe yönelik

önlemler almak hem istikrarlı hem de ekonomik bir davranıştır.

(5) Daha iyi bir sosyal ortam yaratılması toplumun olduğu kadar işletmelerinde

yararına olacaktır. Bu nedenle işletmelerin sosyal yatırımlara yönelmesi

gerekmektedir.

(6) İşletmelerin ellerinde bulunan ekonomik imkan ve fırsatlar toplumun

ilgisini çekmekte ve bazen de olumsuz görüşleri üzerine çekmektedir. Bu nedenle

çevreyle çatışmak yerine uzlaşma politikalarının benimsenmesi, sosyal sorunlara

duyarlı olunması gelecekte oluşabilecek sorunları önlemede etkili bir yol olacaktır

(Eren, 2000: 72).
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(7) Sosyal sorumlulukla ilgili görüş ve yaklaşımı ne olursa olsun işletme

yönetimleri, günümüz koşulları içerisinde sadece kendi başarısı için de olsa, içinde

bulunduğu toplumu ve çevre faktörlerini dikkate almak zorundadır. İşletmenin

çevrede meydana gelen değişikliklere nasıl uyum sağlayacağı ve kendi çalışmalarının

çevreye etkisinin ne olacağı konusunda hazırlıkları olmayan bir işletme yönetimi

düşünülemez. Bu nedenle işletmeler, kendi ekonomik amaçlarına böyle bir anlayış

içinde ulaşmaya çalışmalıdır (Biber, 2002: 82).

(8) Sosyal konularla ilgilenmek olumlu bir imaj oluşturmakta ve bu durum hem

tüketicileri hem de yeni yatırımcıları olumlu biçimde etkilemektedir.

Bazı araştırmacılar sosyal sorumluluğa tepki göstermek yerine önlem almanın

daha rasyonel ve ekonomik olduğu üzerinde durmaktadır. Böylece ortaya sosyal

sorumluluğun maliyeti konusunda tartışmalar da çıkmaktadır. Buna göre işletmeler,

sosyal sorunlar ortaya çıkmadan önce bunları öngörebilir ve gerekli girişimlerde

bulunabilirse çevreden gelecek tepkiler azalacaktır. Aksi halde sorun ortaya çıktıktan

sonra önlem almak bir hayli masraflı olabileceği gibi neden olduğu olumsuz yargıları

gidermek de güç olacaktır (Schermerhorn, 1993:89).

1.4.3. Modern Görüş

Modern görüş temelde sosyo-ekonomik görüşün ilkelerini paylaşmakla beraber

işletmelerin sosyal sorumluluğa bakış açılarını genişletmeleri gerektiği üzerinde

durmaktadır. İşletme, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluğa yönelik faaliyetlerinden

net bir fayda elde eder. Bu görüş, daha önce belirtilen paydaşları da kapsayarak,

sosyal sorumluluğun modern bir bakış açısını içermektedir (Quazi ve Q’Brien,

2000:17).

Sosyal sorumluluğa modern bir bakış açısıyla yaklaşanlar, işletmelere, örgütsel

amaçların çok daha ötesinde, bir takım toplumsal amaçlar da yüklemeye çalışırlar.

Örneğin, bu görüş sahiplerine göre, işletme, zehirli atıklarını boşalttığı gölü
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temizlemeli veya eğitimsiz işgörenlerinin iş uzmanlığını arttırmalı ya da onların

ekonomik durumlarını iyileştirmelidir. Günümüzde büyük bir yoğunluk kazanan

çevre kirliliği, enerji ve hammadde yetersizliği, işletmelerin tekelleşmesi ve bazı

politik rahatsızlıklar, bu yaklaşımın büyük bir kabul görmesine neden olmuştur.

Dolayısıyla, işletmelerden, toplumun yararına olan faaliyetlere girişmeleri ve bu tür

faaliyetleri desteklemeleri istenmektedir (Şahin, 1984:47).

1.4.4. Yardımsever Görüş

İşletme diğer görüşlere göre daha geniş anlamda bir sosyal sorumluluk

anlayışına sahiptir. İşletme gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerinden dolayı

maliyet yüklenmesine karşın, yardımsever faaliyetlere katılmayı kabul eder. Bu

görüşün temel motivasyon unsuru işletmelerin altruist ve etiksel davranışlarıdır

(Quazi ve Q’Brien, 2000:18).

Toplumdaki varlıklı bireylerin, fakir olanlara karşı yardımsever olması

gerektiği, oldukça eski bir görüştür. Tüm inançlardaki kutsal yazılar, bu eski prensibe

vurgu yapar (Giegold, 2001: 259). Andrew Carnegie ve diğer büyük işletmelerin

liderleri kamu kütüphanelerine bağış yaptığında, fakir semtlerde kurulan yardım

yurtlarını desteklediğinde, eğitim kurumlarına ve diğer gönüllü kuruluşlara bağış

yaptığında, dayanakları “kardeşimi koruyorum” görüşüydü.

Böylesi toplumun ihtiyaç sahibi üyelerine bireysel katkılar yapmak, bu yüzyılın

başlarında oldukça önemliydi, çünkü o dönemde sosyal güvenlik sistemi, yaşlılar için

sağlık hizmeti, işsizlik için işsizlik sigortası ve toplumun ihtiyaçlarına destek verecek

güçlü grup faaliyetleri yoktu. Zor durumdaki ailelere yardım eden, fiziksel tacizden

çocukları ve kadınları koruyan, alkoliklere yardım eden, fiziksel özürlü ya da

psikolojik hastalığı olanları tedavi eden ve düşkünlere yardım edebilen çok az sayıda

organizasyon vardı. Büyük işletmeler bu yollarla, yardıma muhtaçlara ulaştığında,

toplumun yaşam koşullarını iyileştirme sorumluluğunu da kabul etmişlerdir. Bu

uygulamalar, işletme sahiplerinin tek amaçlarının karlılık çıkarlarını gözetmek

olduğunu iddia eden eleştirilerin zayıflamasına yardımcı olmuştur.
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Çok önceleri, yardıma muhtaçların ihtiyaçları zengin bireyler ve ailelere

ulaşmamaktaydı. 1920’lerde yardımların önemli bir kısmı işletmeler tarafından

yapılmıştır, sadece işletme sahipleri tarafından değil. 1920’lerde bireysel çabalardan,

kurumsal çabalara olan değişim, bugün özellikle ABD gibi gelişmiş ülkelerde yaygın

bir şekilde uygulama alanı bulmaktadır (Post vd., 1996: 41). İşletme liderleri ve

çalışanları çabalarını geniş bir şekilde, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye

odaklamaktadır. İşletme liderleri emeklilik planları, çalışanların hisse sahipliği, hayat

sigortası programları, işsizlik sigortası, çalışma saatlerini sınırlama ve yüksek

ücretlendirme uygulamalarına gitmektedir. Evler, kiliseler, okullar, kütüphaneler,

sağlık ve yasal hizmetler sağlamakta ve gönüllülüğe dayanan ilişkiler kurmaktadır.

Bugün işletmelerin büyük kısmı, kamuoyunun sorunlarına gönüllülük esasıyla katkı

sağlayarak, sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir.

1.5. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

1.5.1. Sanayi Devrimi Öncesi Dönem

Sosyal sorumluluğun medeniyet ve dinlerle başladığı dönemdir. M.S. 1100

yıllarına kadar olan bu döneme “işletme öncesi dönem” de denmektedir.

Mezopotamya, Çin, Eski Yunan ve Roma dahil olmak üzere ilk uygarlıkları

kapsayan bu dönemde önemli sayılabilecek pratik yenilikler yapılamasa da bu

toplumlarda insanların kişisel yargıları, dini inançları, etik görüşleri ve çeşitli

yasalarla farkında olmadan yürütülen bir sosyal sorumluluğun olduğu

belirtilmektedir (Luhans ve Hodgetts, 1972:3).

Bu dönemde davranışlarda etkili olan temel noktalar ahlaki yaklaşım ve

Hammurabi kanunlarıdır. Hammurabi kanunları, sosyal sorumluluk anlamında

tüketiciyi koruma adına düzenlenen en eski kanun olarak kabul edilmektedir

(Yumuşak, 1999: 57). Bu kanunlar, işçi-işveren, tüccar-müşteri ilişkilerini

düzenlemiş ve ticaret hayatına ilişkin çeşitli sistemlere yönelik açılımlar sunmuştur.

Yine aynı dönemde Eflatun, sosyal sorumluluk olarak kabul edilebilecek topluma

karşı sorumluluk düşüncesinden ilk bahseden düşünür olmuştur. Eflatun,
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yöneticilerin toplum çıkarını ve ekonomik konularda genel yararı her şeyden üstün

tutmaları gerektiğini belirtmiştir. Aynı şekilde Aristo, ekonomik olayları ahlak

açısından ele alarak, mübadele edilen kıymet ve hizmetler arasında bir denklik

olmasının gerekli olduğunu, fiyatların ve kazançların adaletli bir şekilde oluşmasını,

faizin adaletsiz olduğu görüşünü savunarak sorumluluk anlayışının gelişimine

katkıda bulunmuştur (Ahmet, 1978: 52).

Dinlerin verdiği temel mesajlarda bulunan başkalarına iyilik yapma, çevreye

saygılı davranma, doğayı koruma, haksızlık yapmama, adaletli davranma gibi

kavramlar sosyal sorumluluk düşüncesi ile yakından ilişkilidir. Bu sebeple dinlerin

sosyal sorumluluk kavramının ortaya çıkışında önemli bir etkisi bulunmaktadır

(Bardakçı, 2005: 4). Musevi dininin peygamberi Hz. Musa, “On Emir” ile sosyal

sorumlulukları ön plana çıkaran bir örgütlenme anlayışının hakim olmasına olanak

tanımıştır (Yozgat, 1983: 7). Aynı etki Hıristiyanlıkta yedi büyük günahta da

görülmekte ve kiliselerin öncülüğünde sosyal sorumluluk ile ilgili görüş ve

düşünceler dile getirilmektedir. İslam dini, sosyal yönetim düşüncesinin ağır bastığı

bir süreçte gelişmiş ve toplum yaşamında fakirlere yardım amacıyla vakıflar, hayır

kurumları inşa edilmiştir (Taşkan, 2003: 2).

 Sanayi Devrimi öncesinde, 16 ve 18. yüzyıllar arasında Avrupa’da

Merkantalist düşünce hüküm sürmekteydi ve bu düşünce akımı, merkezi gücü elinde

bulunduran devletin sosyal sorumluluk açısından toplum hakkında her türlü karar

verme yetkisine olanak sağlamaktaydı. İşletmelerin 16. ve 18. yüzyıllar arasında

faaliyet gösterdiği ekonomik sistem genel olarak “merkantilizm” olarak ifade edilir.

Bu sistemde bir ülkenin ekonomik sağlığının ölçütü o ülkenin işlediği altın ve gümüş

miktarı olmuştur.

Kılavuz ekonomi ilkeleri, ekonomik düzenlemelerle, ülkenin ekonomik

anlamda kendisine yetebilmesi prensibiyle ve vatandaşların ekonomik ve sosyal

yaşamının idari anlamda kuvvetli bir şekilde kontrol edilmesiyle ulusal refah ve güç

düzeyini arttırmıştır. Bu dönemde işletmeler devlet tarafından oluşturulan varlıklar

olmuştur. İşletmeler meşruiyetlerini, ağırlıklı olarak Batı Avrupa ülkelerinde hakim
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ulus devletlerin hükümetleri ve krallıkları tarafından onaylanan bir işletme statüsü ile

kazanmıştır. Bu sebeple her işletme görünürde bir kamu işletmesi olmuş ve o şekilde

kabul edilmiştir. Devlet, işletmeye kamu hazinesinden ciddi yatırımlar yapmıştır.

İşletmelerden de buna karşılık olarak devletin kamu hazinesine sabit bir mali kaynak

akışı sağlamaları ve buna destek olmaları istenmiştir (Ferrer, 2005: 109).

Merkantalizm düşüncesi yapılan ticari faaliyetlerden maksimum kar elde

edilmesini, sanayi ürünlerinin daha ucuza üretilebilmesi için işgören ücretlerinin en

düşük düzeyde tutulmasını ve devletin güçlendirilmesini ön plana çıkartmaktaydı.

Ayrıca merkantalizmin dış ticaret ilişkilerinde de kendisini göstermesi koloni

niteliğindeki ülkelerin sömürülmesine yol açmıştır. Ancak bu düşünce akımı

adaletsiz bir gelir dağılımı, toplumda fakirlik, yetersiz üretim, genel bir

memnuniyetsizliğe neden olmuş ve istenilen sonuçları verememiştir (Ahmet, 1978:

55).

Batıda yukarıda aktarıldığı gibi bir ortam yaşanırken doğuda İslam düşünürleri

dengeli ve liberal bir ekonomiyi savunmaktaydı. İslami düşünürler devletin

ekonomik hayata sıkça müdahale etmesinin bireyin girişim gücünü engelleyeceğini

ve refah seviyesinin bireylerin başarısıyla artırılabileceğini düşünüyorlardı.

Toplumda bireylerin ticari çalışmalarını sürdürmesi ve bu çalışmaların denetlenmesi

günümüzdeki sosyal devlet anlayışına da uygun düşmektedir (Falay, 1978:3).

Anadolu’da ise ahilik ve lonca düşüncesi, iş ahlakını korumak adına önemli açılımlar

yaratmış ve hem ihtiyaç duyanları korumak hem de meslekteki haksız rekabeti

önlemek açısından sosyal sorumluluk anlayışına temel oluşturmuştur (Ülgener, 1955:

144).

Sanayi devrimi öncesindeki dönemi kısaca özetlemek gerekirse, ülkelerde

ekonomik güç devletin elindeydi. Devletin güçlenmesi en büyük amaçtı. Bu nedenle

çalışanlara çok düşük ücretler ödenmekte, bu da gelir dağılımının bozulmasına,

halkın gittikçe fakirleşmesine ve enflasyona neden olmaktaydı. Devlet; gücünü

arttırmakta, zayıf ülkeleri sömürgeleri altına almayı bir strateji olarak görmekte;

sömürge ülkelerdeki kaynakları ve işgücünü acımasızca kullanmaktaydı. İşletme
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kavramından söz etmenin pek mümkün değildir ve sosyal sorumluluk anlayışının da

toplumsal değerler, örf, adet ve gelenekler, din ve kültürel yapıdan etkilendiğini

söylemek mümkündür.

1.5.2. Sanayi Devrimi Sonrası Dönem

James Watt’ın buhar gücünü enerji kaynağı olarak kullanması, makineleşmenin

yaygınlaşması ve Adam Smith ile başlayan klasik ekonomik görüşün giderek daha

fazla benimsenmeye başlaması sanayileşmeye geçişteki önemli etkenleri

oluşturmuştur. Bu dönemde işletme kavramı oluşmaya başlamış ve bu oluşumlar da

ekonomik hayatta önemli değişiklikle yaratmıştır.

Kurumsal sosyal sorumluluğunun ikinci dönemi sanayileşme dönemidir. Bu

dönemde Adam Smith (1723-1790) merkantilizmin sanayileşme için uygun

olmadığını ileri sürmüştür. Ekonomik serbestlik, devlet kontrolünden çok özel

girişim, korumacılık yerine rekabet, ekonomik durgunluk yerine yenilik ve devlet

çıkarı yerine kişi çıkarına dayanan bir sistem önermiştir. Aynı zamanda daha fazla

hükümet kontrolü fikrine karşı çıkmıştır çünkü bu tür bir sistem sadece birkaç

seçilmişe monopol vermekte ve tam rekabet ve serbest ticaretin şevkini kırmaktadır.

Bu yüzden Smith, serbest girişimin faydalarını üretmediklerinden işletmelerin özel

ticari ayrıcalıklarına karşı çıkmıştır (Ferrer, 2005: 113).

Sanayileşme ile beraber serbest piyasa ekonomisi ortaya çıkmıştır. Yirminci

yüzyılın erken zamanlarında, işletmeler şirketle ilgili konularda herhangi bir

hükümet müdahalesini, önlemek olmasa da, asgariye indirmeye kararlı hale

gelmiştirler. İşletmeler böylece hükümetin dikte ettiği değil gönüllü veya kendileri

düzenledikleri sosyal sorumluluk fikrini geliştirmiştirler. Aynı zamanda hissedar ve

yönetici olan pek çok zengin birey ve aileler, hayırseverlik faaliyetleri ve diğer

sosyal sorumluluk faaliyet şekilleri ile ilgilenmiştirler. Hükümet bu tür bireysel ve

kurum girişimlerini desteklemek ve hatta ödüllendirmek için önemli bir rol oynamış

ama hükümet tarafından yapılan düzenlemeler uygun olmayan ve verimlilik karşıtı

olarak değerlendirilmiştir. Kurum sosyal sorumluluğu, böylece, bireysel işletme
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sahiplerinin takdirine bırakılmıştır (Livesay ve Carnegie, 2000: 79).

Sanayileşme ile ağırlık kolektivizmden baskın bir merkantilizm özelliğine,

bireyciliğe kaymıştır. Aslında, işletme girişimi ve sorumluluğundansa birey girişimi

ve sorumluluğu teşvik edilmiş ve işletmeler “birey için iyi olan toplum için de iyi

olmalıdır” hükmü ile yönlendirilmiştir. Dahası, sosyal sorumluluk fikri artık basitçe

ve ilkel olarak dini bir sorumluluk değil, aynı zamanda laik bir değer olmuştur

(Adolph ve Gardiner, 1968: 121).

Kurumsal sosyal sorumluluğunun bir unsuru olarak hayır işi, sonra varlıklı

bireylerin – tipik olarak mülk sahipleri ve bir işletme yöneticilerinin hayırseverlik

faaliyetleri ile yakından ilişkili hale geldi. Bunun sebebi merkantilist felsefedeki gibi

hayırseverliğin dini bir faaliyet olması ve sadece bireylerin dindar olması değil,

bireysel kontrolün işletme hayatının tüm alanlarındaki baskınlığındandı. İşletmede

bir kontrol gücü olan bu varlıklı bireyler veya aile sahipleri aynı zamanda “işletme”

hayırseverliğini bireysel hayırseverliğin bir uzantısı olarak göstermekteydiler.

İşletmelerin kime karşı sorumlu olduğu konusundaki kararlar, böylece, işletme

sahipleri tarafından veriliyor ve kime’nin içeriği bireyden bireye değişiyordu.

“İşletmelerin ne ölçüde sorumlu oldukları” sorusu da her bireysel sahibin veya

işletmenin büyük hissedarının takdirine bırakılan bir karardı.

Bu dönemde, hayırseverlik, işletme sosyal sorumluluğunun baskın temeli

olarak kaldı. Başka herhangi bir temele odak çok azdı. Dahası, teknolojideki ve

ölçüm sistemlerindeki bilimsel gelişmeler ile hayırseverliğin kendisi ölçüldü ve hatta

işletme için genel verimli geri dönüş olarak nitelendirildi. Şaşırtıcı olmayan şekilde,

bu dönemde, varlıklıların sosyal hayatın pek çok alanındaki gönüllüğü serbest

girişim tarafından ilgili sosyal ihtiyaçların karşılanması için daha fazla hükümet

katılımını desteklemek yönünde teşvik edilen bir değerdi. Baskı ve sorumluluk

hükümetten topluma en çok faydası dokunacak şeylere işletme sahiplerinin ve

yöneticilerinin katılımını bekleyen yerel topluma kaydı.
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1.5.3. 20.yy’ın İlk Yarısı ve Otomasyon Dönemi

. Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan bu dönem ilgili çevrelerce 2. kuşak

Sanayi Devrimi olarak da değerlendirilmiş ve önemli yankılar bulmuştur. Sanayi

devrimi sonrasını kapsayan bu dönemde, sanayi burjuvazisi, devlet müdahaleleri ve

güçlü işçi sendikaları varlık göstermiştir (Biber, 2002: 74). 20. yüzyılın başlarında

işletme hayatında önemli algılama farklılıkları ortaya çıkmış ve daha önceki

dönemlerde işletmelerin maksimum kar amacı güdüp güçlerini kötüye kullanmaları

nedeniyle ortaya çıkan olumsuz durumların ortadan kaldırılabilmesi için çeşitli

çözüm yolları aranmaya başlanmıştır.

Bu süreçte yaşanan 1. Dünya Savaşı ve ardından gelen ekonomik bunalım gibi

zorlayıcı durumlar karşısında işletmeler bir takım yeni politikalar belirlemek zorunda

kalmışlar, ücret, istihdam ve yatırım gibi alanlarda istikrarın sağlanması için önemli

çalışmalar yapılmıştır. Savaşlar sonrasında işsiz kalan insanların sorunlarına çözüm

bulma isteği, sendikalaşma hareketlerinin başlaması, işçilerin toplumda belirli güçler

elde etmeye başlamaları sosyal değişimin hızlanmasına yardımcı olmuş ve tüm

bunlara bağlı olarak da sosyal sorumlulukla ilgili çalışmalar önem kazanmıştır. Bu

süreçte bireysel felsefe yerini toplumsal bir anlayışa bırakmaya başlamış, insanın

ihtiyaçlarına da önem verilmesi gerektiği düşüncesi ortaya çıkmış, demokratikleşme

eğilimleri hız kazanmış, topluma karşı olan sorumlulukların sadece belirli sektörler

ya da işletmeler tarafından değil tüm sektörler ve işletmeler arasında işbirliği

yapılarak yerine getirilmesi gerektiği düşüncesi üzerinde durulmuştur (Walton, 1967:

58).

Sanayi Devrimi ile beraber otomasyon ve seri üretime geçiş sağlanmış, tarım

hayatından endüstri hayatına geçilmiştir. Sanayileşmenin topluma getirdiği en büyük

değişiklik işletme kavramının oluşması ve özel mülkiyetin öne çıkmasıyla

işletmelerin ekonomide önemli birer kurum haline gelmesidir. Sanayi devrimi, ilk

aşamada maksimum kar anlayışını ön plana çıkarmıştır. Dolayısıyla işletmenin

sorumluluğu sadece hissedarlarına karşıdır. Klasik görüş olarak adlandırılan bu görüş

sosyal sorumluluk anlayışına ters düşmektedir (Torlak, 2001:37).
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Sanayi devriminin ilk zamanlarında kalifiye iş gücünün olmaması ve işsizliğin

fazla olması işletmelerin çalışanlarına gereken önemi vermemesine yol açmıştır.

Ancak işletmeciler tüm karlarını yatırıma aktarsalar bile işletmelerin yeterince

büyüyemediğini görmüşlerdir. Bu durumda devler çalışanların eğitim seviyesini

arttırmak için eğitim harcamalarını arttırmıştır. Böylece çalışanların değeri artmış ve

sendikal örgütlenmeler oluşmaya başlamıştır. Kalifiye iş gücü ve otomasyon

sonucunda işletmeler gittikçe güçlenerek büyümüşler ve tekelci bir oluşum içine

girmişlerdir. Bu tür işletmelerin eylemleri sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukları

engellemek ve kontrolsüz büyümelerine dur diyebilmek için batılı devletler bir takım

yasal önlemler almaya başlamışlarıdır.

1936’da Sears şirketi tarafından ilk olarak, sosyal sorumlulukları ve davranış

şekillerini tartışmak için üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantılar düzenlenmiştir.

Ekonomik bunalım döneminde yapılan bu toplantılar sosyal sorumluluk tarihinde

önemli bir yer etmiştir.

1.5.4. II. Dünya Savaşı Sonrası Dönem

2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle Batılı ülkelerin ekonomilerinde önemli

atılımlar gerçekleştirilmiş ve işletme verimliliğini ve etkinliğini artırabilmek için

eğitime ayrılan kaynaklar genişlemiştir. Savaş sonrası dönemde işletme içinde ve

dışında çeşitli baskı grupları oluşmaya başlamış ve söz konusu gruplar işletmelerin

sadece kar odaklı bir anlayış yerine çalışanların da amaçlarını benimseyen bir

anlayışla hareket etmelerine yol açmışlardır. Yaşanan gelişmeler de işletmelerin

sosyal bir sistem olarak değerlendirilmeye başlanmasına olanak tanımıştır.

Yukarıda anlatılan gelişmelerle birlikte savaş sonrasında ekonomide yaşanan

canlanma rekabetin de yoğunlaşmasına neden olmuş, rekabet yarışında var olmak

isteyen işletmelerin müşteri istek ve beklentilerini mümkün olan en üst düzeyde

karşılama zorunluluğu ortaya çıkmış, güvenli istihdam sağlanması, toplum yararına

hizmetler gerçekleştirilmesi gibi faaliyetlerin de önemi üzerine görüş birliğine
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varılmıştır (Walton, 1967: 105).

2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler örgütünün ortaya

çıkardığı insan hakları bildirgesinde yer alan bireysel hak ve özgürlükler geliştikçe

de bireyin toplumsal, siyasal ve örgütsel gücü büyük ölçüde artmış ve birey eskisi

gibi tek başına değil bağlı bulunduğu meslek örgütlerinin içinde yer alarak daha da

güçlü hale gelmiştir (Tosun, 1990: 5).

Ataç bunalım ve savaş sonrasında, işletmeleri sosyal sorumlulukların

benimsendiği bir anlayışa sevk eden gelişmeler ve buna bağlı değişimler aşağıdaki

gibi sıralamıştır (Ataç, 1982: 105):

(1) Devletin ekonomik yaşama müdahaleleri artmış ve bu müdahalelerin

sonucu olarak, iş adamlarının karşısına bazı sınırlamalar çıkmıştır.

(2) Nüfusun hızla çoğalması ve nüfus yoğunluğunun artması insanlar

arasındaki ilişkileri sıklaştırmıştır. Ayrıca işsizlik sorunu da daha önemli bir hale

gelmiştir.

(3) Demokratikleşme eğilimlerinin giderek güçlenmesi bireyi daha güçlü bir

varlık haline getirmiştir. İnsan hakları bildirgesi ile bireyin siyasal ve toplumsal gücü

artmıştır.

(4)  Birey çeşitli örgütlerin üyesi olmuş dolayısıyla örgütsel gücü artmıştır.

(5) Dünyanın iki bloğa ayrılması, uluslar arası ekonomik ve siyasal rekabetin

güçlenmesi, ulusların ve işletmelerin yönetiminde değişiklikler yaratmıştır.

Savaş sonrası dönemde işletmelerin çıkarları ile kamunun çıkarlarının

birbirinden ayrı olamayacağı konusunda iş adamlarının sosyal bir bilince varmaları

doğrultusunda gelişmeler yaşanmış ve sosyal sorumluluk işletme yönetiminin

kendisinde yer bulma şansı yakalamıştır.
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1950-1960’lar sosyal sorumluluğun modern çağı olarak görülmektedir. Howard

R. Bowan’ın “İş Adamının Sosyal Sorumlulukları” adlı yayını bir dönüm noktası

olmuştur. Bowan’ın konuyla ilgili diğer yayınları kendisine “Kurumsal Sosyal

Sorumluluğun Babası” unvanını kazandırmıştır. Bu yayınlarda, işletme eylemlerinin

toplumun değer yargıları ile uyumlu olmasının gerekliliği vurgulanmıştır (Carr vd.,

2004).

Sosyal sorumluluk kavramı işletmeler arasında 1950’li yıllarda popüler olmaya

başlamıştır. İşletmelerin büyümeleri ve güç kazanmaları ile birlikte önemi daha da

artmıştır. Günümüzde kabul gören sosyal sorumluluk kavramı ise temel olarak

1960’larda ABD’de doğmuştur. Buna göre, kurumların yasal yaptırımların ötesinde

bazı sorumlulukları vardır.

Bu dönemde sosyal sorumlulukların gelişmesine yardımcı olan kuruluşlar

ortaya çıkmıştır. Fransa’da Enterprise et Progres, Union des Industries

Metollurgiequs et Minieres; Almanya’da Botelle Institut, Stiftung für

Gesellschaftung Unternehman; İngiltere’de Social Audit Ltd.,  Committee for Social

Responsibilities gibi sendikalar ve özel araştırma kurumları bunlara örnek olarak

gösterilebilir (Taşkan, 2006: 7).

1970’lere gelindiğinde ise tüketici hareketlerinde, küreselleşme ve dışa açılma

faaliyetlerinde bir artış olmuştur. Buna paralel olarak işletmelerin sadece kar odaklı

olması ve çevre, toplum duyarlılıklarının az olması en büyük eleştiri konusu

olmuştur. Bu durumda işletmeler imajlarını korumak ve iyileştirmek için

stratejilerine ekonomik boyutun dışında sosyal boyutu da eklemişlerdir.

1980’li yıllarda ise işletmeler, tek amaçlarının kar etmek olmadığını, çevreye

ve topluma karşı da sorumlu olduklarını anlamışlardır. Çevreye ve paydaşlara karşı

sorumlu davranmanın sonucunda işletmeler kar elde edebileceklerini fark etmişlerdir.

Diğer bir deyişle; kar, yapılan bir hizmetin bedelidir.
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Bu yıllarda işletmelerin topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelerinin

yanı sıra eylemlerinin ahlaki normlara uygunluğu da tartışılmaya başlanmıştır.

Çünkü işletmeler –özellikle büyük işletmeler- toplum ve bulundukları sektör için

birer örnek oluşturmaktadırlar. Bunun için işletmeler atacakları her adımda kılı kırk

yararak düşünmek zorundadırlar. İşletmelerin eylemleri toplumu ve çevreyi

etkilediği için bu eylemlerin sonucundan yöneticiler sorumludurlar ve işletmenin tüm

paydaşlarına hesap verme yükümlülüğü taşımaktadırlar. İşletmelerin sosyal

sorumluluklarını yerine getirmeleri kendi açılarından da bir itibar unsuru olmaktadır

(Bardakçı, 2005: 10-11).

1990 sonrasında ise kurumsal sosyal sorumluluk stratejik bir seçenek olmanın

ötesine geçmiştir. Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk, işletmeler için bir

zorunluluktur. Bu nedenle konuyla ilgili hem literatürde, hem de uygulamada birçok

gelişme görülmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk, çeşitli uluslar arası örgütler için

de gündem maddesi oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Ekonomik

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Birliği ve diğer ulusal ve

uluslararası kuruluşlar ve hükümetler kurumsal sosyal sorumluluğun

yaygınlaşmasında aktif bir rol oynamaktadırlar. Hatta 2005 yılı Avrupa Birliği

tarafından “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yılı” olarak ilan edilmiştir (Evuleocha,

2005: 328-340).

Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk kavramının öneminin arttığı bir takım

verilerle de açıkça görülmektedir. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre işletmelerin

yapmış olduğu hayır işleri ve bağışların tutarının 1999’da 9,6 milyar dolarken

2004’te 12 milyar dolara yükseldiği görülmektedir (Bayraktaroğlu vd., 2009: 36).

Günümüzde yönetimin sorumlulukları, yöneticilerin uyması gereken ahlaki ve

yasal kurallar ile iş hayatındaki değer yargıları gibi unsurlar hem işletme

yöneticilerinin hem de kamuoyunun dikkatini çekmeye başlamıştır. İşletmelerin

başlangıçta insan ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulmuş ekonomik birer varlık

olduğu görüşü benimsenirken şu anda kamuoyunda kazandıkları önem nedeniyle

sosyal birer kurum haline geldikleri kabul edilmektedir (Massie, 1983: 29). Modern
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işletmelerin bir tek veya bir grup bireyin çıkar ve isteklerine hizmet eden ekonomik

birer araç olmaktan uzaklaştığı görülmektedir. Artık işletmeler daha geniş bir

çevreye, çeşitli birimlere yarar sağlayan toplumsal birer kuruluş olma niteliklerini

artırmaktadırlar (Tosun, 1990: 90).

1.5.5. Türkiye’de Sosyal Sorumluluğun Gelişimi

Sosyal sorumluluk anlayışı Türk kültürünün de yabancısı değildir. XIII. yy.da

görülmeye başlayan Ahilik, bu konunun en güzel örneklerini verir. Ahilik, Türklerin

sanat ve meslek alanında yetişmelerini, ahlaki yönden gelişmelerini sağlayan, esnaf

ve sanatkâr birliklerine verilen bir addır. Ahiliğin, toplum ahlakı ve dayanışma

duygusunun gelişmesinde, toplumsal hukuk düzeninin oluşmasında, üretimin

denetlenmesinde, ticaret ve tarımın koordinasyonunda, sendikal faaliyetler üzerinde

ve siyasal örgütlenmenin oluşumunda büyük önem ve etkisinin olduğu bilinmektedir

İlk esnaf kuruluşları olan ahilik teşkilatı XIV. yüzyıldan itibaren azalmaya

başlamış, onların yerini zamanın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek özellikler

taşıyan loncalar almıştır. Kavram olarak lonca, sanat sahiplerinin ve esnafın kendi

aralarında kurdukları düzeni, birliği ve özel işleri için toplandıkları yeri ifade

etmektedir. Loncalar, üyeleri ve aile efradı için hastalık, evlenme, doğum, iş kurma,

işsizlik, ölüm gibi birtakım sosyal risklere karşı ayni ve nakdi yardım sağlayan

dayanışma sandıkları kurmuşlardır. Her lonca kurduğu yardım sandıklarıyla sosyal

yardımlar yapmıştır. Ayrıca loncalarda iş ahlakı ile ilgili düzenlemelere de yer

verilmiş, çırakların belli safhalardan geçerek ustalık ve kalfalığa yükselmeleri

sağlanmıştır (Özevren, 1997: 7).

Osmanlı’da, Ondokuzuncu Yüzyıl’ın sonlarına doğru yabancı sermayenin

yardımı ile endüstri işletmeleri çoğalmaya başlamıştır. Buralarda çalışan yerli ve

yabancı işçi sayıları giderek artmıştır. Buna karşılık işçi-işveren ilişkilerini koruyucu

ve düzenleyici yasa yoktu. Günlük çalışma süresi, günün üçte ikisini kapsayacak

kadar uzundu. Birinci Meşrutiyet’i izleyen yıllarda işgünü onaltı saati buluyordu.

Ücretler son derece düşüktü. Çalışma koşulları, yabancı sermaye ortaklıklarında
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çalışan yerli işçiler açısından, daha yıpratıcı ve ayrım gözetici boyuttaydı (Başaran,

1998: 38).

Osmanlı İmparatorluğunda bazı mesleksel hak ve çıkarları savunmak amacıyla

girişilen toplu iş bırakımı anlamındaki ilk grev eylemlerine, 1870’li yılların

başlarında rastlanır. Beyoğlu Telgrafhanesi işçilerince Şubat 1872’de gerçekleştirilen

grev, bugünkü belgeler çerçevesinde ilk grev sayılmaktadır (Başaran, 1998: 38). II.

Meşrutiyet’in ortaya çıkardığı özgürlük havasından etkilenerek kötü çalışma

koşulları nedeniyle büyük kentlerde sayıları yüz binlere ulaştığı tahmin edilen

işçilerin yoğun grevleri görülmüştür. 1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu ile grevler

yasaklanmıştır. Aynı zamanda devlet giderek kötüleşen ve çalışanlar aleyhine

bozulan çalışma koşullarının düzenlenmesi konusunda duyarsız kalmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, Osmanlı’dan, kötü koşullar içinde çalışan ve

düşük ücret alan memur ve işçi kesimini de devraldı. Memurların haklarını ve

konumlarını düzenleyen bir yasa yoktu. İşçilerin ücretlerine ilişkin bir yasa da yoktu.

İşveren işçi arasındaki uyuşmazlıklar 1909’da kabul edilen yasa uyarınca çözülmeye

çalışılıyordu (Başaran, 1998: 39).

Türkiye’de özel kesim 1950’lerden sonra gelişmeye başlamıştır. Bu yıllarda

işçi sınıfı hareketleri, sendikal hareketler çok cılızdır. Tüketici hakları konusunda ise

yapılmış hiçbir şey yoktur. 1960’lardan sonraki gelişmeler, toplumu oluşturan

katmanların örgütlenmesi, özel kesimi daha titiz, daha duyarlı olmaya zorlamıştır.

Türk özel sektörü bu tarihlerden sonra toplumsal olaylara daha duyarlı olmuş,

kamuoyu karşısında daha titiz ve onun önemini anlamış olarak daha gerçekçi

davranmaya çalışmıştır

1961 Anayasası ve 1963 yılında çıkarılan sendikalar kanunu ile çalışma

hakları, grev ve lokavt, toplu sözleşme hakları anayasal güvence altına alınmış, fakat

ulusal güvenlik nedeniyle grev ve lokavtın durdurulması kararlaştırılmıştır. Kamu

hizmetinde çalışanlara sendika kurma hakkı tanınmış ancak 1970’li yıllarda siyasi

gelişmelerden dolayı memurların sendika kurma hakkı ile ilgili yasa yürürlükten
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kaldırılmıştır. 12 Eylül 1980 müdahalesi sonrası sendikaların faaliyetleri askıya

alınmış, hatta bazılarınkine son verilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt

kanunu ise önceki döneme göre bazı sınırlamalarla yürürlüğe konmuştur (Başaran,

1998: 42).

Günümüze geldiğimizde kurumsal sosyal sorumluluk Türkiye’de de tıpkı

dünyada olduğu gibi yükselen trendlerden bir tanesi haline gelmiştir. Her geçen gün

de üretilen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı artmaktadır. İlk başlarda sadece

hayırseverlik ya da bir takım kişi ve kurumlara bağış yapmak olarak algılansa da

günümüz uygulamalarında işletme ile toplum arasındaki kazan-kazan mantığına

dayanan bir iş etkinliği olduğunun farkına varılmış ve bağış yapmaktan ibaret

olmayan bir kavram olduğu anlaşılmıştır.

Türkiye’de sosyal sorumluluk, gönüllülük gibi kavramların öneminin

kavranmasında; sivil toplum, iş dünyası, devlet ve diğer sosyal paydaş gruplarını

etkileyen bir olay gerçekleşmiştir. İlki İzmit’te gerçekleşen 1999 depremlerinde, son

derece sanayileşmiş ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yaşayan, resmi kayıtlara

göre 17,000 kişi hayatını kaybetmiştir. Hükümetin deprem sonrası müdahalelerde

yetersiz kalması ve gerekli yardım hizmetlerini sağlamadaki başarısızlığı, hem

bireysel hem de kurumsal gönüllü oluşumları harekete geçirmiştir. Depremin

ardından pek çok STK ve gönüllü grup, tahrip olan bölgelerin yeniden yapımı ve

iyileştirme hizmetleri yanında kurtarma çalışmalarında da aktif rol oynamışlardır. Bu

çalışmalar esnasında arama ve kurtarma topluluğu olan AKUT, bu sivil hareketin en

göze çarpan taraflarından biri olmuştur. Öyle ki AKUT, Silahlı Kuvvetlerden sonra

ülkede en çok güvenilen kurum olarak anılmıştır (Adaman vd., 2001). Bu sebeple,

1999 depreminin ülkede gönüllülük ve katılımcılık gibi değerlerin yaygınlaşması ve

kalkınma için aktivizme olan ihtiyacı vurgulaması açısından çok önemli etkisi

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ülkemizde birçok işletmenin CEO’su ya da kurumsal iletişim direktörü sosyal

sorumluluk konusunda verdikleri önemi sık sık dile getirmekte ve uygulamalarını

hangi kriterlere göre gerçekleştirdiklerini ifade etmektedirler. Aşağıda ülkemizde
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kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaların ön plana çıkmış çeşitli işletme

yöneticilerinin konu ile ilgili görüşleri aktarılmaktadır.  Bu görüşlerden de

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına ne derece önem verilmeye

başlandığı açıkça görülmektedir. Aşağıda yöneticilerin kurumsal sosyal sorumluluk

konusunda Capital dergisine verdikleri görüşler özetlenmiştir (Capital, 2006: 64).

Koç Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü Oya Ünlü Kızıl, bu alandaki

temel yaklaşımlarını “Biz topluluk olarak bu işi topluma ödenmesi gereken bir borç

veya yapılması gereken bir ödev olarak algılamıyoruz. İş yapış biçimimizin

içselleştirdiğimiz bir parçası olarak görüyoruz” diyerek ortaya koymuş ve Vehbi

Koç’un “Ülkem varsa ben de varım” prensibiyle hareket ettiklerini belirtmiştir.

Türkcell Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün ise kurumunun

sosyal sorumluluğa bakışını şu sözlerle dile getirmiştir : Hedef kitlemizle düzenli bir

iletişim kurmak amacıyla, topluma değer katacağına inandığımız çeşitli etkinliklere

destek veriyoruz. Bu projeleri kurumun iletişim stratejisine, hedef kitlesine, faaliyet

alanına ve sağlayacağı yarara göre inceleyerek seçiyoruz. Başlattığımız projelerin

uzun soluklu ve etkileri zamana yayılmış özgün uygulamalar olmasına özen

gösteriyoruz. Türkcell, topluma değer katacağına inandığı çeşitli etkinliklere destek

veriyor. Amacı, eğitimden, kültür-sanata ve spora geniş yelpazeli çalışmalarla

ülkemizde nitelikli insan kaynağı geliştirmeye katkıda bulunmak, kitlelere

seslenmek. Bu şekilde toplumun farklı kesimleriyle iletişim kurmak, kamuoyunu

bilgilendirmek ve bu yolla marka bilinci ve bilinirliği yaratmak.

Sabancı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Kutadgu görüşleri ise şu

şekildedir: Sabancı Topluluğu’nda sosyal sorumluluk doğal bir reflekstir. Sosyal

sorumluluk şirketin genetik yapısında olan bir duygudur. Bu Hacı Ömer Sabancı’dan

başlayan, Sakıp Sabancı ile geliştirilen ve bugün 45 bin kişi olan Sabancı

Topluluğu’nun tüm bireyleri tarafından içselleştirilmiş bir duygudur. Sosyal

sorumluluk konusunda hakim stratejimizin üç temel ilkesi var. Bunlar projenin

odaklanılan alanlarda olması, sürdürülebilir olması, uluslar arası alanda

yaygınlaştırılabilme potansiyelinin olması olarak sıralanabilir.
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Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere Türkiye’de gerçek anlamda sosyal

sorumluluk bilinci yeni yeni oluşmaya başlamıştır. Bu alanlara aktarılacak

kaynakların artması, devletin ve işletmelerin bu konudaki vizyonunun genişlemesi ile

daha çok işletme sosyal sorumluluk bilincine ulaşacak ve bu durum ülke olarak daha

ileri bir seviyeye yükselmemizde büyük katkı sağlayacaktır.

Türkiye’de ticari işletmeler dışında da kurumsal sosyal sorumluluk konusunda

önemli olan aktörler vardır. Bunlar;

(1) Yasama Organları

(2) Sivil Toplum Kuruluşları

(3) Medya

(4) Kamu Kurumları

1.5.5.1. Yasama Organları

Türk hukuk siteminde sosyal sorumluluk ile ilgili tasarlamış kanunlar

bulunmamakla birlikte, konuyla ilgili çeşitli kanunlar mevcuttur. Ayrıca Türkiye’nin

taraf olduğu bazı uluslararası sözleşmelerde bu yönde yorumlanabilmektedir. Sosyal

sorumluluk ile ilişkilendirilen kanunlar şu şekilde sıralanabilir:

(1) 2821 sayılı Sendikacılık Kanunu

(2) 2872 sayılı Çevre Kanunu

(3) 3628 sayılı Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

(4) 4077 sayılı Tüketicileri Koruma Kanunu

(5) 4587 sayılı İş Kanunu

(6) 4734 sayılı Kamu İhalesi Kanunu

(7) 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu

(8) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu

Anayasanın 172. maddesinin ve 4077 sayılı kanunun tüketicinin korunmasını
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garantiye aldığı, 2821 sayılı sendikacılık kanununun sendikaların gelişmesinde ve

dolayısıyla çalışanları haklarının savunulmasında kolaylıklar sağladığı, 4587 sayılı iş

kanununun şirketlere engelli kişileri istihdam etme zorunluluğu getirerek pozitif

ayrımcılık uygulanmasını sağladığı, 2872 sayılı çevre kanunu ile çevrenin korunması

ile ilgili şirketlere belirli yasal zorunluluklar getirmesi sebebiyle bu alana katkı

koyduğu görülmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili diğer kanunlara kısaca

değinmek gerekirse;

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla

Mücadele Kanunu: Rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleyi desteklemek amacıyla

tasarlanmış bir kanun olup kamuya yönelik faaliyet yürüten şahısların –medya

şirketlerinin sahipleri, kamu yararına faaliyet gösteren organizasyonların başkanları–

mal varlıklarını beyan etmelerini gerektirmektedir.

4077 sayılı Tüketicileri Koruma Kanunu: Kanun, doğrudan kurumsal sosyal

sorumluluğa ilişkin herhangi bir hüküm içermemekle birlikte, tüketicinin hatalı mal

ya da hizmet satın alması durumunda zararın telafi edilmesine ilişkin prosedürleri

açıklamaktadır. Kanun tüketicilere hatalı mal ve hizmetler karşısında herhangi bir

vergi ve harç ödemeksizin Tüketici Mahkemesi’ne başvurma hakkı tanımaktadır.

Kanun aynı zamanda üretimin ya da hizmetin hatalı olduğunun belirlenmesi

durumunda üreticinin ya da hizmet sağlayıcının faaliyetlerini durdurma yönünde de

hüküm içermektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu: Vergi ya da sosyal güvenlik primi borcu

olan şirketlerin kamu ihalelerine katılımını engellemektedir. Ayrıca, kamu

alımlarında malın ya da hizmetin ilgili kamu idaresine sunumuna istinaden yüklenici

kurumu, yani şirketi, üçüncü kişilerin güvenliği için gerekli her türlü önlemi almakla

yükümlü tutmaktadır.

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu: Bu kanun ile hem Türkiye’nin

enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltmak yönünde, hem de sera gazı emisyonunun

azaltılması ile uluslararası gereklilikleri yerine getirme yolunda önemli bir adım
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atılmıştır. Bunun yanı sıra, bu kanunun istihdam olanaklarını geliştirmesi,

sosyoekonomik entegrasyona katkıda bulunması, kaynak çeşitliliği sağlayarak

kaynak arzını koruması ve fosil yakıt kaynaklarının kullanımını azaltması

beklenmektedir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu: Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin

hükümler içeren bu kanun Sermaye Piyasası Kuruluna gönderme yapmakta ve

kurumsal yönetim ilkelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tanımlanacağının

altını çizmektedir.

Türkiye’nin de imzaladığı uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar yasal

çerçevenin diğer ayağını oluşturmaktadır. Bu sözleşme ve anlaşmalardan bazıları ise

şunlardır:

(1) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948)

(2) Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi (1949)

(3) ILO Eşit Ücret Sözleşmesi (1951)

(4) Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi (1958)

(5) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (1981)

(6) Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması Sözleşmesi (1999)

(7) Çocuk Hakları Sözleşmesi

(8) OECD Çok Uluslu İşletmeler Genel İlkeleri

Özellikle çalışan hakları ve çocuk işgücü konusunda en temel hakları

tanımlayan bu sözleşmeler, şirketlerin sorumlu davranışlar benimsemeleri konusunda

standartları da belirlemektedir. Bu sözleşmeler kapsamında tanımlanan haklar

Türkiye’de şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının tabanını

oluşturmaları açısından önem taşımaktadır.

1.5.5.2. Sivil Toplum Kuruluşları

 Greenpeace ve Shell’in Brent Spar vakası, Sea Sheaperd’ın Japon
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Hükümeti’ne karşı kazanımları, Uluslararası Af Örgütü ve Kara Elmaslar, sivil

toplum kuruluşlarının uluslararası düzeyde bile sosyal sorumluluk kapsamında ne

kadar etkili olduğunu gösteren örneklerden sadece birkaçıdır. Benzer örnekler

Karadeniz’deki hidroelektrik santrallere karşı yapılan mücadelede ya da KAMER’in

Güneydoğu’daki kadınlar için yaptığı başarılı çalışmalarla Türkiye’de de

görülmektedir.

Türk hukuk sisteminde sivil toplum kuruluşları dernek ve vakıf olarak iki farklı

idari yapı şeklinde olup Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre sayıları

75.000 civarındadır. (www.dernekler.gov.tr) Ana çalışma konusu kurumsal sosyal

sorumluluk olan iki sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu dernekler Türkiye

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve İş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma

Derneği’dir. Diğer birçok dernek kurumsal sosyal sorumluluk konusu üzerinde

çalışmalar yapmakta, ancak bunu bir alt başlık olarak ele almaktadır (Göcenoğlu ve

Onan, 2008: 15).

İş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Türkiye’yi uluslararası

düzeyde Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nde temsil etmektedir. Dernek

resmi kurumlarla ve yerel idarelerle yakın ilişki kurmaya özel önem vererek

sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının bireysel ve sosyal çerçevede benimsenmesi

yönünde çalışmalar yürütmektedir. Gerek resmi kurumların, gerek yerel idarelerin

sürdürülebilir kalkınma ile ilgili aktiviteleri bu çerçevede dernek tarafından

desteklenmektedir. Devletin bu konuda öncü olmasını destekleyen dernek bunun

sağlanması için de girişimlerde bulunmaktadır.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 2005 yılında kurulmuştur.

Derneğin misyonu, gerekli araç, kaynak ve metodolojilerin geliştirilmesini

sağlayarak, iş dünyasının sosyal, ekonomik ve çevresel konularda sorumlu

davranışlar benimsemesini desteklemek, bu şekilde iş dünyasının toplumsal kalkınma

sürecine katkıda bulunmasını sağlamaktır. Dernek bu yönde araştırmalar yürütmekte,

konferanslar düzenlemekte ve kurumsal sosyal sorumluğu bu şekilde teşvik

etmektedir.
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Yukarıda adı geçen sivil toplum kuruluşlarının yanında KALDER, TÜSİAD ve

TOBB gibi kurumlarda kurumsal sosyal sorumluluğun Türkiye’de gelişmesi için

önemli katkılar sunmaktadırlar.

Sonuç itibari ile kurumsal sosyal sorumluluk konularını üstelenen sivil toplum

kuruluşlarının hem sayısı hem de kapasitesi gün geçtikçe artmaktadır. Ancak, bu

kurumlar izleme görevini halen tam olarak yerine getirememektedir. En etkili

kurumların iş dünyasının liderleri tarafından kurulmuş olan olduğu ve sivil toplum

kuruluşlarının şirketlerin sponsorluk çalışmalarına bağımlılıkları düşündürücü bir

noktadır. Türkiye denetim mekanizmasına sahip organizasyonlara ihtiyaç

duymaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de STK’ların insan hakları,

tüketicinin korunması, çevre ve çalışan hakları konusunda henüz etkin bir güç haline

gelmediği, ancak bu konuda hızla deneyim kazandıkları görülmektedir (Göcenoğlu

ve Onan, 2008: 18).

1.5.5.3. Medya

Medya, şirketlerin olumsuz davranışlarının kamuoyuna duyurulması anlamında

en önemli araçtır. Bu konuda duyarlılık kazanılmasında da etkili olmaktadır.

Medyada sosyal sorumluluk uygulamalarına yer verilmesi kamuoyunun bu

konulardan haberdar olarak çalışmaların daha başarılı olmasında etkin bir role

sahiptir.

Medyada sosyal sorumluluk konusunda yapılan bir araştırmaya göre, seçilen 5

gazetede (Hürriyet, Sabah, Zaman, Dünya, Cumhuriyet)  kurumsal sosyal sorumluluk

haberlerine 2005 yılında 1415, 2006 yılında 2272 kez yer verilmiştir. Tüm kurumsal

sosyal sorumluluk haberleri içerisinde “Eğitim” konulu olanlar %37,7 ile birinci

sırada yer almaktadır. Eğitimi, sırasıyla “Çevre” (%18,2), “Sağlık” (%12,3), “Kültür/

Sanat” (%11,4) ve “Kalkınma” (%7,4) haberleri izlemektedir. Geri kalan haberler

engellilere, spor faaliyetlerine, kadınlara yönelik projelere ve çeşitli faaliyet

duyurularına ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk haberleridir (Göcenoğlu ve Onan,



42

2008: 19).

Medya, kurumsal sosyal sorumluluk haberlerine yer vermekle birlikte kendisi

de bizzat bu kampanyaları yürüterek bu alanda önemli katkılar koymaktadır.

Hürriyet’in yürüttüğü “kadına karşı şiddet“ kampanyası, Milliyet’in yaptığı “Haydi

Kızlar Okula” kampanyası, CNN Türk’ün yaptığı organ bağışı kampanyası bu

anlamda etkili olmuş örneklerdir.

1.5.5.4. Kamu Kurumları

Kamu yönetimi açısından sosyal sorumluluk; halk adına hareket eden kamu

çalışanlarının, aldıkları her kararda, halkın büyük çoğunluğunun tatminini sağlayıcı

bir genel sorumluluk taşımalarını ifade eder. Bu tanıma göre, kamu görevlilerinin

temel sorumluluğu, kamu yönetiminin bir emanet olduğu bilincinden uzaklaşmadan,

halkın mutluluğu için taşınan genel bir sorumluluktur. Kamu yönetiminde sosyal

sorumluluk uygulaması  kuruluşu ön plana çıkarmayı amaçlar (Kazancı, 2004:38).

Yerel yönetimlerin sosyal sorumluluklarını, bir kamu kurumu olmaları yönüyle

kuruluş amaçlarıyla ilişkilendirilerek ortaya koymak mümkündür. Yerel yönetimler,

bir beldede yaşayan halkın mahalli ortak ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulmuş

kurumlardır. Yerel yönetimlerin kuruluş amaçlarını ortaya koyan bu tanım, aynı

zamanda yerel yönetimlerin sosyal sorumluluklarının belirlenmesinde de önemli bir

rehber olmaktadır. Bu durumda yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk alanları, temel

işlevlerinin yerine getirilmesi, yani kurulduğu beldede gerekli yerel ihtiyaçların

üretilmesi, halka sunulması ve vatandaşın beklentilerinin giderilmesidir.

Çağımızda yaşanan hızlı kentleşme süreci, yerel yönetimlerden beklentileri

ciddi anlamda artırmıştır. Kentlerde nüfusun hızla artmaya devam edeceği yönündeki

tahminler, yerel yönetimlerin sorumluluklarında benzer yönde bir artış olacağına

işaret etmektedir. Nitekim günümüz kentlerinde ortaya çıkan; altyapı yetersizliği,

kent arazilerinin talan edilmesi ve çarpık kentleşme, yeşil alanların yok edilmesi,
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küresel boyutlarda yaşanan çevre kirliliği, konut yetersizliği ve gecekondulaşma,

kente eklemlenme gibi, birçok sorunun çözümü giderek güçleşmektedir. Bütün bu

gelişmeler, yerel yönetimlerin sosyal sorumluklarını genişletmektedir. Günümüz

kentlerinde, ranta konu olmuş kent arazilerinin toplum zararına kullanımının

önlenmesi, bir anlamda sağlıklı bir kentin oluşturulması, yerel yönetimlerin

sorumluluk alanlarının temelini oluşturmaktadır. Nitekim kent arazilerinin mülkiyete

konu olması ve dolayısıyla ortak kullanıma imkân verecek şekilde düzenleyen imar

planlarının oluşturulması ve titizlikle uygulanması, beklenen sorumluluğun yerine

getirilmesinde ayrı bir öneme sahiptir.

Yerel yönetimlerin kendinden beklenen görevleri yerine getirebilmelerinin bir

ölçüsü olarak değerlendirilebilecek vatandaş memnuniyetinin sağlanması, yerel

yönetimlerin, vatandaşın istek ve taleplerine duyarlı olmasını ve bunların, kuruma

yön vermesini gerektirmektedir. Nitekim yerel yönetimler, yerel kamusal

ihtiyaçların, hızla ihtiyaç olmaktan çıkmadan, istenen düzeyde karşılanabildiği

oranda işlevlerini yerine getirebilmekte ve vatandaş memnuniyetini artırabilmekte,

dolayısıyla sosyal sorumluklarına uygun hareket etmesi mümkün olmaktadır.

Halkın ihtiyaçlarının karşılanarak memnuniyetinin sağlanması, kurumların dışa

açık olmasıyla yakından ilgilidir. Dışa açık kurumlar, kendi varlıklarını korumak için

değil, temel işlevlerini yerine getirmek için var oldukları gerçeğinden yola çıkarak,

hizmet verdikleri kesimlerin önceliklerine duyarlı olmak zorundadırlar. Nitekim

yerel yönetimlerin, belde halkının ihtiyaçlarını sürekli takip edebildiği ve giderdiği

oranda başarılı olmaları mümkün olmaktadır. Vatandaş odaklı bir yönetim olarak da

ifade edilebilecek bu yönetim anlayışı, yerel yönetimlerin sadece belde halkının

ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda hareket etmesini sağlamakta ve ihtiyaç dışı bir

üretimin önüne geçebilmektedir. Bu durum, kıt kamu kaynaklarının daha verimli

kullanımını sağlarken, aynı zamanda yönetsel etkinliği de artırmaktadır. Böylece

yerel hizmet kalitesi artan ve temel işlevlerine uygun olarak, belde halkının

ihtiyaçlarını sunabilen yerel yönetimler, sosyal sorumluluklarına da uygun hareket

etmiş olmaktadır.
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Nitekim ülkemizde kamu kurumlarının ve dolayısıyla yerel yönetimlerin kapalı

bir sistem içinde politika oluşumunun ve uygulamasının söz konusu olduğu

bilinmektedir. Bu durumun olumsuz yansımalarını gözlemlemek fazlasıyla mümkün

olmaktadır .Yerel yönetimlerin sosyal sorumluklarını yerine getirebilmeleri,

öncelikle üst düzey olmak üzere, orta ve alt kademe yöneticilerinin bu konudaki

duyarlılıklarıyla yakından ilgilidir. Bu noktada yerel politikaların oluşumunu

gerçekleştiren yerel yöneticilerin, yerel yönetimlerin temel işlevlerinin yerine

getirilmesi konusunda duyarlıklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla halkın

değişen ihtiyaçlarını sürekli olarak öğrenmeye yönelik araçların geliştirilmesi ve

böylece yerel politikaların oluşum aşamasına halkın ortak edilmesi gerekli

olmaktadır.

Bu çerçevede, son zamanlarda kamu yönetiminde eşitliğin sağlanması ve

beklentilerin öğrenilmesi konusunda, politikaların oluşum aşamalarına halkın aktif

katılımının sağlanması yönünde bir eğilim, giderek ağırlık kazanmaktadır.Söz

konusu yaklaşımın sergilenmesi, yasal bir takım düzenlemelerin yanında yerel

yöneticilerin konuya bakışları ve duyarlılıklarına ihtiyaç duymaktadır. Yerel politika

oluşum aşamalarına halkın ortak edilmesine imkân sağlayan yeterli bir yasal

düzenlemenin söz konusu olmadığı ülkemizde, en azından yerel yöneticilerin bir

takım girişimleri olumlu katkı sağlayabilmektedir. Dolayısıyla yerel yöneticilerin,

dışa açıklık eğilimleri ve sosyal sorumluluk konusundaki bilinç düzeyleri, yerel

yönetimlerin sosyal sorumluluklarının yerine getirilmesinde etkili olmaktadır

(Torlak, 2001: 8). Kaldı ki, bu konuda yasal düzenlemeler gerekli olmakla birlikte,

tek başına yeterli olmasını beklemek de anlamlı değildir.

1.6. SOSYAL SORUMLULUĞUN SINIFLANDIRMASI

Sosyal sorumluluk, karmaşık bir kavramdır ve yukarıda açıklandığı gibi,

tanımı konusunda ortak kanıya varılmamıştır. Bu anlayış, hem toplumdan topluma

hem de bireyden bireye değişmektedir. Sosyal sorumluğun literatürde farklı

şekillerde sınıflandırılmaları yapılmıştır. Bu alt başlık altında Carroll, Sethi ve

Capaldi’nin sosyal sorumlulukları nasıl sınıflandırdığına yer verilecektir:
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1.6.1. Carroll’un Sosyal Sorumluluk Sınıflandırması

Bu bölümde ele alınan sosyal sorumlulukla ilgili sınıflandırmalardan birisi,

A.Carroll’un yapmış olduğu sınıflandırmadır Carroll (1975, 2000 ve 2001). Sosyal

sorumlulukları ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik sorumlulukları olarak

sınıflandırmıştır (Lantos, 2001: 595-630). Sosyal sorumluluğu oluşturan bu dört

unsur bir hiyerarşiyi temsil eden piramit biçiminde aşağıdaki şekilde algılanabilir

(Ay, 2003: 37):

Şekil-1: Kurumsal Sosyal Sorumluluklar Hiyerarşisi

Hayırseverlik
sorumlulukları

Etik
Sorumluluklar

Yasal
Sorumluluklar

Ekonomik
sorumluluklar

Kaynak: Werther vd., 1998: 9.

Şekilde görüldüğü üzere Carroll, sosyal sorumluluğu ekonomik, yasal, etik ve

hayırseverlik sorumlulukları olmak üzere dört başlık altında incelemiştir. Carroll’a

göre bu sorumluluklar, önem derecesine göre bir birinden farklı olduğu için hiyerarşi

şeklinde ele alınabilir.

Aupperle, Carroll’un sınıflandırmasının dört kısmının ekonomik, yasal, etik

ve hayırseverlik (filantropik) olarak ağırlıklandırmasının ampirik delillerini

sağlamaya çalışmıştır. Carroll’un modelinde ifade edildiği gibi, Carroll bu dört

öğenin sayısal olmayan göreceli ağırlıklarını belirlemiştir. Aupperle cevap verilen

örneği ortalamalarını, Carroll’un ağırlıklarının oldukça kabataslak bir testi şeklinde

şöyle hesaplamıştır: ekonomik 3.50, hukuki 2.54, etik 2.22, hayırseverlik 1.30
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(Aupperle, 1990: 238). Ortalama skorlardan ve faktör analizinden, bu ortalamalar

Aupperle’nin çalışmasının Carroll’un ağırlıklandırma setini desteklediğini

göstermiştir. Ancak Carroll’un belirlediği ve Aupperle’nin de desteklediği bu dörtlü

model, zamanla üç temel problem yaratmıştır:

· Modelin piramit yapısı yüzünden elementler arası ilişkilerin istenilen şekilde

açıklanamaması

· Hayırseverliğin ayrı bir element olarak modelde yer alması

· Ekonomik, yasal ve etiksel unsurların tamamlanmamış kuramsal gelişimleri,

Bu sebeplerden, Carroll ve Schwartz tarafından 2003 yılında yeni bir üçlü model

geliştirilmiştir. Ekonomik, yasal ve etiksel unsurlardan oluşan bu üçlü model

sayesinde hayırseverlik, etik ve/veya ekonomiğin altında, farklı amaçları

açıklayabilmek için kullanılabilecektir. Aynı zamanda, modelin esas özelliği, piramit

bir yapı yerine Venn şeması şeklinde bir yapıda olması ve bu sayede hiçbir unsurun

diğer birinden daha farklı bir öneme sahip olmamasıdır. Şekil- 2’de üçlü model

görülmektedir.

Şekil- 2: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçlü Modeli
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Kaynak: Carroll ve Schwartz, 2003:509.

Ekonomik Unsur: Doğrudan ya da dolaylı olarak pozitif ekonomik etkisi olan

aksiyonlardır. Ekonomik etkiler, satış arttırmaya yönelikse doğrudan, imaj

iyileştirmeye yönelikse dolaylı olarak adlandırılabilir. Eğer bir firma, ekonomik

olarak daha karlı alternatifler olmasına rağmen başka bir alternatifi seçiyorsa ya da

kararını ekonomi dikkate alınmadan veriyorsa, bunlar ekonomik unsur olarak

adlandırılamaz. Eğer bir firma, yaptığı faaliyetler sonucunda ekonomik olarak zarar

etmiş olsa bile, yanlış karar verilmiş bir ekonomik faaliyet yapmış olabilir (Carroll ve

Schwartz, 2003:508).

Yasal Unsur: Hukuki etki ve beklentilerle yapılmış olan aksiyonlardır. Uyumluluk,

davalardan kaçınmacı ve hukuki beklentiler  olarak üçe bölünebilen yasal unsurlarda,

uyumluluk unsurları da pasif, kaçınmacı ve fırsatçı olarak kendi içinde üçe

ayrılmaktadır (Carroll ve Schwartz, 2003:509). Tablo- 1’de yasal unsurlar ve

firmaların yasal unsurlara verebilecekleri örnek yanıtlar yer almaktadır.

Tablo- 1: Yasal Unsurlar ve Firmaların Yanıtları
Yasal Amaç Tipi Örnek Firma Yanıtı
Pasif Uyumluluk “Geriye dönüp baktığımızda, bunu

yasalara uymak için yaptık”
Kaçınmacı Uyumluluk “Başka bir şey yapmak istedik fakat

yasalar bunu engelledi”
“Yasalara uymak için bunu yaptık”

Fırsatçı Uyumluluk “Yasalar bunu yapmamıza izin veriyor”
“Yasalardaki açık noktalar sayesinde
bunu yapabiliyoruz”

Davalardan Kaçınmacı “Bunu yapmasaydık dava edilebilirdik”
“Bunu yaparak açık davaların
düşmelerini sağladık”

Hukuki Beklentiler “Yasalar yakın zamanda değişecek”
Kaynak: Carroll ve Schwartz, 2003:510.

Etik Unsur: Toplumun ve paydaşların bekledikleri etik aksiyonların yapılmasıdır.

Ekonomik, yasal ve etik unsurların modeldeki kesişen bölümlerle incelenmesi

aşağıdaki yapılmıştır(Carroll ve Schwartz, 2003:511).
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· Tamamen Ekonomik: Sadece ekonomik çıkarlar gözetilerek yapılan, yasaya

ve etiğe aykırı davranışlardır. Örneğin bir firma, piyasaya sürdüğü ürünün

zararlı olduğunu bilmesine rağmen ürünü yalan söyleyerek satmaya devam

ediyorsa, bu tamamen ekonomik çıkarlar gözetilerek yapılan davranışlara bir

örnektir.

· Tamamen Yasal: Firmaların etik ve ekonomik sebeplerle değil, sadece yasal

sebeplerle yapmış oldukları davranışlardır. “Kanunlar böyle gerektiriyor”

denilerek açıklanabilir. Sigara paketlerinin üzerlerindeki uyarılar, tamamen

yasal davranışlara bir örnektir.

· Tamamen  Etik:  Ekonomik  ya  da  yasal  bir  sebeple  değil,  tamamen  etikle

açıklanabilecek davranışlardır. Bir firmanın felaket mağdurlarına ücretsiz ilaç

dağıtması ve bunu bir reklam hareketi olarak yapmaması, tamamen etik

davranışlara bir örnektir.

· Ekonomik & Etik: “İyi etik iyi iştir” sözü gözetilerek yapılan, hem ekonomik

çıkar gözeten hem de etiksel olarak doğru olduğuna inanılan bir şeyi

yapmaktır. Doğaya zarar vermeyen “yeşil” ve organik maddelerin satışı,

ekonomik ve etik davranışlara bir örnektir.

· Ekonomik & Yasal: Hem ekonomik çıkar gözeten hem de yasalara uyan,

ancak etik olmayan davranışlardır. Üçüncü dünya ülkelerinde kötü şartlarda

işçiler çalıştırmak, buna bir örnek olarak gösterilebilir; çünkü bu ülkelerin

yasaları bu duruma izin vermektedir, herhangi bir yasal problem yoktur,

ancak etiksel olarak bu doğru bir davranış değildir.

· Yasal & Etik: Ekonomik çıkar gözetmeyen, hem yasalara uygun, hem de

etiksel davranışlardır. Bir firmanın sattığı silahlara güvenlik önlemleri

koyması bu duruma örnek olarak gösterilebilir: Hem etiksel olarak daha

doğru, hem de gelecekte doğabilecek davalara karşı firmayı koruyucu bir

davranıştır.

· Ekonomik & Yasal & Etik: Firmaların hem ekonomik olarak karlı, hem

yasalara uygun hem de etiksel olarak doğru yaptıkları davranışlardır.

Potansiyel zararları yüzünden bir ürünü raftan çekmek, buna örnek olarak

gösterilebilir: Firma hem bu şekilde imajını arttırarak pozitif değer kazanır,

hem gelecekteki davaların önüne geçer, hem de etiksel olarak doğru bir iş



49

yapmış olur. Venn şemasının ortasında bulunan ekonomik & yasal & etik

bölümü, firmaların davranışlarında idealde seçmeleri gereken bölümdür.

1.6.2. Sethi’nin Sosyal Sorumluluk Sınıflandırması

Bu bölümde incelenen bir diğer sınıflandırma S. P. Sethi’ye aittir. Sethi

(1975), sosyal sorumlukları sosyal yükümlülük, sosyal sorumluluk ve sosyal duyarlık

(gönüllülük) şeklinde sınıflandırmıştır (Aktaran: Certo, 2003:60).  Aşağıda bu

sorumluluklardan kısaca bahsedilmiştir:

Sosyal Yükümlülük: Ahlaki ve yasal standartları gönüllü olarak karşılayan,

ancak ileri gitmeyen işletmeler sosyal zorunluluk gösterirler. Bu işletmeler, sadece

yasal sınırlar içinde başlıca sosyal faaliyetleri yerine getirirken; ahlaki standartlara ve

rekabetçi pazar koşullarına uyarlar (Onay, 2003: 101-109). Sosyal yükümlülük,

toplumun işletmelerden minimum beklentilerini yansıtmaktadır ancak günümüzde

toplumun güvenini kazanmak için sadece bu yükümlülükleri ifa etmek yetersiz

kalmaktadır.

Sosyal Sorumluluk: Bu yaklaşımı benimseyen işletmeler sosyal sorunlara

daha çok bağlılık gösterirken; işletmenin hem ekonomik hem de sosyal amaçlarıyla

uğraşırlar. Bu işletmeler, hissedarlarının ihtiyaçlarını, kendi yasal ve ekonomik

yükümlülükleri olarak kabul ederek (Onay, 2003: 101-109) daha geniş kitlelere

ulaşmaya çaba göstermektedir (Bayrak, 2001: 132). Bu anlamda kendilerine olduğu

kadar topluma da faydalı olan kararlar alırlar ve uygularlar; çoğu kez, yasal ve ahlaki

standartların üstüne çıkarlar (Onay, 2003: 101-109).

Sosyal Duyarlılık: Sosyal duyarlılık, işletmenin sosyal çevresindeki

sorunlara ve toplumsal baskılara tepki gösterme veya cevap verme kapasitesi olarak

tanımlanabilmektedir (Bayrak, 2001: 127). Topluma bağlılığın en yüksek olduğu bu

strateji; örgütü de etkileyebilecek sosyal sorunların tahmin edilmesi, toplumu

olumsuz etkilemekten kaçınmak için önem alınması ve düzenli ve aktif olarak

topluma yardım etme yollarının aranması yönündeki örgütsel çabaları içerir. Bu

yaklaşımı benimseyen işletmeler, örgütün hem ekonomik hem de sosyal amaçlarıyla
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uğraşmak yanında, bir yükümlülük olan sosyal sorunları tahmin ederler ve önlemek

için aktif olarak çalışırlar (Onay, 2003: 107-108). Yönetim, duyarlılık davranışı,

biçiminde toplumsal sistem tarafından belirlen kurumsal rolü kabul etmekte ve

dolayısıyla çevresel ve sosyal çıkarlar çerçevesinde faaliyetlerini yeniden

düzenleyerek, bu çıkarların gerçekleşmesi için yasaların oluşması yönünde

çalışmaktadır (Bayrak, 2001: 132).

Yukarıda da açıklandığı üzere Sethi’nin modeline göre işletme

sorumlulukları, yerine getirmek zorunda oldukları sosyal yükümlülükler, kararlarına

göre değişen sosyal sorumluluklar ve işletmelerin maksimum sorumluluk bilinçleri

kapsamında sergiledikleri sosyal duyarlılıklarından oluşmaktadır.

1.6.3. Capaldi’nin Sosyal Sorumluluk Sınıflandırması

Bu bölümde özetlenmiş sosyal sorumlulukla ilgili sınıflandırmalardan

sonuncusu da Capaldi’ye aittir. Capaldi’ye göre, sosyal sorumluluklar negatif, pozitif

ve ek sorumluluklar olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Capaldi, 2005: 408-423):

Negatif Sorumluluklar: Bu sorumluluklar kapsamında yasalar ihlal

edilmemeli, yasalarla yapılması yasaklanmış faaliyetlerde bulunulmamalıdır.

Pozitif Sorumluluklar: Pozitif sorumluluklar, hissedar ve yatırımcıların

taleplerini karlı ve yenilikçi ürün ve hizmet üretimiyle yerine getirmeyi talep

etmektedir.

Ek Sorumluluklar: Bu sorumluluklar ise işletmenin ilave olarak yapacağı

faaliyetleri kapsar.

Negatif ve pozitif sorumlulukların belirlenmesi ek sorumluluklara göre daha

kolaydır. Bu sorumluluklar arasında negatif>pozitif>ek sorumluluklar şeklinde

hiyerarşik ilişki mevcuttur (Capaldi, 2005: 408-423).
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Yukarıda bahsedilen bu sınıflandırmalarda yer alan sorumluluk çeşitleri

arasında ilişki kuracak olursak, Carroll’un ekonomik ve yasal sorumlulukları,

Sethi’nin sosyal zorunluluk ve sosyal sorumlulukları, Capaldi’nin negatif ve pozitif

sorumlulukları; yine Carroll’un etik ve hayırseverlik sorumluluklarının Sethi’nin

sosyal yükümlülükleri ve Capaldi’nin ek sorumlulukları ile örtüştüğü görülebilir.

1.7. SOSYAL SORUMLULUK ALANLARI

Bir işletmenin sosyal sorumluluk alanına giren konular; doğanın

korunmasından, kuruluşun çalışanlarını birer araç olmaktan ziyade amaç olarak

değerlendirilerek onlara karşı saygı gösteren bir anlayışın geliştirilmesine,

çalışanların haklarının korunmasına, kuruluşun devlete karşı olan sorumluluklarını

yerine getirmesine, toplumun eğitim, sanat ve kültürel bakımdan gelişimine katkıda

bulunmasına, kuruluşun tüm faaliyetlerinin açıklık ilkesine dayanılarak yapılmasına

ve bunların topluma dürüstçe duyurulmasına kadar uzanan bir alanı kapsamaktadır

(Sabuncuoğlu, 1992: 13-14).

Şekil-2: Sosyal Sorumluluk Alanları

Kaynak: Aktan,
1999: 20.

Kurum

Hissedarlara
Karşı

sorumluluklar

Çalışanlara
Karşı

sorumluluklar

Çevreye Karşı
sorumluluklar

Topluma Karşı
sorumluluklar

Tüketicilere
Karşı

sorumluluklar

Kurum İçi Sorumluluklar

Kurum Dışı Sorumluluklar
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Her bir paydaşın beklentileri ve önem verdikleri konular incelendiğinde

işletmelerin sorumluluk alanları daha açıkça anlaşılabilecektir. İşletmelerin sosyal

sorumluluk alanları aşağıda ayrı ayrı irdelenmektedir. Ayrıca tabloda sosyal

sorumluluğun işletmeye ve paydaşlara sağlayacağı faydaları gösterilmektedir.

Tablo-2: Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşletmeye ve Paydaşlarına
Sağlayacağı  Faydalar

İşletmeye Sağlayacağı Faydalar
• Hisse senetlerinde değer artışı
• Marka değeri oluşturma
• Etkin risk yönetimi
• İtibar sağlama
• Finansman kaynaklarına ulaşım
• Kurumsal imajın artması
• Karlılıkta artış
• Toplumsal saygınlık

• Nitelikli çalışanı cezp etme ve elde
tutma
• Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık
• Müşteri sadakati
• Faaliyetlerde etkinlik
• Yeni pazarlara girme kolaylığı
• Verimlilik ve kalite artışı
• Rekabet avantajı
• İşbirliklerinin gelişimi

Paydaşlara Sağlayacağı Faydalar
Kurum İçi Paydaşlara Kurum Dışı Paydaşlara

•
Müşterilere

• Dürüst fiyat ve kaliteli
ürün
• Satın alma sürecinde bilgi
temini
• Taleplerinin tanımlanması
ve yerine getirilmesi
• Müşteri şikayetlerinin
dikkate alınması ve
çözümlenmesi
• Örgütlü hareket edebilme

•
Hissedarlara

• Bütün firma
faaliyetlerine yatırımların
artması
• Yatırım projelerine

kolay fon
temini

• İşletme değerindeki
artış
• Sermaye temininde
kolaylık
• İşletmeyle ilgili
bilgilerin açıkça
paylaşılması
• Sosyal performans
ölçütü oluşturma

• Topluma • İnsan haklarının
geliştirilmesi
• Eğitim, sağlık ve kültür
alanlarına yatırım
• Kadın, çocuk işgücünün
sömürülmesine engel olma
• Sürdürülebilirliğe olan
katkı

•
Çalışanlara

• Güvenli çalışma ortamı
• Etkin insan kaynakları
politikaları
• Daha iyi çalışma
koşulları
• İşgücü ilişkilerinde daha
az anlaşmazlık
• İstihdam maliyetlerinde
azalma
• Şirket içi iletişimin ve
verimliliğin artması
• Fırsat eşitliği ve erişim

• Çevreye • Çevre kirliliğinin
azaltılması
• Kültürel mirasın
korunması
• Bitki örtüsünün, hayvan
soyunun korunması
• Daha temiz üretim
süreçleri, enerji tasarrufu,
geri dönüşüm
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hakları
• İşçi standartlarında
iyileşme

• Eko-verimlilik

Kaynak: Aktan, 2007: 30.

İşletmeler, kurum-marka imajını güçlendirmek, marka farkındalığını arttırmak,

tekrar satın almaları teşvik etmek gibi çeşitli kurumsal amaç ve hedefleri göz önüne

alarak ele alınacak sosyal amacın ne olacağını değerlendirir. Belirlenecek sosyal

amacın, kurumun sahip olduğu ürünlerinin, markaların özelliğine uygunluğu bir

seçim kriteridir. Örneğin; kadın kozmetik ürünleri markası Avon’un meme kanseri

ile mücadele etmesi, gözlükçü zinciri Dolland&Aitchison’un üçüncü dünya

ülkelerinde göz sorunu yaşayanlara yardım etmesi veya daha çok çocuklara hitap

eden Kelloggs’un çocuk hakları ile ilgili kampanya yürütmesi gibi.

1.7.1. Hissedarlara Karşı Sorumluluklar

Sosyal sorumluluk kapsamına giren ilk konu, işletmenin ve onun

yöneticilerinin hissedarlara veya sermaye sahiplerine karşı olan yükümlülükleridir.

Hissedarlar temel olarak yatırım yaptıkları işletmenin, kar sağlayarak

kendilerine finansal getiride bulunmasını ister. Bunun yanında hisse değerlerinin

artması da beklenir. İşletmelerin kararları yatırımcısını doğrudan etkilemektedir.

İşletmelerin, yatırımcılarına saygı duymaları, onların haklarını korumaları

gerekmektedir. İşletme gelir sağlayamadığı taktirde yatırımcı desteğini çekecek, bu

da işletmenin sermaye kaybına neden olacaktır (Bayraktaroğlu vd., 2009: 10).

Yatırımcılar ekonomik gelirlerini maksimize etmenin yanı sıra işletmenin

finansal durumu ve sermayenin kullanımı hakkında doğru bilgi edinmek isterler. Bu

nedenle işletmenin diğer bir sorumluluğu da yatırımcıları ile etkin ve doğru bir

iletişim sağlamaktır.

Bowie’ye göre işletmelerin sermaye sahiplerine yönelik üç temel sorumluluğu
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vardır. Bunlar (Aktaran: Çimen, 2007: 27);

(1) İtaat etme Sorumluluğu: Yönetimin hissedarların mantıklı olan tüm

emirlerini olanaklar dâhilinde yerine getirmeye çalışmasıdır.

(2) Bağlılık Sorumluluğu: Yönetimin, hissedarları bilgilendirmede açık ve

dürüst davranması, kendi kişisel çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda, ahlaki

ikilemlerden kaçınarak, hissedarlara yönelik sözlerini yerine getirmesidir.

(3) Gizlilik Sorumluluğu: Yönetim, işletmeye ait ticari sırları, gizli bilgileri

özenle korumak zorundadır. Yöneticiler, bir takım kişisel çıkarlar sağlamak

amacıyla, bu bilgileri dışarıya sızdıramazlar.

Yukarıda sayılan maddeler ışığında işletmelerin sermaye sahiplerine karşı

sosyal sorumlulukları önemli bir alan olsa da sosyal sorumluluklar bir bütün olarak

incelenmeli, işletmenin tüm paydaşlarının bundan yararlanması sağlanmalıdır. Bu

noktada sermaye sahiplerine daha çok görev düşmektedir.

Çağdaş işletmecilik ve sosyal devlet anlayışına göre; bir bireyin elinde bulunan

tasarruf ve ana mal, sadece o bireyin değil toplumun malıdır. Öyleyse, birey bunu,

kendi yararına olduğu kadar toplumun yararına da kullanmak yükümlülüğündedir;

onu harcayamaz, toplumun genel çıkarına aykırı amaçlar için kullanamaz. Böylece

işletme yöneticileri sermayenin kullanımında birer emanetçi sıfatıyla ve sosyal

sorumluluk bilinciyle hareket etme durumundadırlar (Halıcı, 2001: 17). Bu da tek

yönlü olmayan, kapsamlı bir sosyal sorumluluk anlayışının ön koşuludur.

İşletmelerin hissedarlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmediğinde ortaya

çıkabilecek durum örnekle şu şekilde açıklanabilir. Enron ABD’nin en büyük doğal

gaz dağıtıcısıdır ve 2000 yılında en büyük 500 şirket sıralamasında 7. sırada yer

almıştır. Şirket bazı muhasebe kurallarını kendi yararına işleterek, karlılığını

gerçeğinden farklı yansıtarak hisse değerlerinin olması gerekenden daha yüksek

değerlere ulaşmasını sağlamıştır. Şirket 2001 Aralık ayında durumu açıklamak
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zorunda kalarak iflas etmiştir. Bu durum Enron yatırımcılarını da zor duruma

düşmesine neden olmuştur.

          Şirket sosyal sorumluluğu kapsamında yapılan yatırımların her zaman için

hissedarların çıkarlarıyla uyum içinde olmadığı düşünülebilir. Ancak bazı

araştırmalar, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ile hisselerinin

değerini arttırdığını, bu nedenle sosyal sorumluluk içeren faaliyetlerde

bulunduklarını ortaya koymuştur. Günümüzde bazı yatırımcıların yatırım kararları

verirken şirketlerin sosyal sorumluluk politikalarını göz önünde bulundurduğu

yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre,

yatırımcıların hisse alım satımı yaparken şirketlerin ahlaki değerlere olan bağlılığını

göz önüne aldıkları ortaya koyulmuştur.Yine bir araştırmaya göre uluslararası

yatırımcıların gelişmekte olan ülkelerde kurumsal sosyal sorumluluk taşıyan şirket

hisseleri için %30 daha fazla ödemeye razı oldukları görülmektedir.

1.7.2. Çalışanlara Karşı Sorumluluklar

İşletmelerin en temel paydaşı çalışanlarıdır. Çalışanlar aynı zamanda iç müşteri

olarak da adlandırılmaktadır. Çalışanları olmayan, verimsiz olan ya da mutsuz olan

bir işletmenin başarılı olması beklenemez. Bu nedenle işletmenin temel hedefi,

öncelikle çalışanlarını mutlu ederek daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlamaktır.

Bu sorumlulukları yerine getiren işletmeler daha kalifiye elemanları istihdam

edebilecekleri gibi işletmedeki çalışanların işi bırakma oranını da düşürecektir

(Bayraktaroğlu vd., 2009: 11).

Çalışanlara karşı sosyal sorumluluklarla ilgili en somut ifadeler ve bunun

resmileştirilmesi SA 8000 (Social Accountability International), yönetim

standardının geliştirilmesi ile ortaya çıkmıştır. 1997 yılında, birçok sivil toplum

kuruluşu, muhasebe şirketleri, sendikalar ve işletmelerin katılımı ile geliştirilen SA

8000 standardı ayrıca işletmelere de marka değeri katmaktadır.

SA 8000 dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm standardın “amaç ve
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kapsam”ını tanımlamakta, ikinci bölümde, bir işletmenin belge almaya hak

kazanabilmesi için standarda ek olarak uymak zorunda olduğu yerel yasaları, UÇÖ’

nün temel düzenlemelerini ve Birleşmiş Milletler Anayasasını belirtmekte; üçüncü

bölüm, standartla ilgili “işletme”, “tedarikçi”, “çocuk işçi” ve “zorla çalıştırılan işçi”

gibi kavramları tanımlamakta, son bölüm ise, işletmenin yönetim sistemini

uygularken ve belge alırken uymak zorunda olduğu genel koşulları açıklamaktadır.

(Export Today, 1998: 74-76) İşletmelerin uymak zorunda oldukları bu koşullar

aşağıdaki gibi sıralanabilir (Punter ve Gangneux ,1998:197; Scherer, 1997: 248;

Bernstein, 1997: 39; SAI, 2006c):

(1) Çocuk işçi; 15 yaşın altında çocuk işçi çalıştırılamaz. Bu yaşın üzerindeki

çocuk işçi eğer okula da devam ediyorsa, iş için harcayacağı toplam zaman, günde

(iş, okul ve ulaşım dahil) 10 saati geçemez.

(2) Zorla çalıştırılan işçi; işletme zorla işçi çalıştıramaz veya işçiden,

kimliklerini ya da belli bir “depozit”i işletmeye bırakmalarını isteyemez.

(3) Sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı; işçiler sendika kurma, sendikaya

katılma ve toplu pazarlık hakkına sahiptirler. Bu hak engellenemez.

(4) Çalışma saatleri; işçiler haftalık 48 saatten fazla çalıştırılamaz ve (kısa

dönemli olağan üstü iş koşulları hariç) fazla mesailer, haftalık 12 saati geçemez.

(5) Maaş ve ücretler; ücretler en azından ülkenin “asgari ücret” seviyesinde ve

personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olmak zorundadır.

(6) Sağlık ve güvenlik; işletme, sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak, kaza ve

yaralanmaları önleyici tedbirleri almak, sağlık ve güvenlik eğitimi vermek, temiz

sağlık tesisleri ve içilebilir su sağlamak zorundadır.

(7) Ayrımcılık ve disiplin uygulamaları; işçiler cinsiyet, etnik köken vb.

nedenlerden dolayı farklı muameleye tabi tutulamaz ve işçilere dayak, küfür vb.
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fiziksel ve psikolojik baskı uygulanamaz.

İşletmelerin çalışanlarına karşı sorumlulukları da şu şekilde sıralanabilir:

(1) İşletmeler istihdam ettikleri çalışanlarına adil ücret politikası uygulamalı ve

ücret politikası belirlenirken işin niteliği, zorluk derecesi ve süresi göz önünde

bulundurulmalıdır. Ayrıca eşit işe eşit ücret ve ücretlerde cinsiyet ayrımcılığı

yapılmaması ilkeleri de uygulanmalıdır.

(2) İşe alımlarda cinsel ayrımcılık yapılmamalıdır. Uygulamaya bakıldığında

cinsel ayrımcılığın, personel sisteminde çoğunlukla kadınlara yönelik gerçekleştiği

ortaya çıkmaktadır (Argon vd., 2004: 73). Bu durumun engellenmesi için gerekli

hassasiyet gösterilmeli, gerekirse pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Ayrıca hamilelik

izinleri ve emzirme izinleri en azından mevzuatta belirtildiği şekilde uygulanmalı,

çocuklu kadınlar için kreş imkanı sağlanmalıdır.

(3) İşletmeler çalışanlarını sağlıklı, güvenli ve iyi çalışma koşullarında

istihdam etmelidir. İşyerinde çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını kötü

yönde etkileyen çevre şartlarının ortadan kaldırılması işletmenin bu anlamdaki

sorumluluğu içinde yer alır. İşletme, iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyarak,

çalışma koşulu standartlarını  sürekli yükseltmeyi bir hedef olarak görmelidir.

(4) İşletmeler çalışanlarının işlerinde yükselmesi sürecinde adil davranmalı,

terfide çalışanların başarısı, yetenekleri ve verimlilikleri değerlendirmeli ve tüm

çalışanlar arasında eşit yükselme fırsatlarını sağlanarak adaletli davranılmalıdır.

(5) İşletmeler çalışanlarına sendika kurma, sendikal faaliyetlerde bulunma,

toplu pazarlık, protesto ve grev yapma hakkını elde etmede engel olmamalıdır.

Ayrıca çalışanların emeklilik güvencesi sağlanmalı ve bu konuda gerekli

düzenlemeler yapılmalıdır.

(6) Çalışanlara karar alma sürecine katılma hakkının verilmesi, bu süreç
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içerisinde çalışanların öneri getirmesi ve kararları etkileyecek bilgiler vermesi de

işletmenin çalışanlarına karşı sosyal sorumluluklarından bir diğerdir. İşletmenin bu

tür sorumluluğu sadece çalışanlarına sürece katılma hakkı sağlanması şeklinde

düşünülmemeli, bunun yanında çalışanların çalışma koşullarını belirleme konusunda

söz sahibi olmasını da içermektedir. Örgütsel demokrasinin birinci koşulu,

çalışanlara bu hakkı tanımaktır. Örgütsel demokrasinin ikinci koşulu da, sadece

danışma hakkını değil, aynı zamanda çalışanların, çalışma koşullarıyla ilgili kuralları

belirleme hakkını da sağlamaktır (Şimşek, 1999: 73).  Bu durum çalışanların

motivasyonunu ve işletmeye bağlılığını da arttıracaktır.

(7) İşletmelerin çalışanları için uygun öğrenme koşullarını sağlamak, onların

eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu eğitimi verecek doğru kişi ve kurumları tespit

etmek ve eğitim için gerekli eğitim koşullarını sağlamak suretiyle gelişimlerine

katkıda bulunmak da sosyal sorumlukları arasında yer alır.

Tüm bunların yanında çalışanların sosyal açıdan gelişimini sağlamak için

çeşitli gece, tatil ve geziler düzenlemek, işletmeye belli bir süre hizmet etmiş

çalışanları ödüllendirmek, çalışanlara ve ailelerine herhangi bir sağlık sorunu işe

karşılaştıklarında tedavi olanağı sağlamak, emekli olmuş çalışanlara maddi manevi

anlamda sahip çıkmak, çalışanların eğitim gören çocuklarına burs vermek, çalışanlar

ile işletme arasındaki bağı kuvvetlendirerek iş verimliliğine katkıda bulunacaktır

(Bardakçı, 2005: 30).

Henry Ford, fabrikalarında çalışan işçilerin kendi ürettikleri otomobilleri satın

alabilecek finansal güce sahip olmaları gerektiğine inandığı için çalışanlarına

otomotiv sektöründeki rakiplerinden daha yüksek ücretler vermiştir. Bu durum her ne

kadar Ford’u dezavantajlı gibi gösterse de çalışanlar açısından Ford fabrikası cazip

bir işyeri haline gelmiş ve ürünlerine olan talep artmış, bu da sonuç olarak şirkete

yarar sağlamıştır. Ayrıca Ford; ücret, istihdam ve iş güvencesi konularında

sektördeki durumu iyileştirdiği için de topluma yarar sağlamıştır.

Nike şirketinin Asya’daki az gelişmiş ülkelerde çalışma ortamları sağlıklı
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olmayan fabrikalarda üretim yapması gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin ve sosyal

hareketlerin tepkisini çekmiştir. Çıkan haberler sonucunda zedelenen imajını

düzeltebilmek için şirket, Uluslararası Gençlik Kuruluşu’na (International Youth

Foundation) 7,7 milyon dolar katkıda bulunmuştur. GAP ise El Salvador’daki iş gücü

uygulamalarından dolayı eleştirilmiş bu nedenle de dünyanın birçok yerinde

sözleşmeli iş yaptığı şirketlere işçi sağlığı ve güvenliği konularında denetlemek üzere

uzmanlar göndermiştir.

İşletmelerin çalışanlarına karşı sosyal sorumluluklarının neler olduğunu

açıkladıktan sonra verdiğimiz iki karşıt örnek bu sorumlulukların marka imajına ne

kadar etkili olduğunu göstermektedir. İşletmelerin bu sorumlulukları uygulamakla

birlikte çalışanlarına da sosyal sorumluluk bilincini kazandırmaları ile bu anlayışı bir

işletme kültürü haline getirmeleri sağlanacaktır.

1.7.3. Diğer İşletmelere Karşı Sorumluluklar

İşletmeler, faaliyetlerini tek başlarına sürdüremezler. Üretim öncesinde bir

takım ürün ve hizmetleri satın alacakları tedarikçiler ile ürettikleri ürünleri

müşterilerine ulaştıracak toptancı, perakendeci ve diğer aracı kuruluşlarla finans,

medya gibi hizmet aldıkları işletmelere de gereksinim duyarlar. Bunların yanı sıra

işletmeler rakipleri ile de etkileşim içindedir. Bu nedenle karşılıklı olarak birbirlerine

karşı sorumlulukları vardır (Bayraktaroğlu vd., 2009: 14).

İşletmeler, ekonomik yaşamın bir gereği olarak sürekli bir rekabet içerisinde

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Aynı dalda üretim yapan işletmeler, birbirleriyle

rekabet halindedir ve bazen de bu rekabet ortamını kaldırmak için aralarında kartel,

tröst gibi örgütler kurmaktadırlar. İşletmeler arasında bu tür ilişkilerin olması

normaldir ve doğal karşılanmaktadır.

İşletmenin rakipleriyle olan ilişkilerinde piyasa koşullarının etkisi çok fazladır.

Bu durumda da rakiplerine karşı sosyal sorumluluklar arasında; haksız rekabet,

rakiplerin karalanması, rakiplerle ilgili gizli bilgilerin kabul edilemez yollarla
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sızdırılması ki bu özellikle ileri teknoloji gerektiren ürünlerde bilgi casusluğu,

rakiplerin çevreye ve insan sağlığına zararlı uygulamaları, fiyat anlaşmaları, bazı

rakipleri piyasadan kovma uygulamalarına girişerek müşterilerin bir mal ya da

hizmeti daha yüksek fiyattan almaya zorlanması gibi konular yer almaktadır

(Koyuncu, 1999).

Ticaret kanununun 56. maddesinde rekabetin tanımı yapılmıştır. Buna göre

haksız rekabet, “aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı sair suretlerle

iktisadi rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır. Bu maddeden sonra da iyi niyet

kurallarına aykırı hareketler sayılmıştır; başkasını kötüleme, başkasının ahlakı veya

mali kudreti hakkında gerçeğe aykırı bilgiler vermek, iş hayatı şartlarına uymamak

vd. Yasa bu davranışları iyi niyete aykırı bulmuştur. Bu davranışlar ahlaki

davranışlar değillerdir  (Baktır, 2001: 7). Bu nedenle işletmeler, diğer işletmelerle

belli kuralar içinde faaliyetlerini sürdürmeli, onların haklarını gasp edecek

uygulamalardan kaçınmalıdırlar. Bu, ülkenin genel refahı, toplumun ve müşterilerin

yararı için de gözetilmesi gereken bir sosyal sorumluluk alanıdır.

1.7.4. Topluma Karşı Sorumluluklar

İşletmeler toplumun birer parçasıdır. Bu nedenle içinde bulundukları topluma

karşı sorumluluklarının olması doğaldır. İşletme ve toplum arasında bir anlaşma ve

uzlaşma olarak nitelendirilen sosyal sorumluluk uygulamaları, kar elde etmek

amacıyla faaliyette bulunan işletmenin içinde bulunduğu ve kaynaklarını kullandığı

toplumun beklentilerine yanıt vermesiyle gerçekleşir. İşletmelerin gelişimi ile

toplumun gelişimi arasında doğru orantı vardır. Dolayısıyla işletmelerin topluma

karşı olan sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi ile toplumda gelişecektir.

İşletmeler toplumların gereksinimlerini karşılamak için kurulurlar. Sosyal

konularda sorumlu işletmeler önemli gereksinimleri karşılamak için liderlik rolü

oynayarak ve yardımda bulunarak, kendi toplumlarında önemli bir farklılık

yaratabilirler. Hem tüketici hem de üretici olması nedeniyle toplum, işletme için

hayati önem arz etmektedir. Dolayısıyla, toplumun işletmeden bazı beklentileri
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vardır (Bovee, vd. 1993: 109-111).

Bugün işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve pazarda rekabetçi

avantaj yakalayabilmeleri için iş dünyasının, toplumun toplumsal sorunlarının

çözümü konusunda beklentilerine duyarlı olmaları gerekmektedir. Bu duyarlılığı

göstermeyen işletmeler, tüketici boykotları gibi baskılara maruz kalmakta, imajı

kötüleşen işletmenin yeni pazara açılma şansı azalmakta, hatta mevcut pazar payını

da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Yapılan araştırmalar da,

toplumun iş dünyasından beklentilerinin değiştiğini göstermektedir. Artan bir şekilde

özel sektörden, sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardımcı olması

beklenmektedir (Boone vd., 1999: 55).

İşletmelerin temel sorumluluklarından biri de, toplumsal normlara, değerlere ve

inançlara saygılı olmak ve onları dikkate alarak faaliyette bulunmaktır. İşletmelerin

içinde bulunduğu toplumun bütün bireylerine en iyi şekilde yaşama imkanı

sağlayacak, faaliyetlerde bulunmaları ve toplumsal katma değeri yükseltmeleri yeni

iş anlayışının gereğidir (Özüpek, 2005: 62).

İşletmeler mevcut kaynakları verimli kullanarak; topluma doğrudan ya da

dolaylı olarak zarar ya da tehlike oluşturmayacak ürünler üreterek; eğitim, kültür,

spor, sağlık konularında toplumun refahını arttıracak çalışmalarda bulunarak topluma

karşı sorumluluklarını yerine getirebilirler (Halıcı, 2004:25). Bu bağlamda ülkemizde

ve dünyada işletmelerin topluma karşı sosyal sorumlulukları ile ilgili birkaç örnek

göstermek faydalı olacaktır;

Body Shop son 20 yıldır hayvanların kozmetik ürünlerin testlerinde denek

olarak kullanılmasına karşı çıkan bir şirkettir. Kendi ürünlerini üretirken de bu

konuda büyük hassasiyet göstermektedir. Konuyla ilgili 5 milyon imza toplayarak bir

kampanya yürüten şirket, bu konuda toplumda farkındalık yaratılmasına büyük katkı

koymuştur. (Etik Ticaretin Müthiş Yükselişi, Capital Dergisi, 2006) Body Shop

ayrıca insan hakları ihlallerine de hassasiyetle yaklaşarak, bu ihlallere konu olmuş

ülkelerde mağaza açmamayı ilke edinmiştir.
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Bir cep telefonu operatörü olan Türkcell’in, Çağdaş Yaşamı Destekleme

Derneği ile ortak olarak 2000 yılından beri sürdürülmekte olduğu “Kardelen” projesi

ile 150 bin kız çocuğu okula kazandırılmıştır (Saylan, vd., 2006). Bu projede

Türkcell çalışanlarının büyük bir çoğunluğu aktif olarak katılarak illerin

gezilmesinde büyük destek vermişlerdir. Bu şekilde Türkcell hem toplumun eğitim

seviyesinin yükselmesine katkıda bulunurken hem de çalışanlarının bağlılıklarını

arttırmıştır.

Eczacıbaşı Holdingin, uzun yıllardır İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın

yürüttüğü; İstanbul Film Festivali, Tiyatro Festivali, İstanbul Bienali ve Caz

Festivalinin ana sponsoru olarak ülkenin kültür ve sanat hayatına büyük katkıları

olmuştur. Garanti Bankası’nın Caz Festivali, Borusan Holding’in Filarmoni

Orkestrası kurması yine bu minvalde önemli örneklerdir. Ayrıca, İstanbul Modern

Sanatlar Müzesi ve Pera Müzesi örneklerinde görüldüğü gibi, son yıllarda büyük

işletmelerin müzeler kurarak toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunmaları da

önem arz etmektedir.

Ülkemizde birçok işletme toplumun spor açısından gelişimine katkıda

bulunmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Ülker, Fenerbahçe Spor

Kulübünü;  Efes Pilsen, Efes Pilsen Spor Kulübünü; Yaşar Holding, Karşıyaka Spor

Kulübünü destekleyerek daha sonra birçok işletmenin desteklerine öncülük

etmişlerdir.

Verilen örneklerden de anlaşıldığı gibi, işletmelerin topluma karşı olan

sorumluluklarını yerine getirmesi ile kendilerinin de marka imajını iyileştirdikleri,

bunun sonucunda karşılıklı bir gelişim süreci yaşandığı görülmektedir. Topluma

karşı uygulanan sosyal sorumluluklar sürdürülebilir olduğunda faydaları daha da

artacaktır.

1.7.5. Çevreye Karşı Sorumluluklar
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Yaşanan iki büyük dünya savaşından sonra insanların gereksinimlerini

karşılamak için işletmeler üretime odaklanmış, bunun sonucunda ise kıt kaynaklar

bilinçsizce kullanılmıştır. Üretim sürecinin sonunda oluşan ve hiçbir işlemden

geçirilmeden çevreye bırakılan atıklar doğaya karışarak su kaynaklarının ve havanın

kirlenmesine yol açmakta, çevreye vereceği zarar düşünülmeden üretilen ürünler

(deodorantlar, otomobil egzozlarından çıkan duman gibi) ozon tabakasına zarar

vermektedir. Çok yakın bir gelecekte önlem alınmaması durumunda denizlerdeki

yaşamın sona ereceği tahmin edilmekte, ozon tabakasındaki delinme nedeniyle

küresel ısınmanın artacağı ve bunun da buzulları eriterek birçok kıyı şeridinin sular

altında kalmasına yol açacağı öngörülmektedir (Bayraktaroğlu vd., 2009: 65).

Çevre kirliliğinin diğer bir nedeni de artan nüfustur. Eğer nüfus, tahminler

doğrultusunda önümüzdeki 40 yılda ikiye katlanacak olursa, doğal kaynakların da

tamamen tükenme tehlikesi ortaya çıkacaktır. Bu durum ise dünyanın varlığının ve

insan sağlığının sürdürülemez biçimde yok edilmesi anlamına gelmektedir.

Çevre yönetimini ilke edinmiş işletmelerin bu çerçevede taşımak zorunda

oldukları sorumluluklardan ilki kanunlara tüzüklere ve yönetmeliklere uyum

göstermesiyle ilgilidir. Ülkemizde 1983’de çıkarılan çevre yasası çerçevesinde bazı

yönetmelikler hazırlanmıştır. Bunlar su kirliliği kontrolü, hava kalitesinin korunması,

gürültü kontrolü ve kötü atıkların kontrolü gibi konularda hazırlanan

yönetmeliklerdir. İşletmeler sağlıklı bir çevre için yasa ve yönetmeliklere uymalı ve

yönetimlerle işbirliği içinde olmalıdır.

İşletmeler atık maddelerin yeniden değerlendirilmesi konusunda da hassas

davranmalıdır. 20 yıl yaşamış bir ağaçtan 60 kilo kâğıt elde edilmektedir. Oysa geri

dönen 140 kilo atık kâğıttan 100 kilogramını geri kazanmak mümkündür. Bir ton

kullanılmış kağıdı geri kazanmak, 17 ağacın kesilmesini, 4100 Kilowatt saat

enerjinin kullanılmasını, 25.900 litre suyun harcanmasını ve 690 litre çöplük

hacminin kullanılmasını önlemektedir (Sabuncuoğlu, 1992:49). Bu örnekten de

anlaşılacağı gibi atık maddelerin değerlendirilmesi hem ekonomik, hem de çevresel
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anlamda hayati önem taşımaktadır.

İşletmenin çevreye karşı sorumluluklarından bir diğeri ise, işletmelerin kuruluş

yeri seçiminin doğru yapılmasıdır. Özellikle zararlı atıkları olan sanayi işletmelerinin

bu konuda hassas davranmaları gerekmektedir. Yer seçiminin doğru yapılmaması

tarım arazilerinin azalmasına, doğal kaynakların kirletilmesine, sanayinin belli

bölgelerde toplanmasıyla yanlış ve hızlı kentleşmeye yol açmaktadır. Fabrika yeri

seçilirken hava olayları dahi göz önüne alınmalıdır. Çukur alanlarda kurulmuş

sanayiler çevreye daha çok zarar vermektedir. Çünkü rüzgârların sürükleme kuvveti

çukur alanlarda fazla etkili olamamaktadır. Havada kirli birikimler asılı kalmakta,

insan sağlığı, bitki örtüsü zarar görmektedir. Ayrıca nehirlerin üzerine kurulmuş

fabrikalar atık suların meyil yönünde akıtması ile deniz, göl gibi su çanaklarını

kirletmektedir. Kısacası; işletmelerin kuruluş yerlerini belirlerken tüm ekolojik

verilere dikkat etmesi çevre sağlığı açısından zorunluluktur. Endüstrileşme uğruna

geleceğin teminatı olan kaynaklarımız kirletilmemelidir.

Kaynakların tasarruflu kullanılması ve üretimde fire oranının en aza

indirilmesinin yanı sıra, üretim süreçlerinde yenilenebilir ve temiz kaynaklarının

kullanılması da oldukça önemlidir. Teknolojinin gelişimi ile çevre dostu

teknolojilerde gelişmiştir. Üretim süreçlerinde bu teknolojilerin ve geri dönüşümlü

malzemelerin kullanımı da işletmelerin çevreye karşı sosyal sorumluluklarından

biridir.

İşletmeler için çevrenin sosyal ve stratejik önemi gittikçe artmaktadır. Örnek

olarak hükümetler, bankalar, sigorta şirketleri, ISO 14000 serisi çevre standartlarını,

şirketin çevre konusundaki sorumluluğunu ifade etmenin bir aracı olarak gördükleri

için bu standartlara artan oranda ilgi göstermeleri verilebilir. Uluslararası Standartlar

Örgütü (ISO)’nün tespit ettiği Uluslararası Çevre Yönetim Standartları’nın (ISO

14000) ülke içinde yaygınlaşmasını sağlamak için devlete çok önemli görev

düşmektedir. ISO 14000, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)’nün doğanın ve

çevrenin korunması açısından geliştirdiği standartlardır. ISO–14000 bir gönüllü

denetim sistemidir. Bu standardın amacı, çevreyi ve kaynakları tahrip etmeyen
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gelişmiş teknolojilerin kullanımını teşvik ederek sürdürülebilir kalkınma amaçlarına

ulaşmak, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirmek, çevreye zararlı

ürünlerin ve hammaddelerin yerine ürünün ömrü boyunca çevre etkilerini

değerlendirerek zararlı ürünlerin elenmesini sağlamaktır (Sabuncuoğlu vd., 2001:

48). ISO 14000’in kapsamı ise şu şekildedir;

(1) İşletmenin çevreye karşı duyarlı olduğunu ifade eden bildirge

(2) Ayrıntılı çevre yönetim programı

(3) Çevre konusunda işletme içi eğitim

(4) İşletme içi çevre denetimi (çevreye bırakılan atıkların izlenmesi)

(5) Çevre yönetiminde “sürekli gelişme” ilkesine bağlılık

Özellikle sanayi devriminden sonra dünyada, sanayileşmenin etkisiyle ve hızla

artan dünya nüfusunun, artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevresel kaynaklar

hızla tüketilmiş, kirletilmiştir. Bu dönemde kirlenmenin en büyük nedeni ise,

insanların bu konuda bilinçsiz olması, çevrenin kendini yenileyebileceği fikrinin

insanlar ve özellikle işletme yöneticilerinin arasında yaygın olmasıdır. 19. yüzyılın

sonlarına gelindiğinde ise, çevrenin kendini yenileyemediği anlaşılmış, bu kirliliğin

insan hayatını tehdit eder boyutlara ulaşması toplumun bu konu hakkındaki

düşüncelerinin değişmesine neden olmuştur. Çevre kirliliği nedeniyle binlerce

insanın rahatsızlanması, hatta ölmesi ile çevre kirliliği konusu önem kazanmış ve

insanların bu konuya duyarlılıkları artmıştır. Bu konu hakkında çeşitli sivil toplum

örgütleri kurulmuş, hükümetler çevre koruma yasaları çıkarmış ve halkı

bilinçlendirmek için eğitim programları hazırlamışlardır. Bu çerçevede tüm dünyada

tespit edilen başlıca çevre sorunları aşağıdaki gibi sıralandırılabilir (Aktan, 1999: 50-

51):

(1) Endüstriyel ülkeler karbondioksit oranını arttırarak çevreyi önemli ölçüde

kirletmektedirler.

(2) Çevre kirliliği, bilinçsiz ve plansız avlanma gibi nedenler dolayısıyla

biyolojik türlerin giderek azaldığı görülmektedir.
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(3) Dünyada her yıl ormanların azaldığı gözlemlenmektedir.

(4) Endüstriyel atıklar sonucu denizler, nehirler kirlenmektedir.

(5) Özellikle büyük şehirlerde motorlu taşıtlardan çıkan zehirli gazlar çevreyi

ve insan sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır.

(6) Bazı ülkelerde ısınma amacıyla kullanılan kömür vs. yakıtlar hava kirliliği

sorununu ortaya çıkarmaktadır.

(7) Plansız şehirleşme, yapılaşma ve göç gibi sorunlar dolayısıyla çevre kirliliği

her geçen gün daha da artmaktadır.

(8) Sahil yerlerinin plansız – programsız yapılaşmaya açılması ve kaçak

yapılara göz yumulması doğanın katledilmesi anlamına gelmektedir.

(9) Topraklarını “milli koruma” altına alan ülke sayısının çok fazla olmaması

da doğa ve çevrenin tahrip edilmesine neden olmaktadır. Öte yandan,

topraklarının bir kısmını “milli koruma” alanı içine almış olan ülkelerde ise

bakımsızlık ve ilgisizlik, bu alanlardan arzu edilen şekilde yararlanılmasını

engellemektedir.

(10) Sanayileşme ve şehirleşme sonucunda sera gazlarının artması neticesinde

atmosfer ısınmakta, bu da iklimlerde önemli değişikliklere neden olmaktadır. Aşırı

sıcaklık, aşırı soğuk, buzulların erimesi, seller vs. gelişmeler,

iklimbilimcilere göre sera gazlarının artması neticesinde ortaya çıkmaktadır.

(11) Sanayileşme ile birlikte kullanılan çeşitli gazlar ozon tabakası üzerinde

olumsuz etkiler ortaya çıkarmaktadır. Ozon tabakasının incelmesi sonucunda

ultraviyole ışınlarının artması nedeniyle insanların bağışıklık sistemleri zarar

görmekte, artan UV-B radyasyonu görme bozukluklarına yol açmakta, deri



67

kanseri vakalarında artışa sebep olmaktadır. Ayrıca tarım bitkileri, orman ve

doğal ekosistemler üzerinde de olumsuz sonuçlar yaratarak ekonomik

anlamda da zarar vermektedir. (Gürpınar, 1998: 161)

Çevre sorunlarından da anlaşılacağı gibi, çevrenin kirlenmesinde en önemli

faktör işletme faaliyetleridir. Bu sebeple çevre kirliliğini durduracak ve düzeltecek

her türlü tedbiri alma ve çözüm yolları geliştirme işletmelerin sosyal

sorumluluğudur.

1.7.6. Tüketicilere Karşı Sorumluluklar

Sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte üretim artmış, ürün çeşitliliği ve

değişkenliği yanında, üretici ile tüketici arasındaki bağlar kopmuştur. Üretici ile

tüketici arasına endüstrileşmenin sonucu olarak aracı kuruluşlar ya da kişiler

girmiştir. Diğer yandan tekelci faaliyetlerin yaygınlaşması ile ortaya çıkan piyasa

güçleri tüketiciyi ezmeye başlamıştır. İşletmelerde oluşan aşırı kazanç hırsı fiyat

sömürüsü ve sağlığa zararlı, kalitesiz ürünler üretmeye sevk etmiştir.

Her anlamda sömürü ile karşı karşıya kalan tüketicileri ilk olarak devlet

çıkardığı yasalarla korumaya çalışmıştır. İlk defa 1898 yılında İngiltere’de Emtia

Satış Kanunu çıkarılmış ve bu konuda ilk yazılı hukuk kaynağı olma vasfını

kazanmıştır. Ancak bu dönemde çıkan olayların çeşitliliği ve değişkenliği nedeniyle

bu yasa yeterli olamamıştır (Demirkan, 1991: 39). Tüketici hakları konusunda hukuk

dalının ilk temellerinin ABD başkanlarından Kennedy tarafından atıldığı

söylenebilir. Kennedy 15 Mart 1962 tarihinde kongrede yapmış olduğu,

konuşmasında, aynı insan hakları gibi tüketicinin de vazgeçilmez temel haklar ı

bulunduğunun ve bunların güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme hakkı ve temsil

edilme hakkından oluştuğunu söylemiştir (Arslan, 2001: 157).

Ülkemizde ise ancak 8 Eylül 1995’de yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin

Korunmasına İlişkin Yasa 34 maddeden oluşmaktadır. Yasanın 1.maddesindeki amaç

bölümünde; evrensel kabul görmüş tüketici haklarını kapsayan, ekonominin
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gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile

ekonomik çıkarlarının korunmasına, zararlarının karşılanmasına, çevresel

tehlikelerden korunmasının sağlanmasına ilişkin önlemlerin alınmasına ve

kendilerini koruyucu girişimlerin ve gönüllü örgütlenmelerin özendirilmesine ilişkin

maddeler yer almıştır (Sabuncuoğlu vd., 2001: 44). Tüketicinin dağıtım, pazarlama,

fiyatlandırma ve reklâm gibi çeşitli işletme faaliyetlerinden olumsuz yönde

etkilenmesini önlemek adına oluşturulan bu yasanın maddeleri üç ayrı kategoride

sınıflandırılabilir. Bunlar (Özgener, 2004: 180);

(1) Ürünlerin kalitesi ve fiyatı ile ilgili yasalar

(2) Tüketiciyi bilgilendirme yasaları

(3) Aldatıcı tutundurma uygulamalarını önlemeyle ilgili yasalar

Gelişen yasalar, tüketicilerin bilinçlenmesi, yeni yönetim yaklaşımlarının

müşteri odaklı olması işletmelerin tüketicilere karşı sorumluluklarının gelişmesine

neden olmuştur. Günümüz koşullarında işletmeler, müşterisini tatmin edebilme

becerisine sahip olduğu düzeyde rekabet ortamında başarıya ulaşma şansını elde

edebilecektir. İşletmenin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya

odaklanması, müşterinin ne istediğini ve isteklerinin nasıl karşılanacağını bilmesi ve

uygun fiyatla değer sunması sayesinde müşteri işletme ile ilişkili tutulabilecektir.

Sonuçta müşteri odaklı işletme, satışlarını ve dolayısı ile karlılığını da

artırabilecektir.

Nickels’e göre, tüketiciye karşı sosyal sorumluluk; işletmelerin tüketicilerine

gerçek değerinde ürünler sunarak onları tatmin etmektir (Nickels, 1999: 108). Çok

geniş bir çerçevede ele alınması gereken bu konuda işletmelerin üzerinde

hassasiyetle durmaları gereken hususların başında ürün güvenliği ve kalite

gelmektedir (Bartol vd., 1994: 106-107). Yani, tüketiciyi ürün hakkında doğru

bilgilendirmek, ürünleri doğru fiyatlandırmak, tüketici şikayetlerini dikkate almaktır.

Dolayısıyla işletmelerin tüketicilere karşı sosyal sorumlulukları ürünün güvenliği,

bilgilendirme ve fiyatlandırma olmak üzere üç başlık altında incelenebilir.
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1.7.6.1. Ürünün Güvenirliği

Çok geniş bir inceleme alanı olan bu konuda işletmelerin yapması gereken

hususların başında ürün güvenliği gelmektedir. Tüketiciye ürünü tanıtmak, onun

hakkında tüketiciyi bilgilendirmek, ürünlerin hangi maddelerden yapıldığı, herhangi

bir tehlike arz edip etmediği, nasıl kullanılacağı hakkında prospektüsler, kullanma

kılavuzları ve etiketler hazırlamak ve ambalajlamak işletmelerin ürünün güvenirliği

için yapması gereken faaliyetlerdir (Eren, 2000: 115).

İşletmelerin tüketicilere karşı sorumluluklarından bir diğeri de,

standardizasyonun sağlanmasıdır. Ürünün güvenirliği açısından standardizasyonun

gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Standardizasyon, belirli bir faaliyetin, o faaliyetle

ilgili bulunanların ve özellikle ekonominin yararına olarak yapılabilmesi için tüm

tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama

işlemidir. Tüketiciye ürünleri karşılaştırma ve seçme kolaylığı sağlar ve satış sonrası

hizmetlerden yararlanma imkânı verir. Ayrıca başarılı standardizasyon çalışmaları,

üretim ve pazarlama maliyetinin düşmesi üzerinde de önemli rol oyar. Kaliteli mal

üretimi, hatalı üretimin azalması, verimlilikte kaydedilen gelişme standardizasyonun,

tüketicinin olduğu kadar üreticinin de yararını ortaya koyar. Standartlaşmanın

ekonomiye, tüketiciye ve üreticiye sağladığı bu yararlar şu şekilde sıralanabilir;

Kalite, müşteri isteklerinin tatmin edilmesinde bir süreçtir. Kalite olgusu

değişim ve gelişimlere paralel bir gelişim gösterdiği sürece, işletme de toplam kalite

yaklaşımı ile daha yüksek rekabet gücüne ulaşabilecektir. 1970’li yıllardan itibaren

yaygınlaşan ve birçok ülke tarafından kabul edilen toplam kalite anlayışı üretim

sürecinin öncesinden başlayıp pazarlama sürecinin sonrasına kadar uzanan bir

süreçtir. Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından hazırlanan ISO 9000 serisi ile

dünyadaki ekonomik entegrasyona paralel olarak uluslararası bir standartlaşmaya

gidilmektedir. Bu örgüt kalite güvencesini, işletme bazında sağlamayı

hedeflemektedir. Kaliteli bir üretim için, kaliteli bir pazar araştırması, kaliteli

tasarım, kaliteli hammadde, kaliteli işçilik, kaliteli ambalaj ve kaliteli servis

gereklidir. Tüm bu çalışmalar insanların can ve mal güvenliğini, çevrenin
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korunmasını yasalarla korumayı da ihmal etmemiştir. Giderek pazar koşullarının

kaliteli ürün ve hizmet üretimine ilişkin üreticiler üzerindeki baskıları da etkili

olmaktadır. En önemli müeyyidesi ise, pazarın kaliteli ürüne olan talebini karşılama

konusunda yetersiz kalan firmaların, rekabet gücünün kaybolmasıdır. (İşseveroğlu,

2003) Kalite belgeleme sisteminin uygulamasında, firmalar ürettikleri mal veya

hizmetin kaliteli olduğunun taahhüdü ile piyasaya yüksek güven duygusu içinde

girerek rakipleriyle rekabet ederken, tüketiciler de kalite belgeli malı güvenerek alma

imkanına kavuşmuş olacaktır.

1.7.6.2. Tüketicilerin Bilgilendirilmesi

İnsanların istek ve ihtiyaçları değiştikçe ürün çeşitliliği artmaktadır. İşletme

yöneticileri doğru karalar alabilmek için bu değişimi takip etmek zorundadır. Bu

nedenle günümüzde işletmeler için bilgi en önemli sermaye haline gelmiştir.

İşletmeler insanların ihtiyaçlarını karşılayabildikleri sürece var olacaklardır. Gerek iç

gerek dış tüketicilerin bilinçlenmesi işletmelerin sorumluluklarını daha da

fazlalaştırmıştır. Artık tüketiciler aldığı ürün hakkında her şeyi bilmek istemekte,

tercihlerini bu doğrultuda yapmaktadır. İşletmeler ürettikleri malların özelliklerini

malın ambalajına, kataloglarına yazmalı ve reklamlarda da belirtmelidir.

Ürün hakkında bilgi vermenin yanında tüketiciye gerçek bilgilerin sunulması

da işletmelerin sorumluluğudur. Abartılı, yanıltıcı bilgiler işletme için kısa vadede

karlı gibi görünse de uzun vadede zararlı sonuçlar doğuracaktır. Bir işletmenin marka

olabilmesi için kaliteli olmak kadar güvenilir olmakta önemlidir. Tüketici aldığı

üründe beklediğini bulamadığı takdirde hayal kırıklığına uğrayacak, işletme

güvenirliğini kaybedecektir. Bu durum uzun vadede işletmelerin karlılığını olumsuz

etkileyecektir. Oysa ürün hakkında doğru bilgiler veren işletmeler çeşitli kalitedeki

ürünleriyle tüketiciye ödeme gücüne ve ihtiyacına göre seçme olanağı sunmaktadır.

Tüketicinin bilgilendirilmesi ile ilgili sorumluluk, ürünün alınması,

kullanılması ile bitmemekte, ilerde ürünle ilgili doğabilecek sorunları da

kapsamaktadır. Ürünle ilgili doğabilecek tüm sorunlar düşünülmeli, tüketici bu
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konularda bilgilendirilmelidir. Eksik veya yanlış bilgilendirme sonucunda tüketici

maddi zarara uğramanın yanında, sağlığını hatta hayatını tehlikeye sokacak

durumlarla karşılaşılacaktır. İşletmelerin bu sorumluluğu tüketicilerin ürünle ilgili

sorunlarını nereye bildirecekleri; ürünün hizmet süresi; tamir, bakım ve garanti

olanakları gibi bilgileri de içermelidir.

1.7.6.3. Fiyatlandırma

Günümüzde fiyat hem makro düzeyde, hem mikro düzeyde işletme ve

tüketiciler açısından önemlidir. Makro açıdan fiyat, pazara dayalı ekonomilerde

ekonomik hayatın temel düzenleyicisidir. Mikro açıdan fiyat; işletmelerin pazarlama

faaliyetlerini yürütmesine, tüketicilerin ise malı algılama ve değerlendirmelerine

yardımcı olur (Mucuk, 2000: 224). Fiyat tüketiciye ürünün kalitesi hakkında bilgi

verir. Ancak “ne kadar pahalı olursa o kadar kalitelidir” düşüncesi bazen yanıltıcı

olabilir.

İşletmeler ürün fiyatını belirlerken, fiyatın tüketicinin elde edeceği faydaya eşit

olmasına dikkat etmelidir. İşletmeler ürünü maliyete, talebe ya da rekabete göre

fiyatlandırabilir. İşletmeler hangi fiyatlandırma yöntemini uygulasa da fiyatın uygun

ve haklı olmasına dikkat etmelidir. Aşırı fiyatlandırma makro düzeyde enflasyonu

tetikleyeceği gibi mikro düzeyde alım gücünü azaltacaktır. Bunun yanı sıra

işletmelerin fiyat istikrarını koruması da imajı açısından önemlidir. Aşırı

fiyatlandırma işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığı gibi,

tüketicilerin tercihlerinin değişmesine; başka markalara ya da ikame mallara

yönelmesine neden olacaktır.

Buraya kadar işletmelerin sosyal sorumlulukları kapsamında önemli bir alan

teşkil eden tüketici hakları ele alınmıştır. Bilindiği gibi, çağdaş üretici, sosyal

sorumluluk taşıyan, müşterinin beklentilerine çabuk cevap verebilen, hatta bu

beklentileri ondan önce sezerek kalite standartlarını yükselten daha fonksiyonel, daha

gerçekçi kalite özelliklerine sahip ürün ve hizmetleri kullanıma sunan ve müşterinin,

dolayısıyla toplumun beklentilerini kârlılıktan daha fazla önemseyen üreticidir.
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Bu çerçevede faaliyet gösteren işletmeler hem tüketicinin beğenisini kazanacak

hem de satışlarını daha da arttırma imkânına sahip olabileceklerdir. Burada önemli

olan işletmelerin hizmet sunduğu tüketicilerine karşı sosyal sorumluluk

davranışlarına daha çok önem vermeleridir.

1.8. SOSYAL SORUMLULUĞUN STRATEJİK ÖNEMİ

Özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda Nobel Ekonomi ödülü sahibi Milton

Friedman’ın da aralarında bulunduğu bazı ekonomistler, işletmelerin toplumsal

sorunların çözümünde sorumluluk üstlenmesinin, ekonomik sistemin temelini

çürüteceğine inanıyorlar ve bu inancın etkisiyle kurumsal sosyal sorumluluk

uygulamalarına olumsuz eleştiriler yöneltiyorlardı (Griffin, 1996: 116). Milton

Friedman’a göre “işletmelerin sadece ve sadece tek bir sosyal sorumluluğu vardır:

hilesiz, dolansız, açık ve serbest rekabete dayalı olan bir oyunun kuralları dahilinde

kaldığı sürece ekonomik kaynaklarını kullanarak karlılığını arttıracak faaliyetlerde

bulunmak.” (Friedman, 1962: 133). Bu felsefenin gerisinde işletmelerin vergi

ödeyerek sorumluluklarını yerine getirdiklerine inanılması, sosyal sorunların

çözümünde rol almanın işletmeye yükleyeceği maliyetlerin firmanın rekabet

avantajına zarar verecek olması gibi nedenler yatmaktadır. Ancak, yapılan çalışmalar

kurumsal sosyal sorumluluk yönünde uygulamaların, işletmelere, iddiaların aksine

faydalar sağladığı (Moir, 2001: 16.), sosyal performans ile ekonomik performans

arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Robbins ve Coulter, 2002:

116).

Kurumsal sosyal sorumluluk konusunu ciddiye alan şirketler önemli kazanımlar

sağlamaktadırlar. Başta, şirketlerin marka değerleri ve dolayısıyla piyasa değerleri

artmaktadır. Günümüzde tüketiciler bir ürünü sadece kalitesi ve maddi değeri ile

değil, bu ürünü üreten işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetleri ile birlikte

değerlendirerek de tercih etmektedirler. Amerika’da yapılan bir araştırmada

tüketicilerin etik kurallara uygun olarak üretilmiş (çevreye saygılı, hayvanlar

üzerinde denenmemiş) ürünlere daha fazla rağbet ettikleri tespit edilmiştir (Auger
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vd., 2003: 281-304). Tüketicilerin bu yöndeki davranışları, toplumun gelişmişlik

düzeyine bağlı olarak değişmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluklarının bilincinde

olan şirketler yeni pazarlara girme ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar

elde etmektedirler. Dünyada birçok fon ve kurumsal yatırımcılar, bir şirkete yatırım

yapmadan önce, o şirketin sosyal sorumluluk konusundaki performansını

değerlendirmeye başlamıştır (Mohr ve Webb, 2005: 124).

Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk kavramının ve uygulamalarının

işletmeler ve paydaşları açısından taşıdığı önem ve gördüğü kabul tartışılmamakta,

fakat bu uygulamaların başta işletme, toplum ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere

tüm paydaşlara sağladıkları yararlar ve yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin

samimiyeti üzerinde durulmaktadır.

İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının etkisiyle sağladıkları

kazanımlar sadece ekonomik göstergelere yansıyan rakamlarla ifade edilen

kazanımlar değildir. Bunun dışındaki birçok konuda da işletmelerin çeşitli faydalar

sağladıkları yapılan araştırmalarla ortaya konulmuş durumdadır. Bu faydalar

incelendiğinde ortaya şu bulgular çıkmaktadır: Toplumsal saygınlık kazanmanın

etkisiyle kurum imajı değer kazanmakta ve bu firmanın marka değerine

yansımaktadır. Sosyal sorumluluk projelerinde katılımcı olmak şirket personeli

üzerinde olumlu etki yaparak çalışan bağlılığını arttırmakta ve aynı zamanda nitelikli

işgücünün işletmeye çekilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca kurumsal sosyal

sorumluluğa önem veren şirketler hem daha iyi şartlarda borçlanabilmekte, hem de

hisse senedi değeri artmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlere yeni

pazarlara girme ve müşteri sadakati sağlamada kolaylıklar sağlamakta, verimlilik ve

kalite artışları yaşanmakta, risk yönetimi daha etkin hale gelmektedir (Argüden,

2002: 11-13).

İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında samimiyetsiz ya da

kandırma amacı güden uygulamaları fark edildiği takdirde paydaşlar tarafından çok

ağır şekilde cezalandırılmaktadır. Bir işletmenin bu şekilde kaybedeceği itibar ciddi

maliyetlere katlanılsa dahi geri getirilmeyecek kadar büyük olabilmektedir. Örneğin,
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çocuklara yönelik şiddeti durdurmayı amaçlayan bir vakıfla işbirliğine giden çocuk

giyimleri üreticisi bir firmanın, bir insan hakları örgütü tarafından kampanyanın

altıncı haftasında düşük ücret ve sağlığa zararlı bir ortamda çocuk işçi çalıştırmakla

suçlanmasıyla kampanya çökmüş ve firma onarılamaz bir imaj kaybına uğramıştır

(Pringle vd., 2000: 137).

Toplumsal katkı aynı zamanda çok yönlü nitelikli personelin kuruma

cezbedilmesine ve kuruma olan bağlılığının artmasına da yardımcı oluyor. İnsanlar

kendilerini, sadece bir çalışan değil, aynı zamanda içinde yaşadıkları toplumun

sorumluluk alan ve değer yaratan bir parçası olarak gören kuruluşlara, daha yakın

hissediyorlar. Toplumsal katkıya önem veren şirketlerde çalışanların iş

performansına yönelik motivasyonları da artıyor.

Toplumsal konulara yaptıkları katkılarla ön plana çıkan kuruluşlar aynı

zamanda potansiyel müşterileri ve kamu yönetimi gözünde de değer kazanıyorlar. Bu

değer, kişisel çıkar sağlayarak değil, toplumsal katkı sağlayarak kazanmak saygın bir

yaklaşım olarak kabul ediliyor. Örneğin, evrensel ahlak standardı olma özelliğine

sahip bulunan SA 8000 standardını alan ve bu doğrultuda çabalar gösteren az

gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke işletmelerinin uluslararası pazarlardaki

etkinliğinin arttığı diğer paydaş gruplarıyla daha iyi ilişkiler kurmaya başladıkları,

dünyanın çeşitli yerlerindeki alıcılardan daha kolay sipariş almaya ve küresel olarak

kabul görmeye başladıkları görülmektedir. Dünyada birçok fon, bir şirkete yatırım

yapmadan önce, o şirketin toplumsal sorumluluk konusundaki performansını

değerlendirmeye başladı. Bu konuda duyarlı şirketlere yatırım yapanlara yardımcı

olmak için Dow Jones Sustainability Index veya FTSE4GOOD isimli ayrı endeksler

oluşturuldu. Dolayısı ile toplumsal katkı daha geniş finansman kaynaklarına

ulaşmaya da yardımcı olabiliyor (Argüden, 2002:41).

Kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden işletmeler aşağıda yer

alanlardan birçoğunu da içeren bir dizi kar hanesi artıları kazandığı sonucuna

varılmaktadır (Kotler ve Lee, 2006: 11).
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(1) Satışlarda ve Pazar Payında Artış:

Cone ve Roper tarafından 1994 yılında gerçekleştirilen bir tüketici

araştırmasında araştırmaya katılan tüketicilerin %78’i önem verdikleri bir sosyal

amaç için bir ürünü fazla bir olasılıkla satın alabileceklerini söylemiştir.Yapılan bir

diğer araştırmada tüketicilerin %75’i satın alma kararlarının çevreye saygılı olarak

şöhret yapmış bir işletme tarafından etkilendiklerini söylemişlerdir

(Drumwright,1994:17).

(2) Marka Konumunda Güçlenme:

Hamish Pringle ve Marjorie Thompson “Marka Ruhu” adlı kitaplarında, bir

işletme ya da markayı ilgili bir hayır işi ya da sosyal amaca bağlamanın “markanın

ruhu”na yapabileceği katkı üzerine sağlam bir tespit yapmaktadırlar. Tüketicilerin,

işlevsel ürün performansı ya da mantıklı ürün faydaları ve ayrıca marka kişiliği ve

imajının duygusal ve psikolojik yanları gibi pratik konuların ötesine gittiklerini iddia

etmektedirler. Tüketiciler Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin tepesine doğru

kaymakta ve “kendilerini ve ideallerini gerçekleştirmeyi” aramaktadırlar (Kotler ve

Lee, 2006: 13).

Müşteriler, sosyal girişimlerde bulunan işletmelerin markaları ile ilgili güzel

şeyler çağrıştırdıklarından söz konusu markalara bağlılıkları artmaktadır. Örneğin,

daha da önce belirtildiği gibi, Aygaz şirketi 2001 yılından itibaren Türk eğitiminin

köklü ve saygın üniversiteleri ile birlikte “Aygaz Ev Kazalarına Karşı Uyarıyor“

sloganıyla “LPG Eğitim Programı” düzenlemektedir. Kampanyanın amacı Aygaz

veya diğer LPG kullanıcısı olan bayanları ev kazalarına karşı uyarmaktır. Bu

kampanya sayesinde Aygaz, Tüketiciyle Dost Altın Kalite Ödülü, Tüketici dergisinin

Tüketici Kalite Ödülü, Altın Pusula ödülü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşekkür

plaketine layık görülmüştür. Eğitim seminerleri sonucu 40000’ den fazla ev kadını ev

kazalarına karşı bilgilendirilmiş, Aygaz web sitesi 2000 sonu itibariyle 120000 kişi
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tarafından ziyaret edilmiştir. Böylece hem müşterilerin bilinçlenmesi, hem de marka

bağlılıklarının artması gibi sonuçlara ulaşılmıştır (Pira ve Baytekin, 2003: 267).

(3) Güçlü Kurum İmajı ve Etkisi:

İşletmelerin sosyal sorumluluğa önem vermeleri ile genel olarak olumlu

izlenim vermeleri arasında çok yüksek bir ilişki olduğu bilinmektedir. Yapılan

araştırmalar sosyal sorumluluğun işletmelerin saygınlığını arttırdığını

göstermektedir. Örneğin, Sandra Holmes, bankacılık, sigorta, ulaşım, kamu

hizmetlerini sunan işletmelerin CEO’larına sosyal sorumluluk bilincinin işletmeye

neler kazandırabileceğini sormuştur ve CEO’ların %97,4’ü sosyal girişimlerin

kurumsal ünlerini artıracağını belirtmişlerdir (Certo, 2003: 57-58).

İyi kurumsal imaj lobicilik güçlerini artırdığı için işletmeler devletin,

kendilerinin yararına olan karar ve politikaları kabul etmesine katkıda bulunabilirler

(Baron, 2000). Sandra Holmes’in Amerikan CEO’ları arasında gerçekleştirdiği

araştırmanın sonuçları, CEO’ların %63,7’sinin sosyal girişimlerin devletin işletmeler

üzerindeki denetimini azaltacağına inandıklarını ortaya koymuştur (Centro, 2003: 57-

58).

Özellikle krizle karşılaşan işletmeler için krize kadarki faaliyetlerinde sosyal

sorumluluk bilincinden taviz vermemeleri, krizin kolay atlat ılmasına yardımcı

olmaktadır. Günümüzde en prestijli işletmelerin bile krizlerle karşılaştığını dikkate

alınırsa, bu bilincin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlaşılır.

(4) Çalışanları Çekme, Heveslendirme ve Elde Tutma Becerisinin Artışı:

Cone/Roper’in çalışmaları bir işletmenin sosyal girişimlere katılımının hem

olası hem de mevcut çalışanlar üzerinde hem de vatandaşlar ve yöneticiler üzerinde

pozitif bir etkisinin olduğunu da göstermektedir. 2001’in Mart ayında yaptıkları bir

ankete göre sosyal amaca yönelik programlara sahip olduğunu bildiren işletmelerde

çalışanların, bu tip programlara sahip olmadığını bildiren işletmelerde çalışanlara
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oranla yüzde 38 daha fazlası işletmelerin değerlerinden gurur duyduklarını

söylemektedirler (Kotler ve Lee, 2006: 16).

Deborah Rupp ve arkadaşlarının araştırmasının sonuçlarına göre, çalıştıkları

kurumların sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ettiğini düşünen işgörenlerin

işletmeye bağlılık, iş tatminleri yüksek olmakla birlikte, sergiledikleri performans da

yüksektir (Rupp vd., 2006: 537-543).

(5) İşletme Maliyetlerinin Azalması:

Birçok işletme birimi, kurumsal sosyal girimleri uygulamaya koymanın bir

sonucu olarak bağış ve teşviklerden dolayı işletme maliyetlerinin azalmasını ve

gelirlerin artışını sayabilirler. Gösterilmesi kolay bir saha, atıkları azaltmak

malzemeleri yeniden kullanıma sokmak, dönüştürmek ve su ile elektrikten tasarruf

etmek için çevresel girişimleri benimseyen şirketleri kapsamaktadır. Örneğin, Cisco

Systems’da “Daha Temiz Hava ve Milyonlarca Tasarruf” adı verilen bir enerji

koruma programının, işletme maliyetlerinde yılda yaklaşık 4,5 milyon Dolarlık

tasarruf sağlaması beklenmektedir. Ayrıca, bu enerji tasarrufları sonunda şirketi,

yerel enerji tedarikçisi Pacific Gaz & Electric’ten yaklaşık 5,7 milyon dolarlık

indirime hak kazanır duruma getirecektir (Kotler ve Lee, 2006: 17).

(6) Yatırımcılar ve Mali Analiz Uzmanlarına Karşı Cazibenin Artması:

Bazıları kurumsal sosyal girişimlere katılmanın hisse senedi değerlerini bile

arttırdığını savunmaktadır. Yeni yatırımcıları cezp etme ve kurumsal ya da yönetim

krizleri esnasında riske maruz kalmayı azaltma gücüne işaret etmektedir. Jane Foller

(2003)’e göre, yatırımcılar sosyal, çevresel ve etik faktörler açısından işletmeleri

değerlendirmektedir. Business for Social Responsibility, etik, sosyal ve çevresel

sorumluluklara seslenen şirketlerin” aksi takdirde elde edilemeyecek bir sermayeye

hızla artan bir erişim”e sahip olduklarını kabul etmektedir. Etiğe, çevreye ve

kurumsal sosyal sorumluluğa bağlı ekranlar kullanan portföylerin yönetimi altındaki
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varlıkların 1995’te 639 milyar dolardan 1997’de 1.185 trilyon dolara, 1999’da 2.16

trilyon dolara yükseldiği tahmininde bulunan bir Sosyal Yatırım Forumu raporundan

bahsetmektedirler (Kotler ve Lee, 2006: 18). Günümüzde yatırımcı ve mali analiz

uzmanlar, işletmeleri sadece mali kapasitesine göre değil, aynı zamanda işletmenin

sahip olduğu olumlu ya da olumsuz imaja göre değerlendirdikleri dikkate alınırsa bu

prestiji etkileyen sosyal sorumluluk bilincinin ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır.

1.9. SOSYAL SORUMLULUĞUN KAMU İLE İYİNİYET GELİŞTİRME
       ARACI OLARAK KULLANILMASI

Sosyal sorumluluklara duyarlı olmak potansiyel müşteriler, yatırımcılar,

ortaklar, basın vb. hedef kitleler nazarında iyi görünüme neden olmaktadır.

Çalışanların, mevcut müşterilerin, pay sahiplerinin ve yönetim kurulu üyelerinin iyi

hissetmelerini sağlamaktadır. Markaya ve en temelde toplum da dâhil olmak üzere

tüm hedef kitlelere iyilik yapıldığı yönünde sağlam deliller sunmaktadır. Bu da

halkla ilişkiler hedefleri açısından son derece önemlidir. İş dünyasının yükselen bir

değeri olarak kurumsal sosyal sorumluluk, toplumun genel iyiliğini temin edecek,

gönüllü ticari uygulamaların ve kurumsal kaynakların katkısını sağlayacak kurumsal

eylemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal hayırseverlik, kurumsal bağışlar,

kurumların toplumsal etkinlikleri, toplumsal ilişkileri, toplumsal iletişimi, toplumsal

gelişim, yerel-küresel kurumsal kimlik uygulamaları ve kurumların toplumsal

düzeyde pazarlanması gibi konular da dahil olmak üzere toplumsal iyiliğe yönelik

olarak adlandırılan birçok konu, kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde ele

alınabilir. Burada toplumsal iyiden kasıt yasa tarafından işaret edilen veya zaten

doğal olarak yapılması gereken ve bu nedenle beklenen ticari eylemler değildir.

Burada vurgulanan daha çok, bir işletmenin bir uygulamayı yaparken veya katkısını

koyarken eylemlerinin arkasındaki gönüllülüktür (Göztaş ve Baytekin,2009:2002).

Kurumsal sosyal sorumluluğun temelinde, toplumdan aldığını topluma

kazandırma anlayışı ile birlikte, kurumların, topluma ve elbette hedef kitlesine karşı

sorumluluklarını yerine getirme ve bu yolla da itibar yaratma bilinci yatmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı kurumların pazarlama stratejilerini etkileyen
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ve aslında gönüllülük esasına dayanan bir kavramdır. Dünyanın önde gelen kurum ve

kuruluşlarının büyük çoğunluğu sosyal sorumluluk konusundaki performansları

konusunda hesap veren raporları düzenli olarak yayınlamakta ve bu yolla hedef

kitleleri nezdinde iyi niyet yaratmaktadırlar (Özgen,2007:2).

         Küresel boyuta paralel olarak, Türkiye’de giderek artan sayıda kurum, sosyal

sorumluluk kavramına ve bu yöndeki çalışmalara önem vermektedirler. Kurumsal

sosyal sorumluluk; yasalara uymayı, faaliyetlerinin sonuçlarının sorumluluğunu

almayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı içeren geniş kapsamlı bir

alandır. Kamu ya da özel sektörden olduğuna bakmadan herhangi bir kuruluş hedef

kitlesi ile karşılıklı iyi niyete dayanmadan faaliyet sürdürerek yaşaması imkânsızdır

(Güllüpunar,2009:116). Bu anlamda da, kurumlara ekonomik, yasal ve etik

davranma yükümlülüğü getirmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluktan kaynaklanan

bir diğer yükümlülük ise sosyal ve kültürel alanda katkı sağlamaktadır. Daha temiz

ve  sağlıklı bir  çevre,  daha  eğitimli,  sosyal  hayatı zengin,  sağlıklı,  sanata  yatkın bir

toplum doğrultusunda; kültür-sanat, çevre, sağlık, eğitim ve spor alanlarına katkı

sağlayan projeler iyi niyet çerçevesinde şirketler ve kamuları arasında sosyal

sorumluluk köprüsü oluşturmaktadır (Özgen,2007:4).

Sosyal sorumluluk çalışmaları, işletmelerin hedef kitleleri üzerinde iyilik

sever faaliyetler barındırması yönüyle olumlu bir kurumsal imaj yaratmada da

kullanılmaktadır. Faaliyet gösterdiği toplumun faydasına projeler yürüten, kültür,

sanat ve çevre konularına hassas olan kurululara ilişkin hedef kitlelerinde oluşan

izlenimler zaman içinde onlar için olumlu bir kurumsal imaja dönüşmektedir

(Bakan,2005:96). Sosyal sorumluluk anlayışının sistematik bir şekilde uygulanması

ister özel sektör kuruluşunda isterse kamu kuruluşunda, hedef kitlesi üzerinde olumlu

algılamalara yol açmasına karşın bu faaliyetlerin kısa sürmesi, arkasından hiçbir

aktivite ile desteklenmemesi durumunda ise hedef kitlede şüphe ve zamanla

güvensizlik oluşturacaktır. Sosyal sorumluluk uygulamaları süreklilik arz etmesi

durumunda kamusu üzerinde yarattığı olumlu etki anlamlı olacaktır

(Üzün,2000:147).
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Kuruluşlar hedef kitlelerine karşı sorumlu olma ihtiyacını duymazlarsa o

zaman bir halkla ilişkiler fonksiyonuna ihtiyaçları yok demektir. Kuruluşlar eğer

sosyal sorumluluklarını yerine getirmezlerse çeşitli talep ve istekleri olan halk,

ihtiyaçlarını gidermek için kamu kuruluşlarına başvuracaktır. Kamu yöneticilerinin

sorunu çözmek için üretecekleri yasal çözümler işletmelere pahalıya mal

olabilecektir (Okay ve Okay,2005:481).
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İKİNCİ BÖLÜM:

JANDARMANIN HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYAL SORUMLULUK

ÇERÇEVESİNDE TOPLUMSAL GELİŞİME DESTEK

FAALİYETLERİ

Kamu kuruluşlarında hedeflenen kurum amaçlarının gerçekleştirilmesine

yönelik olarak yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri, hedef kitle ile kuruluş arasında

iyi niyet oluşturma ve güven sağlamaya yönelik çalışmaları içerir. Bu amaçların

gerçekleştirilmesinde önemli olan nokta halkla ilişkilerin; yönetimin geçici olarak

uygulayacağı bir araçtan ziyade, kuruluşun asli işlevi gibi sürekli olması, kendi

özelliklerinin korunduğu yönetsel bir işlev olarak kabul edilmesidir (Uysal,1998:72).

Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun bir parçası olan Jandarma Genel Komutanlığı

birimleri tarafından 1990’lı yılların başlarında uygulamaya konulan Toplumsal

Gelişime Destek Faaliyetleri ve jandarma teşkilatının halkla ilişkiler uygulama

esasları bu bölümde incelenecektir.

2.1. JANDARMADA HALKLA İLİŞKİLER

Jandarma Teşkilatı da diğer kamu kuruluşları gibi, hedef kitlesi olan Türkiye

Halkının yararına çalışmak ve halka hizmet etmek amacı ile kurulmuş olup

sürdürülebilir güvenlik hizmetini üretmek için sahip olduğu personel, araç ve gereçle

bunu başarma kararlılığındadır. Halkın jandarmanın uygulamalarından haberdar

olması, çalışmalarını izlemesi ve çeşitli etkinliklerde görev alması, halk - jandarma

bütünleşmesini sağlayacaktır. Halkın beklentilerine uygun bir görev anlayışıyla

hizmetlerini yürüten jandarma personeline karşı toplumda da doğal olarak olumlu

düşünceler oluşacak, güven ve sevgi gelişecek , jandarma  çalışmalarına destek

artacaktır. Halkla ilişki kurabilmenin en önemli unsurlarından birisi halkın, örf, adet,

geleneklerine ve değer yargılarına saygı göstermektir. Zira bu değer yargılarına saygı

gösterebilen bir jandarma halkın içine girebilir ve kendisinden beklenilenleri

verebilir. Halkın desteğini kazanamayan, halka güven telkin edemeyen jandarma

kendisinden bekleneni veremediği gibi kenisinden beklenilen görevi de yerine
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getiremez.

               Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Atatürk  “ Jandarma her

zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakârlık ve feragat

örneği bir kanun ordusudur.”diyerek jandarmanın devlet ve toplum hayatındaki

yerini belirlemekle kalmamış, jandarmanın görevini yürütürken uygulaması gereken

halkla ilişkilerin amacını ve yönünü de belirlemiştir.

2.1.1. Jandarmada Halkla İlişkiler Teşkilatı ve Tarihçesi

Jandarma, ilk kurulduğu günden beri (14 Haziran 1839) daima halkla iç içe

olmuş; suç işleyene karşı devlet gücünü yardıma muhtaç olana karşı devlet şefkatini;

halka karşı devlet ciddiyetini, tarafsızlığını, dürüstlüğünü ve saygınlığını en iyi

şekilde sağlayan hizmet anlayışıyla bugünkü konumuna ulaşmıştır. (Jandarma

Dergisi, 1993: 18) Halkla ilişkilen konusunda daha fazla çaba harcama gereği

duyulması üzerine; 1989 yılından itibaren Jandarma Okullarında Jandarmanın Halkla

İlişkileri dersi verilmeye başlanmıştır.

 1990 yılında da Jandarma Genel Komutanlığı karargahında, Genel Plan-

Prensipler ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Şubesi kurulmuştur. 1992 yılında ise jandarmanın il seviyesindeki teşkili olan İl

jandarma komutanlıkları kadrosunda halkla ilişkiler birimi eklenmiştir. Buna göre; 1

ve 2’inci sınıf il jandarma komutanlıklarının idari şubelerinde Halkla ilişkiler ve

Protokol Uzmanı ile Halkla İlişkiler elemanı kadrosu, 3’üncü sınıf il jandarma

komutanlıklarında ise sadece Halkla İlişkiler ve Protokol Uzmanı kadrosu

bulunmaktadır (Jandarma Dergisi, 1993: 18-20).

“Jandarma Genel Komutanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yönergesi

(JGY:57-1)”nin 1996 yılında yayınlanmasıyla jandarmanın basın ve halkla ilişki

esasları da kanuni bir zemine oturtulmuştur. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şubesi 1997

yılında Genel Sekreterlik bünyesindeki “Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi” ile

birleştirilerek Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Şubesi adını almıştır.
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Kadrosunda; şube müdürü, basın inceleme ve değerlendirme proje subayı,

halkla ilişkiler uzmanı, yayın ve program hazırlama uzmanı (senarist) teknik ressam,

idari işler astsubayı ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni memuru olmak üzere

toplam yedi personel bulunmaktadır. Jandarmanın halkla ilişkiler çalışmaları halkın

güven, destek ve işbirliğini sağlamak amacı ile yıllardır en ast rütbedeki personel

tarafından bile uygulana gelmekle beraber; bilimsel ve sistematik olarak

uygulanmasına 1990’lı yıllarda başlanmıştır (J.Okul K.lığı, 2003: 4-3).

2.1.2. Jandarmanın Halkla İlişkiler Amaçları

Jandarma Teşkilatının halkla ilişkilerde bulunma amaçları genel ve özel

amaçları olarak iki kısımda değerlendirilebilir.

   2.1.2.1. Genel Amaçları

Jandarmanın halkla ilişkilerdeki genel amacı: Personeli askeri, mülki ve adli

görevler yönünden geliştirmek, Atatürk ilke ve İnkılaplarına gönülden bağlı olarak

24 saat esasına göre görev yaparak emniyet ve asayişi temin etmek, halkın huzur ve

güvenini sağlamaktır. Teşkilatın halkla ilişkilerini geliştirerek Jandarmaya olan

güven duygusunu artırmak için her türlü çalışmayı yapmaktır. Her kamu kuruluşu

gibi jandarmada görevlerini yaparken halktan gerekli yardımı görmeyi ister. Halkın

sevgi, şefkat ve desteğini kazanmayı amaçlamaktadır (Kılıçkaya, 1992: 114).

              Jandarmanın halkla ilişkilerdeki temel amaçlardan bir tanesi ise,

jandarmanın görev yaptığı bölgede halkla ilişkiler içerisine girerek görevini ve var

oluş nedenini halka tanıtması, halkın ilgi,   sempati,   beğeni ve sevgisini kazanarak

güven,   destek ve işbirliğini sağlaması ve bu sonuca varabilmesi maksadıyla esas ve

yöntemleri belirlemesi ile görevde uygulanması gereken planlı halkla ilişkiler

faaliyetlerini yürütmektir (Özdemir, 2003: .61).

              Jandarmanın halkla ilişkilerdeki ana amacı; emniyet ve asayiş ile kamu

düzenini tesis etmek için halkın güven, destek ve işbirliğini sağlamak, halkla işbirliği

ve uyum içerisinde bulunmaktır. “Jandarmanın kendisine yasalarla verilen görevleri
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yerine getirecek güçte olduğu hususunda olumlu kamuoyu oluşturmak ve halkın

jandarmaya olan güvenini ve sevgisini pekiştirmek, jandarma hakkında iç ve dış

kamuoyunda olumlu bir imaj oluşturmak” jandarmanın halkla ilişkilerdeki diğer

amaçlarıdır (Erdemoğlu, 2007: 61).

         Teşkilatın amacı görev yaptığı bölgede bulunan bütün resmi ve özel

kurumlardan daha fazla güvenilen bir teşkilat meydana getirmek bunun sonucunda

halktan aldığı güven duygusu ile istihbarat ağını geliştirerek bilgi akışını sürekli

sağlayan bir teşkilat olmaktır. Suç işleme oranını mümkün olduğu ölçüde azaltarak

halkın daha huzurlu ve güvenli bir ortamda kendinden ve geleceğinden emin bir

ortamda yaşayabilmesini sağlamaktır. Emniyet ve asayiş hizmetlerinin en önemli

unsuru halktır. Halkı kazanan mücadeleyi kazanır, halkı kaybeden mücadeleyi

kaybeder ifadesi, jandarmanın asıl amacını yeterince açıklamaktadır. Jandarma

Teşkilatına olan güvenin artırılarak suçu daha işlenme aşamasına geçmeden

önleyerek  (proaktif düşünce) kurumun başarı ve saygınlığını artırarak sürdürülebilir

güvenlik hizmeti üretmektir (TGDF Yönergesi, 2003: 2-3).

           2.1.2.2. Özel Amaçları

Kutkan’a (2003:4) göre Jandarmanın halkla ilişkiler uygulamalarında

ulaşmayı düşündüğü özel amaçları da şu şekilde sıralanabilir:

(1) Halkın emniyet ve asayiş konularındaki şikayet, istek ve önerilerinden

faydalanılarak asayiş hizmetlerine yön vermek,

(2) Jandarmayı ve faaliyetlerini halka tanıtmak,

(3) Jandarma hakkında kamuoyunda yanlış, yanlı ve eksik bilgilerin

oluşmasını önlemek,

(4) Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması konularında halkın

zamanında, doğru ve yeterli düzeyde bilgilenmesini sağlamak,
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(5) Halkın jandarma ile ilişki kurmasını kolaylaştırmak,

(6) Önleyici. Koruyucu ve düzenleyici kurallar gereği yapmak zorunda

olduğu faaliyetlerin gerekçelerini halka anlatarak, anlayış birliğini sağlamak,

(7) Jandarmanın kendisine verilen görevleri yapacak güçte olduğunu iç ve

dış kamuoyuna inandırmak.

2.1.3. Jandarmanın Halkla Münasebetlerde Uyguladığı Genel Kurallar

Güvenlik personeli olarak jandarmanın uygulamaları hem yasal hem de etik

olmalıdır. Her iki alanın da ihtiyacını karşılayacak şekilde ortaya konacak olan

güvenlik hizmeti kamu vicdanında kabul görecek ve güvenlik uygulamalarını

meşrulaştıracaktır (Aydın, 2000: 2). Araştırma ve tecrübelere dayanılarak halkla

ilişkiler alanında bir takım kurallar belirlenmiştir. Kurum ve kuruluşun tipine göre bu

kuralların tümü ya da bir kaçı kullanılabilir. Jandarma ise bu kuralların hemen hemen

hepsini doğrudan veya dolaylı olarak kullanmaktadır. Kutkan’a (2003:4-6) göre bu

kurallar şöyle sıralanabilir:

2.1.3.1. Kişisel iletişim

Kişisel ilişki kurmak, halkı iyi anlamanın ve onun beklentilerine karşılık

vermenin temelini oluşturur. Masa başında oturup uzaktan duyum ve dedikoduları

dinlemekle, olayların sebep niteliğini anlamak mümkün değildir. Hiçbir olayı veya

kişiyi başkasının gözü ile görmemek gerekir. Çünkü her insanın duygusal zekası,

kişiliği ve içinde bulunduğu şartlar farklıdır (TGDF Yönergesi, 2003: 2-5).

Zaman olduğu sürece yüz yüze ilişki kurmaya özen göstermeli, dolaylı

iletişimden (telefonla) mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Yüz yüze iletişimde araya

herhangi bir aracı girmeyeceğinden daha samimi, daha sıcak ve daha doğru iletişim

kurulacağından olaylar tüm açıklığıyla görülür ve yanlış olan bir davranış yerinde ve
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zamanında düzeltilir. Günümüzde olayların büyük çoğunluğunun dedikodular sonucu

ortaya çıktığı göz önüne alınırsa; yüz yüze ilişki kurmanın jandarma açısından ne

derece önem kazandığı kendiliğinden anlaşılmaktadır. Mevcut ortamda bulunmayan

bir kişi hakkında, savunmasını yapamayacağı gerçeği bilinciyle hareket edilerek

dedikoduya ortam sağlanmamalıdır. Dedikodu kişilere olan güveni sarsabileceği gibi

ulusların dağılmasına bile sebep olabilmektedir (Güventürk, 1966: 21). Yüz yüze

sağlanacak iletişim dedikodunun olumsuz etkilerini de ortadan kaldıracaktır.

2.1.3.2. Dikkatli ve Detaycı Olmak

Dikkatli olmak karmaşık bir konunun parçalarından birini seçmeyi, onun

üzerinde durmayı, zihinsel enerjinin bir noktada toplanmasını ve ilgili olmayı sağlar.

Bireyler ilgi duydukları şeylere daha çok dikkat gösterir ve bilgi toplarlar. O halde

jandarma personeli, görevinin gerektirdiği her konuya ilgi duymalı ve dikkatli

olmalıdır (KHO, 1993: 4).

Kutkan’a (2003:4-7) göre dikkatli olmak kuralının birinci yönü; olabilecek

olayların, olmadan önlenebilmesi gerektiğini anlatır. Jandarma, sorumluluk alanında

bulunan insan ve kuruluşları iyi tanımalı ve onların davranışlarına yön veren güdüleri

bilmelidir. Bu amaçla sorumluluk alanında iyi bir iletişim ağı oluşturarak toplumu

her kesiminden daima haber akışı  sağlanmalıdır..Jandarma böylece toplumda etkin

ve sözü geçen kişiler ile suç işlemeye eğilimi olan insanları tanıyabilir ve

gerektiğinde onlara yön vererek olayların çıkmasını önleyebilir.

Dikkatli olmak kuralının ikinci yönü; halkın olabilecek istekleri konusunda

ileri görüşlü ve hazırlıklı olmak gerektiğidir. Halkın hiçbir mantığa ve kurala

uymayan istekleri karşısında neler yapılabileceği konusunda da hazır bulunmalıdır.

(Kutkan, 2003: 4-7).

Tüm görevlerin yapılmasında konuya vakıf olabilmek için olayları ve

durumları detaycı bir şekilde ele alıp yorumlamak, değerlendirmek ve karar vermek

gerekir. Detay realitedir, yani gerçeğin ta kendisi olup her şeyden üstündür
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(Türkmen, 1943: 17).

2.1.3.3. Kendini Halkın Yerine Koymak ( Empati)

Bir kolluk kuvveti olarak jandarmanın görevini yerine getirirken toplumun

değer yargılarını bilmelidir. Jandarma personeli kendisini halkın yerine koyup, aynı

şartlarda olsaydı kendisine nasıl davranılmasını bekleyeceğini düşünerek halkın

davranışlarını anlayabilir ve kendi davranışlarına yön verebilir (TGDF Yönergesi,

2003: 2-4).

2.1.3.4. Toplum Analizi Yapmak

Jandarma görev bölgesinde bulunan insanların kültürünü göz önüne alarak

mevcut yasalara uyum sağlamak kaydıyla, gelenek görenek ve sosyal karakterlerine

uygun davranmalıdır (J. Okul K.lığı, 2000: 7). Her yörede adetler ve sosyal karakter

farklı olabilir. Bir yörede geçerli olan ilişki yöntemi başka yörede yetersiz kalabilir.

Bu konuda jandarmanın kesin sonuç alabilmesi için ilişki kurmak istediği hedef

kitleyi en ince ayrıntısına kadar incelemesi gerekmektedir. Böylece uygulayacağı

davranışın ayrıntılı sonuçlarını daha başlangıçtan değerlendirebilir. Toplumsal

yapının ve kültürün uygun şekilde değerlendirilerek hareket edilmesi hedef kitlenin

istek, beklenti ve ihtiyaçlarına daha tatmin edici cevap verilmesini sağlayacaktır

(Kutkan, 2003: 4-7).

              Türkiye’de yaşayan azınlık vatandaşların kültürel yönleri, esasen

kültürümüzün bir alt kültürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin coğrafi

açıdan ve iletişim yönünden çok çeşitliliğe sahip olması sonucunda vatandaşlar

arasında sosyal karakter farklılıkları oluşmasına sebep olmuştur. Bu durumda

jandarma, kesin sonuç alabilmek için ilişki kurmak istediği kitleyi en ince ayrıntısına

kadar incelemesi ve yasalara olmadığı sürece çeşitli insanlara, sosyal karakterlerine

uygun davranış göstermelidir (Jandarma Etiği, 2003: 255).
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2.1.3.5. Adaletli ve Tarafsız Olmak (Duygusallıktan Kaçınmak)

Toplumu meydana getiren bireylerin temel hak ve özgürlükleri Anayasa ile

güvence altına alınmıştır. Hizmet içi ve hizmet dışı ilişkilerin her safhasında her

bireye adaletli davranılmalı, ilişkilerde adalet ilk planda tutulmalıdır. Jandarma hiçbir

nedenle taraf tutmamalıdır. Menfaat, iyi niyet, ahlaki anlayış, siyasi düşünce, akraba

ilişkisi, arkadaşlık, dostluk, gibi nedenlerle tarafsızlığını bozamaz. Haksız ve

adaletsiz uygulamalara yol açmayı önleyecek olan tarafsızlık, çeşitli yasal

hükümlerle de korunmuştur (Jandarma Etiği, 2003: 256).

Bir kolluk kuvveti olarak jandarma duygusallıktan kaçınmalıdır. Duygular,

alınan kararları etkilememelidir. Duygusallıktan kaçınmak; aynı zamanda topluma

tarafsız ve adil davranılmasını sağlar. Aksi takdirde tarafsızlık bozulur ve toplumda

istenilmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Duygusallıktan kaçınma,

olaylar karşısında öfkeye, acıma, kin, nefret, yandaş, bulma vb. duygulara hâkim

olmayı gerektirir.

2.1.3.6.  Azimli ve Sonuç Alıcı Olmak

Halkla ilişkiler planlı ve uzun süreli bir çabadır. Sonucu alınmayacak çabanın

boşuna harcanmış emek ve zaman olduğu unutulmamalıdır. Bunun için jandarma

yapılan plana uygun olarak halkla ilişkilerin genel ve özel amaçlarına ne derece

ulaşabildiğini tespit etmeli ve safha safha inceleyerek kontrol etmelidir. Özellikle,

bazen yapılacak tek bir hatanın bile vatandaşın jandarmaya verdiği değeri olumsuz

etkileyeceği unutulmamalıdır. Yani halkla ilişkilerdi hedefler mutlaka

gerçekleştirilmelidir. Jandarma personeli, azmi ve iradesi güçlü olarak mesleki

görevlerini yerine getirdiği sürece görevini başarabilir, teşkilatının amacına

ulaşmasına katkı sağlar ve toplum hayatını iyileştirerek devletin amaçlarına

ulaşmasına katkıda bulunur. Gerek görevin icrasında yapılacak hedefler gerekse

halkla ilişki hedefleri sonuç alıcı olmalıdır. Görevde ve hizmetlerde sonuç alıcı

olmak güvenilirliği son derece olumlu etkiler (Jandarma Etiği, 2001: 198).
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2.1.3.7. Gerçekçi ve Ölçülü Olmak

Birey yaşamının her safhasında hislerinin değil akıl, mantık ve gerçeklerin

etkisi ile hareket etmelidir. Gerçekçi olmak; bütün olayları ve detayları inceleme,

değerlendirme ve tecrübelerle yorumlayarak karar verme yöntemidir. Jandarma her

durum ve şartta gerçeklerin gereklerine uygun davranmalıdır (Jandarma Etiği, 2003:

203). Kutkan’a göre ölçülü olmak kuralı ikiye ayrılarak incelenebilir;

(1) Görev esnasında ölçülü olmak gerekir. Bir davranışın kendisine ne

derece ağır gelirse gelsin, Jandarma, yasaların öngördüğü çerçevede ve

hayırseverlikli hareket ekmek zorundadır. Bu davranış belki jandarmanın kişisel

yapısına ters gelebilir, ancak uzun vadede etkili ve olumlu sonuçlar doğurur.

Toplumda birçok olay, basit kabul edilen olaylara hafif veya ağır yaptırım

uygulanmasından doğmaktadır. Kolluk olaylara hafif veya ağır şekilde değil, olayları

önleyecek ve etkisiz hale getirecek biçimde ölçülü müdahale etmelidir.”Öfkeyle

kalkan zararla oturur.”atasözü unutulmamalıdır.

Örneğin; yasaya aykırı bir toplantı ve gösteri yürüyüşü yapan topluluğu

dağıtmak için hemen silaha başvurulmamalı, önce önleyici ve etkisiz hale getirici

araçlara ve tekniklere (ikna metodu gibi) başvurulmalıdır.

(2) Vaatlerde ölçülü olmak gerekir. Yapılamayacak, yerine getirilemeyecek

vaatler verilmemelidir. Özellikle halkla kurulan diyaloglarda, onun kişiliğine zarar

verici konuşmalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Halkın şikayet ve dilekleri

dinlenmeli, onlara yardımcı olunmalı, ancak başka bir kurum veya kuruluşun yetki

alanına girin konularda o kuruluşun imken ve yetkilerinin yerine geçerek karar

verilmelidir. Ayrıca o kurum menfi yönde ve devlet otoritesini sarsarak nitelikli

olarak eleştirmemelidir. Aksi durumda vaat edilen tersi çıkarsa, jandarmanın

toplumda inandırıcılığı ortadan kalkar ve halk desteği kaybedilir.

Jandarma personeli, yaptığı hizmetler sırasında diğer kamu kurumları veya özel

kuruluşların yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak vatandaşların bazı şikayet veya
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istekleri ile karşılaşabilmektedir. Bu durum aslında jandarmanın yüz yüze iletişim

kurmasından, vatandaşın diğer kurumlara çeşitli sebeplerden dolayı

ulaşamamasından kaynaklanmaktadır. İşte bu durumda verilecek söz ve vaatlerde

yetki ve sorumluluk aşımını gerektirecek tavır ve hareketlerden kaçınmalıdır. Kişisel

ilişkilerde ise yapılamayacak veya yerine getirilemeyecek bu kurala titizlikle riayet

edilmelidir. Verilen söz veya vaatler ise mutlaka yerine getirilmeli ve karşıdakinin

güveni sağlanmalıdır (J.Okul K.lığı, 2000: 84).

Örneğin; bir köy halkına “yıkık köprüyü yaptıracağım” demek yanlış bir

hareket tarzıdır. Ancak; jandarma olarak her zaman ve her konuda halkın yanında

olduğumuzu, onların her türlü sorunları ile ilgilendiğimizi göstermek bakımından,

konunun ilgili kamu birimlerine bildirileceği ve yapılıncaya kadar takip edileceği

sözü verilebilir. Uygulamalarda da bu durumu her zaman görecek ve

uygulayacaksınız. Başka bir örnek ise; haber elemanı olarak kullanılmak istenen

cezaevindeki bir tutukluya “seni tutukluluktan ve cezaya uğramaktan kurtarırım” gibi

bir vaatte bulunmaktır (Kutkan, 2003: 4-8).

2.1.3.8. Halk Adamı Lisanını Kullanmak

Jandarma okullar komutanlığında; teşkilata hizmet için eğitim gören genç

jandarmalara öğretilen jandarma etik ilkelerinden birisi ise iletişimi yerinde ve

kurallarına göre kullanarak halkla arzu edilen bağın kurulmasıdır (Kutkan, 2003: 4-

9).

Görev gereği kurulan ilişkiler ağırlıklı olmak üzere hizmet dışı ilişkiler dahil

günün her anında insanlarla iletişim kurmak gerekmektedir. İnsanların isteklerini,

taleplerini, ihtiyaçlarını, yapmak istediklerini, gerçekleri anlamak ve algılamak çift

yönlü iletişimle mümkündür. İletişimi olumsuz yönde etkileyen etkenlerin ortadan

kaldırılması, iletişimin iyileştirilmesi her şeyden önce iletişimde empatik yaklaşımı

bilmekten ve uygulamaktan geçmektedir (Gürgen, 2003: 111).

Jandarma ilişkide bulunacağı her toplum kesiminin eğitim ve kültür düzeyinin
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farklı olduğunu bilmelidir. Bu nedenle kullanılacak sözcüklerin arkasındaki anlamlar

dikkatle düşünülmeli, konuşmalarda yanlış anlamalara gelebilecek sözler ile yabancı

kelimeler sarf edilmemeli, halkın anlayacağı dille konuşulmalı ve yanlış anlamalar

varsa hemen düzeltilmelidir. Görev yapılan yöre halkının şivesi kesinlikle taklit

edilmemelidir. Halkla ilişkilerde küfürlü ve argo kelimelerle konuşulmamalı, kulağa

hoş gelmeyen ve saygıyı azaltan ifadeler kullanılmamalıdır. Bu tür kelimelerin

kullanılması insanı büyütmekten ziyade küçültücü mahiyet taşır. Bazı sözcükler,

özellikle siyasi ve dini inançlarla, vatanseverlikle, seksle ilgili olanlar yüksek bir

duygusallıkla yüklenmiş olurlar. Bu tür sözcükleri kullanırken çok dikkatli olmak ve

devamlı surette karşıdakini hiç tanımadığımız birisi olarak düşünüp olumsuz

iletişimin yıkıcı etkilerinden olabildiğince uzak durulmalıdır. Bazen büyük sorunlar

yaratan, kişiler hatta ülkeler arasında çatışmaların yaşanmasına neden olan amacını

aşan konuşmaların altında çoğu kez bu tür sözcükler bulunduğu unutulmamalıdır

(Gürgen, 2003: 88).

2.1.3.9. Karşılıklı İyi Niyet Göstermek

Halkla ilişkiler iki yönlü çabadır. Bu ilişkinin bir yönü ise halktan jandarmaya

doğrudur. Hak edilen karşılığın alınmadığı bir ilişkide, halkla ilişkiler kavramından

söz edilemez. Zira iyi niyet ve çabanın tek yönlü olarak gösterilmesi istismara ve

iletişimin kopmasına sebep olur. Jandarma bu konuda üstüne düşen görevi yaparken,

halk da kendi çıkarına olan bu ilişkiyi kolaylaştıracak adımlar atılmalıdır. Halka bu

adımı atması için zemin hazırlayacak olan da yine jandarmadır.

Jandarma tarafından yürütülen Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetlerinin

temelinde kamusu ile karşılıklı iyi niyet geliştirmektir. Örgütlerin amaçladığı

hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve iş görenlerin doyumunun sağlanması için, birey ve

bireylerle etkili bir biçimde çalışabilme becerisinin sağlanması, çalışanlarla insan

ilişkilerinin sağlıklı olabilmesi için çalışan personelin yeteneklerinin, güçlerinin,

zayıf yanlarının ve gereksinimlerinin neler olduğunun tespit edilmesi ve bu

konularda önlemler alınmalıdır (Lamberton,1995: 5).
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2.1.4. Jandarmanın Uygulamadaki Olumlu Tutum ve Davranışları

Jandarma sorumluluk bölgesinde emniyet asayiş ve kamu düzenini sağlarken

doğal olarak halka temas ve işbirliği içindedir. Toplum içinde toplum adına görev

yapan jandarmanın hem toplumu tanıması, hem de toplumu oluşturan fertlere

kendisini kabul ettirmesi gerekmektedir. Jandarma, halkla ilişkilerde olumlu sonuçlar

doğuracak davranışlara azami dikkat edip, buralardan elde ettiklerini görevinin icra

edilmesi sırasında lehine kullanabilmelidir. En etkili deneticinin halk olduğu

unutulmamalıdır (Kılıçkaya, 1992: 140).

Jandarma görevlerini yerine getirirken, personelinin bilgi ve tecrübe eksikliği,

olayın özelliklerinin tam olarak değerlendirilememesi, halka karşı olumsuz

davranışlardan kaynaklanan hataların yapılması, bir yandan personelin

mağduriyetine sebebiyet verirken diğer yandan da jandarmanın halk nazarında

olumlu olan imajının zedelenmesine neden olabilmektedir. Çağdaş hizmet

anlayışında kolluğun başarılı olabilmesi, kolluğun hizmet ettiği halkları tarafından

benimsenmesine, güvenilmesine yani yukarıda sayılan olumsuzlukların önüne

geçilerek halkın kazanılmasına bağlıdır (Karakaya, 2005: 3).

Bıçakçıya göre, jandarmanın sosyal sorumluluk anlayışını gerçekleştirmesinin

önemli bir unsuru da halkla olan iletişimidir. Jandarma halkla iletişimi sayesinde

varlığını anlamlandırabilir, çevresinde olup bitenden haberdar olabilir, kendisi ile

ilgili bilgileri paylaşabilir ve kurumsal amaçları doğrultusunda halkı etkileyip

yönlendirebilir (Bıçakcı, 2000: 17). Jandarmanın halkla ilişkileri, halkı jandarma

hakkında olumlu inanç ve eylemlere yöneltmek, bir kamu kuruluşu olarak gerek

kurum içinde gerekse çevresindeki diğer örgütler arasında devamlı bir iletişim

sürecini sürdürmek düşüncesiyle yapılan çalışmalardan oluşmaktadır (Yağmurlu,

2004: 32). Halkı olumlu inanç ve eylemlere yöneltmek ve dürüst ilişkiler oluşturmak

ancak, halkın jandarma personeline güvendiği bir ortamda sağlanabilir. Jandarma

personeli bu güven ortamının sağlanabilmesi için her gün değişik vesilelerle muhatap

olduğu halka karşı dürüst, nazik davranmalı ve halkın gözünde olumlu bir imaj

yaratmalıdır.
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Jandarmanın sadece yasaları uygulaması ve vatandaşların yasalara uyup

uymadığını kontrol etmesi vatandaşın jandarmayı kabul etmesini sağlayacak tek

sebep değildir. Bu saygıyı kazanmak için halkın değer verdiği kurallara önem

verilmeli ve bunlara göre davranılmalıdır. Tabi ki bu konuda esas olan kriter hiçbir

şekilde yasalardan ve görevden ödün vermemektir ( J. Okul K.lığı, 2003: 6-3).

2.1.4.1. Halkın Dini İnançlarına Saygı Göstermek

Türk halkı dini inançlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Jandarma görev yaparken halka,

temsil ettikleri dini inanca göre değil kanun ve diğer kurallara göre davranır. Zira

Anayasaya göre herkes kanun önünde eşittir. Vatandaşlara tarafsız davranılmalı ve

önyargılı yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. Din kuralları, genelde yerleşmiş düzenin

korunması ve olduğu gibi kalması için kuvvetli destek oluştururlar ve

muhafazakârlıkları ile sosyal değişime karşı durma özelliğine sahiptirler. Ancak

dinin toplum bütünleşmesinde en esaslı araçlardan birisi olduğu gerçeği de toplum

bilimcilerce de kabul görmektedir. Bu fonksiyonu da sosyal kontrol aracı olmakla

yerine getirir. Bu sebepten ötürüde insan tavır ve hareketleri üzerinde etkili olur. Dini

inançlar suç sayılan bazı hareketleri “günah” fikrine bağlayarak, insanların arzu

edilmeyen davranışlardan kaçınmaları eğilimini destekler (Dönmezer, 1999: 58).

Halkın dini inançlarına mutlak saygı gösterilmeli, kesinlikle inançlar alay

konusu edilmemelidir. Gerektiğinde dini bayram ve törenlere iştirak edilmekte ve

iştirak edilen dini törenlerin gereği yapılmaktadır. Cenazeye giden jandarma

kuvvetini temsilen bir kısım personelin kenarda beklemeyip cenaze namazı kılması

buna örnek olabilir. Bir Kanun uygulayıcı olan jandarma, görevini yürütürken halkın

üzerinde en az yasalar kadar dini inanç, gelenek ve göreneklerin etkili olduğunu

unutmamalıdır. Bu faktörlere ters düşmemeli aksine, bu faktörleri yerinde ve

zamanında kullanarak kanunların uygulanmasına yardımcı faktör olarak

değerlendirmelidir (Kılıçkaya, 1992: 122).
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2.1.4.2. Halkın Örf ve Adetlerine Saygı Göstermek

Jandarma, kanun ve nizamlara aykırı olmamak koşuluyla, örf ve adetlere saygı

göstermelidir. Zira örf ve adetler halkın kendi içinden doğan ve gönüllü itaat ettikleri

alışkanlıklardır. Bunlara saygı gösterilmesi, halkla jandarmayı bütünleştirerek

hizmetin yürütülmesinde ve sonuç alınmasında büyük kolaylıklar sağlar (Kutkan,

2003: 6-7).

Genel olarak görev alanı şehir merkezlerinin dışında kalan kırsal alanlar olan

jandarma, halkla ilişkilerde örf ve adet kurallarının toplum yaşantısındaki etkisini

göz önüne alması bir zorunluluktur. Pozitif hukuk kurallarına ters düşmediği sürece,

jandarma da toplumda geçerli örf ve adet kurallarına uymalıdır. Aksi halde halkın

kınaması, kızması, desteklememesi, karşı koyma gibi sosyal zorlamalarla karşı

karşıya kalarak halkla ilişkilerde telafisi güç durumlar neticesinde ilişkileri

zedelenebilir (Kılıçkaya, 1992: 146).

2.1.4.2.1. Jandarmanın Örf ve Adet Konusunda Dikkat Edeceği
                   Hususlar

(1) İlk önce, görev yapacağı bölgenin örf, adet ve yerleşmiş alışkanlıkları

mutlaka öğrenilmelidir.

(2) Halkın yasalara uygun örf ve adetlerine saygı gösterilmelidir.

(3) Örf ve adetlere aykırı uygulamaların doğuracağı sonuçlar önceden hesap

edilmelidir.

(4) Kanunlara aykırı örf, adet ve yerleşmiş alışkanlıklar karşısında zararları

anlatılarak, halk ikna edilmeli ve bu tür hareketlerden caydırılmaya çalışılmalıdır.

(5) Örf ve adet kaynaklı işlenen suçlarda, tahkikat aşamasında ve sonrasında

alınacak tedbirlerde dikkatli ve uyanık davranılmalıdır.
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(6) Yürürlükteki kanun ve diğer mevzuat, örf ve adet kurallarından üstün

tutulmalıdır.

(7) Jandarmanın görevini kolaylaştıran örf ve adetlerden görevde uygun şekilde

yararlanılmalıdır (Karakoç, 2003: 14).

2.1.4.3. Etik İlkelere Uymak

Etik ilkelere uymanın bir zorunluluk olduğunu jandarma genel komutanlığının

web sayfasında ilan edilerek jandarma personelinin uyacağı kurallar açıklanmıştır.

Buna göre; kolluk, bir toplumda hak ve özgürlüklerin korunmasında ve kamu

güvenliğinin sağlanmasında toplum hayatı için vazgeçilmez bir unsurdur. Kolluk

görevi Anayasa, uluslararası sözleşmeler, kanunlar ve diğer ilgili mevzuata göre

yürütülür. Kolluk Etik İlkeleri, kolluk personelinin görevini yürütürken uyması

gereken ilkeleri belirlemek, görevin yerine getirilmesinde adalet, tarafsızlık,

dürüstlük, liyakat, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak halkın

güvenini tesis etmek amacına hizmet etmelidir.

Kolluk birimlerinin temel görevi, sorumluluk alanlarında bireylerin hak ve

özgürlüklerini koruyarak, güvenliği, asayiş ve kamu düzenini sağlamaktır. Bu onurlu

ve saygın görev kolluk personeli tarafından yerine getirilmektedir. Görevin yerine

getirilmesinde kolluk personelinin uymak zorunda olduğu davranış kuralları bütünü

olan Kolluk Etik İlkeleri her rütbedeki personelin görevini ehliyet ve liyakatle

yürütebilmesi için yol gösterici bir rehberdir. Anayasamız, Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Kolluk Etik İlkeleri Rehberi referans alınarak

hazırlanan bu ilkeler, kolluk görevlilerinin kanunların koyduğu kuralları benimseyip

uygulamasını sağlayacağı gibi, kolluk personelinden beklenen davranış kurallarının

toplum tarafından bilinmesini de sağlanarak toplumsal denetimin oluşturulması

sağlanmaktadır (jandarma.gov.tr/2010).
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2.1.4.4. Görgü Kurallarına Uymak

Toplumda sevilen, sayılan, aranan ve sözü geçen bir teşkilat olmak; görgü

kurallarını tam olarak bilmeye ve uygulamaya bağlıdır. Jandarma teşkilatı bu

bağlamda, sosyal davranış kalıpları ve kişiler arası protokol kurallarını oluşturan

konularda aldığı eğitimi kişisel olarak da geliştirerek uygulamalıdır. Toplumsal

ilişkilerde, genel davranışlarla ilgili, konuşma ile ilgili, telefonla konuşma ile ilgili,

gezilerle ilgili, açılışlarla ile ilgili, yıldönümü merasimleri ile ilgili, milli ve dini

törenlerle ile ilgili, kokteyl ve yemekler ile ilgili görgü kurallarını bilip

uygulayabilmelidir. Bazı düşünce ve sebeplerle halktan bazı kişilere ayrıcalık

tanınmamalı, görevde farklı muamele edilmemelidir (Kutkan, 2003: 4-10).

Görgü kurallarını gözetmek suretiyle görev icra edilmesi aslında insani açıdan

önem kazanmaktadır. Devlete ait bir kurumun halkına hizmet sunarken bireylere,

gruplara ve topluma değer verdiği izlenimini vermesi, çağdaş bir devletin kuruluş,

işleyiş ve amaçlarıyla örtüşen bir konudur. Görgü kuralları günlük yaşamın her

safhasında ve her durumda görülebilen kurallar olup duruşlarda, tavırlarda,

tutumlarda, jestlerde, mimiklerde, iş yaşamında, özel yaşamda, yemeklerde,

kıyafetlerde, yönetim gibi çok çeşitli alanlarda görülür. Jandarma personeli, görgü

kurallarını gözeterek görevini yapması durumunda toplumda insan ilişkilerini

istenilen düzeyde tutmaya başararak görevin yerine getirilmesine olumlu katkıda

bulunacaktır (Jandarma Etiği, 2003: 205).

2.1.4.5. Görevde Yansız ve Eşit Muamele Etmek

         Jandarmanın görevi gereği müdahale ettiği olayların pek çoğu anlaşmazlık

olaylarıdır. Dolayısıyla her olayda taraflar mevcuttur. Olaylara müdahale sırasında

bir tarafın yanında, diğerinin karşısında olmak suç teşkil ettiği gibi, halkla ilişkileri

de zedelemekte, halkın jandarma hakkındaki tarafsızlık ve güven duygusunu da

silmektedir. Jandarmanın her zaman yanında olacağı taraf, yasalardır. Dürüstlük ve

adalet kavramlarının bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan eşitlik kavramı kapsamında,

güvenlik hizmetinin sınırları belirlenmelidir. Jandarma teşkilatının, çalışan- vatandaş
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ilişkilerinde taraf tutmadan hizmet sunma zorunluluğu ile adam kayırma, iltimas, her

türlü gruplaşma ve teşkilat imkanlarından belirli bir kesimin yararlandırılması gibi

olumsuzlukların oluşturacağı etki yansız ve eşit muamele ilkesi ile ortadan

kaldırılabilir (Jandarma Etiği, 2003: 166).

           2.1.4.6. Olaylara Süratle Müdahale Etmek

Kendisine bir olay intikal eden veya ihbar alan jandarmanın zaman

kaybetmeksizin olay yerine hareket etmesi, kendisine ihtiyaç duyanların yanında

olduğunu gösterebilmelidir. Bu durum halkta “her zaman jandarmaya güven duyup

onun koruması altında huzur bulacağı” düşüncesini yaratır. Suçların azalıp,

suçluların yakalanacağına inanılması da halkın her zaman jandarmanın yanında

olmasını sağlayacaktır. Bu durumun aksine olarak, yardıma muhtaç olunduğunda

jandarmanın gelmeyeceğine inanılması, halkta jandarmaya olan inancı ve güveni

sarsacağı gibi ”haklarını kendi araması” gibi olumsuz düşüncelerin yerleşmesine

sebep olabilecektir. Jandarma, halkın bu tür olumsuz düşüncelere kapılmasını

önlemek, kendisine devamlı güven ve sevgi besleyen bir halk kitlesini

oluşturabilmek için yirmi dört saat görev yapacak şekilde görevini yapabilecek

şekilde teşkilatlanmalıdır. Jandarma görev bölgesinin her yerinde varlığını

hissettirmesi, kamuoyuna her an yardımına koşabileceği imajını verebilmelidir

(Kılıçkaya, 1992: 123).

2.1.4.7. Çağdaş Yöntemlerle Çalışmak

Jandarma çağın gelişen koşullarına ayak uydurmalıdır. Bölgesindeki en ücra

köşelerde bulunan birimleri ile telsiz, bilgisayar ve diğer cihazlarla haberleşme

sağlaması, olaylara helikopter dâhil diğer araçlarla anında müdahale etmesi, halkın

jandarmaya olan güven ve saygısını artıracaktır. Aynı şekilde teknik araştırma ve

soruşturma bürolarının kurularak bunların etkin bir şekilde çalışmaları sonucu,

suçluların ortaya çıkarılması, süratle yakalanması halkın jandarmaya olan güvenini

arttırırken suç işlemeye meyilli kişiler üzerinde de caydırıcı bir etki yapmaktadır.
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İnternet ortamında, kamuoyunun bilgilendirilmesi, istatistikleri ve faaliyetlerle

ilgili bilgilerin yer aldığı, halkın jandarmaya erişimini kolaylaştırmak üzere

elektronik posta ve web uygulamaları ile şikâyet ve ihbarların yapılabileceği web

siteleri kullanılmakta olup jandarma.gov.tr ve jandarma.tsk.mil.tr bu web sayfalarının

adresleridir (Erdemoğlu, 2007: 28).

Bir iletişim taktiği olan elektronik medya; televizyon, radyo ile internet

ortamında kullanılan e-posta ve web siteleri gibi yeni teknolojilere dayanmaktadır

(Smith, 2005: 158). Bu teknolojilerden halkla birebir, ekonomik bir iletişim imkânı

veren internet, halkla ilişkiler açısından hem bir uygulama hem de bir araç olarak

kullanılabilmektedir (Kazancı, 2006: 299). Örneğin, jandarma sorumluluk bölgesinde

veya jandarmayla ilişkili olarak, görevlerin icrası esnasında meydana gelebilecek

insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili şikâyet ve müracaatları incelemek ve

değerlendirmek amacıyla şikâyet ve ihbarların alınabileceği bir web uygulaması

hizmet vermektedir.

2.1.4.8. Jandarmanın Halka Yardımını Sağlamak

Yardıma muhtaç olanlara, düşkünlere, hastalananlara, yaralananlara yardım

etmek yasal zorunluluğun ötesinde insani bir görevdir. Jandarmanın da 24 saat halkın

hizmetinde, halkla daima iç içe devletin bir temsilcisi olarak bu hizmetleri yapması

yönetmelik gereği ve yasal görevleridir. Jandarmanın halka yardım etmesi; halk-

jandarma bütünleşmesi bakımından büyük rol oynamaktadır.

Jandarmanın, yardıma muhtaç olanlara yardım etme yetki ve görevi, Jandarma

Yönetmeliği’nin 63’ncü maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Operasyona çıkan

bir birliğin veya sınır taburunda görevli bir askeri doktorun bölge halkında hasta

olanları muayene etmesi, doğum halinde veya ağır hasta durumunda bulunanların zor

şartlardan kurtarılarak, sağlık merkezlerine ulaştırılması olumlu örnekler olarak

gösterilebilir. Jandarmanın halka yardım etmesi; Halk-jandarma bütünleşmesi

bakımından büyük rol oynamaktadır (Karakoç, 2003: 30).
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2.1.4.9. Vatandaşın Temel Hak ve Özgürlüklerine Saygılı Olmak

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 12’inci maddesi temel hak ve hürriyetleri

şöyle tarif etmektedir “Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez,

vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler kişinin,

topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder”

(T.C.Anayasası,1982, md.12).

Temel hak ve hürriyetlerin herhangi bir nedenle ihlal edilmesi durumunda halk

tarafından jandarmaya karşı ciddi bir karşı tepki gösterilmekte, aynı zamanda oluşan

iyi ilişkiler ve bağlar bozulabilmektedir. Bu nedenle jandarma, görevi gereği temel

hak ve hürriyetlere sınırlama getiren hükümleri uygulamaya geçirmeden önce kesin

ve maddi delilleri tespit etmelidir. İnsan sevgisi ile dolu olmayan kamu görevlilerin

temel hak ve özgürlüklere saygı göstermesi beklenemez. Öncelikle jandarma

personeli halkı sevmeli, “onların kişiliklerinin değil ancak davranışlarının kötü

nitelikli olabileceği” düşünülerek hareket etmelidir. Olaylara ve suçlulara bu açıdan

bakabilmeli, kasten veya kasıt dışı da olsa temel hak ve hürriyetleri ihlal etmemelidir

(J.Okullar K.lığı, 2000: 84).

Ayrıca jandarma devamlı olarak güncel olayları takip etmeli, globalleşen

dünyanın neresinde olursa olsun insan hakları ihlallerinden ders çıkarmasını bilmeli

ve kendisini bu konuda yetiştirmelidir (Jandarma Etiği, 2003: 248). Jandarma, görevi

gereği halkın temel hak ve hürriyetlerine sınırlama getiren hükümleri uygulamak

zorunda kaldığında, önceden, kesin ve maddi delilleri, hukuki yöntemlerle tespit

etmelidir. Hukuk devleti olmanın gereği olan kanun üstünlüğünün sağlanması

amacıyla gerek kendi işlemlerinde gerekse de vatandaşların birbirleriyle olan

ilişkilerinde anayasal hak ve özgürlüklerin teminatı olmalıdır (Kılıçkaya, 1992: 125).

2.1.4.10. Halkın Dilek, İstek, Şikâyet ve Önerilerine
Gereken Önemi Vermek

Jandarma; devleti, yasaları ve otoriteyi temsil eden bir güçtür. Ancak sevk ve

idare eden kişilere bu gücü temsil yeteneği kazandırılamadığı bir durumun, halkın
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kolluk güçlerine saygınlığının kalmayacağı, otoritenin kaybolacağı, halkla ilişkilerde

devlet-halk bütünleşmesinin zedeleneceği bilinmelidir. Vatandaşın işinin süratle

yerine getirilmemesinin veya savsaklanmasının ona eziyet etmek anlamına geldiği

unutulmamalıdır (Kutkan, 2003: 6-32).

Jandarma, görevi ve sorumluluklarının doğal sonucu olarak devleti, yasaları ve

otoriteyi temsil eden bir güçtür. Bu gücü kullanan kişiler temsil yeteneğine sahip

olmadığı takdirde halkın kolluk kuvvetlerine saygısının gelişmemesi, otoritenin

kaybolması, halkla ilişkilerde devlet halk bütünleşmesinin zedelenmesi söz

konusudur. Halkın dilek, şikâyet ve önerileri dikkate alınmalı mevcut mevzuata

aykırı düşmemek kaydıyla beklentilerine cevap verilmelidir. Jandarma hizmetleri

sunarken, halkın emniyet ve asayiş konularındaki gereksinim, dilek, şikâyet ve

önerilerini öğrenerek güvenlik hizmetlerine yön vermek için halkla iletişim kurmakta

ve halkı dinlemektedir. Halkın müracaat ve şikâyetlerinin yapıldığı güvenlik birimi

genellikle jandarma karakolları olmakla birlikte, halkın asayiş hizmetlerine ilişkin

sorunlarının neler olduğunu yerinde incelemek için devriyeler çıkarılmaktadır.

Bununla birlikte, kışla, karargâh ve kurum nizamiyeleri ve telefon santralleri ile “156

Jandarma İmdat” hizmeti veren telefon numaraları da halkın dilek, istek, şikâyet ve

önerilerinin alınması için kullanılan araçlardır (Evcim, 2006: 14).

2.1.4.11. Jandarmaya (Adalete) Yardım Eden Vatandaşları Korumak

Kutkana göre, Jandarmaya yardımcı olacak bilgi akışının sağlıklı bir şekilde

kurulabilmesi için uygun zemin hazırlanmalı, bunun çağdaş anlamda suç önleme

sorumluluğunun paylaşımı olduğu ve toplumun huzuru için gerekli olduğu

konusunda halk ikna edilmelidir. Devlete yardım amacıyla bilgi sağlayanları

kendileri bir suçun tarafı değilseler, deşifre edilmemesi için tedbir almalıdır. Bilgi

akışının her ne pahasına olursa olsun mantığıyla hareket ederek kanun dışı yollara

müracaat edilmemelidir (Kutkan, 2003: 6-33).
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2.1.4.12. Nüfuz İstismarını Engellemek

Halkın içindeki bazı itibarlı ve etkin kişiler, sahip oldukları konumlarını, diğer

vatandaşlar üzerinde baskı unsuru olarak kullanmaya ve bu durumu bir çeşit yaşam

tarzı ve alışkanlık haline getirmeye çalışmaktadırlar. Jandarma personeli gerek

hizmet içi gerekse hizmet dışı halkla ilişkilerinde etken kişilerle temas kurduğunda;

devletin otoritesini, kişiliğini ve prensiplerini hem onlara kabul ettirip hem de onlar ı

emniyet ve asayişle ilgili konularda etkili bir vasıta olarak kullanabilmelidir. Nüfuz

istismarına yol açmamak için, nüfuz istismarı sonucu şahsi menfaat temin etmeye

çalışan kişi veya grupların istismar edebileceği kişilerin karşısına hiç zaman

geçirmeden gerçeklerle çıkmalı ve gerçek şeffaflık gözetilerek açıklanmalıdır

(Jandarma Etiği, 2003: 259).

Bu tip kişilerin bu yöndeki çalışmalarının azaltılması gereklidir. Bu konuda,

büyük önder Atatürk’ün “Cumhuriyet’in iç siyaseti, vatandaşın yaşayışını, hiçbir

nüfuz ve tasallutun (saldırının) tesirinde bırakılmaksızın temin etmektir.”, Özdeyişi

rehber olarak ele alınmalıdır. Bunun sağlanması, jandarmanın, önleyici ve koruyucu

kolluk hizmetlerini etkili bir şekilde uygulamasıyla mümkündür. Terör ve değişen

koşulların yarattığı durumlar karşısında bölgedeki etkin kişilerden yararlanmak bu

konunun dışında istisnai bir tedbir olarak görülmelidir (Kılıçkaya, 1992: 122).

2.2. TOPLUMSAL GELİŞİME DESTEK FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ

Jandarma, kanunlarla kendisine verilmiş görevleri yerine getirebilmesi için,

halkın aktif destek ve yardımını bütünüyle kazanması gerekir. Artık çağdaş güvenlik

gücünün başarısı sadece yakaladığı suçlu sayısıyla değil; aynı zamanda halktan aldığı

aktif destekle de ölçülmektedir. Suçun sosyal bir olgu olduğu ve suçların temel

sebepleri ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel problemlerden kaynaklandığı

bilinmektedir. Bu sebeple sadece yasal tedbirler kullanarak, suçların kontrol ve

önlenmesinde başarı sağlayabilmek tek başına uygulandığında yeterli olmamaktadır.

Suçların kontrol ve önlenmesinde halk ve desteğinin önemi azımsanamayacak

ölçüdedir. Bunun için jandarma ve halkın karşılıklı anlayış, uyum ve destek içinde
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olmaları gerekmektedir. Bunun tersi olması durumunda ise; Jandarma ile kamusu

arasında uçurum olması ve her iki tarafın birbirlerine önyargı ile davranmaları

sonucunu doğurur ki bu durum ise, kamu düzeni ve asayişin sağlanmasını güçleştirir.

Jandarmanın, toplum desteğini kazanabilmesi ve görev alanında kendisinden

bekleneni yerine getirebilmesi, suçlara karşı başarılı olabilmesi için halkın gözünde

imajının olumlu olması zorunludur (Yıldırım, 2005: 130).

Halkın güvenliğin sağlanmasında güvenlik güçlerine yardım etmesi, bu görevi

yürütenler açısından bir gereksinim olmasının yanı sıra toplum açısından da bir

gereklilik haline gelmektedir. Vatandaşlar kamu kurumlarının eylemleri ve amaçlarını

belirlemede her şeyden öte daha fazla söz sahibi olmayı talep etmektedir (Redlinger,

1994: 51).

TGDF’de halkın üstleneceği rol, gerekli ve ayırt edici bir özelliktir. Jandarma

suç ve suçlulukla mücadelede tek başına başarılı olamayacağı ve bölge

problemlerinin belirlenmesinde toplumsal kaynaklara başvurması gerektiği modern

kolluğun bu yeni modelinin merkezindeki düşüncelerden birisi ve deneysel olarak

desteklenen düşüncesidir. Toplumsal kaynak kavramının içeriği çok geniş olup,

sadece vatandaşlar olarak anlaşılmamalıdır (Rosenbaum, 2000: 52-61). Bu

kaynaklara, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, sağlık kuruluşları, özel şirketler,

kamu kurumları bu kaynaklara dâhildir. Goldstein’e (1990:26) göre toplumsal

kaynağa, vatandaş katılımı açısından sadece kanuna saygılı insanlar ele alınmamalı,

toplum olarak haklarında olumsuz düşünülen suçlulardan da düzensizlik ve suçla

mücadelede katılımları sağlanabilmektedir.

Yapılan araştırmalar, değerlendirmeler ve tespitler jandarma-halk ortaklığına

işaret etmektedir. TGDF’nin felsefesi, toplumun ve jandarmanın aralarında ortaklık

tesis ederek, suç, suç korkusu ve düzensizlik problemlerini çözmek istemeleri ve bu

sayede toplumun tüm yaşam kalitesini arttırmayı sağlama düşüncesine yöneliktir

(Oliver, 2001: 40).

TGDF anlayışı, Halkla ilişkiler anlayışının halkla işbirliğine dönüştürülmüş
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seklidir. Başka bir ifade ile yerel nitelikte güvenliğin sağlanmasında jandarma ve

halkın birlikte sorumluluk alarak yine birlikte çalışmasıdır. Bu ifadeye göre TGDF

anlayışı; her iki tarafın da birbirinden etkilenmesi ve bu etkileşime göre tutum, tavır

ve davranış değişikliği içerisine girmesi açısından, halkla ilişkilerin uygulamadaki

şeklinden daha anlamlı ve kamu kuruluşları açısından bakıldığında halkla ilişkiler

tanımının ideale en yakın uygulamasıdır.

TGDF Anlayışının temelinde yatan toplumsal işbirliği ile kastedilen sadece

vatandaşların dahil olduğu bir sistem değildir. Sadece topluma dahil olan kişiler değil

yine toplumda mevcut olan, kişilik atfedilmiş çeşitli oluşumlar olan kurum ve

kuruluşlar da güvenlik hizmetlerinde görev ve sorumluluk sahibidir. Toplumun

sosyal düzeninin temini, azami standartlarda devamı ve bir takım benzeri sosyal

faydalara ilişkin çeşitli misyonlarla kurulmuş olan bu kurum ve kuruluşların sosyal

bir olgu olan suça ilişkin mücadele stratejileri içerisinde yer almaması düşünülemez.

Kamu ve özel kuruluşlarla jandarmanın ortak bir platformda buluşup kamu düzeni ve

asayişi sağlayabilmek amacıyla ortak çalışmalar yapmalarını öngören uygulamalar

toplumun güvenlik güçlerine destek vererek modern kolluğun faaliyetlerini

belirlemektedir (Kavgacı vd, 1997: 27).

Jandarmanın, sosyal statüsü ve görev tanımı gereği kurum ve kuruluşları, sivil

toplum kuruluşlarını, organize edici, harekete geçirici ve teşvik edici görevi olduğu

düşünülmektedir. Jandarma, görev alanlarında karşılaştığı durumlar dolayısıyla

yardıma ihtiyacı olan kişilerin ilgili kurum veya kuruluşla irtibatını sağlayıcı işlevi de

yürütmektedir. Bu esnada tespit ettiği, toplumda sosyal düzensizliğin sebepleri olarak

ortaya çıkan ya da suç işlenme riskini artırıcı bir takım eksiklik ve aksaklıkları ilgili

kurum-kuruluşlara iletici; birden fazla kurumu ilgilendiren durumlarda koordine

edici işlevi sayesinde hem toplumsal düzenin teminine hem de suçların işlenmesine

dair politikaların belirlenmesine öncü rolü üstlenmektedir. Bu bağlamdaki güvenlik

gücü, toplumda adeta sosyal işçi rolü oynayarak “iyiyi aktif hale getirmesi” gerektiği

vurgulanmaktadır (Bahar, 2002: 292-306).

Bir güvenlik ve kolluk kuvveti olan jandarma da, her zaman için topluma ve
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bireylere yararlı olan faaliyetleri korumak ve zararlı olan faaliyetlerle mücadele

etmek üzere görevli bir teşkilattır. Bu yönüyle jandarma güvenliğin ve kamu

düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi gibi sorumlulukları ile sosyal yapının

bütünleyici ve değişmez bir parçasıdır. Jandarma, halkla ilişkilerde olumlu sonuçlar

doğuracak davranışlara azami dikkat edip, bunları görevde lehine kullanabilmelidir.

Halkla iyi ilişkiler kurmak yoluyla yararlı çalışmalar yaparak halkın güven, destek ve

işbirliğini kazanmak jandarmanın hedefi olmalıdır. Halkı kazanan mücadeleyi

kazanır, halkı kaybeden mücadeleyi kaybeder. Bu yönüyle bakıldığında TGDF.

Jandarma teşkilatında, sorumluluk bölgesinde yaşayan vatandaşlar ile arasında iyi

niyete bağlı ilişkilerin oluşmasına imkân sağlayan sosyal sorumluluk projesi olarak

değerlendirilmektedir.

TGDF. uygulamaları önemli bir sosyal sorumluluk uygulaması olup jandarma

teşkilatının halkla ilişkileri çerçevesinde kamusu ile iyi niyet oluşturmaya dönük

çabalar sergilerken, dürüst ve sağlam bağlar kurarak, hedef kitleyi olumlu inanç ve

eylemlere yöneltmek ve karşılıklı iletişim sonucu gelen tepkileri değerlendirerek

olumlu tutum ve davranışları kurum kültürü olarak çalışanlarına yerleştirmektedir.

Halkla ilişkiler, insanların istediği şeyi ,yine onların istediği şekilde yapma

felsefesidir. Yapmak söylemekten çok daha önemlidir. Jandarmanın dürüst ve sağlam

bağlar kurmak suretiyle yasalar çerçevesinde vatandaşların istek, şikayet ve

önerilerini dinleyerek bunun sonucunda tutum ve davranışlarına yön vermesi,

vatandaşlara yapılan işlemlerdeki yasal gerekçeleri anlatarak kolluk faaliyetlerinin

gerekli olduğuna inandırması ve uygulamalardan çıkan olumlu sonuçları göz önüne

sermesi halkın beğenisini, güvenini ve onayını almasına yol açacaktır ki; bir sosyal

sorumluluk faaliyeti olan TGDF. jandarmanın bu amacına ulaşabilme imkanı

sunmaktadır.

2.2.1. Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri ve Kavramsal Çerçeve

Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)

tarafından, mevcut olan imkanlar ölçüsünde yurdumuzun ihtiyaç duyulan bütün

bölgelerine eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm imkan ve hizmetleri götürerek,
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vatandaşlarımızın mevcut koşullarını iyileştirmeyi, devlete ve TSK’ne olan güven

duygularını ve bağlılıklarını pekiştirmeyi, onlara moral ve yurt sevgisi bilinci ve

coşkusu kazandırmayı, sosyal ve kültürel gelişmeyi amaçlayan uygulamalardır

(Duran ve diğerleri, 2004: 11-3).

Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri, ihtiyaç duyulan bütün bölgelere,

eğitim ve sağlık başta olmak üzere, eldeki imkânlar nispetin de mümkün olan

hizmetleri götürerek, vatandaşın mevcut koşullarının iyileştirilmesi, devlete ve Türk

Silahlı Kuvvetlerine güven ve bağlılığının artırılması, moralinin yükseltilmesi, ülke

sevgisi kazandırmayı amaçlayan uygulamaların tümüne verilen addır. Halkla

bütünleşmenin en önemli parçasıdır (MKS:338-1, 2005: 1-2).

Söz konusu bu uygulamaların kapsamı bölgeden bölgeye farklılık göstermekle

birlikte genel olarak; sağlık ve veteriner hizmetlerini, eğitim desteğini, giyecek ve

yiyecek yardımını, elektrik, su, yol yapım ve onarımı gibi alt yapı hizmetlerini,

sosyal ve psikolojik desteği, konferansları, sohbet toplantılarını ve diğer konularda

yapılacak yardım ve destek faaliyetlerini kapsamaktadır (Duran vd., 2004: 11-5).

Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri; ilk olarak 1990’lı yıllarda İç Güvenlik

Harekat Bölgesinde, yani genel olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde “Köy Destek

Uygulamaları” adıyla başlatılmış, sonraki yıllarda ise tüm yurt sathına

yaygınlaştırılarak faaliyetlerin sadece yurdun bir bölümü ve/veya köylerle sınırlı

kalmayıp yurdun tamamı TGDF kapsamına alınmıştır (JGY 116-1, 2003: 3-3). Bu

uygulamaların hedef kitlesine askerlik hizmetini yapmak üzere ülkenin her

bölgesinden kışlalara gelen Mehmetçikler de dahil edilerek geniş bir kitleye

ulaşılması hedeflenmiştir. Erbaş ve erlere yönelik olarak yapılan; Yurt Sevgisi

Eğitimi, Meslek Edindirme Kursları, Okuma-Yazma Kursları gibi faaliyetler bu

kapsamda değerlendirilmektedir.

         2.2.1.1. TGDF’nin Amacı

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerini ülke genelinde uygulamaya koyarak
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yürüttüğü faaliyetlerde kamuoyunun desteğini sağlamakla beraber kamuoyunun

bilinçlenmesine katkıda bulunarak toplumsal gelişimi hedefleyen Türk Silahlı

Kuvvetleri kendi yayınlarında amacını şöyle tanımlamaktadır.

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri

(TGDF)'nin amacı, halk ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki iyi ilişkileri

güçlendirmek; eğitim, kültür, moral, sağlık, çevre gibi temel konularda halka destek

olmak, halkın sorunlarına çözüm bulunmasına katkıda bulunmak, devletin ve

TSK'nin her zaman halkının yanında olduğunu göstermek, halkın devlete ve TSK'ne

olan güvenini artırmak, vatandaşlar arasında birlik ve beraberlik duygularını

geliştirmek; kısaca, "halkla bütünleşmektir.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri (TGDF)

Konsepti'nin amacı ise, TSK tarafından yurt çapında icra edilen TGDF'nin ana

felsefesi ve faaliyetlerin nasıl yürütülebileceği konusunda icracı tüm birimlere

kılavuzluk etmektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, barış döneminde yürüteceği Toplumsal

Gelişime Destek Faaliyetleri ile bir taraftan devletin diğer kurum ve kuruluşlarının

çabalarına katkı sağlamayı, diğer taraftan da vatandaşa hizmet konusunda kamu ve

sivil kurum ve kuruluşlara öncülük etmeyi hedeflemektedir (MKS:338-1, 2005: 1-2).

TGDF’nin genel uygulayıcı olan TSK’yi oluşturan unsurlardan olan Jandarma

Genel Komutanlığının amacı ise; halk ile jandarma arasında var olan iyi ilişkileri

güçlendirmek ve geliştirmek, eğitim, kültür, sağlık, çevre gibi bazı temel konularda

halka destek olmak, halkın sorunlarının çözülmesine katkı sağlamak veya bu konuda

onlara yol göstermek, yasa dışı ve devlet karşıtı örgütlerin vatandaşlarımıza yönelik

yürüttükleri propaganda faaliyetlerine engel olmak ve gerçekleri olduğu gibi halka

anlatmak, devletin her zaman halkın yanında olduğunu göstermek ve devlete olan

güveni arttırmaktır (Duran vd., 2004: 11-3). Yüce’ye göre uygulamaya konulan bu

faaliyetlerin amacı olarak, özellikle icra edilen köy destek uygulamalarında yapılan

iyileştirme faaliyetlerini diğer köylü vatandaşlara göstererek, onların da örnek

almalarını sağlamak ve aynı işleri kendi köylerinde yapmalarına öncülük etmektir.

Bu maksatla uygulamalar bittikten sonra, özellikle açılış törenlerine civar yerleşim
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yerlerinden de vatandaşlar çağrılarak, yapılan icraatlar yerinde bizzat

gösterilmektedir (Yüce, 2006: 44).

2.2.1.2. TGDF’nin Uygulama Gerekçeleri

TGDF’nin uygulama gerçekleri aşağıda sıralanmıştır.

(1) Milli Güç unsurlarından olan nüfus gücünün barış zamanından savaş

zamanına geçerken ya da ülkenin bir bölümündeki iç tehdidin yok edilebilmesi için

ihtiyaç duyulan nüfus gücün askeri güce çevrilebilmesi gerekmektedir. Halkla

bütünleşmenin daha da ileri götürülmesi, milli gücün daha üst seviyelere

çıkarılabilmesi için planlı halkla ilişkiler faaliyetlerinin uygulamaya geçirilmesi

TGDF’nin en önemli gerekçesi olarak değerlendirilebilir.

(2) Türk toplumunda "ordu - millet" geleneği, tarih boyunca süre gelen bir

soysal değer olarak hep var olmuştur. Türk halkının orduya, askerliğe bakışı ve bu

kurumu algılayışı belki hiçbir toplumda görülmeyen sıcaklık ve yakınlıktadır. Bu

sıcaklığı sürdürmek, halkın TSK'ne yakınlığını ve ilgisini yaşatmak, "en güvenilir

kurum" olarak nitelediği TSK'nin mevcut saygınlığını korumak, aynı zamanda halkın

bu iltifatına aynı sıcaklıkta karşılık verme ihtiyacı faaliyetlerin icra edilmesinin temel

sebeplerindendir.

(3) Türk ordusu tarih boyunca bulunduğu her ortamda çevresini imar etmeyi,

halkın geçimine katkıda bulunmayı, yaşamı insanlar için kolaylaştırmayı ilke

edinmiştir. Bu açıdan bakıldığında, Türk ordu tarihi, üstün savaş kudreti ve

kahramanlıkları kadar sivillere /vatandaşlara yardım ve destek çabalarıyla da

doludur. Dolayısıyla TSK'nin vatandaşlara yönelik uygulamaları yeni bir faaliyet

olarak görülmeyip köklü bir geleneğin devamının sağlanması ve kurumun varoluş

gerekçesiyle örtüşmektedir.

TSK'de bu tür uygulamalar komutanın inisiyatifi ile bireysel düzeyde yürütülen

faaliyetler iken, son dönemde yaşanılan terör ortamının vatandaş üzerinde yarattığı
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olumsuzluklar nedeniyle 1990'lı yılların ortalarından itibaren sistemli ve kolektif bir

uygulamaya dönüştürülmesine duyulan ihtiyaç bu faaliyetlerin icrasını sağlamıştır.

(4) Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri öncelikle İç Güvenlik Harekat

Bölgesinde terörden zarar gören vatandaşların durumlarının iyileştirilmesine katkı

sağlamak maksadıyla "Köy Destek Uygulamaları" adıyla ve köy bazında

başlatılmıştır. Zamanla bu uygulamalardan alınan olumlu sonuçların ülkenin

sosyolojik ve ekonomik alanda ülke ortalamasının altında bulunan diğer bölgelerinin

de gelişimlerine olumlu katkıda bulunabileceği değerlendirilmesi sonucu oluşan

ihtiyacın karşılanması düşüncesiyle uygulamaya konmuştur.

(5) Halkla bütünleşme faaliyetlerini ihtiyaç duyarak uygulamaya koyan ülke

silahlı gücü sadece TSK değildir. Birçok dünya ordusu halkıyla bütünleşebilmek

amacıyla bu tür sosyal faaliyetleri icra etmektedir. Ülkemizde ordunun yasal

görevleri arasında bulunan halka yardım görevi toplumsal gelişime destek faaliyetleri

ile organize bir şekilde yapılabilmesinin ortaya çıkardığı ihtiyaç ile birlikte kamu

güvenliğini tehdit eden unsurları oluşturan faktörleri daha kaynağındayken yok

etmenin sağlayacağı harekat üstünlüğünü bu faaliyetleri yürütmeyi zorunlu

kılmaktadır.

2.2.2. Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetlerinin Uygulanacağı Ortam

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli halkla ilişkiler uygulaması konumunda

bulunan TGDF faaliyetleri yılın her zamanında uygulanma özelliğine sahiptir. Yazın

aşırı sıcaklarda doğal hayatta barınma güçlüğü çeken hayvanlara uzatılacak bir

yardım eli, olası orman yangınlarında söndürme faaliyetlerine aktif olarak katılımın

sağlanmasından tutun da kış mevsiminin en ağır koşullarının hissedildiğinde kar

yağışından dolayı kapanan yolda mahsur kalan vatandaşlara uzatılacak yardım elinin

uzatılması gibi. Ancak bilhassa tarım ve ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin

uygulamalarda mevsimsel faktörler, eğitime ilişkin uygulamalarda da okulların

açıldığı tarihler ya da yarıyıl tatilleri gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri, daha önceden yapılacak kapsamlı icra
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planlarını uygulamaktan sorumlu birlik komutanlıklarınca bir program dâhilinde

bölgelerinde bulunan mülki makamlarla koordine içerisinde uygulanması

hedeflenmektedir. Koordinasyonun amacı hem yapılması düşünülen faaliyetler

hakkında ilgili makamlara bilgi vermek, hem de mükerrer seçimleri önlemek, hem de

faaliyetlerde bu makamları devreye sokmak olmalıdır. Böylece çeşitli kurum ve

kuruluşların imkânlarının bir araya getirilerek verilecek hizmetin daha kalıcı ve daha

fazla sayıda vatandaşa ulaşmasının önü açılmalıdır.

TGDF’nin uygulama alanı olarak bütün vatan toprakları olmakla birlikte

öncelik sırasının ihtiyacı olan bölgelerden başlanması, uygulamalardan beklenilen

faydaya hızlı ulaşımı sağlaması açısından önemlidir. Uygulama esnasında konunun

uzmanlarından ya da daha önce kurulmuş sivil toplum örgütlerinden de istifade

edilerek yaratılacak ortam en ideal uygulama alanını oluşturacaktır.

2.2.3. TGDF’nin Uygulama Esasları

Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri için belirlenen esaslar genel uygulayıcı

olan kurum tarafından uygulamadan sorumlu olacak kişi veya organların uyması

geren esasları aşağıdaki şekilde ifade etmektedir (MKS: 338-1, 2005: 3-2).

(1) Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri; halkın devlete ve Türk Silahlı

Kuvvetlerine olan güvenini artırmak maksadıyla icra edilen faaliyetleri içerir. Temel

hedef güven artırıcı faaliyetlerin icrasıdır.

(2) Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetlerinin temeli halkla ilişkiler

uygulamalarına dayanmaktadır. Halkla ilişkiler ise, halkın duygu ve düşüncelerini,

beklenti ve isteklerini öğrenmek ve gerektiğinde taleplerini karşılayıcı tedbirler

geliştirme uygulaması olarak görülmelidir. Bu faaliyetler, kesinlikle “vatandaşın

karnını doyurmak”, “onlara hoşlarına gidecek hediyeler dağıtmak” ya da sadece mal

ve hizmet dağıtma faaliyeti değildir. Bunu çeşitli yardım kuruluşlarının görev

alanlarına giren konulardır. TSK açısından buradaki asıl hedef, Halkın sosyal

gelişiminde toplumsal örnek oluşturmak amacıyla yürütülmesidir.
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(3) Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer

kamu kurum ve kuruluşlarından ayrı ve kendi başına yürüttüğü faaliyetler olarak

algılanmasının önüne geçilecek tedbirlerle birlikte yürütülmelidir. Bu uygulamalar,

TSK’nin diğer kurum ve kuruluşlarla bir rekabet mücadelesi şeklinde gösterilmesinin

yapacağı zarar, uygulamalardan umulan faydadan daha yıkıcı olabilir. Burada önemli

olan hangi kurum olursa olsun, toplum kalkınmasına elbirliğiyle katkıda

bulunmaktır.

(4) TGDF kapsamında yürütülen uygulamalarla yasalara saygılı, devletine ve

ülkesine bağlı, geleceğe umutla bakan kitleler oluşturmak için vatandaşın duygu ve

düşüncelerini sürekli iyi yönde etkileyebilmek gerekir. Bu etkilerin de kalıcı

olmasını sağlayabilmek maksadıyla aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi

lazımdır;

(a)  “Her şey ülkem ve ulusum için !” felsefesi ve bilinciyle, vatandaşlarla

yakın ve sıcak ilişkiler kurulmalı, her davranış içtenlikle yapılmalı, göstermelik ve

yapmacık davranışlardan şiddetle kaçınılmalı,

(b) Faaliyetler planlı ve birbiriyle koordineli olmalı,

(c) Vatandaş yararına yürütülecek her faaliyette onların da katılım, katkı ve

destekleri bulunmalı,

(d) Hedef kitle olarak kadın, genç ve çocuklara öncelik verilmesi

düşünülmelidir.

(e) Uygulamaya konan her projenin takip edilmesi, sonuçlarının

değerlendirilmesi, tespit edilen ihtiyaçların yeniden projelendirilerek faaliyetlerin

sürekliliği sağlanmalıdır.

(5) Vatandaşların da TGDF kapsamındaki uygulamalara katılım ve
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katkısını sağlamak son derece önemli bir husustur. Çünkü insanlar genel olarak,

emek harcamadan elde ettikleri şeylere yeterince kıymet vermeme eğilimindedirler.

Örneğin sadece devlet imkanları ile yapılan bir okul vatandaşlar için önemli olsa da,

onun korunmasına ilişkin davranışlarda yeterli titizlik gösterilmeyebilecektir; bu

okulun bakım ya da onarımı gerektiğinde bu hizmet yine devletten beklenebilecektir.

Fakat eğer o okulun yapımında vatandaşların taş taşıma, kum getirme, duvar örme,

çimento karma vb. katkıları olursa, okulu hem daha çok sevecekler hem de korumada

daha duyarlı olacaklardır.

(6) Yürütülen faaliyetlerin odağında çoğunluk olmalıdır. Bireysel uygulamalar

istisna dışında tercih edilmemelidir. Herkesi ilgilendiren ortak sorunlara önem verilip

çözüm getirilmeli, bireysel yardım ve destekler ikinci planda tutulmalıdır. Fakat

vatandaşın bireysel sorunu çözülemezse bile, en azından nasıl çözülebileceği

konusunda yol gösterilerek kendisine yardımcı olunmalıdır. Ancak vatandaşın kişisel

olarak dile getirdiği sorun herkesi ilgilendiriyorsa, ele alınıp değerlendirilmelidir.

(7) Eğitim alanında icra edilecek faaliyetler geniş kitlelerin ihtiyacını

karşılamakla beraber toplumsal örnek oluşturmak adına yapılan en etkili davranış

olması sebebiyle çalışmaların ağırlık merkezini oluşturmalıdır.

(8) Terörle mücadeleyle etkin mücadelenin yürütüldüğü bölgelerde terörün

olumsuz sonuçlarından etkilenerek başka yörelere göç etmek zorunda kalan

vatandaşlar ve bunların çocukları da gittikleri yerlerde sosyo-ekonomik bazı

sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Bu kesime yönelik faaliyetler de önem arz

etmektedir. Aynı şekilde, köye dönüş projesi kapsamında mülki makamlar tarafından

merkezi köylere yönlendirilen vatandaşlara da bu konuda yardımcı olunması bu

kapsamda değerlendirilmelidir.

(9) TGDF’de mahalli ve mülki makamlarla koordinasyon temel ilke olmalıdır.

Asıl olan bu makamları devreye sokmaktır. Yürütülen tüm TGDF’de mülki makamlar

(valilik, kaymakamlık) ve diğer kamu kurum ve kuruluşları katkıda bulunmaya (en

azından kaynak tedariki yönüyle) davet edilmelidir. Uygulayıcı komutanlıkların
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yürütülecekleri faaliyetler kapsamında imkânları kıt durumdadır. Yapılacak olumlu

plan içerisinde gerek resmi gerekse özel kuruluşların sürecin içerisine dâhil edilerek

karşılaşılabilecek güçlüklerin üstesinden gelebilecek sinerjinin oluşturulması

sağlanmalıdır.

(10) Özellikle terör konusunda hassasiyet arz eden bölgelerde, yasalara saygılı,

her türlü tavır ve davranışlarıyla devlet yanında yer aldığını belli eden vatandaşlara

gerekli yardım ve desteğin daha açık biçimde yapılması sağlanmalıdır. Bu imaj

oluşturulurken dikkat edilecek en önemli husus ise ayrımcılığı körükleyebilecek

hareketlerden kaçınılmalıdır. Devlet yanlısı olanları ödüllendirmek yerine sadakat

duygusunun oluşumu hedeflendirilirken devlet karşıtı durumunda olanların

kendilerini dışlanmış duygusuna kaptırmalarını engellenmelidir. Zira temelde

toplumsal barışın sağlanarak yapılan destekleme faaliyetleri toplumsal ayrışmaya

dönüşmesine müsaade edilmemelidir. Burada en somut örnek olan geçici köy

korucularının durumu hassasiyet arz etmektedir.

(11) Bu uygulamaların başarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken diğer bir

hususta; çalışmalardan sonra yapılacak olan ölçme-değerlendirme, rapor hazırlama ve

faaliyet sonucu incelemesi yapılmalıdır. Uygulama esnasında yapılan hataların telafisi

ve bir sonraki faaliyette tekrar etmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. İcra edilen

faaliyetlere ait elde edilecek dokümanlar (fotoğraf, görüntü kaydı) sonraki

uygulayıcılara yol göstermesi açısından muhafaza edilmelidir.

(12) Toplumda meydana gelen rahatsızlıkların oluşumu bir günde meydana

gelmediği için etkilerinin silinmesinin de bir süreç içerisinde gerçekleşeceği fikrinin

önce uygulayıcıların inanması daha sonrada hedef kitleyi ikna etmeyi düşünmelidir.

Vatandaşlara  “yaşanan sıkıntıların geçici olduğu, el ele verilmesi ve ülkenin birlik

ve bütünlüğü konusunda herkesin daha duyarlı olması halinde gelecekte daha güzel,

daha huzurlu ve daha gelişmiş bir Türkiye’nin kendilerini beklediği” teması

işlenerek, geleceğe dair ümitli beklentiler oluşturulmalıdır.

(13) İcra edilen destek faaliyetlerinin iyi niyet sahibi olmayan kişi veya
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gruplarca faaliyetlerin amacını saptırarak gölgelemeye çalışılması adına yapacakları

propagandalara karşı uyanık olunmalıdır. Kasten gündeme getirilebilecek

“yolsuzluk” iddiaları olabilir. Bu tür iddiaları ve karalamaları önlemek ya da derhal

yanıt verebilmek için her nereden ve hangi kaynaktan temin edilirse edilsin, temin

edilen ve faaliyetler esnasında harcanan tüm malzemelerin temin ve kullanım

tutanaklarının mutlaka ayrıntılı biçimde hazırlanarak gelecekte duyulacak ihtiyaca

karşın usulüne uygun saklanmalıdır.

(14) Vatan hizmetini yerine getirmek üzere kışlalara katılan genç yedek subay,

erbaş ve erlerin, yarın toplumumuzun orta ve ileri yaş grubunu temsil eden

vatandaşlarımız olacağından hareketle; bunu iyi bir fırsat olarak görüp, bu

vatandaşların askerlik döneminde elde ettiği bilgi, beceri ve alışkanlıkların bir kısmı

onların askerlik sonrası yaşamlarını ya olumlu yönde şekillendireceğini ya da

olumsuz yönde etkileyeceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu gençlerimize askerlik

döneminde Yurt Sevgisi Eğitimi ve Erbaş ve erlere meslek edindirme faaliyetleri

kapsamında verilen her türlü eğitimin TSK’nın halkla bütünleşmesi ve TGDF’nin

amacına hizmet edeceği unutulmamalıdır.

(15) Bilişim çağını yaşayan topluma doğru, tam ve zamanında bilgi verilmesi

halkla bütünleşme açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, icra edilen

TGDF mülki idare amirleri aracılığı ile hem yerel ve hem de ulusal medya

kullanılarak kamuoyuna duyurulmalıdır (MKS:338-1, 2005: 3-4).

2.3. JANDARMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLUMSAL

       GELİŞİME DESTEK UYGULAMALARI

Jandarma Genel Komutanlığı; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması

ile ilgili kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getirirken aynı zamanda, halka

yardım görevlerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda halk ile Jandarma arasındaki

iyi ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek, eğitim, kültür, sağlık, çevre gibi temel

konularda halka destek olmak, halkın sorunlarının çözülmesine katkı sağlamak

maksadıyla; ülke genelinde toplumsal gelişime destek faaliyetleri icra etmektedir
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(www.jandarma.gov.tr).

2.3.1. Köy Destek Uygulamaları

Jandarma Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aynada yansıyan yüzü olup

halkla iç içe yaşayarak görevini yerine getirmektedir. Bu yakınlığın doğası gereği

halkın zayıf ve üstün taraflarını yakından görmekte, uygulamaya konacak bir

faaliyetin merkezinde olması gerekçesiyle kurulacak iletişimde yönlendirici rolünü

hakkıyla yerine getirebilmektedir. Kuruluş amacı olan suç ve suçlulukla mücadeleyle

ülkedeki iç güvenliğin sağlanmasının yanı sıra güvenliği tehdit eden unsurların

beslendiği kaynağa yönelik rehabilite edici sosyal faaliyetleri de yürütmeyi kendine

görev edinmiştir.

Modern Türkiye’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün

milletine layık gördüğü çağdaş uluslar seviyesine çıkma hedefine hızla ilerleyen bir

ülkenin kırsalında yaşayan halkın çağın gereklerinden uzak görüntüde yaşamını

devam ettiriyor olması düşündürücüdür. Avrupa Birliğine aday ve çağdaş

medeniyetler seviyesine ulaşma hedefindeki bir ülkenin, her yönüyle kendini

geliştirmesi ve ilerlemesi gerekir. Bilişim yüzyılının baş döndürücü hızlı gelişimine

rağmen, köylerimizin çoğu halen gerek çevresel ve gerekse sosyolojik yönden çağın

gereklerini karşılamaktan uzak bir görünüm içerisindedir. Yıllarca gerek maddi

imkânların yetersizliğinden, gerekse halkın bu durumu kanıksamasından, köylerimiz

bu görüntüsünden kurtulamamıştır. Özellikle son yıllarda artan işsizlik oranlarıyla

birlikte, iş bulma ümidiyle büyük şehirlere göç olayı had safhaya ulaşmış ve köyler

neredeyse genç nüfusun yaşamadığı sadece yaşlı nüfusun barındığı yerler haline

bürünmüştür.

Jandarmanın en ücra köşelerde sürekli iç içe bulunduğu Anadolu köylerinin bu

durumdan kurtarılması gerektiği düşüncesinden hareketle, Haziran 2003 ayında

Sivas-Merkez-Kızılca Köy’de başlatılan ve Eylül 2003 tarihinde yurt genelinde

yaygınlaştıran bu uygulamaların hedefleri;
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(1) Yapılacak bazı iyileştirme çalışmalarıyla, köy yaşamında belirgin

farklılıklar yaratmak,

(2) Açılacak olan kurslar ve bazı bilgilendirme toplantıları sayesinde köylülerin

yaşam kalitesini yükseltmeye çalışmak,

(3) Diğer kurumlarla koordineli olarak verilecek kurs veya bilgilendirme

toplantıları vasıtasıyla, köy halkını üretime yönelik olarak eğitmek,

(4) Özellikle büyük şehirlere yönelik düzensiz göçün önlenmesine katkı

sağlayarak, köylülerimizin kendi topraklarına sahiplenme bilincini artırmaya

çalışmak,

(5) Anadolu’nun tarihten gelen kültürel zenginliğinin gelecek kuşaklara daha

sağlıklı olarak aktarılmasına ve bu kültürel zenginliğe sahip çıkılmasına yardımcı

olmak, şeklinde belirlenmiştir (Yüce, 2006: 67).

2.3.1.1. Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Mülki makamlarla koordineli olarak, yurt genelinde jandarmanın sorumluluk

bölgesinde alt yapısı yetersiz durumdaki 28 köy ve bu köylerin sorunları (okul, sağlık

ocağı, su şebekesi, köy çeşmesi, pazar yeri, köy odası, harman yeri, kanalizasyon gibi)

ayrıntılı olarak tespit edilmiştir. Mülki makamlar, mahalli idareler, bölgedeki

üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli ve işbirliği içinde bu

köyler için Köy Gelişim Takvimleri hazırlanmıştır.

Köylerdeki vatandaşlarla görüşmeler yapılarak, onların kendi topraklarında

yaşamaktan dolayı mutlu, geleceğinden emin ve maddi sıkıntı çekmemeleri için

ihtiyaç duydukları bilgilenme ve bilinçlenme sahaları tespit edilmiş ve ilgili kurum ve

kuruluşlara kurs, seminer ve eğitim planlamaları yaptırılmıştır. Bu proje kapsamında;

örnek köylerde ikamet eden birçok vatandaşımızın ve çocuklarının bazı konularda

bilgilenme ve bilinçlenmeleri sağlanmakta ve yöresel özellikler de dikkate alınarak,
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köylülerimizi ekonomik yönden rahatlatacak alanlarda, sivil kesimden konunun

uzmanı olan kişi veya kuruluşların da koordine ve katkılarıyla çeşitli kurslar

düzenlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır; hayvancılık, arıcılık, seracılık,

meyvecilik, bitki bakımı, gübreleme, biçki-dikiş-nakış, sağlık, aile planlaması,

okuma-yazma, doğal hayatın korunması, doğal afetler, trafik, Atatürk İlke ve

İnkılâpları konulu seminerler icra edilmiştir.

Proje kapsamındaki örnek köylerde “Köy Gelişim Takvimleri” doğrultusunda

gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları şunlardır; köy yolları, içme suyu ve

kanalizasyon sistemi, köy çeşmesi, köy fırını, köy kütüphanesi, köy müzesi/kültür

evi, köy durağı, sağlık evi, köy okulu, çocuk parkı ve çevre düzenlemesi, spor

tesisleri, köy odası, köy meydanı, ağaçlandırma faaliyetleridir (Yüce, 2006: 69).

         2.3.1.2. Sağlık ve Veteriner Desteği

(1) Sağlık ve Veterinerlik desteği öncelikle il Sağlık Müdürlüğü çalışmalarına

katkı olarak gerçekleştirilmiştir.

(2) İlaç yardımı faaliyetlerine personel ailelerinin de katkıları sağlanmıştır.

(3) Mevcut seyyar diş üniteleri, yeterli ilaç ve tedavi malzemeleri ile birlikte

faaliyetlere iştirak ettirilmiştir.

(4) Vatandaşlar sağlık taraması için öncelik sırasına sokulacak, acil olanlara,

yaşlılara ve küçük çocuklara öncelik verilecek, izdihama neden olunmaması için

vatandaşların bir düzen içerisinde oturarak beklemeleri sağlanmıştır.

(5) Tarım İl Müdürlüğü çalışmalarını takviye edici nitelikte hizmet verilerek

faaliyet icra edilen yerdeki mevcut büyük ve küçükbaş hayvanların veteriner

kontrolünden geçirilmesi sağlanmıştır.

(6) Vatandaşlar sağlık haklarını içeren konularda bilgilendirilmiştir.
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(7) Bayanlar öncelikli olmak üzere sağlık personeli, öğretmen ve/veya daha

ziyade imam kanalıyla doğum kontrolü hakkında bilgiler verilmiştir.

(8) Birliklerde mevcut Diyetisyenler vasıtasıyla vatandaşlar, dengeli beslenme

konusunda bilgilendirilmiştir.

         2.3.1.3. Giyecek ve Yiyecek Desteği

Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri esnasında mahalli ve mülki

makamlardan tedarik etme ve sosyal dayanışma faaliyetleri (rütbeli ailelerinin

katkılarıyla ) ile elde edilen giyecek ve yiyecekler gösterişten uzak bir şekilde halka

dağıtımı sağlanmıştır. Yardımların dağıtımında çocuk, yaşlı ve fakir olanlara

öncelikle gözetilmiş olup hazırlanmış paketlerle yardım malzemeleri çağdaş dağıtım

tedbirleri alınmak suretiyle dağıtılarak da bu konuda da yardım dağıtan kişi veya

kuruluşlara da örnek olunmaya özen gösterilmiştir.

         2.3.1.4. Elektrik, Su, Yol Yapım ve Onarım Desteği

(1) Mülki makamlarla koordine edilerek köyün elektrik, su ve yol ihtiyacının

imkânlar ölçüsünde karşılanması çalışmaları yapılmıştır.

(2) Özellikle köylerde çeşme, köprü, yol gibi tesislerdeki önemli arızaların

giderilmesine yardımcı olunmuştur. Alt yapı çalışmalarına vatandaşların da katılması

teşvik edilerek yapılan tesislerin korunmasında ortak refleks oluşturulmuştur.

(3)   Telefon hatlarının çalışır durumda bulundurulmasına yardım edilmiştir.

         2.3.1.5. Sosyal ve Psikolojik Destek

(1) Köy/mahallenin sosyal ve psikolojik yapısı incelenerek aileler arasındaki
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sorunlar tespit edilmiş, dargınlıkların giderilmesine çalışılıp, barışma için uygun

törenler yöresel katılımlar sağlanarak yapılmıştır.

(2) Halkın yaşam biçimi, değer yargıları ve hassas yönleri çok iyi tespit

edilerek etik kurallar gözetilerek katılımında sakınca bulunmayan törenlere (sünnet

ve evlilik törenleri gibi) iştirak edilmeye çalışılmış, bu ziyaretlerde küçük hediyeler

verilmek suretiyle gönül alınarak toplumsal huzura katkıda bulunulmuştur.

         2.3.2. Maddi İmkânları Yetersiz Öğrencilerin Okutulması

Modern temeller üzerine kurulmuş cumhuriyetimizi bilimin aydınlatıcı

yolundan ilerleyerek aydınlık yarınlara taşıyacak olan gençlerimizin çağın

gereklerine uygun eğitime kavuşabilmeleri için yapılacak katkıların ülke geleceğine

yapıldığı bilinci Türk Silahlı Kuvvetlerinde egemen düşüncedir. Bu bağlamda

özellikle maddi olanakları okumalarına imkân vermeyen çocukların daha uygun

koşullarda öğrenimlerini sürdürmelerine katkıda bulunmak maksadıyla, “Maddi

İmkânları Yetersiz Öğrencilerin Okutulması” adıyla 27 Ocak 2003 tarihinde bir proje

başlatılmıştır. Bu projenin hedefleri şöyle özetlenebilir;

(1) Eğitimde yaşanabilecek sorunların doğuracağı olumsuzluklara karşı kayıtsız

kalmamak ve sorununun çözümüne imkânlar nispetinde katkıda bulunarak bu konuda

jandarmanın duyarlılığını ortaya koymak,

(2) Halkın, güvenlik güçlerince yürütülen emniyet ve asayişe yönelik

faaliyetleri desteklenmesinde arzu edilen davranışları göstermelerini sağlayarak

projenin gerçekleştirilmesinde olumlu katkılarını sağlamak,

(3) Maddi imkânsızlığın olumsuz etkisi sonucu suç ve suçluluğun kaynağı

haline gelmiş örgütlerin etkisine kapılabileceği düşünülen öğrencileri korumak,

(4) Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni kendilerine rehber edinen öğrenciler

yetiştirmek. Eğitim öğretim dönemlerinin sonunda ise kurulan bağın devamını
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sağlayarak başarılı örnek vatandaşlar olarak istihdamlarına yardımcı olmaktır (TGDF

Broşürü, 2004, 2).

Bu projenin başlangıcında, yurt genelinde her ilçeden ikişer olmak üzere

toplam 1800 maddi imkânları yetersiz öğrenci tespit edilmiş, ayrıca her öğrenciye bir

rütbeli personel gönüllü veli, bir personel eşi de gönüllü rehber annelikle

görevlendirilmiştir. Bu kapsamda;

(1) Çağdaş Eğitim Vakfı’ndan her ay düzenli olarak lise öğrencileri için 40,

üniversite öğrencileri için de 70’şer YTL aylık burs almaları sağlanmıştır.

(2) İmkânlar oranında Jandarma Genel Komutanlığınca işletilen askeri gazino

ve sosyal tesislerinin lokanta bölümü, berber, kuaför ve terzi gibi hizmetlerinden

istifade etmeleri sağlanmıştır.

(3) Öğrencilerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak maksadıyla

kendi maddi imkânlarıyla gerçekleştiremeyecekleri çeşitli kurs, gezi ve konferanslar

düzenlenmiştir.

(4) Lise öğrencilerinin askeri birliklerimiz tarafından açılan Mehmetçik

Dershanelerinde ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarından yararlanmaları

sağlanmıştır.

(5) Öğrenciler, Atatürkçü gençlerin yetiştirilmesi amacıyla her ilde teşkil edilen

Atatürk’ün İzcileri Gruplarının faaliyetlerine katılımı sağlanmıştır. Proje kapsamında

desteklenen öğrenci sayısı giderek artmış ve Haziran 2004 tarihi itibariyle 3.000’i

aşmıştır.

           2.3.3. Genel Eğitim Desteği

Eğitimin her alanda desteklenmesi jandarma teşkilatı için kıymetli olup, sadece

belirgin kişi veya gruplara yönelik çalışmaların sürdürülmesi yeterli görülmemekle
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beraber eldeki imkânlar ölçüsünde bütün öğrenci ve eğitim kurumları jandarmanın

destekleme amaçlı ilgi alanına girmektedir. Kurumsal olarak yerleşmiş bir görüş olan

eğitimin desteklenmesi faaliyetleri kurumun her bir üyesi için önem arz etmektedir.

Jandarma Teşkilatının eğitimin desteklenmesi adına yürüttüğü faaliyetler şöyle

sıralanabilir;

(1) Atatürk büstü olmayan okullara Atatürk büstü sağlanması,

(2) Özellikle köy okullarının açılması yakından takip edilerek eğitim ve

öğretimin aksamasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılmasına yardımcı

olunması,

(3) İhtiyaç duyulan bölgelerde öğretmenlerin emniyetinin sağlanması,

gerekiyorsa kendi kışlalarında barınma imkânları sunulması,

(4) Çeşitli nedenlerle okuldan uzaklaşmış öğrencilerin aileleri ile görüşerek bunların

tekrardan okula kavuşmalarının sağlanması,

(5) Köyün öğretmeni yoksa izin alınmak suretiyle, yakın çevrede konuşlu olan

birlikten, öğretmen olarak askeri personel görevlendirilerek eğitimin aksamasının

önüne geçilmesi,

(6) Fakir aile çocuklarına gururlarını incitmeyecek şekilde kitap, defter, kalem

vs. gibi malzemeler dağıtılması,

(7) Köyünde okul ya da öğretmen olmadığı için başka köylere gidip gelen

çocuklara ulaşım ve yol emniyeti gibi konularda yardımcı olunması,

(8) Milli Güvenlik Bilgisi derslerine öğretmen görevlendirmesi yapılırken,

seçilen personelin etkileme ve yönlendirme kabiliyetinin olmasına ve "Yurt Sevgisi

Eğitimi"nden geçmiş olmasına özel önem verilerek eğitimin desteklenmesinde

nitelikli personele öncelik verilmesi,
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(9)  Türkçe konuşma ve / veya okuma yazma bilmeyen okul çağı geçmiş bayan

ve erkekler için Türkçe konuşma ve okuma yazma kursları düzenlenmesi için ilgili

kurum nezdinde koordinenin sağlanması,

(10)  Ayrıca, Türkçenin günlük hayatta kullanılmasının özendirilmesi

maksadıyla, görevlendirilecek bayan memurlar tarafından yöre bayanlarına uygun

mesajlar veren eğitici nitelikteki Türk filmleri seyrettirilmesi,

(11)  Birlik komutanlıkları tarafından bölgelerinde hiç şehir görmemiş, okul ve

köy çocuklarının gelişimini sağlamak maksadıyla cumartesi ve pazar günleri "şehir

kültür gezileri" planlanarak icrasının sağlanması,

(12)  Mülki makamlar ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine edilerek,

İlköğretim okullarında resim, müzik, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenerek

dereceye girenlere hediyeler verilmesinin organize edilmesi,

(13)  Trafik timleri vasıtasıyla, Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak

okullarda trafik eğitimi verilmesi, ayrıca okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik kontrolü

yapılarak okul güvenliğine katkıda bulunmak,

(14)  Askeri okullara giriş koşullan hakkında vatandaşlar bilgilendirilecek,

müracaatta bulunan gençlere yardımcı olunması,

(15)  İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube

Müdürlükleri vasıtasıyla, Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak okullarda

uyuşturucu maddeler ve zararları hakkında konferanslar verilmesi,

(16)  Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine kurularak; okulların ihtiyaçlarının

giderilmesi, bilgi alış verişi, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, karşılıklı ziyaret sonucu

öğrencilerin bilgi ve görgülerinin artırılması maksadıyla, "Kardeş Okul"

uygulamasının yaygınlaştırılması,
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(17)  İlçe Kaymakamları, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Müdürlükleri ile

işbirliği yapılarak " Jandarma Kupası" adı altında başta okullar olmak üzere geniş

kesimlerin katılacağı spor karşılaşmaları düzenlenip finallerinin Jandarmanın

Kuruluş Yıldönümü'ne denk getirilmesi sağlanarak, dereceye giren takımlara cazip

hediyeler verilerek gençliğin spora teşvik edilmesinin sağlanması konularında

eğitime destek verilmiştir (TGDF Yönergesi, 2003, 3-15).

01 Ocak- 30 Haziran 2008 tarihleri arasında Halkla İlişkiler ve Toplumsal

Gelişime Destek Faaliyetleri kapsamında; Ülke genelinde 210 okulun boya, badana

ve küçük çaplı onarımlarına katkıda bulunularak, öğrencilerin öğrenimlerinin daha

uygun fizikî şartlarda gerçekleştirmelerine imkân sağlanmıştır

(www.jandarma.gov.tr/2010).

2.3.3.1. Mehmetçik Dershaneleri

Eğitim sistemimizde yüksek öğretime hak kazanabilmek büyük bir yer

tutmaktadır. Gençliğimizin eğitimindeki nihai hedefi haline gelmiş bir üniversite

sınavını kazanmak nerdeyse dershanelerden alınacak ilave bir eğitime bağlı hale

gelmiştir. Ülkemizde çeşitli sebeplerden kaynaklanan maddi imkânsızlık nedeniyle

bu eğitime kavuşamayan öğrenci sayısı azımsanmayacak sayıda olduğu bir gerçektir.

İşte bundan dolayı, gerek maddi imkânsızlıklar nedeniyle herhangi bir özel

dershaneye gidemeyen, gerekse dershane bulunmayan merkezlerde ikamet eden

gençlerimizi üniversite sınavlarına hazırlamak maksadıyla, Jandarma Genel

Komutanlığı birlikleri bünyesinde “Mehmetçik Dershaneleri” açılmıştır.

Dershanelerde, askerliğini yedek subay olarak yapan personel ile kısa dönem

erlerden faydalanılarak geleceğimizin teminatı gençlerin, bu önemli sınavda başarılı

olmalarına ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmelerine çalışılmaktadır. 01

Ocak- 30 Haziran 2008 tarihleri arasında maddî imkânsızlıklar nedeniyle herhangi

bir dershaneye gidemeyen veya dershane bulunmayan yerlerde ikamet eden

gençlerimizi üniversite sınavlarına hazırlamak maksadıyla açılan Mehmetçik
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Dershanelerinde; 1.778 öğrenciye, üniversiteye hazırlık kursu ve 338 öğrenciye ise

Anadolu ile Fen Liselerine hazırlık kursu verilmiştir (www.jandarma.gov.tr/2010).

2.3.3.2. Kardeş Okulların ve Öğretmenlerin Desteklenmesi

Yurdumuzun özellikle kırsal kesimindeki bazı okulları, maddi imkanların

yetersizliğinden dolayı kullanılamayacak veya kapasiteyi kaldıramayacak duruma

gelmiştir. Bu da yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın daha iyi koşullarda

öğrenimlerini sürdürmelerini zora sokmaktadır. Bu kötü koşulları ortadan kaldırmak

ve gerekli uygun eğitim öğretim ortamının hazırlanmasına katkıda bulunmak, onların

Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında çağdaş ve laik bir eğitim almalarını sağlamak

maksadıyla, Yurt genelinde jandarmanın sorumluluk bölgesindeki okulların bir kısmı

“Kardeş Okul” kapsamında desteklenmektedir (Yüce, 2006: 57). 2004 yılının mart

ayı itibariyle Türkiye genelinde jandarma tarafından desteklenen okul sayısı 1374’e

ulaşmıştır (TGDF Yönergesi, 2004: 22). Bu kapsamda imkanlar oranında;

(1) İhtiyacı olan okullara boya, badana, onarım ve çevre düzenlemesi gibi

konularda okul idareleri vasıtasıyla yardımcı olunmakta,

(2) Okulların Atatürk maskı/büstü, kırtasiye, büro malzemesi, Türk Bayrağı,

eğitim araç ve gereçleri gibi ihtiyaçları karşılanmakta,

(3) Mehmetçik Dershanelerinde eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesinde

kardeş okul kapsamında değerlendirilen okul öğrencilerine öncelik verilmekte,

(4) Okul idareleri ile koordineli olarak 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30

Ağustos, 29 Ekim ve 10 Kasım gibi önemli ve anlamlı günlerde öğrencilere

konusunda uzman personel tarafından konferanslar verilmekte,

(5) Ayrıca uygun zamanlarda, öğrenciler ve öğretmenlerinin katılımıyla kültür

gezisi, piknik, kır yürüyüşü gibi sosyal etkinlikler de icra edilmektedir.
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01 Ocak- 30 Haziran 2008 tarihleri arasında Halkla İlişkiler ve Toplumsal

Gelişime Destek Faaliyetleri kapsamında Çocuklarımızdan maddî durumu yetersiz

ve yardıma muhtaç olanların, daha uygun koşullarda öğrenimlerini sürdürmelerine

imkân sağlamak maksadıyla; toplam 2.316 öğrenciye çeşitli yardımlar yapılmıştır

(www.jandarma.gov.tr/2010).

 2.3.4. İzcilik Faaliyetleri

Çocuklarımızın insan sevgisiyle dopdolu, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı,

topluma ve ailesine saygılı, çevreye karşı duyarlı, doğayı seven ve koruyan, bedence

sağlam, kişilik olarak gelişmiş ve ülkesine yararlı bireyler olmasını sağlamak

maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 29 Kasım 2002 tarihinden

itibaren izcilik faaliyetleri başlatılmıştır. 19 Mayıs 2003 tarihi itibariyle de her ilde

“Atatürk’ün İzcileri” grupları teşkil edilmiştir.

Kendilerini Cumhuriyetin, Atatürk İlke ve Devrimlerinin yılmaz birer bekçisi

olarak kabul eden izcilerin her ildeki ortak ismi “Atatürk’ün İzcileri Grubu” şeklinde

İzcilik Federasyonuna tescil ettirilmiştir. Jandarma personelinin çocuklarının yanı

sıra, Kardeş Okullardaki öğrenciler ve maddi imkânları yetersiz öğrencilerin

okutulması projesindeki öğrenciler de dâhil edilmiştir.

Yurt genelinde kamp, yürüyüş, gezi, konferans, şehitlikleri ve şehit ailelerini,

huzurevlerini ve kimsesiz çocuklara ziyaret, ağaçlandırma, kardeş okullara yardım,

ulusal bayramlara ve Kıbrıs’ın kurtuluş yıldönümü kutlamalarına iştirak, özürlü

yurttaşlarımıza yardım gibi faaliyetler izciler tarafından gerçekleştirilmiştir. 2004

yılının mart ayı itibariyle, Atatürk’ün İzcileri Gruplarına mensup 165 izci lideri ve

4313 izci bulunmaktadır (TGDF Broşürü, 2004: 42).

2.3.5. Meslek Edindirme Kursları

Ülkenin her bölgesinden askerlik hizmetlerini yapmak üzere Türk Silahlı

Kuvvetlerine katılan gençlerimizden bir kısmına sivil hayatlarındaki mesleklerini

http://www.jandarma.gov.tr/2010
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burada da yapma fırsatı sunulurken diğer bir kısmına ise sivil hayatlarında

geçimlerini temin edebilecekleri meslekler kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan mutabakat

sonucu Halk Eğitim Merkezleri vasıtasıyla erbaş ve erlere yönelik meslek edindirme

kursları düzenlenmeye Ekim 1999 tarihinden itibaren başlamıştır. Bu kapsamda;

(1) Halk Eğitim Merkezlerince birliklerde bazı Meslek Edindirme Kursları

düzenlenmekte,

(2) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile koordineli olarak modern tarım ve

hayvancılık kursları verilmekte,

(3) Ayrıca okuma-yazma bilmeyen erler, örgün eğitimin herhangi bir

kademesinden ayrılmış olanlar, bir mesleğe sahip olmayanlar, açık ve gizli işsizler,

meslek değiştirmek ve mesleklerinde ilerlemek isteyenler, köyden kente göç edenler

Yetenek Kazandırma ve Okuma-Yazma Kurslarına tabi tutulmaktadır.

Erbaş ve erlere Yetenek Kazandırma ve Meslek Edindirme Kursları

uygulamalarının başlatıldığı tarihten Mart 2004 tarihine kadar, 137 çeşit (kalorifer

ateşçiliği, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, meyvecilik, aşçılık,

bilgisayar operatörlüğü vb.) kursta, 79.297 erbaş ve er kursa tabi tutulmuş olup,

73.896 kursiyer kursları başarı ile tamamlamıştır. Genel başarı ortalaması %93’tür.

Birliklerde açılan kurs sayısı 5.316 olup, her kurs için ortalama kursiyer sayısı 15’tir

(Yüce, 2006: 59).

2.3.6. Yurt Sevgisi Eğitimi

Askerlik hizmetini yapmak üzere kıtalara katılan tüm Türk gençlerinin,

askerlik dönemlerinden sonra da yaşamlarının sonuna kadar vatan ve Cumhuriyete

bağlı, topluma, milletine ve kanunlara saygılı, kurallara uyan ve iyi bir vatandaş

olmasına katkı sağlamak maksadıyla Kasım 2002’den itibaren kıtalarda erbaş ve

erlere yönelik olarak “Yurt Sevgisi Eğitimi” başlatılmıştır.
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Bu kapsamsa, Tasarruf Tedbirleri, Çevre Koruma Eğitimi, Trafik, Emniyet ve

Kaza Önleme, İnsan Hakları, Okuma-Yazma Eğitimi, Aile Planlaması gibi konularda

erbaş ve erlere bazı gerekli bilgiler verilmekte ve bu önemli konularda

bilinçlendirilmeleri sağlanmaktadır (Yüce, 2006: 58).

         Bu konular sadece planlı eğitim zamanlarında değil, ilave olarak;

Komutanların birliklerine yapacakları konuşmalarda, bayramlarda, tarihi ve özel

günlerde, törenlerde, değişik yayın vasıtalarıyla ve eğitimden arta kalan boş

vakitlerde dahi işlenmektedir. Bu eğitim için özel bir zamana ihtiyaç duyulmadan

günün her saatinde ve her ortamda bu eğitim rütbeli personel tarafından

Mehmetçiklere verilebilecek düzeyde planlanmıştır.

2.3.7. Engellilere Yardım Faaliyetleri

Tamamen insani düşüncelerden hareketle ve jandarmanın halka yardım

görevleri kapsamında; engelli vatandaşların topluma kazandırılması, ihtiyaçlarının

imkânlar ölçüsünde karşılanması, bilgi ve deneyimlerinden yararlanılması, toplumsal

dayanışma ve yardımlaşma duygusunun geliştirilmesi maksadıyla, 01 Nisan–31

Aralık 2002 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığınca  " Engellilere Yardım

Seferberliği" başlatılmıştır. Bu maksatla;

(1) Jandarma Bölge Komutanlıklarının koordinatörlüğünde, İl Jandarma

Komutanlıklarınca oluşturulan yardım tertip komiteleri tarafından tespit edilen

engelli dernekleri ziyaret edilecek, engelli vatandaşların acil ve öncelikli ihtiyaçları

belirlenerek imkânlar dâhilinde büro malzemesi ve kırtasiye gibi yardımlar

yapılmakta,

(2) Engelli okulları ziyaret edilerek, öğrencilere kırtasiye kitap v.b. yardımlar

yapılacak ve imkânlar ölçüsünde bu okulların küçük onarımlarına katkıda

bulunulmakta,
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(3) Engelli okullarında öğrenim gören öğrencilerin kuaför ve berber

ihtiyaçlarının birlik imkânlarıyla karşılanması konusunda yardımcı olunarak,

(4) Kermes, konser, yemek, çay gibi aktiviteler düzenlenerek, personel eşleri ve

engelliler tarafından üretilen el işi malzemelerin açık artırma yoluyla satılması ve

buradan elde edilecek gelirlerle, engellilerin öncelikli ihtiyaçlarının (tekerlekli

sandalye, işitme cihazı, koltuk değneği v.b.) karşılanması sağlanarak,

(5) Jandarma Bölge ve İl J.Komutanlıklarınca engellilerin üretmiş olduğu

malzemelerden uygun olanların (çorap, nevresim takımı v.s ) kantinlerde satışa

sunulması sağlanarak,

(6) Engelliler Haftasında; kır gezileri, piknikler, Engelliler Şenliği gibi

etkinlikler düzenlenecek ve bu etkinliklere Jandarma Bandosu'nun da iştirak etmesi

sağlanarak,

(7) Jandarma Günü kutlamalarına engelli vatandaşlar da davet edilerek

kendilerine program içerisinde küçük görevler (şiir okuma, şarkı söyleme v.s.)

verilerek kendilerine olan güven duygularının artırılmasına katkı sağlanarak,

(8) Anneler ve Babalar gününde engelli aileleri ziyaret edilerek Jandarma'nın

her zaman yanlarında olduğu gösterilerek,

(9) Tedavi edilebilir durumda olan engellilerin imkânlar dâhilinde sağlık

kurumları ile görüşülmek suretiyle tedavilerinin yaptırılmasına katkı sağlanarak,

(10) İhtiyaç sahibi engellilere Yeşil Kart çıkarılmasına yardımcı olunarak,

(11) Jandarma Bölge Komutanlıklarınca; askerlik özlemi çekip, engelli olmaları

dolayısıyla askerlik hizmetlerini yapamayan gençlerin bu özlemlerini giderebilmesi

için, temsili askerlik uygulamaları tertipleyerek engelli vatandaşlarımız ile onların

ailelerinin yalnız olmadıkları duygusu verilerek yanlarında olunmaları sağlanmıştır
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(TGDF Yönergesi, 2003: 3-7).

2.3.7.1.  Engellilere Temsili Askerlik Uygulaması

Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 72’nci maddesi gereği vatan hizmeti, “her

Türkün vatan hakkı ve ödevi” olarak nitelendirilmiştir. Askerlik mükellefiyeti,

evlatlarını ulusunun bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına bayram

coşkusuyla uğurlayan, “asker millet” kavramının yegâne örneği Türk ulusu için bir

onur vesilesidir. 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silâhaltına alınmaları

mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın, bu hak ve ödevlerini sembolik de olsa

yerine getirebilmelerini, kışla ortamını yaşayarak bu hazzı tatmalarını sağlamak

amacıyla her yıl mayıs ayının ikinci haftası içerisinde 1 gün süreyle “Temsili

Askerlik Uygulaması” icra edilmektedir.

Temsili askerlik yapmak üzere başvuran gençler, aileleriyle birlikte bir gün

süreyle kışlalarda misafir edilir, eğitim elbisesi ve teçhizatı ile donanmış olarak

kendileri için hazırlanan yemin törenine katılırlar. Askerlik yemini eden engelli

gençlerimiz gün boyunca birliğin eğitim ve öğretim faaliyetlerine iştirak eder,

yemeklerini diğer erbaş ve erlerle yerler ve günün sonunda temsili terhis belgelerini

alırlar. Faaliyet kapsamında engelli gençlerimize ve ailelerine Türk Silahlı

Kuvvetleri ile katıldıkları birlik hakkında bilgi verilir ve birlik tesisleri gezdirilir.

Başta engelli aileleri olmak üzere vatandaşlar ve basın-yayın kuruluşları tarafından

büyük ilgi gösterilen uygulama kapsamında bugüne kadar 9.905 engelli gence

sembolik de olsa vatani görevlerini yerine getirmeleri sağlanarak toplumla

kaynaşmaları sağlanmıştır (www.jandarma.gov.tr/2011).

2.3.8. Doğal Hayat ve Çevrenin Korunmasına Yönelik Çalışmalar

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde dünya üzerinde yaşanan ve bütün küreyi

tehdit eder boyuta ulaşan çevre felaketlerinden sonra insanlık, doğal yaşam ve çevre

sorunlarından haberdar olarak bu problemle baş edilebilmesi için başlatılan

mücadelelere yoğun destek vermiştir. Günümüzde önemini hala koruyan çevresel

faktörlerin etkilerden ülkemizde kendi hesabına düşenden yeterince almış olup yine
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küresel boyutta başlayan çevreyi olumsuz etkilerden arındırma projelerine gerek

kurumsal olarak gerekse de kişiler düzeyinde katılım sağlanmıştır. Jandarma

Teşkilatı, ülkemizde yürütülen çevreyi kurtarma projelerine kurumsal düzeyde

destek veren kuruluşların öncülüğünü yapmanın yanı sıra doğal hayatı korumak

adına da olumlu projeler yürütmüştür.

Jandarma Genel Komutanlığı, çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ve

mümkün olduğu takdirde olumsuz yönde zarar gören çevreyi eski sağlığına

kavuşturma konusuna son derece önem vermektedir. Bu nedenle sorumluluk

sahasındaki su kirliliği, hava kirliliği, katı atık kirliliği ve kaynakları hakkında

araştırma yapmak ve araştırma sonucunu rapor halinde, ilgili kurum ve kuruluşlara

göndererek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak amacıyla, İl Jandarma

Komutanlıkları bünyesinde görev yapmak üzere Doğal Hayatı Koruma Takımları ile

Çevre Koruma Timlerini de kurmuştur.

Yapılan planlı çalışmalar neticesinde, çevre koruma faaliyetleri açısından önem

arz eden 17 ilde Çevre Koruma Timi kurulmuştur. Ayrıca, Balıkesir-Bandırma,

Konya-Cihanbeyli ve Samsun-Bafra’daki aşırı kirlenmenin biran önce önüne

geçilmesi amacıyla buralarda da Jandarma Doğal Hayatı Koruma Takımları

kurulmuştur (www.jandarma.gov.tr/20101).

Çevre kirliliğinin ulaştığı tehlikeli boyutların çözümüne duyulan acil çözümler

nedeniyle 2003 yılında Ankara, Adana, Denizli, Eskişehir, Nevşehir, Sakarya,

Tekirdağ, Adıyaman, Erzurum, Elazığ, Amasya ve Mardin'de birer tim olmak üzere

toplam 12 Çevre Koruma Timi daha kurularak faaliyete geçirilmiştir. Çevre Koruma

Timlerinde; Tim Komutanı, Tim Uzmanı ve Çevre Uzmanı olmak üzere 3 personel

görev yapmaktadır. Çevre Koruma Tim Komutanının rütbesi Jandarma Başçavuştur.

Asgari 3 yıl aynı görevde kalabilecek, daha önce Jandarma İç Güvenlik Birliklerinde

Karakol Komutanı olarak görev yapmış ve 4 yıllık fakülte mezunu personel

arasından seçilmektedir.
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Çevre Koruma Tim Uzmanının rütbesi ise Uzman Jandarma Çavuştur. Asgari 3

yıl aynı görevde kalabilecek, daha önce Jandarma İç Güvenlik Birliklerinde görev

yapmış, çevre ve doğaya özel ilgi duyan ve emsalleri arasında temayüz etmiş

personel arasından seçilmektedir. Çevre Koruma Uzmanları ise üniversitelerin 4

yıllık Kimya, Biyoloji ya da Çevre Mühendisliği Fakültelerinden mezun olan ve

Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olmuş şahıslar arasından seçilerek

alınmaktadır.

Timlerde görevli personelin seçimine büyük önem verilmektedir. Personelin,

çevre konusunda bilinçli, daha önce aldığı tüm görevlerde başarılı ve çevrenin

korunması görevinin sorumluluğunu taşıyabilecek kapasitede olmasına özen

gösterilmesi de jandarmanın çevre konusundaki duyarlılığını göstermektedir.

Son yıllarda bazı tedbirsizlik ve dikkatsizliklerden dolayı çevre kirliliği ve

doğal dengenin bozulması, tüm dünyada sağlıklı yaşamı tehdit eder boyutlara

ulaşmıştır. Bunun bir sebebi de, sanayinin hızla gelişmesidir. Ülkemizde de çevrenin

daha fazla zarar görmesini engellemek, doğal hayatı korumak ve mümkün olduğu

takdirde olumsuz yönde zarar gören çevreyi eski sağlığına kavuşturmak maksadıyla;

jandarma tarafından, insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşan çevre sorunları

konusuna özel ilgi gösterilmekte ve çeşitli tedbirler alınmaktadır. Bu maksatla;

(1) Suların kirlenmesine neden olan evsel ve endüstriyel atıkların tespiti

durumunda mahallinde gerekli analizleri yapmak, gerekiyorsa mevzuatta belirlenen

yönteme uygun olarak numune almak ve mahallinde yapılan analizlerin sonuçları ile

numuneleri İl Çevre Müdürlüğüne teslim etmek,

(2) Halkı rahatsız edecek ölçüde olan gürültüyü önlemek maksadıyla; Ses

Seviyesi Ölçüm Cihazı ile Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde

gürültü kontrolü yapmak,

(3) Tehlikeli atık ve tehlikeli kimyasalların taşınması işlemlerinin ilgili

mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek,
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(4) Jandarma Çevre Koruma Timleri ulusal mevzuat ve uluslararası

sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunmasına yönelik

olarak avlanma, toplama ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı alınacak önlemler

kapsamında da şu görevleri yerine getirmektedir:

(a) Tarihi eser, av hayvanları ve benzeri kültür ve tabiat varlıklarının

kaçakçılığı suçunun işlenmesi durumunda video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer

teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.

(b) Kaçak yapılaşma, kaçak kesim ve diğer şekillerde orman alanlarının

tahrip ve talan edilmesi, orman kaçakçılığı yapılması ve diğer orman suçlarının

işlenmesi durumunda  video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve

malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.

(c) Orman yangını çıkması muhtemel yerleri tespit etmek, buralarda

alınacak önleyici tedbirleri belirlemek, orman yangını çıkması durumunda yangın

nedenlerini araştırmak, yangın tespit kiti, video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer

teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak durumu tespit etmek.

(d) Devlet malı niteliğindeki korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür

ve tabiat varlıklarının yıkılması, bozulması, zarara uğratılması, izinsiz yurt dışına

çıkartılması, alınıp satılması ve taşınması durumunda video kamera, fotoğraf

makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek

(e) Sit alanları ve orman alanlarında yapılan veya yapılmakta olan yapıları

kontrol etmek, kaçak yapıların tespiti durumunda video kamera, fotoğraf makinesi ve

diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek

(f) Jandarma sorumluluk alanında, belediyelere, hazineye, özel idarelere,

katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu

altında bulunan yerlerdeki kaçak yapılaşmanın tespiti durumunda video kamera,
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fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit

etmek.

(g) Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı

hareketleri kontrol etmek, mevzuata aykırı durumlarda video kamera, fotoğraf

makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.

(h) Su Ürünleri Kanununa aykırı hareketleri kontrol etmek, mevzuata aykırı

durumlarda video kamera, fotoğraf makinesi ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri

kullanarak suçları ve durumu tespit etmek.

2.3.8.1. Ağaçlandırma Faaliyetleri ve Erozyon ile Mücadele

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal hayatın korunması ve erozyonla

mücadele her geçen gün önemini artırmaktadır. Ekolojik dengenin bozulmasının en

önemli nedeni; erozyon, çevre kirliliği ve ormanların yok edilmesidir, insanın doğaya

müdahalesi temeline dayanan bir dizi yapay etken, erozyonu bir afet niteliğine

dönüştürmektedir.

Türkiye kara yüzeyinin %90'ında çeşitli şiddetlerde erozyon meydana

gelmektedir. Her yıl tarım alanlarından 500 milyon ton, tüm ülke yüzeyinden 1,4

milyar ton verimli üst toprak erozyonla kaybedilmektedir. Kaybedilen bu topraklar,

25 cm. kalınlığında yaklaşık 400 bin hektar genişliğinde bir araziye eşdeğerdir.

Orman olan yerde erozyon olmaz, erozyon olan yerde de ormandan söz etmek

mümkün değildir.

"Vatan Toprağı Kutsaldır Kaderine Terk Edilemez" esasından hareketle;

Türkiye yüzölçümünün % 92'sinden ve orman alanlarının tamamına yakınından

sorumlu olan Jandarmaya da erozyonla mücadele ve doğal hayatın korunmasında çok

büyük görevler düşmektedir. Bu maksatla; öncelikle Jandarma personelinin doğal

hayatın korunması ve erozyonla mücadele konusunda eğitilmesi maksadıyla; TEMA
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Vakfı'nın TSK personeline verdiği eğitici seminerlerine katılarak eğitici olan

personelinden, doğal hayatı koruma konusunda uzman diğer kişilerden yararlanmak

suretiyle personelin yetişmesi hedeflenmiş olup böylelikle erozyonla mücadele

konusunda etkili personelle öncü mücadelede rol alınması sağlanmıştır.

Ağaçlandırma projesi kapsamında, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş

birliği içerisinde her Jandarma personeli başına (2) fidan olacak şekilde öncelikle

birlik arazisine, bunun mümkün olmaması durumunda uygun olan en yakın kamu

arazisine o bölgenin iklim koşullarına uygun, tercihen meyve fidanı dikilmesi

çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığınca Eylül 2002 ayından itibaren

başlanılmıştır.

Yurt genelindeki her ilde asgari beş belde veya köyün bölge halkı ile işbirliği

yapılarak ağaçlandırılması faaliyetine başlanılmıştır. Ağaçlandırılacak arazilere;

özellikle ceviz, badem, zeytin, elma, armut, kiraz, vişne v.b. meyve ağaçları ile

ıhlamur, mahlep gibi ekonomik değeri de olan ve halkımızın hayat standardının

yükseltilmesine katkı sağlayacak türdeki fidanların dikilmesine özen gösterilmiştir.

Bu kapsamda 01 Aralık 2009 tarihi itibariyle toplam 16.726.900 adet fidan dikimi

gerçekleştirilmiştir

Yurdumuz için büyük önem arz eden ve rüzgar erozyonuna en çok maruz

kalarak çölleşmenin hızla yayıldığı Konya ili, Karapınar ilçesindeki Meke Gölü ve

çevresine toplam 365.000 adet fidanın dikimi gerçekleştirilmiştir. Ankara İl

Jandarma Komutanlığınca; Ankara-Polatlı-Duatepe’ye 22.800 adet muhtelif fidan

dikilmiştir. Afyon İl Jandarma Komutanlığınca; Afyon ili, Emirdağ ilçesi, Gömü

beldesinde Atatürk’ün İzcileri gruplarının da (Her bireyin en az 5’er fidan dikmesi

suretiyle) katılımıyla 5.479 fidan dikilmiştir. Adana, Ankara, Aydın, Batman, Bursa,

Diyarbakır, Erzurum, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Tokat ve

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıklarına birer adet olmak üzere toplam (14) adet

sera kurularak dikilmesi planlanan fidanların yetiştirilmesi sağlanmıştır

(www.jandarma.gov.tr/2011).
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

TOPLUMSAL GELİŞİME DESTEK FAALİYETLERİNİN

VATANDAŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR

ARAŞTIRMA

Çalışmanın birinci bölümünde sosyal sorumluluğun kavramsal çerçevesi, ikinci

bölümde ise jandarmanın halkla ilişkileri ve toplumsal gelişime destek faaliyetleri ele

alınmıştı. Bu bölümde ise,  TGDF’nin halk tarafından beğenilip beğenilmediği, halk

üzerinde nasıl bir etki oluşturduğuna yönelik bir alan araştırması yapılmıştır. Ayrıca

çalışmanın hipotezleri de yapılan bu araştırmayla test edilmektedir. Aşağıda yapılan

bu alan araştırmasına ayrıntılı bir şekilde yer verilmektedir.

3.1. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

Araştırmanın metodolojisi aşağıda altı ana başlık halinde sunulmuştur.

3.1.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı; J.Gn. K.lığı tarafından, güvenlik hizmetlerini yürüttüğü

görev alanındaki vatandaşlar ile kurumu arasında iyi niyet geliştirmek amacıyla

uygulamaya konulan TGDF faaliyetlerinin, belirtilen amaca ulaşılmada ne kadar

etkili olduğu, uygulamaya konulan projelerden hangilerinin diğerlerine göre daha

etkili olduğu, başarı ile uygulanan projelerden elde edilen faydaların uygulanış

tarihinden bugüne kadar ki etkisinin hala devam edip etmediğini görmek ve sosyal

sorumluluk projelerinin kamu kurumlarında uygulandığı takdirde hedef kitle ile

oluşturulacak işbirliği ve sorumluluk paylaşımının doğuracağı olumlu tutum

değişikliklerini ölçmektir.

3.1.2. Araştırmanın Önemi

Modern güvenlik hizmetlerinin üretildiği ülkelerin güvenliğinden sorumlu

polis ve jandarma teşkilatları tarafından vatandaşları ile işbirliği geliştirme ve

sorumluluk paylaşımı gözetilerek yürütülen çeşitli faaliyetlerin temelinde halkın

maksimum desteğini alarak sağlamakla sorumlu oldukları güvenlik ortamının
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personel, araç ve gereçler açısından olabildiğince tasarruf sağlayarak güvenlik

hizmetleri maliyetlerini minimize etmek gelmektedir. Bilgi çağında yaşanan bilişim

araçlarındaki teknolojik gelişmeler beraberinde yeni suç profillerini de ortaya

çıkarmıştır. Klasik yöntemlerle bu durumla baş edebilmek imkansızlaşmış, halkın

vereceği güven ve desteğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaya

başlanmıştır. Güvenliğin elbirliği ile çok daha kolay sağlanabilirliğine olan inanç

pekişmiştir.

Jandarmanın, halk desteği olmadan tek başına bütün suçların önüne geçmesi

neredeyse imkânsız bir durum olup, suç ve suçlularla mücadelede jandarmanın

başarılı olabilmesi için halkın desteğini alması şarttır. Jandarmanın başarılarında,

halkın jandarma ile işbirliği yapmaya hazır olmasının önemli payı vardır. Bu da

yakın zamanda J.Gn.K.lığınca  başlatılmış olan “Toplumsal Gelişime Destek ”

uygulamalarının ne kadar gerekli ve ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir. Bu

kapsamda değerlendirildiğinde bu çalışma jandarma teşkilatı çalışanları için kendileri

ile kamuoyu arasında iyi niyet geliştirme çabalarına rehber olacaktır.

3.1.3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları

Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri, Jandarma Teşkilatı tarafından 1990’lı

yıllarda Güneydoğu Anadolu illerinde başlatılmış ve başarılı sonuçlar alınması

neticesinde 2000’li yıllarda tüm Türkiye’de uygulanmıştır. 2003-2007 yılları

arasında toplam 30 köyde yapılan bu faaliyetler jandarmanın halkla ilişkilerinde

büyük öneme sahiptir.

Araştırmada, TGDF’nin vatandaşlar üzerindeki etkilerini ve bu uygulamaların

jandarmanın halkla ilişkilerine katkılarını ölçebilmek maksadıyla, örnek köy

kapsamında faaliyetlerin yapıldığı Bilecik iline bağlı ve Gölpazarı / Üyük ve Bursa

iline bağlı Merkez / Selçukgazi köylerindeki vatandaşlara bir anket uygulanmıştır.

Araştırma için bu köylerin seçilmesinin sebebi; TGDF’nin icra edildiği tüm

köylerde çalışma yapmanın zaman ve maliyet açısından büyük sorunlar doğuracağı
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göz önüne alınarak çalışma araştırmacının ikamet ettiği ile yakın bulunan bu iki

köyde gerçekleştirilmiştir.  İki köy seçilmesinin sebebi ise, tek köyde örneklem için

yeterli sayının bulunmamasıdır. Jandarmanın örnek köy faaliyetlerini yürüttüğü diğer

köyler tabloda görülmektedir.

Tablo-3:  Ülke Genelinde Örnek Köy Projesinin Yürütüldüğü Köyler
(2003-2004)

S.
N.

İli İlçesi Köy Adı Nüfus Başlama Tarihi Bitiş Tarihi

1 Adana Seyhan Yolgeçen 501 01 Ekim 2003 20 Nisan 2004
2 Ankara Sincan Akçaören 220 01 Ekim 2003 30 Aralık 2003
3 Ankara Beypazarı Saray 424 31 Ekim 2003 13 Haziran2004
4 Ankara Güdül Avşar 185 01 Ekim 2003 15 Mart 2004
5 Aydın Merkez Kızılca 1100 01 Ekim 2003 28 Mayıs 2004
6 Balıkesir Merkez Akçakaya 1500 15 Ekim 2003 25 Mayıs 2004
7 Batman Hasankeyf Üçyol 410 01 Ekim 2003 14 Haziran 2004
8 Bilecik Gölpazarı Üyük 288 23 Eylül 2003 30 Haziran 2004
9 Bingöl Merkez Kardeşler 285 01 Ekim 2003 01 Haziran 2004
10 Bursa Merkez Selçukgazi 769 29 Eylül 2003 26 Mayıs 2004
11 Denizli Tavas Kayaca 450 20 Ekim 2003 20 Ekim 2004
12 Diyarbakır Merkez Batıkarakoç 450 01 Ekim 2003 10 Mayıs 2004
13 Elazığ Merkez Altınkuşak 728 01 Ekim 2003 20 Haziran 2004
14 Erzurum Ilıca Çiğdemli 630 11 Eylül 2003 09 Temmuz 2004
15 Giresun Merkez Boztekke 1124 15 Eylül 2003 10 Haziran2004
16 İzmir Torbalı Yeniköy 1886 07 Ekim 2003 01 Aralık2004
17 İzmir Yenifoça Yeniköy 273 01 Ekim 2003 09 Temmuz 2004
18 Kayseri Talas Çatakdere 757 15 Ekim 2003 16 Haziran 2004
19 Kocaeli Merkez Sepetçi 980 01 Kasım 2003 23 Temmuz 2004
20 Konya Altınekin Sarnıç 721 06 Ekim 2003 21Haziran 2004
21 Manisa Kırkağaç Gebeler 640 15 Eylül 2003 09 Temmuz 2004
22 Manisa Merkez Bağyolu 645 31 Ekim 2003 01 Haziran 2004
23 Muğla Merkez Akçaova 2041 01 Kasım 2003 28 Mayıs 2004
24 Muş Merkez Tandoğan 1555 01 Ekim 2003 14 Haziran 2004
25 Sivas Merkez Kızılca 776 01 Eylül 2003 04 Haziran 2004
26 Şanlıurfa Merkez Hancağız 850 01 Ekim 2003 14 Mayıs 2004
27 Uşak Ulubey Kıranköy 958 01 Kasım 2003 01 Haziran 2004
28 Zonguldak Devrek Gürbüzler 1394 15 Eylül 2003 09 Haziran 2004

3.1.4. Araştırmanın Yapıldığı Köyler Hakkında Genel Bilgiler

Araştırma Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı olan Üyük köyü ve Bursa’nın

Osmangazi ilçesine bağlı olan Selçukgazi köyü olmak üzere iki ayrı köyde

yapılmıştır.



137

3.1.4.1. Gölpazarı / Üyük Köyü

Üyük, adını köyün hemen yanındaki höyükten almıştır ve eski adı da Höyük

Köyü’dür. Sakarya Nehri’nin hemen kenarında Osmaneli ilçesi sınırında bulunan ve

iklimi daha çok Osmaneli iklimine benzeyen köyün toprakları son derece verimli

olup yılda üç ürün alınabilecek durumdadır.

Üyük köyü, Gölpazarı ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 22 km uzaklıkta, Bilecik

şehir merkezine ise 30 km mesafede olup, Eskişehir Devlet Karayoluna 10 km

güneyinde bir yerde bulunmaktadır.

Köyün toplam nüfusu 285 kişidir. Bunların %95’i okuryazar durumdadır. Hane

sayısı ise 72’dir. Köy halkı genellikle çiftçilikle uğraşmaktadır. Bu yüzden işsiz

sayılabilecek kimse yoktur. Köy nüfusuna kayıtlı olmayıp ta, köyde ikamet eden bazı

vatandaşlar mevcuttur. Bunlar civardaki fabrikalarda çalışmaktadırlar. Ayrıca köyde

son dönemde hayvancılığa yönelme de başlamıştır.

Kamu görevlisi olarak köyde sadece muhtar ve köy imamı bulunmaktadır.

Okul olmadığından dolayı, öğretmen de mevcut değil. Öğrenciler taşımalı sistemle

Gölpazarı ilçesine gitmektedirler. Küçük bir sağlık ocağı olmasına rağmen hizmet

vermemektedir.

Köy arazisi ova görünümündedir. Göl ve akarsu bulunmamaktadır. Köy, bitki

örtüsü yönünden fakir sayılabilir. Fakat köyde Kavun, karpuz, ayçiçeği, arpa buğday,

biber ve domates gibi ürünler yetiştirilebilmektedir. Vatandaş yetiştirdiği ekini

genellikle traktörle Gölpazarı ve Bilecik’e götürüp satmaktadır.

Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri kapsamında yapılan uygulamalar

sayesinde, köyün görünümü modern bir yapıya kavuşmuş. Özellikle eski ve harabe

şekline gelmiş yapıların temizlenmesiyle, köyün sokakları genişlemiş ve yeşil

alanları artmıştır.
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3.1.4.1.1. Üyük Köyünde TGDF Kapsamında Yapılan Uygulamalar

Gölpazarı ilçesinin Üyük köyünde jandarma tarafından TGDF kapsamında

yapılan çalışmalar, 23 Eylül 2003 tarihinde başlamış, 30 Haziran 2004 tarihinde

devletin sivil ve askeri kesiminden üst düzey temsilcilerinin katılımıyla açılış töreni

icra edilerek sona ermiştir.

Uygulamalara başlamadan önce, çalışmalara kısmen katılacak veya destek

verecek olan diğer kurum temsilcileri ve köyden bazı vatandaşların katılımıyla köy

gelişim planı hazırlanarak, sorunlar tespit edilmiş ve bu plana göre malzeme ve

işçilik ihtiyaçları belirlenmiştir.

Yapılan çalışmalar aşağıda sıralanmıştır;

(1) Köy meydanının bakım ve onarımından sonra, önündeki Ulu Önder

Atatürk’ün büstü yenilenmiştir.

(2) Köyün su sorununun giderilmesi için köye yaklaşık 2 km uzaklıktaki Ova

Kuyusu mevkiinden 96 m sondaj yapılarak su çekilmiş ve döşenen borularla köye

ulaştırılmıştır.

(3) Köyde yaşayan vatandaşların sağlık sorunlarının tespit ve çözümü için sağlık

ocağı inşa edilmiş ve belirli aralıklarla Vezirhan Sağlık Ocağın’dan doktorların

gelmesi sağlanmıştır.

(4) Köyde atık su ve kanalizasyon sistemi yenilenerek 550 m beton boru

döşenmiştir.

(5) Köy mezarlığı çevresine 380 m. ihata duvarı çekilerek düzenlemesi yapılıp,

mezarlıktaki otlar ilaçlanmış ve mezarlığın yeşillendirilmesi sağlanmıştır.

(6) Onarım ihtiyacı olan binalara, her türlü malzemesi verilmek suretiyle

tadilatı yaptırılmıştır.
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(7) Terk edilmiş ve harabe durumundaki binalar yıkılarak, yerlerine 1 adet

çocuk parkı 1 adet futbol sahası yaptırılmış ve yeşil alanlar oluşturulmuştur.

(8) Köyün içi ana yollara 3000 m parke taşı döşenmiş, yol üstündeki gerekli

görülen yerlere perde beton dökülmüş ve tüm yollar ışıklandırılmıştır.

(9) Köy girişinde kullanılmayan bir mekan bakım ve onarımı yapılarak

cenazelerin yıkanabileceği bir mekana dönüştürülmüştür.

(10) Köy içerisinde değişik yerlere toplam 15 adet çöp konteynırı konularak,

çevre kirliliği önlenmiştir,

(11)  Köyün yolları genişletilerek, asfaltlandırılmış ve 15 adet ışıklandırma

direği yapılmıştır.

Köyde yukarıda sayılan ve genellikle inşaat işlerini kapsayan çalışmalar

haricinde, bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları, çeşitli kurslar vb. uygulamalar

da icra edilmiştir. Bunlar da aşağıda sıralanmıştır;

(1) Gölpazarı İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak ve tüm köy halkının

katılımıyla;

(a) Çevre ve doğal hayatın korunması, meyve fidanı dikme, budama ve

ilaçlama konusunda bilinçlendirme,

(b) Tarım ve seracılık konusunda bilinçlendirme çalışmaları uygulanmıştır.

(2) Vezirhan Sağlık Ocağı ile koordineli olarak;

(a) İlk yardım,

(b) Temizlik ve hijyen

(c) Sigaranın zararları konularında bilinçlendirme faaliyetleri icra edilmiştir.

(3) Halk Eğitim Merkezi ile koordineli olarak
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(a) Köydeki bayanlar için dikiş-nakış kursu açılarak el becerilerinin

geliştirilmesi sağlanmış,

(b) Okuma-yazma bilmeyenler için okuma-yazma kursu açılmıştır.

Tüm bunların haricinde; köyde maddi imkanları yetersiz olan aileler imkanlar

ölçüsünde desteklenmiş, Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında bilinçlendirme

toplantıları yapılmış ve trafik konusunda bilgi yarışması gibi etkinlikler de

gerçekleştirilmiştir (Gölpazarı J.K.lığı Köy Bilgi Dosyası, 2010).

3.1.4.2. Bursa Merkez / Selçukgazi Köyü

Selçukgazi Köyü, Bursa'nın Osmangazi ilçesinin köylerinden biridir ve

yaklaşık 750 yıllık bir tarihe sahiptir. İsmini, köyün ilk sakinlerinden olan Selçuk

Dede' den almaktadır. Selçuk Dede'nin yatırı köyün piknik alanında bulunmaktadır.

Efsaneye göre Selçuk Dede köyü düşman işgalinden kurtarmış ve gazilik unvanı

almıştır. Köyün adının da buradan geldiği söylenmektedir.

Önceleri Bursa Merkez ilçeye, günümüzde ise Osmangazi ilçesine bağlı olan

Selçukgazi köyü, belediye hizmetlerini de yine Osmangazi Belediyesi'nden

almaktadır. Bursa'nın merkezine yaklaşık ve Osmangazi ilçesine 20 km, Bursa-Yalova

yoluna ise 3 km uzaklıkta olup, tepelik havadar bir noktada kurulmuştur. Köy

yaklaşık 150 hane büyüklüğünde ve 769 nüfusa sahiptir. 2004 yılında, 32 yıldır hiçbir

asayiş olayı yaşanmadığı için Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından örnek köy

seçilmiştir.

Selçukgazi Köyü tipik Marmara İkimi etkisi altındadır. Köyün geçim kaynağı

tamamen tarım olup, ağırlıklı olarak şeftali, incir ve zeytin yetiştirilmektedir. Köyün

tarım imkanları, iklimi ve verimli toprakları ile oldukça geniştir. Akdeniz iklimine

ihtiyaç duyan narenciye ürünleri dışındaki tüm ürünler köyümüzde yetişebilmektedir.

Köyde hayvancılık yok denecek azdır. Köyde tarım oldukça modern araç- gereçle

yapılmakta, genellikle 4 tekerlekten çekişli traktörler, turbo atomizörler ve özel çapa

makineleri kullanılmaktadır.
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Köyde kamu görevlisi olarak muhtar, köy ebesi, imam ve bekçi bulunmaktadır.

Halkın büyük bir bölümü yaşlı ve emekli kesimden oluşmaktadır. Bu vatandaşlar

geçimlerini emekli maaşlarından ve Bursa’da çalışan çocuklarının yardımı ile

sağlamaktadırlar.

Üyük Köyü’nde olduğu gibi, Selçukgazi Köyü de TGDF kapsamında yapılan

çalışmalardan dolayı modern bir görünüme kavuşmuş ve köyün adeta çehresi

değişmiştir.

3.1.4.2.1. Selçukgazi Köyünde TGDF Kapsamında Yapılan
Uygulamalar

Bursa Merkez İlçesi’nin Selçukgazi Köyü’nde jandarma tarafından TGDF

kapsamında yapılan uygulamalar, 29 Eylül 2003 tarihinde başlamış, 26 Mayıs 2004

tarihinde bitirilmiştir. 13 Haziran 2004’te vali, tümen ve alay komutanları ve birçok

asker ve sivilin katılımı ile kapanış töreni yapılmıştır.

Diğer örnek köylerde olduğu gibi, faaliyetlere başlamadan önce uygulanan

prosedür burada da uygulanmıştır. Yani çalışmalara kısmen katılacak veya destek

verecek olan diğer kurum temsilcileri ve köyden bazı vatandaşların katılımıyla köy

gelişim planı hazırlanarak sorunlar tespit edilmiş ve bu plana göre malzeme ve işçilik

ihtiyaçları belirlenmiştir.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli ve vatandaşların da katılımıyla

başlayan ve Mayıs 2004’de bitirilen çalışmalar, büyük oranda Üyük’te yapılanlarla

benzerlik arz etmektedir. Bu çalışmalar aşağıda sıralanmıştır;

(1) Köy konağının bakım ve onarımından sonra, önüne Ulu Önder Atatürk’ün

büstü yapılmıştır.

(2) Çevre ve görüntü kirliliğine yol açan 35 terk edilmiş harabe bina yıkılarak 5

ayda enkazı temizlenmiştir.
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(3) Görüntü kirliliği yaratan 270 adet evin saç çatısı kiremit rengine boyanmış,

(4) Köyde yaşayan vatandaşların sağlık sorunlarının tespit ve çözümü için sağlık

evi inşa edilerek, sağlık hizmeti verilmiştir.

(5) Köyde çevre ve görüntü kirliliği oluşturarak insan sağlığını tehdit eden katı

atıkların atılması için, köyün içine 25 adet çöp bidonları konulmuştur.

(6) Onarım ihtiyacı olan 150 binada tadilat yapılmış, 12 evin dış cephe sıvası

tamamlanarak, çevre düzenlemesi yetersiz olan yerlere de 2000 metre çit çekilmiştir.

(7) Terk edilmiş ve harabe durumundaki binalar yıkılarak, yerine 1 adet çocuk

parkı ve 3 adet yeşil alan inşa edilmiştir.

(8) Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında, köy çıkışına 300 adet fıstık çamı

fidanı dikilerek bir park yapılmıştır.

(9) Köy içerisinde cadde ve sokaklar isimlendirilerek yeniden düzenlenmiş ve

yön levhaları yerleştirilmiştir.

(10) Selçukgazi Köyü İlköğretim Okulu’nun içi ve dışı onarılarak

yenilenmiştir.

(11) 4 km’lik köy yolu asfaltlanmıştır.

(12) Köy camisi, köy mescidi, imam lojmanı, köy konağı ve köy eğitim

merkezinin dış cephe boyası yapılmıştır.

(13) Köy meydanı ve caddelerine 4000 m2 kilit taşı döşenerek, ana cadde ve

bahçe kenarlarına 3650 m2 taş duvar örülmüştür.

(14) Köy merkezi ile bağlantısı bulunmayan 24 hane için toplam 450 m yol
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açılmıştır.

(15) Köy girişinde bulunan çocuk parkı ve piknik alanı yapılmıştır.

(16) Köy kanalizasyon sistemi yenileme çalışması yapılmıştır.

(17) Köye 3 yeni çeşme yapılmış, eski olan çeşmelerde onarılmıştır.

(18) Bir adet minibüs durağı yaptırılarak köy meydanına yerleştirilmiştir.

Üyük köyünde olduğu gibi Selçukgazi köyünde de, yukarıda sayılan ve

genellikle inşaat işlerini kapsayan çalışmalar haricinde, çeşitli birimlerle koordineli

olarak bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları, kurslar vb. uygulamalar icra

edilmiştir. Bunlar;

(1) Atatürkçülük ve Atatürkçü Düşünce Sistemi semineri,

(2) El sanatları kursu,

(3) Nakışlı çorap ve kazak örme kursu,

(4) Çevrenin ve doğal hayatın korunması konusunda bilgilendirme,

(5) Okuma-Yazma kursu

(6) Genel sağlık ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirme faaliyetleri

yürütülmüştür.

Köyde bulunan sağlık evine halen her hafta Merkez İlçe’nden bir doktor gelerek,

ihtiyacı olanları muayene etmekte ve gerekirse ilaç yazmaktadır (Osmangazi J.K.lığı

Köy Bilgi Dosyası, 2010).

Yapılan faaliyetlere bakıldığında, hem projenin Jandarma Genel Komutanlığı

tarafından tek merkezden yürütülmesi hem de Anadolu köylerinin sorunlarının

birbirine benzer olması sebebiyle yapılan işler benzerlik göstermektedir. Altyapının

yetersizliği, çevrenin kirliliği ve düzensizliği, eski ve yıkık yapıların çokluğu vb.

sorunlar köylerimizin içinde bulunduğu ortak sorunlardır.

Bundan sonra yapılacak benzer çalışmalarda, uygulamaların yapılmadığı bir
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köydeki vatandaşların bu faaliyetlere bakışını öğrenmek için de anket uygulanabilir.

Veya uygulamaların yapılacağı bir köyde, vatandaşlar üzerindeki etkileri ve

jandarmanın halkla ilişkilerine katkılarını görmek için çalışmaların hem öncesinde

hem de sonrasında buna benzer bir anket uygulanarak sonuçları karşılaştırılabilir.

Bu çalışmada, sadece jandarmanın yaptığı TGDF ele alınmış, diğer kuvvetler

tarafından icra edilen benzer uygulamalara kapsam genişliğinden ve zaman

sınırlamasından dolayı değinilmemiştir.

3.1.5. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmanın ilk aşaması olarak hazırlanan anket formu, TGDF’nin icra

edildiği Gölpazarı / Üyük ve Bursa / Selçukgazi köylerinde yaşayan ve anketi

cevaplayabilecek eğitim seviyesindeki tüm vatandaşlara uygulanmıştır. Üyük

Köyünde 127 ve Selçukgazi Köyünde 187 olmak üzere toplam 314 kişiye anket

uygulanmıştır.

Hazırlanan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde

katılımcıların yaşının, cinsiyetinin, medeni durumunun, eğitim seviyesinin, yaptıkları

işin, aylık gelirlerinin ve köyde ikamet süresinin araştırıldığı demografik sorular

sorulmuştur.

İkinci bölümde, TGDF’nin vatandaşlar üzerindeki çevresel, sosyolojik ve

psikolojik etkilerini ölçen 24 farklı soru sorulmuştur. Bu bölümde sorulan soruları,

katılımcıların beş noktalı Likert Ölçeği ile (Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum,

Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum) yanıtlamaları istenmiştir.

Seçeneklere olumsuz yanıtlardan başlayarak olumlu yanıtlara doğru 1’den başlayarak

5’e kadar puanlar verilmiştir. (Kesinlikle Katılmıyorum 1, Katılmıyorum 2,

Kararsızım 3, Katılıyorum 4, Kesinlikle Katılıyorum 5). Elde edilen veriler SPSS

(Statistical Programme for Social Sciences) yazılımı yardımıyla değerlendirilmiştir.

Analiz bulguları, her soru için ayrı ayrı açıklanmıştır.
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Üçüncü bölümde ise, vatandaşların en çok tercih ettikleri veya etmedikleri

faaliyetlerin ve varsa bunların haricinde ilave etmek istedikleri hususların

araştırıldığı iki adet açık uçlu soru sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevaplar

incelenerek yorumlanmıştır.

3.1.6. Araştırma Hipotezleri

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevresel etkileri ile

ilgili hipotezler

H1: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerinde

ki çevresel etkileri, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

H2: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevresel

etkileri, yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.

H3: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevresel

etkileri, kişinin eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir.

H4: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevresel

etkileri, kişinin mesleğine göre farklılık göstermektedir.

H5: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevresel

etkileri, kişinin köylerdeki ikamet süresine göre farklılık göstermektedir.

H6: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevresel

etkileri, kişinin gelir durumuna göre farklılık göstermektedir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri ile

ilgili hipotezler

H7: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri,
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cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

H8: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri,

yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.

H9: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri,

kişinin eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir.

H10: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri,

kişinin mesleğine göre farklılık göstermektedir.

H11: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri,

kişinin köylerdeki ikamet süresine göre farklılık göstermektedir.

H12: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri,

kişinin gelir durumuna göre farklılık göstermektedir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik etkileri

ile ilgili hipotezler

H13: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkileri, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

H14: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkileri, yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.

H15: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkileri, kişinin eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir.

H16: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkileri, kişinin mesleğine göre farklılık göstermektedir.
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H17: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkileri, kişinin köylerdeki ikamet süresine göre farklılık göstermektedir.

H18: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkileri, kişinin gelir durumuna göre farklılık göstermektedir.

3.2. ARAŞTIRMA BULGULARI

3.2.1. Ankete Katılanların Demografik Özellikleri

Anketi toplam 314 katılımcı yanıtlamıştır. Katılımcıların cinsiyet dağılımı

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo- 4: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı

Sıklık Yüzde Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Erkek 217 69,1 69,1 69,1
Kadın 97 30,9 30,9 100,0

Toplam 314 100,0 100,0

Tablo- 4’ten de görülebildiği gibi, ankete katılan 314 katılımcının %69,1’i erkek,

%30,9’u ise kadındır.

Katılımcıların yaş dağılımı, Tablo- 5’te yer almaktadır.

Tablo- 5: Katılımcıların Yaş Dağılımı

Sıklık Yüzde Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

20 yaş altı 36 11,5 11,5 11,5
21-25 54 17,2 17,2 28,7
26-30 24 7,6 7,6 36,3
31-35 29 9,2 9,2 45,5
36-40 33 10,5 10,5 56,1

40 üzeri 138 43,9 43,9 100,0
Toplam 314 100,0 100,0
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Tablo- 5’ten de görülebileceği gibi, katılımcıların büyük bir çoğunluğu, 40 yaş ve

üzeri grupta yer almaktadır. Bu araştırmada, yaşın çevresel, sosyal ve psikolojik

faktörler üzerindeki etkileri araştırılırken, tüm bu yaş grupları arasındaki farklara

bakmak, bilimsel olarak çok fazla anlamlı sonuç vermeyebilir. Buna karşılık, yaşın

etkilerini görmek açısından, 30 yaş ve altı kitle ile 30 yaş üzeri kitleleri

karşılaştırmak, daha doğru bir kıyas imkanı sunacaktır. Gerçekten de, genç olarak

tabir edilebilecek 30 yaş ve altı kesim ile orta yaşlı olarak tabir edilebilecek 30 yaş

üzeri kesim arasında bir fark olup olmadığını görmek, yaşın etkilerini anlamak

açısından yeterli görülmüştür. Bu kabul ile, katılımcıların yaş dağılımları, Tablo-

6’da görülmektedir.

Tablo- 6: Katılımcıların Yaş Dağılımı (2)

Sıklık Yüzde Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

30 ve altı 114 36,3 36,3 36,3
30 üzeri 200 63,7 63,7 100,0
Toplam 314 100,0 100,0

Katılımcıların %36,3’ü 30 yaş ve altı, %63,7’si ise 30 yaş üzeridir. Büyük kısmı 30

yaş üzeri olan katılımcılar, köylerin nüfusunu da yansıtmaktadır: Gençler, okumak ya

da iş bulmak ümidiyle büyük şehirlere göçmekte ve köylerde çoğunlukla yaşlılar

kalmaktadır.

Katılımcıların meslek durumlarına ilişkin tablo, aşağıda yer almaktadır.

Tablo- 7: Katılımcıların Meslek Dağılımı

Sıklık Yüzde Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Çiftçi 158 50,3 50,3 50,3
Memur 34 10,8 10,8 61,1

Ev Hanımı 44 14,0 14,0 75,2
Öğrenci 78 24,8 24,8 100,0
Toplam 314 100,0 100,0
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Her iki köyde de en önemli geçim kaynağı tarım olduğundan, yapılan iş

incelendiğinde büyük çoğunluğun çiftçi (%50,3) olduğu görülmektedir.

Katılımcıların %24,8’i öğrenci, %14,0’ı ev hanımı ve % 10,8’i de memurdur.

Öğrenci sayısının fazla olması köylerin eğitim seviyesinin gittikçe yükseleceğinin bir

göstergesidir. Anket seçeneklerinde yer almasına rağmen, hiçbir katılımcı serbest

meslek, emekli ya da diğer seçeneğini işaretlememiştir. Bu bakımdan, ya köylerde bu

işlerle uğraşan kimsenin olmadığı çıkarımı yapılabilir, ya da örneklemin seçiminde

bu kişilerin yer almadığı eleştirisi yapılabilir. Özellikle emekli kimsenin olmaması,

araştırmanın eksiklerinden sayılabilse de; köylerde emeklilik çağına gelmiş olan

kişilerin halen tarımla uğraştıkları ve kendilerini emekliden ziyade çiftçi olarak

tanımladıkları unutulmamalıdır.

Katılımcıların hane halkı gelirlerini gösteren tablo, aşağıda yer almaktadır.

Tablo- 8: Katılımcıların Hane Halkı Gelir Dağılımı

Sıklık Yüzde Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

301-500 TL 154 49,0 49,0 49,0
501-1000 TL 84 26,8 26,8 75,8
1001-1500 TL 71 22,6 22,6 98,4
1501-2000 TL 5 1,6 1,6 100,0

Total 314 100,0 100,0

Tablo- 8’de de görülebildiği gibi, katılımcıların % 49’u 301-500 TL hane halkı

gelirine sahiptir. Bu, köylerdeki gelir durumunun ne kadar düşük olduğunu gösteren

bir bilgi olarak da yorumlanabilecektir. Kendi başlarına geçimlerini sağlayamayan

vatandaşlar, dışarıda çalışan çocuk veya yakın akrabalarından yardım aldıklarını

belirtmişlerdir. 1500 TL ve üzeri gelire sahip sadece 5 katılımcı bulunmaktadır.

Katılımcıların eğitim seviyelerine ilişkin tablo, aşağıda yer almaktadır.

Tablo- 9: Katılımcıların Eğitim Seviyesi Dağılımları
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Sıklık Yüzde Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Okur Yazar Değil 13 4,1 4,1 4,1
İlköğretim 186 59,2 59,2 63,4

Lise 73 23,2 23,2 86,6
Üniversite 42 13,4 13,4 100,0

Toplam 314 100,0 100,0

Tablo- 9’den de görülebildiği gibi, katılımcıların %59’unu oluşturan büyük

kısmı ilköğretim mezunudur. 73 katılımcının lise, 42 katılımcının ise üniversite

mezunu olduğu örneklemde 13 katılımcı ise okuryazar değildir ve anketi bir

başkasının yardımı ile cevaplayabilmişlerdir. Ancak okuryazar oranının yüksek

olması da (%95,9) dikkat çekmektedir. Büyük çoğunluğun (%59,2) ilkokulu

bitirdikten sonra çiftçiliğe başlamış olması yapılan gözlemlerde görülmüştür. Her iki

ilde de üniversite bulunması üniversite mezunu oranının da (%13,4) görece yüksek

olmasını sağlamıştır, öğrenci sayısının fazla olması da bu oranının ileriki yıllarda

artacağının göstergesidir.

Katılımcıların köylerdeki ikamet sürelerini gösteren tablo, aşağıda yer almaktadır.

Tablo- 10: Katılımcıların Köylerde İkamet Süresi Dağılımı

Sıklık Yüzde Geçerli
Yüzde

Kümülatif
Yüzde

11-15 yıl 17 5,4 5,4 5,4
16-21 yıl 43 13,7 13,7 19,1

21 yıl ve üzeri 254 80,9 80,9 100,0
Toplam 314 100,0 100,0

Tablo- 10’dan da görülebildiği gibi, katılımcıların %81’lik kısmına karşılık

gelen 254 kişi, köylerde 21 yıldan fazla bir süredir ikamet etmektedir. 43 katılımcı

16-21 yıl ve 17 katılımcı da 11-15 yıldır köylerde ikamet etmektedirler. Ankete 10

yıl ve altında köylerde ikamet eden hiçbir kimsenin katılmamış olması, köylerin

durumu ya da örneklemin eksikliği olarak yorumlanabilecektir.
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3.2.2. Katılanların Beklentileri

Araştırmada vatandaşlara, bu çalışmanın tekrarlaması durumunda başka ne gibi

çalışmalar yapılmasını istedikleri ve hangi çalışmaların yeniden yapılmasını

istedikleri sorulmuştur. Bu soruların sorulmasındaki amaç hangi çalışmalardan

memnun kaldıklarını ve başka ne gibi çalışmalar yapılabileceğini anlamaktır.

Açık uçlu sorulara verilen cevaplar incelendiğinde halkın genel olarak inşaat

çalışmalarından memnun kaldığı, bu çalışmaların köyün geneline yayılmasını

istedikleri görülmektedir. Asfalt çalışmasının tekrarlanması, fidan dikiminin

yaygınlaşması, ilaçlama faaliyetlerinin devam etmesi, dış cephe boyalarının

tekrarlanması gibi.

Gençler ve çocuklar arasında da durum benzerlik göstermektedir.

Çalışmalardan memnun kalmalarıyla beraber, daha büyük futbol sahası ve daha çok

oyun aletinin olduğu parklar istemektedirler. Köylerine yüzme havuzu yapılmasını

isteyen çocukların sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır.

Birçok köylü tarım mahsullerinin satışı ve pazarlanması, reklamı yapılması

konusunda devletten-jandarmadan yardım istemektedirler. Çalışmanın tekrar

edilmesi durumunda yapılmasını istedikleri en önemli faaliyet mahsullerin satışı

konusunda yardımcı olunması olarak yazılmıştır.

Yine birçok köylü belli zaman aralıklarında gelen sağlık ekibinin daimi bir

şekilde köylerinde kalmalarını istedikleri görülmüştür. Özellikle de köylerinde ebe

isteyenlerin sayısı oldukça fazladır.

3.2.3. Tanımlayıcı Araştırma Bulguları

Kantitatif araştırmanın sonuçları, SPSS yazılımının 16.0 sürümü yardımıyla

incelenmiştir. Araştırma bulguları kısmında katılımcı profili, açıklayıcı istatistik

sonuçları ve hipotez testleri yer alacaktır.

Hipotez Testleri
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Anket formunun yapısına göre gruplandırılmış ve araştırma sonucunda anlamlı bir

sonuç vermesi beklenerek hazırlanmış hipotezler, araştırmanın bu bölümünde test

edileceklerdir. Her bir grup hipotez için, öncelikle araştırma sonuçları tanımlayıcı

istatistik yöntemleriyle gösterilmiş, daha sonra ise hipotez testleri

gerçekleştirilmiştir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevre ile ilgili

etkileri ile ilgili hipotezler

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevre ile ilgili

etkilerini ölçmek için, araştırmada katılımcılara 7 soru sorulmuş ve bu 7 sorunun

yanıtlarının bir araya getirilmesiyle “Çevresel” isimli yeni bir değişken

hesaplanmıştır. Tüm çevresel etki soruları 5 noktalı Likert ölçeği ile ölçüldüğünden,

“Çevresel” değişkeni de 5 noktalı Likert ölçeği yapısını göstermektedir.

Tablo- 11: Çevresel değişkeninin sıklık dağılımını gösteren histogram

“Çevresel” değişkeni, histogramdan da görülebileceği gibi, sağa çarpık bir dağılım

göstermektedir ve çoğunlukla yüksek değerlere doğru eğilmektedir. “Çevresel”
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değişkeninin aritmetik ortalaması, 5 noktalı Likert ölçeğinde 4,27’dir ve bu da

oldukça yüksek olarak kabul edilebilir. Standart sapmanın da 0,58 olduğu

görüldüğünde, düşük sonuçların araştırmadaki nüfuzlarının oldukça az olduğu ve

çevresel etkilerin oldukça yüksek kuvvette oldukları anlaşılmaktadır. İlerleyen

bölümde, çevresel etkiler ile ilgili hipotezler ve bu hipotezlerin testleri yer

almaktadır.

H1: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevre ile ilgili

etkileri, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

Bu hipotezin testi için, bağımsız değişken cinsiyet ve bağımlı değişken çevre ile ilgili

etkiler arasındaki ilişki incelenecektir. Cinsiyet ve çevresel etkiler arasındaki ilişkiyi

görmek için, SPSS üzerinde bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır.

Tablo- 12: Cinsiyet ve çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan t testi sonuçları
Grup İstatistikleri

Cinsiyet Sayı Ortalama Standart
Sapma

Standart Hata
Ortalaması

Erkek 217 4,445 ,4163 ,0283
Kadın 97 3,879 ,6984 ,0709

Tablo- 13: Cinsiyet ve çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan t testi sonuçları
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(2)
Bağımsız Gruplar Testi

Levene’nin
varyansların

homojenliği testi
Ortalamaların Eşitliği için uygulanan t- testi

95% Güven
Aralığı
FarkıF Anlamlılık t df

Anlamlılık
(Çift

Kuyruklu)

Ortalama
Fark

Standart
sapma
hatası
farkı Alt

Sınır
Üst

Sınır
Eşit
dağılım
varsayımı

37,759 ,000 8,914 312 ,000 ,5658 ,0635 ,4409 ,6907

Eşit
olmayan
dağılım
varsayımı

7,412 127,481 ,000 ,5658 ,0763 ,4147 ,7169

Test sonuçlarından da görülebildiği gibi, 217 erkek ve 97 kadın katılımcı arasında,

toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin çevre ile ilgili etkileri bakımından, 0.95

güven aralığında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Toplumsal gelişime destek

faaliyetlerinin çevre ile ilgili etkileri, erkeklerde, kadınlara oranla daha fazla

olmaktadır.

H2: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevre ile ilgili

etkileri, yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.

Araştırmada, yaş ile ilgili hipotezlerin testinde, 30 ve altı yaş kitlesi ile 30 yaş üzeri

kitle arasındaki farklar test edilecektir. Bu durumda, iki bağımsız ana kitle

bulunmaktadır, bu iki bağımsız ana kitlenin arasındaki farklar, SPSS üzerinde

bağımsız örneklem t testi ile ölçülmüştür.

Tablo- 14: Yaş (2) ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan t testi sonuçları
Grup İstatistikleri

Yaş (2) Sayı Ortalama Standart
Sapma

Standart Hata
Ortalaması

30 ve altı 114 4,566 ,4647 ,0435
30 üzeri 200 4,101 ,5742 ,0406
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Tablo- 15: Yaş (2) ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan t testi sonuçları
(2)

Bağımsız Gruplar Testi
Levene’nin
varyansların

homojenliği testi
Ortalamaların Eşitliği için uygulanan t- testi

95% Güven
Aralığı FarkıF Anlamlılık t df

Anlamlılık
(Çift

Kuyruklu)

Ortalama
Fark

Standart
sapma
hatası
farkı

Alt
Sınır

Üst
Sınır

Eşit
dağılım
varsayımı

9,943 ,002 7,376 312 ,000 ,4650 ,0630 ,3410 ,5890

Eşit
olmayan
dağılım
varsayımı

7,812 276,390 ,000 ,4650 ,0595 ,3478 ,5822

Test  sonuçlarından da  görülebileceği  gibi,  30  yaş ve  altı kitle  ile  30  yaş üzeri  kitle

arasında, toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin çevre ile ilgili etkileri bakımından

0.95 güven aralığında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 30 yaş ve altı kitle, 30 yaş

üzeri kitleye göre, toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin çevre ile ilgili

etkilerinden daha fazla etkilenmiştir.

H3: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevre ile ilgili

etkileri, kişinin eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir.

Katılımcılar, eğitim seviyelerine göre dört farklı grupta toplanmışlardır. Grup

sayısının ikiden fazla olduğu durumlarda, bu grupların çevre ile ilgili etkilerden ne

derece etkilendiklerini ölçmek için, SPSS üzerinden tek yön ANOVA testi

uygulanmıştır.
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Tablo- 16: Eğitim seviyesi ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları

Tanımlayıcılar
Ortalamalar

için 95%
Güven AralığıSayı Ortalama Standart

Sapma
Standart

Hata
Alt

Sınır
Üst

Sınır

Minimum Maksimum

Okuryazar
değil 13 2,791 ,5937 ,1647 2,432 3,150 1,9 3,7

İlköğretim 186 4,090 ,4541 ,0333 4,024 4,156 2,9 4,9
Lise 73 4,699 ,2124 ,0249 4,649 4,748 4,0 5,0
Üniversite 42 4,782 ,1706 ,0263 4,729 4,835 4,3 5,0
Toplam 314 4,270 ,5812 ,0328 4,206 4,335 1,9 5,0

Tablo- 17: Eğitim seviyesi ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan
       anova testi sonuçları (2)
Varyansların Homojenliği Testi

Levene
İstatistiği df1 df2 Anlamlılık

31,512 3 310 ,000

Tablo- 18: Eğitim seviyesi ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (3)

ANOVA TESTİ
Kareler
toplamı df Kare

ortalama F Anlamlılık

Gruplar arasında 58,900 3 19,633 129,991 ,000
Gruplar içinde 46,821 310 ,151
Toplam 105,721 313

Yukarıdaki tablodan da görülebildiği gibi, toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin

vatandaşlar üzerindeki çevre ile ilgili etkileri, katılımcıların eğitim durumlarına göre

farklılık göstermektedir. Varyansların homojenliği testinden de, ANOVA testinden

de gruplar arasında 0.95 güven aralığında anlamlı bir farklılık olduğu
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anlaşılmaktadır, tüm gruplar kendi aralarında istatistiksel olarak anlamlı derecede

farklılık göstermektedir. Tanımlayıcı istatistik sonuçlarından, eğitim düzeyi arttıkça,

çevre ile ilgili etkilerin de arttığı sonucu çıkartılabilmektedir.

H4: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevre ile ilgili

etkileri, kişinin mesleğine göre farklılık göstermektedir.

Katılımcılar, mesleklerine göre dört grupta toplanmışlardır. Hipotezin testi için, grup

sayısı ikiden fazla olduğundan, tek yön ANOVA testi uygulanmıştır.

Tablo- 19: Meslek ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları

Tanımlayıcılar
Ortalamalar için

95% Güven
AralığıSayı Ortalama Standart

Sapma
Standart

Hata
Alt

Sınır
Üst

Sınır

Minimum Maksimum

Çiftçi 158 4,182 ,4307 ,0343 4,114 4,249 2,9 4,9
Memur 34 4,660 ,2462 ,0422 4,574 4,746 4,0 5,0
Ev
hanımı 44 3,416 ,5893 ,0888 3,236 3,595 1,9 4,4

Öğrenci 78 4,762 ,1718 ,0195 4,723 4,801 4,1 5,0
Toplam 314 4,270 ,5812 ,0328 4,206 4,335 1,9 5,0

Tablo- 20: Meslek ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (2)

Varyansların Homojenliği Testi
Levene

İstatistiği df1 df2 Anlamlılık

17,530 3 310 ,000

Tablo- 21: Meslek ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (3)

ANOVA TESTİ
Kareler
toplamı df Kare

ortalama F Anlamlılık

Gruplar arasında 57,388 3 19,129 122,694 ,000
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Gruplar içinde 48,333 310 ,156
Toplam 105,721 313

Yukarıdaki tablolardan da görülebileceği gibi, toplumsal gelişime destek

faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevre ile ilgili etkileri, kişilerin mesleklerine

göre farklılık göstermektedir. Gerek varyansların homojenliği testinde, gerekse

ANOVA testinde, gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir.

Öğrenciler ve memurlar, çevresel etkilerden en çok etkilenen gruplar olurken,

çiftçiler bunlardan az, ev hanımları ise en az etkilenen gruplar olmuşlardır.

H5: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevre ile ilgili

etkileri, kişinin köylerdeki ikamet süresine göre farklılık göstermektedir.

Katılımcılar, köylerdeki ikamet sürelerine göre üç farklı grupta toplanmışlardır. Grup

sayısının ikiden fazla olduğu bu durumda, hipotezin testi için SPSS üzerinden tek

yön ANOVA testi uygulanmıştır.

Tablo- 22: İkamet süreleri ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları

Tanımlayıcılar
Ortalamalar

için 95%
Güven AralığıSayı Ortalama Standart

Sapma
Standart

Hata
Alt

Sınır
Üst

Sınır

Minimum Maksimum

11-15 yıl 17 4,353 ,6371 ,1545 4,025 4,681 3,0 4,9
16-21 yıl 43 4,442 ,5425 ,0827 4,275 4,609 2,9 5,0
21 yıl ve
üzeri 254 4,236 ,5802 ,0364 4,164 4,307 1,9 5,0

Toplam 314 4,270 ,5812 ,0328 4,206 4,335 1,9 5,0

Tablo- 23: İkamet süreleri ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (2)

Varyansların Homojenliği Testi
Levene

İstatistiği df1 df2 Anlamlılık
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,393 2 311 ,675

Tablo- 24: İkamet süreleri ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (3)

ANOVA TESTİ
Kareler
toplamı df Kare

ortalama F Anlamlılık

Gruplar arasında 1,687 2 ,843 2,521 ,082
Gruplar içinde 104,034 311 ,335
Toplam 105,721 313

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi, 0.95 güven aralığında, toplumsal gelişime

destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevresel etkileri, kişilerin köylerdeki

ikamet sürelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmamaktadır. Bu

durumda hipotez reddedilir.

H6: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki çevre ile ilgili

etkileri, kişinin gelir durumuna göre farklılık göstermektedir.

Katılımcılar, hane halkı gelirlerine göre dört grupta toplanmışlardır. Bu durumda,

hipotezin testi için SPSS üzerinden tek yön ANOVA testi uygulanmıştır.

Tablo- 25: Hane halkı geliri ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları

Tanımlayıcılar
Ortalamalar için

95% Güven
AralığıSayı Ortalama Standart

Sapma
Standart

Hata
Alt

Sınır
Üst

Sınır

Minimum Maksimum

301-500
TL 154 3,885 ,5700 ,0459 3,794 3,976 1,9 4,9

501-
1000 TL 84 4,534 ,2901 ,0317 4,471 4,597 3,3 5,0

1001-
1500 TL 71 4,759 ,1612 ,0191 4,720 4,797 4,0 5,0
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1501-
2000 TL 5 4,771 ,2785 ,1245 4,426 5,117 4,3 5,0

Toplam 314 4,270 ,5812 ,0328 4,206 4,335 1,9 5,0

Tablo- 26: Hane halkı geliri ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (2)

Varyansların Homojenliği Testi
Levene

İstatistiği df1 df2 Anlamlılık

29,577 3 310 ,000

Tablo- 27: Hane halkı geliri ile çevre ile ilgili etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (3)

ANOVA TESTİ
Kareler
toplamı df Kare

ortalama F Anlamlılık

Gruplar arasında 46,889 3 15,630 82,356 ,000
Gruplar içinde 58,832 310 ,190
Toplam 105,721 313

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi, gerek varyansların homojenliği testi,

gerekse ANOVA testi, gruplar arasında 0.95 güven aralığında anlamlı bir farklılık

bulunmaktadır. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görebilmek için,

gruplar arası farklı varyansların kabulünü yapan Tamhane’s T-2 testi uygulanmıştır.

Tablo- 28: Tamhane’s T-2 testi (Çevre ile ilgili Etkiler)
Çoklu Karşılaştırma

95% Güven Aralığı(I)
HH_G

elir
(J) HH_Gelir Ortalama Fark

(I-J)
Standart

Hata Sig.
Alt Sınır Üst Sınır

501-1000 TL -,6490* ,0558 ,000 -,797 -,501
1001-1500 TL -,8736* ,0498 ,000 -1,006 -,741

301-
500
TL 1501-2000 TL -,8865* ,1327 ,006 -1,434 -,338

301-500 TL ,6490* ,0558 ,000 ,501 ,797
1001-1500 TL -,2245* ,0370 ,000 -,323 -,126

501-
1000
TL 1501-2000 TL -,2374 ,1285 ,566 -,808 ,333

1001- 301-500 TL ,8736* ,0498 ,000 ,741 1,006
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501-1000 TL ,2245* ,0370 ,000 ,126 ,323
1501-2000 TL -,0129 ,1260 1,000 -,601 ,575
301-500 TL ,8865* ,1327 ,006 ,338 1,434
501-1000 TL ,2374 ,1285 ,566 -,333 ,808

1501-
2000
TL 1001-1500 TL ,0129 ,1260 1,000 -,575 ,601

Tamhane’s T-2 testinden de görülebildiği gibi, 301-500 TL gelir grubu, diğer tüm

gelir gruplarıyla 0.95 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark

göstermektedir. Aynı zamanda, 501-1000 TL gelir grubu ve 1001-1500 TL gelir

grubu arasında da anlamlı bir fark vardır.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri ile

ilgili hipotezler

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkilerini

ölçmek için, araştırmada katılımcılara 8 soru sorulmuş ve bu 8 sorunun yanıtlarının

bir araya getirilmesiyle “Sosyal” isimli yeni bir değişken hesaplanmıştır. Tüm sosyal

etki soruları 5 noktalı Likert ölçeği ile ölçüldüğünden, “Sosyal” değişkeni de 5

noktalı Likert ölçeği yapısını göstermektedir.

Tablo- 29: Sosyal Değişkeninin Sıklık Dağılımını Gösteren Histogram
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Histogramdan da görülebildiği gibi, toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin

vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri, 5’li Likert ölçeğinde 3,7 ortalama ve 0,5

standart sapma ile sağa çarpık bir dağılım göstermektedir. Her ne kadar çevresel

etkiler kadar olmasa da, toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin sosyal etkileri de

vatandaşlar üzerinde yüksek kabul edilebilecek bir değerdedir. İlerleyen bölümde,

sosyal etkiler ile ilgili hipotezler ve bu hipotezlerin testleri yer almaktadır.

H7: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri,

cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

Bu hipotezin test edilmesi için, bağımsız değişken olan cinsiyet ile bağımlı değişken

olan sosyal etkilerin ilişkisi incelenecektir. İki bağımsız kitle arasında fark olup

olmadığını anlayabilmek için SPSS üzerinde bağımsız örneklem t testi

uygulanmıştır.

Tablo- 30: Cinsiyet ve sosyal etkiler arasında uygulanan t testi sonuçları
Grup İstatistikleri
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Cinsiyet Sayı Ortalama Standart
Sapma

Standart Hata
Ortalaması

Erkek 217 3,8134 ,46369 ,03148
Kadın 97 3,6005 ,58034 ,05892

Tablo- 31: Cinsiyet ve sosyal etkiler arasında uygulanan t testi sonuçları (2)
Bağımsız Gruplar Testi

Levene’nin
varyansların

homojenliği testi
Ortalamaların Eşitliği için uygulanan t- testi

95% Güven
Aralığı FarkıF Anlamlılık t df

Anlamlılık
(Çift

Kuyruklu)

Ortalama
Fark

Standart
sapma
hatası
farkı

Alt
Sınır

Üst
Sınır

Eşit
dağılım
varsayımı

5,694 ,018 3,468 312 ,001 ,21285 ,06137 ,09210 ,33360

Eşit
olmayan
dağılım
varsayımı

3,186 153,067 ,002 ,21285 ,06681 ,08087 ,34483

Test sonuçlarından da görülebileceği gibi, toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin

vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri, kadınlar ve erkekler arasında, 0,95 güven

aralığında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklıdır. Sosyal etkiler, erkeklerde,

kadınlara oranla daha fazla olmaktadır.

H8: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri,

yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkilerinin,

yaş gruplarına göre farklılık gösterip göstermediğini öğrenebilmek için, 30 yaş ve altı

ile 30 yaş üzeri iki bağımsız ana kitle arasında test yapmamız gerekmektedir. Bu test,

SPSS üzerinde bağımsız değişken t testi ile yapılmıştır.

Tablo- 32: Yaş (2) ile sosyal etkiler arasında uygulanan t testi sonuçları
Grup İstatistikleri
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Yaş (2) Sayı Ortalama Standart
Sapma

Standart Hata
Ortalaması

30 ve altı 114 3,8925 ,44711 ,04188
30 üzeri 200 3,6650 ,52792 ,03733

Tablo- 33: Yaş (2) ile sosyal etkiler arasında uygulanan t testi sonuçları (2)
Bağımsız Gruplar Testi

Levene’nin
varyansların

homojenliği testi
Ortalamaların Eşitliği için uygulanan t- testi

95% Güven
Aralığı FarkıF Anlamlılık t df

Anlamlılık
(Çift

Kuyruklu)

Ortalama
Fark

Standart
sapma
hatası
farkı

Alt
Sınır

Üst
Sınır

Eşit
dağılım
varsayımı

3,471 ,063 3,877 312 ,000 ,22754 ,05870 ,11205 ,34303

Eşit
olmayan
dağılım
varsayımı

4,056 267,889 ,000 ,22754 ,05610 ,11709 ,33799

Tablo- 32’dan da görülebileceği gibi, 30 yaş ve altı kitle ile 30 yaş üzeri kitle

arasında, 0.95 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır, bu

sebeple hipotez kabul edilir.

H9: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri,

kişinin eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkilerinin,

kişinin eğitim seviyesine göre farklılık gösterip göstermediğini ölçebilmek için,

ikiden fazla bağımsız değişken arasındaki farklara bakılması gerekmektedir. Bu

ölçümün yapılabilmesi için SPSS üzerinden tek yön ANOVA testi uygulanmıştır.

Tablo- 34: Eğitim seviyesi ile sosyal etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları

Tanımlayıcılar
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Ortalamalar için
95% Güven

AralığıSayı Ortalama Standart
Sapma

Standart
Hata

Alt
Sınır

Üst
Sınır

Minimum Maksimum

Okuryazar
değil 13 3,1635 ,58046 ,16099 2,8127 3,5142 2,25 4,38

İlköğretim 186 3,6438 ,52326 ,03837 3,5681 3,7195 1,88 4,62
Lise 73 3,9247 ,36009 ,04214 3,8406 4,0087 3,00 4,75

Üniversite 42 4,0804 ,32762 ,05055 3,9783 4,1825 3,38 4,75
Toplam 314 3,7476 ,51125 ,02885 3,6908 3,8044 1,88 4,75

Tablo- 35: Eğitim seviyesi ile sosyal etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (2)

Varyansların Homojenliği Testi
Levene

İstatistiği df1 df2 Anlamlılık

4,675 3 310 ,003

Tablo- 36: Eğitim seviyesi ile sosyal etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (3)

ANOVA TESTİ
Kareler
toplamı df Kare

ortalama F Anlamlılık

Gruplar arasında 13,378 3 4,459 20,201 ,000
Gruplar içinde 68,432 310 ,221
Toplam 81,811 313

Gerek varyansların homojenliği testinden, gerekse ANOVA testinden

anlaşılabileceği gibi, gruplar arasında 0.95 güven aralığında istatistiksel olarak

anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bu sebeple hipotez kabul edilir, sosyal etkiler, eğitim

seviyesine göre farklılık göstermektedir. Eğitim seviyesi arttıkça, sosyal etkilerin

değeri de artmaktadır.
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H10: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri,

kişinin mesleğine göre farklılık göstermektedir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkilerinin,

meslekler arasında farklılık gösterip göstermediğini ölçebilmek için, SPSS üzerinden

tek yön ANOVA testi uygulanmıştır.

Tablo- 37: Meslek ile sosyal etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları

Tanımlayıcılar
Ortalamalar için

95% Güven AralığıSayı Ortalama Standart
Sapma

Standart
Hata

Alt Sınır Üst Sınır
Minimum Maksimum

Çiftçi 158 3,7057 ,49057 ,03903 3,6286 3,7828 2,12 4,62
Memur 34 3,9963 ,35017 ,06005 3,8741 4,1185 3,12 4,50
Ev
hanımı 44 3,3097 ,59154 ,08918 3,1298 3,4895 1,88 4,12

Öğrenci 78 3,9712 ,36425 ,04124 3,8890 4,0533 3,00 4,75
Toplam 314 3,7476 ,51125 ,02885 3,6908 3,8044 1,88 4,75

Tablo- 38: Meslek ile sosyal etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (2)

Varyansların Homojenliği Testi
Levene

İstatistiği df1 df2 Anlamlılık

5,810 3 310 ,001

Tablo- 39: Meslek ile sosyal etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (3)

ANOVA TESTİ
Kareler
toplamı df Kare

ortalama F Anlamlılık

Gruplar arasında 14,718 3 4,906 22,668 ,000
Gruplar içinde 67,093 310 ,216
Toplam 81,811 313
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Test sonuçlarından da görülebileceği gibi, gruplar arasında varyansların homojenliği

testinde ve ANOVA testinde, 0.95 güven aralığında, istatistiksel olarak anlamlı bir

farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda hipotez kabul edilir.

H11: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri,

kişinin köylerdeki ikamet süresine göre farklılık göstermektedir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkilerinin,

kişinin köylerdeki ikamet süresine bağlı değişim gösterip göstermediğini anlamak

için, SPSS üzerinde tek yön ANOVA testi uygulanmıştır.

Tablo- 40: İkamet süreleri ile sosyal etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları

Tanımlayıcılar
Ortalamalar için

95% Güven AralığıSayı Ortalama Standart
Sapma

Standart
Hata

Alt Sınır Üst Sınır
Minimum Maksimum

11-15
yıl 17 3,7868 ,60397 ,14648 3,4762 4,0973 2,50 4,75

16-20
yıl 43 3,8459 ,46438 ,07082 3,7030 3,9888 2,25 4,62

21 ve
üzeri 254 3,7283 ,51223 ,03214 3,6651 3,7916 1,88 4,75

Toplam 314 3,7476 ,51125 ,02885 3,6908 3,8044 1,88 4,75

Tablo- 41: İkamet süreleri ile sosyal etkiler arasında uygulanan
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anova testi sonuçları (2)
Varyansların Homojenliği Testi

Levene
İstatistiği df1 df2 Anlamlılık

,933 2 311 ,394

Tablo- 42: İkamet süreleri ile sosyal etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (3)

ANOVA TESTİ
Kareler
toplamı df Kare

ortalama F Anlamlılık

Gruplar arasında ,536 2 ,268 1,025 ,360
Gruplar içinde 81,275 311 ,261
Toplam 81,811 313

Tablo- 42’dan da anlaşılabileceği gibi, istatistiksel olarak 0.95 güven aralığında

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu durumda hipotez reddedilir; sosyal etkiler,

köylerdeki ikamet süresi ile ilişkili değildir.

H12: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkileri,

kişinin gelir durumuna göre farklılık göstermektedir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki sosyal etkilerinin,

kişinin gelir durumuyla bağlantılı değişiklik gösterip göstermediğini ölçebilmek için,

SPSS üzerinde tek yön ANOVA testi uygulanmıştır.

Tablo- 43: Hane halkı geliri ile sosyal etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları

Tanımlayıcılar
Ortalamalar için

95% Güven
AralığıSayı Ortalama Standart

Sapma
Standart

Hata
Alt

Sınır
Üst

Sınır

Minimum Maksimum

301-500
TL 154 3,5560 ,55278 ,04454 3,4680 3,6440 1,88 4,62

501-
1000 TL 84 3,8661 ,41106 ,04485 3,7769 3,9553 2,88 4,75
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1001-
1500 TL 71 3,9877 ,35428 ,04205 3,9038 4,0715 3,00 4,75

1501-
2000 TL 5 4,2500 ,12500 ,05590 4,0948 4,4052 4,12 4,38

Toplam 314 3,7476 ,51125 ,02885 3,6908 3,8044 1,88 4,75

Tablo- 44: Hane halkı geliri ile sosyal etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (2)

Varyansların Homojenliği Testi
Levene

İstatistiği df1 df2 Anlamlılık

6,672 3 310 ,000

Tablo- 45: Hane halkı geliri ile sosyal etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (3)

ANOVA TESTİ
Kareler
toplamı df Kare

ortalama F Anlamlılık

Gruplar arasında 12,186 3 4,062 18,086 ,000
Gruplar içinde 69,624 310 ,225
Toplam 81,811 313

Tablo- 45’de de görülebildiği gibi, gruplar arasında 0.95 güven aralığında istatistiksel

olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu durumda hipotez kabul edilir, sosyal

etkiler, kişilerin hane halkı gelirine göre farklılık göstermektedir. Tanımlayıcı

istatistik sonuçları incelendiğinde, kişinin hane halkı geliri arttıkça, üzerindeki sosyal

etkilerin de arttığı söylenebilmektedir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik etkileri

ile ilgili hipotezler

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik etkilerini

ölçmek için araştırmada katılımcılara 7 soru sorulmuş ve bu 7 sorunun yanıtlarının

bir araya getirilmesiyle “Psikolojik” isimli yeni bir değişken tanımlanmıştır. Tüm

psikolojik etki soruları 5 noktalı Likert ölçeğiyle ölçüldüğünden, “Psikolojik”

değişkeni de 5 noktalı Likert ölçeği yapısını göstermektedir.
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Tablo- 46: Psikolojik Değişkeninin Sıklık Dağılımını Gösteren Histogram

Histogramdan da görülebileceği gibi, toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin

vatandaşlar üzerindeki psikolojik etkileri, 5’li Likert ölçeğinde 3,9 ortalama ve 0,5

standart sapma ile sağa çarpık bir yapı göstermektedir. Toplumsal gelişime destek

faaliyetleri, vatandaşlar üzerinde sosyal etkilere benzer oranda psikolojik etkilerde

bulunmuştur. İlerleyen bölümde, psikolojik etkiler ile ilgili hipotezler ve bu

hipotezlerin testleri yer almaktadır.

H13: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkileri, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

Bu hipotezi test edebilmek için, iki bağımsız nakitle arasındaki fark olup olmadığını

test etmek gerekmektedir. Cinsiyetin psikolojik etkiler üzerinde farklılık oluşturup

oluşturmadığını anlayabilmek için, SPSS üzerinde bağımsız örneklem t testi

gerçekleştirilmiştir.

Tablo- 47: Cinsiyet ve psikolojik etkiler arasında uygulanan t testi sonuçları
Grup İstatistikleri
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Cinsiyet Sayı Ortalama Standart
Sapma

Standart Hata
Ortalaması

Erkek 217 4,0079 ,48730 ,03308
Kadın 97 3,7776 ,60748 ,06168

Tablo- 48: Cinsiyet ve psikolojik etkiler arasında uygulanan t testi sonuçları
Bağımsız Gruplar Testi

Levene’nin
varyansların

homojenliği testi
Ortalamaların Eşitliği için uygulanan t- testi

95% Güven
Aralığı FarkıF Anlamlılık t df

Anlamlılık
(Çift

Kuyruklu)

Ortalama
Fark

Standart
sapma
hatası
farkı Alt

Sınır
Üst

Sınır
Eşit
dağılım
varsayımı

11,9
35 ,001 3,57

6 312 ,000 ,23029 ,06439 ,1035
9 ,35698

Eşit
olmayan
dağılım
varsayımı

3,29
0

153,
524 ,001 ,23029 ,06999 ,0920

2 ,36856

Test sonuçlarından da görülebileceği gibi, toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin

vatandaşlar üzerindeki psikolojik etkileri, kadınlar ve erkekler arasında, 0,95 güven

aralığında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir. Psikolojik

etkiler, erkeklerde, kadınlara oranla daha yüksek oranda görülmektedir.

H14: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkileri, yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkilerinin yaş gruplarına göre farklılık gösterip göstermediğini ölçebilmek için, iki

bağımsız nakitle arasındaki farkı ölçümlememiz gerekmektedir. Bu sebeple, SPSS

üzerinden bağımsız değişken t testi uygulanmıştır.

Tablo- 49: Yaş (2) ile psikolojik etkiler arasında uygulanan t testi sonuçları
Grup İstatistikleri
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Yaş (2) Sayı Ortalama Standart
Sapma

Standart Hata
Ortalaması

30 ve altı 114 4,1165 ,42266 ,03959
30 üzeri 200 3,8343 ,56845 ,04020

Tablo- 50: Yaş (2) ile sosyal etkiler arasında uygulanan t testi sonuçları (2)
Bağımsız Gruplar Testi

Levene’nin
varyansların

homojenliği testi
Ortalamaların Eşitliği için uygulanan t- testi

95% Güven
Aralığı FarkıF Anlamlılık t df

Anlamlılık
(Çift

Kuyruklu)

Ortalama
Fark

Standart
sapma
hatası
farkı

Alt
Sınır

Üst
Sınır

Eşit
dağılım
varsayımı

7,471 ,007 4,622 312 ,000 ,28226 ,06107 ,16210 ,40242

Eşit
olmayan
dağılım
varsayımı

5,003 290,676 ,000 ,28226 ,05642 ,17122 ,39329

Tablo- 50’den de görülebileceği gibi, gruplar arasında 0.95 güven aralığında

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu sebeple hipotez kabul

edilir, psikolojik etkiler, 30 yaş ve altı kitlede, 30 yaş üzeri kitleye göre daha fazla

görülmektedir.

H15: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkileri, kişinin eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir.

Bu hipotezin test edilebilmesi için, dört farklı bağımsız nakitle arasındaki farkların

incelenebilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, SPSS üzerinde tek yön ANOVA testi

uygulanmıştır.

Tablo- 51: Eğitim seviyesi ile psikolojik etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları

Tanımlayıcılar
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Ortalamalar için
95% Güven

AralığıSayı Ortalama Standart
Sapma

Standart
Hata

Alt
Sınır

Üst
Sınır

Minimum Maksimum

Okuryazar
değil 13 3,2527 ,72176 ,20018 2,8166 3,6889 2,00 4,29

İlköğretim 186 3,7988 ,54907 ,04026 3,7193 3,8782 1,71 4,86
Lise 73 4,1683 ,25348 ,02967 4,1092 4,2274 3,57 4,71
Üniversite 42 4,3571 ,25487 ,03933 4,2777 4,4366 3,86 4,86
Toplam 314 3,9368 ,53705 ,03031 3,8771 3,9964 1,71 4,86

Tablo- 52: Eğitim seviyesi ile psikolojik etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (2)

Varyansların Homojenliği Testi
Levene

İstatistiği df1 df2 Anlamlılık

14,209 3 310 ,000

Tablo- 53: Eğitim seviyesi ile psikolojik etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (3)

ANOVA TESTİ
Kareler
toplamı df Kare

ortalama F Anlamlılık

Gruplar arasında 20,960 3 6,987 31,246 ,000
Gruplar içinde 69,315 310 ,224
Toplam 90,275 313

Tablo- 53’den de görülebileceği gibi, gruplar arasında 0.95 güven aralığında

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu sebeple hipotez kabul

edilir, psikolojik etkiler, eğitim durumuna göre kişilerde daha farklı olarak

görülmektedir.
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H16: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkileri, kişinin mesleğine göre farklılık göstermektedir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkilerinin kişinin mesleğine göre farklılık gösterip göstermediğini ölçebilmek için,

dört farklı bağımsız kitle arasındaki farkların ölçülmesi gerekmektedir. Bu sebeple,

SPSS üzerinden tek yön ANOVA testi uygulanmıştır.

Tablo- 54: Meslek ile psikolojik etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları

Tanımlayıcılar
Ortalamalar için

95% Güven AralığıSayı Ortalama Standart
Sapma

Standart
Hata

Alt Sınır Üst Sınır
Minimum Maksimum

Çiftçi 158 3,8707 ,52267 ,04158 3,7886 3,9528 1,71 4,86
Memur 34 4,1891 ,24548 ,04210 4,1034 4,2747 3,71 4,71
Ev
hanımı 44 3,3994 ,60889 ,09179 3,2142 3,5845 2,00 4,29

Öğrenci 78 4,2637 ,26857 ,03041 4,2032 4,3243 3,71 4,86
Toplam 314 3,9368 ,53705 ,03031 3,8771 3,9964 1,71 4,86

Tablo- 55: Meslek ile psikolojik etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (2)

Varyansların Homojenliği Testi
Levene

İstatistiği df1 df2 Anlamlılık

10,566 3 310 ,000

Tablo- 56: Meslek ile psikolojik etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (3)

ANOVA TESTİ
Kareler
toplamı df Kare

ortalama F Anlamlılık

Gruplar arasında 23,901 3 7,967 37,210 ,000
Gruplar içinde 66,374 310 ,214
Toplam 90,275 313
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Test sonuçlarından da anlaşılabileceği gibi, gruplar arasında 0.95 güven aralığında

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu sebeple hipotez kabul

edilir.

H17: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkileri, kişinin köylerdeki ikamet süresine göre farklılık göstermektedir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkilerinin kişinin köylerdeki ikamet süresine göre farklılık gösterip göstermediğini

ölçebilmek için, üç farklı nakitle arasındaki farkları ölçmemiz gerekmektedir. Bu

sebeple, SPSS üzerinden tek yön ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo- 57: İkamet süreleri ile psikolojik etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları

Tanımlayıcılar
Ortalamalar için

95% Güven AralığıSayı Ortalama Standart
Sapma

Standart
Hata

Alt Sınır Üst Sınır
Minimum Maksimum

11-15
yıl 17 3,9832 ,36380 ,08824 3,7961 4,1702 3,00 4,57

16-20
yıl 43 3,9967 ,49926 ,07614 3,8430 4,1503 2,71 4,71

21 ve
üzeri 254 3,9235 ,55330 ,03472 3,8551 3,9919 1,71 4,86

Toplam 314 3,9368 ,53705 ,03031 3,8771 3,9964 1,71 4,86

Tablo- 58: İkamet süreleri ile psikolojik etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (2)
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Varyansların Homojenliği Testi
Levene

İstatistiği df1 df2 Anlamlılık

1,410 2 311 ,246

Tablo- 59: İkamet süreleri ile psikolojik etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (3)

ANOVA TESTİ
Kareler
toplamı df Kare

ortalama F Anlamlılık

Gruplar arasında ,236 2 ,118 ,407 ,666
Gruplar içinde 90,039 311 ,290
Toplam 90,275 313

Test sonuçlarından da anlaşılacağı gibi, gruplar arasında 0.95 güven aralığında

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu sebeple hipotez

reddedilir.

H18: Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkileri, kişinin gelir durumuna göre farklılık göstermektedir.

Toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki psikolojik

etkilerinin, kişinin gelir durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini ölçebilmek

için, dört farklı kitle arasındaki farkların incelenmesi gerekmektedir. Bu sebeple,

SPSS üzerinde tek yön ANOVA testi uygulanmıştır.

Tablo- 60: Hane halkı geliri ile psikolojik etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları

Tanımlayıcılar
Ortalamalar için

95% Güven
AralığıSayı Ortalama Standart

Sapma
Standart

Hata
Alt

Sınır
Üst

Sınır

Minimum Maksimum

301-500
TL 154 3,6763 ,60434 ,04870 3,5800 3,7725 1,71 4,71

501-
1000 TL 84 4,0986 ,28912 ,03155 4,0359 4,1614 3,00 4,86
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1001-
1500 TL 71 4,2636 ,26633 ,03161 4,2005 4,3266 3,71 4,86

1501-
2000 TL 5 4,6000 ,11952 ,05345 4,4516 4,7484 4,43 4,71

Toplam 314 3,9368 ,53705 ,03031 3,8771 3,9964 1,71 4,86

Tablo- 61: Hane halkı geliri ile psikolojik etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (2)

Varyansların Homojenliği Testi
Levene

İstatistiği df1 df2 Anlamlılık

22,012 3 310 ,000

Tablo- 62: Hane halkı geliri ile psikolojik etkiler arasında uygulanan
anova testi sonuçları (3)

ANOVA TESTİ
Kareler
toplamı df Kare

ortalama F Anlamlılık

Gruplar arasında 22,435 3 7,478 34,174 ,000
Gruplar içinde 67,839 310 ,219
Toplam 90,275 313

Tablo- 62’den de görülebildiği gibi, gruplar arasında 0.95 güven aralığında

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu sebeple hipotez kabul

edilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Globalleşen dünyada kurumların halkla ilişkiler konusunda sosyal sorumluluk

faaliyetlerini bir araç olarak görmesi ve sonucunda toplum nezlindeki değerini

arttırması kabul edilen bir gerçektir. Bu aracı toplumun gereksinim duyduğu

alanlarda kullanan kurumlar da vatandaşın güven ve desteğini sağlayacaktır.

Bu çalışmaların, görevi gereği özellikle halkla iç içe olan jandarma teşkilatı

için taşıdığı önem açıktır. Bunun farkında olan jandarmanın son yıllarda icra ettiği
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TGDF’nin, bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir.

Jandarma’nın sosyal sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdiği Toplumsal

Gelişime Destek Faaliyetleri, halkla kaynaşmak ve onlarla iletişimi güçlendirerek

vatandaşın bazı sorunlarına çare olabilmek amacı ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın sonucunda da genel olarak halkın bu faaliyetten memnun olduğu ve bu

memnuniyetin uzun dönemde jandarmanın halkla ilişkiler faaliyetlerine pozitif bir

katkı sağlayacağını söylemek mümkündür. Çünkü halkla ilişkilerde toplumun

güvenini kazanmak, güvenlik hizmetinin üretilmesinde temel girdidir. Güvenlik

hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini, halk-jandarma  ilişkilerinin

geliştirilmesini, suçla mücadelenin güçlendirilmesini ve jandarma  hizmetlerinde

çağdaş uygulamaların yaşama geçirilmesini sağlamak amacıyla, J.Gn.K.lığı merkez

ve taşra birimlerinin katılımı,  kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum

kuruluşlarının katkıları da sağlanarak ülke genelinde sosyal sorumluluk projesi

uygulanmış olup halkla yapılan görüşmenin neticesinde  ise bu projenin büyük bir

oranda başarıyla sonuçlandığı söylenebilir.

TGDF’nin vatandaşlar üzerindeki etkilerini ölçen araştırma sonucunda ortaya

çıkan bulgular; çevresel, sosyal ve psikolojik açıdan TGDF’nin köyler sakinlerinde

olumlu etkilere yol açtığını göstermektedir. TGDF faaliyetlerinin, vatandaşlar

üzerinde en çok çevresel etkilerinin görüldüğü, psikolojik ve sosyal etkilerin de

yüksek derecede olmalarına rağmen çevresel etkiler kadar yüksek ölçüde

algılanmadıkları görülmüştür. Hipotez testlerine bakıldığında; çevresel, sosyal ve

psikolojik etkilerin, kişilerin sosyal ve demografik özelliklerine göre farklılıklar

gösterdikleri anlaşılmıştır. Tüm bu etkiler, erkeklerde, kadınlara göre daha yüksek

derecede görülmüştür. Benzer şekilde; gençlerde yaşlılara göre, yüksek eğitimlilerde

düşük eğitimlilere göre ve yüksek gelirlilerde düşük gelirlilere göre daha yüksek

etkiler görülmektedir. Köylerdeki ikamet süresinin ise, toplumsal gelişime destek

faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki etkilerini hiçbir şekilde değiştirmediği

anlaşılmıştır. Hipotez testleri sonucunda, toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin

vatandaşlar üzerindeki etkilerini gösteren model, Hata! Başvuru kaynağı

bulunamadı.’de gösterilmektedir.



179

Unutulmaması gereken başka bir konu, köyler sakinlerinin demografik

yapılarının, şehir sakinlerinden farklı olduğudur. Örneğin, köylerdeki kadınların

genellikle ilkokul mezunu ve ev hanımı oldukları kabul edilebilir. Bu sebeple, kadın

ve erkek arasında görülen farkların cinsiyetlerin gereği farklardan ziyade, kadının ve

erkeğin toplumdaki yerleri ile alakalı olduğu yorumu yapılabilir. Daha yüksek

eğitimli, daha iyi geliri olan ve daha iyi mesleklere sahip kişilerin, jandarmanın

yapmış olduğu toplumsal gelişime destek faaliyetlerini daha olumlu algılamaları ve

daha yüksek derecede tesir görmeleri, bu araştırmadan çıkartılabilecek önemli

sonuçlardan biridir. Daha yüksek sosyoekonomik statüye sahip olan kesim, bu

çalışmaları daha olumlu görmüş ve daha pozitif etkilenmiştir. Düşük sosyoekonomik

statüdeki köylerin sakinleri ise, yine yüksek derecede olumlu yanıtlar vermelerine

rağmen, yüksek sosyoekonomik statüdeki köylerin sakinlerine oranla çevresel, sosyal

ve psikolojik olarak daha az etkilenmişlerdir. Buradan, jandarmanın gelecek

çalışmalarda daha düşük sosyoekonomik statüdeki köylerin sakinlerinde de daha

yüksek etki gösterecek bir programı ve iletişimi yapması gerekliliği sonucu

çıkartılabilir. Önemli bir sosyal sorumluluk projesi örneği olarak gösterilebilecek

olan toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin daha yüksek sosyoekonomik statü

sahibi kişiler tarafından daha kolay ve daha iyi benimseniyor olması yanlış ve

şaşırılacak bir durum olmasa da, düşük sosyoekonomik statüye sahip kişiler, ev

hanımları ve yaşlılara da yapılan çalışmaların daha iyi anlatılması ve aynı zamanda,

gerekirse, bu kişilere de özel çalışmaların yapılması bir öneri olarak sunulabilir.

 Jandarma Teşkilatı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan sosyal

sorumluluk faaliyetlerinin TGDF. kapsamında sistematik uygulamaya

dönüştürüldüğü görülmektedir. Halka sunulan hizmetler ve yürütülen faaliyetlerle

ilgili verilen bilgilerin halkta yarattığı tepkinin ne olduğu, hizmetlerde ne gibi

eksiklik ve aksaklık bulunduğu, halkın taleplerinin neler olduğu, bunları karşılamak

için kamu kuruluşunun neler yapması gerektiği gibi konular genellikle hep göz ardı

edilirken TGDF. faaliyetleri bu problemlere cevap niteliğindedir.

Sonuç olarak, vatandaşların çok büyük bir kısmının Toplumsal Gelişime
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Destek Faaliyetleri’nden memnun kaldığı ve bunun sonucunda jandarma kurumu

başta olmak üzere devletin kurumlarına olan güvenin arttığı görülmüştür. Bu tür

faaliyetlerin devam etmesi toplum huzuru ve dayanışma için büyük önem arz

etmektedir.
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EKLER

EK-1

TOPLUMSAL GELİŞİME DESTEK FAALİYETLERİNİN KAMU ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİNE AİT

ANKET FORMU

Sayın katılımcı; Köyünüz jandarma makamlarınca 2003 yılında örnek köy

uygulamaları kapsamında seçilerek, halk-jandarma işbirliği çerçevesinde bir takım

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu anketi bir doktora öğrencisi olarak hazırlamakta

olduğum “ Kamu ile İyi Niyet Geliştirme Aracı Olarak Sosyal Sorumluluk: Jandarma

Genel Komutanlığı Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri Örneği” konulu tezimde

kullanacağım. Çalışmanın amacına ulaşması, ankette yer alan sorulara içtenlikle

vereceğiniz cevaplarla mümkündür.

         Anket formunda kimliği açığa çıkarmaya yönelik soru bulunmamaktadır. Anket

ile elde edilecek veriler bilimsel amaç dışında kullanılmayacaktır. Size uygun gelen

seçenekteki kutucuğun içine ( X ) işareti koymanız yeterlidir. Katkılarınız için

şimdiden teşekkür ederim.

J. Yüzbaşı Mustafa ÇINAR

(Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi)
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A-   Demografik Sorular

1-Yaşınız?

(  ) 20 yaş ve altı        (  ) 21–25 yaş        (  ) 26–30 yaş              (  ) 31–35 yaş

(  ) 36–40 yaş   (  ) 40 yaş ve üzeri

2- Cinsiyetiniz?

(  ) Erkek                        ( ) Kadın

         3- Eğitim durumunuz?

(  ) Okur Yazar Değil   ( ) İlköğretim   ( ) Lise   ( ) Üniversite  (  ) Yüksek Lisans

         4- Mesleğiniz?

(  ) Çiftçi          (  ) Memur         (  ) Serbest Meslek         (  ) Ev Hanımı      (  )

Öğrenci  (  ) Emekli              (  ) Diğer

         5- Köydeki ikamet süreniz?

(  ) Mevsimlik/ Misafir                 (  ) 1–5 yıl                     ( ) 6–10 yıl            ( ) 11–15

yıl             ( ) 16–20 yıl                  ( ) 21 Yıl ve Üzeri

         6- Hane halkının aylık toplam geliri ortalama ne kadardır?

(  ) 100–300 TL            ( ) 301–500 TL               ( ) 501–1000 TL        ( ) 1001–1500

TL  (  ) 1501- 2000 TL               ( ) 2000 TL üzeri
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B- Yargısal Sorular

Bu bölümde, köyünüzde uygulanan destek faaliyetleri hakkındaki görüşleriniz

sorulacaktır. Lütfen cevabınıza uygun gelen bölüm içerisine çarpı ( x ) işareti

koyunuz.

TOPLUMSAL GELİŞİME DESTEK FAALİYETLERİNİN ETKİLERİ

ÇEVRESEL ETKİLERİ Kesinlikle
Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle

Katılıyorum
1. Su şebekesi ıslah edilmesi
sonucunda su kaynaklarının
bilinçli kullanımı sağlandı.

2. Köyün kanalizasyon
şebekesinin gelişmesi ile kötü
kokular azaldı.

3. Çöplerin toplanmasındaki
alınan tedbirler sonucunda
çevre temizliğine karşı
duyarlılıkta artış oldu.

4. Harabe yerler temizlenerek
köylünün ortak kullanım
alanları arttırılmıştır.

5. Köyün dış görünüşü eskine
göre daha güzel oldu.

6. Köyün yolları faaliyetler
öncesine göre daha düzenli.

7. Çocuklar ve gençlerin
eğlenebileceği alanların
oluşturulması ile boş
zamanlarının verimli bir
şekilde değerlendirilmesi
sağlanmış olup gelişimlerine
katkı sağlamıştır.

SOSYOLOJİK ETKİLERİ Kesinlikle
Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle

Katılıyorum

1. Komşu köylerde köyümüze
yapılanlardan bazılarını kendi
köylerinde de yapmaya
başladılar.
2. Köyün cazibesindeki artış
sayesinde köye yeniden
yerleşenler oldu.
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3. Köylüler ile Jandarma
personeli arasında daha yakın
ilişkiler kuruldu.

4. Jandarmaya iş dışında da
ziyaretler gerçekleştirilmeye
başlandı.
5. Köylülerimizin düğün,
sünnet gibi kutlamalarına
Jandarma personeli başta
olmak üzere kamu
görevlilerini davet etmelerinde
artışlar oldu.6. Yapılan bilgilendirme
faaliyetleri ile köy halkının
bilgi düzeyi arttı.

7.  Genel sağlık hakkında
verilen bilgiler sayesinde
köydekiler sağlık konusunda
doğru bildikleri yanlışları
düzeltme fırsatı buldular.

8.  Meslek kursları sayesinde
yeni meslek edinenler oldu.

PSİKOLOJİK ETKİLERİ Kesinlikle
Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle

Katılıyorum
1. Askerliği meslek olarak
seçmek isteyenlerde artış oldu.

2. Jandarmanın yürüttüğü
destek faaliyetleri halk
arasında her fırsatta övgüyle
bahsedilmektedir.
3. Köyümüzde yapılan destek
çalışmalarından bazıları bugün
bile tekrar edilse iyi olur.

4. Devlet hizmetlerinin
köyümüzde yerinde verilmesi
sonucunda devlete olan güven
pekiştirilmiştir.
5. Kamu görevlileri ile daha
rahat anlaşmaya başladık.

6. Jandarmanın halka
yardımının sözde değil özde
olduğunu gördük.

7. Köyün ortak işlerinin
yürütülmesindeki
yardımlaşma ruhunun arttığına
inanıyorum.
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C-  Köy destek uygulamasının tekrarlanması durumunda şunlarda yapılsa iyi olur
diyebileceğiniz çalışmalar var mı?

1- ……………………………………………………….

2- ……………………………………………………….

3- ……………………………………………………….

D-  Köy destek uygulaması tekrarlanırsa hangi çalışmaların yeniden yapılmasını arzu
edersiniz?

1- …………………………………………………………

2- …………………………………………………………

3- …………………………………………………………

Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.
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