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ÖZET
Bu çal mada, yoksullukla mücadelede bir yöntem olarak
kullan lan “sosyal sorumluluk kampanyalar ”n n önemi ve verimlili i
ara t r lmaktad r. Fazla geçmi i olmayan bu mücadele yönteminin
genel tan m ve tarihine de indikten sonra, Amerika, Avrupa ve
Türkiye’deki uygulamalar na yer verilmektedir. Bu yolla yoksullu un
azalt lmas nda ba ar l sonuçlar al nm t r. Ayr ca kampanya süresince
firmalar n hem kar oranlar n art rd , hem de tüketicilerde marka
bilincini geli tirdi i görülmü tür. Bu nedenle kampanyaya kat lan her
aktör/özne bu giri imden kazançl ç kmaktad r. Böylece “Sosyal
sorumluluk kampanyalar ” sayesinde yoksullukla mücadele yöntemi
zenginle mi oldu. Gelecekte büyük firmalar aras nda “sosyal içerikli
pazarlama” üzerinde rekabetin olu mas beklenmektedir.
ABSTRACT
In this research it is investigated that the fertility and the
importance of “social responsibility” campaign in the struggle with
poverty. First of all it has been pointed out to the history and the
general definition of the concept of “social responsibility” or “cause
related marketing”. And then it has been paid attention the successful
application of the struggle of poverty method which has been used in
USA, Europe and Turkey. It has been seen that during the campaigns
period, the companies increased both the ratio of profits and the
consciousness of brand in consumers. For this reason every actor who
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joins this campaign benefits from this. Thus, the forms of the struggle
with poverty enrich with the “social responsibility campaigns”. It is
expected to become a rivalry on “cause related marketing” among the
major firms in the future.
Anahtar Kavramlar: Yoksullukla Mücadele, Yoksulluk,
Sosyal Sorumluluk, Kampanya.
G#R#$
Bu çal man n amac , potansiyel halde bulunan ama pek
harekete geçirilemeyen bir alana, yoksullukla mücadelenin bir ba ka
yöntemine dikkat çekmektir. Bilindi i gibi yoksullukla mücadelenin
bir çok yolu ve yöntemi vard r. ?nsanlar n y llard r tarihsel
birikimlerinden hareketle tecrübe ettikleri, toplumun a ina oldu u
yöntemler oldu u gibi, her dönemde ve ortamda de i ebilen yeni
yöntemler de bulunmakta ve denenmektedir. Son dönemlerde s kça
gündemde olan Muhammed Yunus’un Banglade ’te kurmu oldu u
Grameen Bankas ’n n yoksullar için mikro kredi projesine ek olarak,2
bu yeni yöntemlerden biri de Bat dünyas nda art k yayg n bir
mücadele yöntemine dönü me e iliminde olan “sosyal sorumluluk
kampanyalar+”d r.
“Kurumsal sosyal sorumluluk” (KSS) kavram , ?ngilizce’de
“cause related marketing” (CRM)3 eklinde kullan lmakta,
Türkçe’ye “neden ili kili pazarlama” olarak da çevrilmektedir. KSS
kavram , belirli bir ürün yada markayla belirli bir olay, sebep ve
faaliyetin bir araya getirilmesi sayesinde yararl bir amaç için
sat lar n art n sa lamak olarak da tan mlanmaktad r.4 Ticari bir
faaliyet olmas na ra men, ayn zamanda yard mseverlik kavram n ve
uygulamas n özünde bar nd ran sosyo-kültürel bir faaliyet olarak da
görülebilir.
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Bir taraftan pazarlamac lar toplumsal sorumlulukla ilgili
olumlu mesajlar n yay lmas n sa larken, di er taraftan markalar na
de er katmaktad rlar. Bu ekilde büyük firmalar, kendilerini ve
ürünlerini tan tmak için her y l büyük mebla ay rd klar reklam
harcamalar na yoksullar için de bütçelerine bir sorumluluk yüklemi
olmaktad rlar.
Hemen belirtilmesi gerekir ki, büyük irketlerin ço u,
tüketicilerine ve topluma kar bir sosyal sorumlulu u oldu unu kabul
eder ve belli sosyal politikalar üzerinde yo unla rlar. Sözü edilen bu
tür sosyal sorumluluk duyarl l
ile bizim üzerinde duraca m z
sosyal sorumluluk anlay aras nda önemli farklar bulunmaktad r.
Birincisini genel anlamda sosyal sorumluluk anlay*.* olarak
tan mlamak olanakl iken, ikinci kavramla t rmaya göre, daha spesifik
ve daha kararl bir anlay n ve bilincin oldu u görülecektir. Bu
nedenle de ikincisine kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) diyerek di er
sosyal sorumluluklardan ay rmak gerekmektedir. Genel sosyal
sorumluluk anlay nda tüketiciyi aldatmamak, onlar n haklar na
duyarl olmak ve sayg göstermek, adalet anlay içerisinde hareket
etmek gibi i letme mant
içerisinde ve daha çok i ahlak
çerçevesinde an lan ve kullan lan bir kavramd r.5 Aktif ve talep eden
tüketiciyi do rudan muhatap al r.
Kurumsal sosyal sorumluluk anlay nda ise, as l amaç bu
kadar yal n ve tek özneli de ildir. Bu anlay n üç temel öznesi;
Firma/Eirket + Gönüllü Kurulu /lar + Tüketicilerdir. Sadece belli bir
amaç için bir araya gelirler. E itimden, sa l a, çevre sorunlar ndan
yoksulluk gibi daha özel sorunlara kadar belli bir alanda kampanya
yap l r. Görev payla m olarak bak ld nda irket kampanyan n
organizatörlü ünü ve maddi giderleri üstlenirken, gönüllü kurulu da
ilgi alan içerisindeki guruplarla ba lant kurarak kamuoyu
olu turmaktad r. Bu ekilde firmalar ad na, fakat birinin yada grubun
yarar na, gönüllü kurulu lar yada sivil toplum kurulu lar taraf ndan
projeler geli tirilip bu projelere sponsor firmalar bulunarak sosyal
sorumluluk kampanyalar ba lat l r. Örne in Garanti Bankas Toplum
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Gönüllüleri Vakf ’n n ana sponsorlu una talip olmu ve kabul
edilmi tir.6 Bu deneyimde oldu u gibi, firmalar proje üzerine
dü ünmek ve i i organize etmek yerine, kendisi ad na dü ünen ve
proje geli tiren bir sivil toplum kurulu u ile anla arak kampanyay bir
nevi d ardan desteklemi olmaktad r. Bu yöntemin önemli
avantajlar ndan biri, projelerin deneyimli uzman ki iler taraf ndan
yap lmas , bu ekilde süreklili in sa lanmas d r. Bu yöntem çok
özneli bir yöntemdir. Firmalar n buradaki kazanc , tüketiciler
nazar nda itibar n ve prestijini art rmas d r. Tüketicilerin buradaki
rolü, kampanyaya olan duyarl l na göre al veri ini bu irketlerden
yapmaya özen göstermesidir. Bu kampanya sonucu i in içine giren her
özne, manevi ahsiyetlerine önemli katk lar sa larken, maddi olarak
da irket ve kampanyan n as l muhataplar karl ç kmaktad r.
AMER#KA VE AVRUPA F#RMALARININ YOKSULLUKLA
MÜCADELES#
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalar ’n n (KSSK)
dünyadaki ilk uygulamas , Bat ’da 1950’lere kadar gerilere gitti i öne
sürülse de as l 1980’lerden sonra ivme kazand görülmektedir.7 Bu
anlamda en kapsaml birliktelik, Amerikan kökenli uluslar aras 1000
kadar özel sektör kurulu unun 1987 y l nda kurduklar “Toplumsal
Giri im Eebekesi” (Social Venture Network USA) olmu tur. Bu tür
giri imlerden etkilenen Avrupa irketleri da kendi aralar nda 1993’te
500’ü a an irket?N kat l m ile “Sosyal Giri im Eebekesi Avrupa”y
(Social Venture Network Europe) kurdular.8 Yine son dönemlerde
ciddi firmalar KSS kampanyalar ile ilgili olarak önemli at l mlar
içerisindedir. 2002 y l nda Global Fortune 250 listesine giren ve 19
de i ik ülkede yerle ik firmalar n neredeyse yar s na tekabül eden
yüzde 45’inin insan haklar , çevre ve payda ili kilerinde
gerçekle tirdikleri sonuçlar , finanssal sonuçlar yay nlad klar y ll k
raporlar nda yer vermeye ba lad klar görülmektedir. Bu raporlar n
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1/3’ünün ba ms z kurulu larca denetlenmektedir.9 Amerika ve
Avrupa’da art k “kurumsal sosyal sorumluluk projesi” olan firmalar
ile olmayan firmalar aras nda art k kamuoyunda bir ayr m yap lmaya
ba lanm t r. KSSK ile ilgili projesi olmayan firmalar, di er firmalar
taraf ndan d lanma durumu ile kar kar ya kalmaktad r.
KSS kampanyas ile ilgili olarak, Bat daki gerçekle en ba ar l
kampanyalara bakabiliriz. Amerikan Exspress’in 1992 y l nda, Ulusun
Sofras (Taste of the Nation) ad alt nda yapm oldu u kampanya,
Amerika’da Açl a Kar Mücadele (Charge Against Hunger) için
yap lan en ba ar l kampanyalardan biri olarak bilinir.10 American
Express firmas kredi kart kullan m n art rmak için ayn günlerde
ülkede açl k sorununa çare bulmaya çal an ve kurumsal bir ortak
arayan sivil toplum kurulu u Share Our Strength (SOS- Gücümüzü
Payla n)’a stratejik ortakl k teklifi yapar. Share Our Strength bu
teklifi kabul eder ve Amercan Express, her y l n Kas m ve Aral k
aylar nda her kartl ödemenin 3’ centi’ni bu sivil toplum kurulu un
açl
azaltmaya yönelik kampanyas na ba lamay kabul eder.
Normal süresi üç y l olarak planlanan bu kampanya, çok ba ar l
oldu u için bir y l daha devam eder. Kampanya sonucu her y l
yakla k olarak 5 milyon dolar gelir elde edilir ve toplam bu gelir 21
milyon dolar a ar. Ayr ca, bu kampanya sonucu 600’ün üzerinde
açl k kar t guruba fayda sa lanm t r. Bu kampanyan n en önemli
katk lar ndan biri de, Dünyan n önde gelen zengin ülkelerinden biri
olan Amerika’da, ülkenin orta yerinde duran fakat pek fark edilmeyen
önemli bir sorunun gündeme getirilmesi ve güçlü bir kamuoyunun
olu turulmas d r. Bu kampanyadan sonra American Express kart n
kullanan tüketiciler üzerinde büyük etki ve yank uyand rd . Bir kart
sahibi “Yapt*'*m her harcaman*n açl*'a kar.* çabalara katk*da
bulunaca'*n* bilerek, Noel döneminde American Express kart*m*
kullanmak beni gururland*rd*” diyerek ya am oldu u atmosferi
9
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yorumlamaya çal m t r. Bu etkinli in ba ar ya ula mas nda irket
çal anlar n n ücretsiz ve gönüllü olarak çal malar da etkili olmu tur.
A evlerinin kurulmas nda ve servislerin yap lmas nda etkin olarak
görev alm lard r.
Bir ba ka kampanya örne i, 1900’de kurulan ve toplam 50
ma azas bulunan Austin Reed konfeksiyon firmas n n, belli bir
dönem imaj ndaki olumsuz gidi at durdurmak için 1997 y l nda
yapt kampanyad r.11 O günlerde ?ngiltere’de evsiz insanlar n sokak
aralar ndaki varl , art k günlük manzara halini ald ndan, baz
gönüllü kurulu lar s n rl imkanlarla bu insanlara yard m etmeye ve
kaynak bulmaya çal yorlard . Eirket, bu gönüllü kurulu lardan biri
ve itibarl konumda bulunan Shelter (Bar nak)’la anla arak, Adalar ve
di er bölgeler d nda sadece ?ngiltere’de, her gün 2000 ki inin
sokakta geçirdi i insanlar n bar nma sorunlar na çözüm için 1997
Ekim ay nda sadece iki hafta sürecek bir kampanya ba latt . Çal ma
sistemi al lm n d nda bir yöntemle gerçekle ti: Austin Reed
firmas na eski tak mlar n getiren mü terilere 30 ila 50 cent aras nda
de i en oranda indirim uygulad . Kampanya boyunca getirilen
tak mlar, ülkenin her taraf ndaki ma azalarda sat lmas için Shelter’a
verildi. Shelter tak m ba na 5 ila 25 sterlin aras nda gelir elde etti.
Ayr ca irket Shelter’a devredilen her tak m için 5 sterlin ba ta
bulundu.
Bu organize ve kampanya sonucu elde edilen ba ar çok
memnuniyet verici olmu tur. Çok s n rl bir süreye kar n önceki y l n
ayn dönemine göre sat lar yüzde 53 oran nda artm oldu u
gözlemlendi. Ve Tak*m Elbise De'i.im Projesi’(The Suit Exchange)
ile geçmi y llarda ayn indirim uygulanan döneme göre sat larda
yüzde 22’lik bir art
görüldü. Bu ekilde toplumun duyarl
davranaca
bir sorundan hareketle gönüllü bir kurulu la
gerçekle tirilen bu projeyle, yoksullukla mücadelede hem toplumda
duyarl l n tazelenmesi ve insanlar n bilinçlenmesine hem de
irketlerin ve markalar n kendilerini daha fazla tan tmalar na neden
olmu tur. “Tak*m Elbise De'i.im” projesi, 1998 y l nda hem de bu
kez 4 hafta boyunca devam ettirilmi ve ba ar ya ula lm t r. Bu da
bu duyarl l n tüm kesimlere mal oldu unu göstermektedir. Bu
11
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ekilde hem irket, hem gönüllü kurulu lar ve hem de tüketici maddi
ve manevi kazançlar elde etmi lerdir. En önemlisi, ofis önlerinde ve
bankamatik kulübelerinde yada kartonlar içinde ya amaya çal an
evsiz insanlar için s n rl da olsa bir çaba sarf edilerek çare bulunmaya
çal lm t r.
Ba ar l bir KSS kampanyas yine 1997 y l nda ?ngiltere’de
gerçekle ti. Kampanyan n hedef kitlesi ve kullan lan araçlar, körler
için Andrex tuvalet ka t firmas n n “Körler ?çin Rehber Köpekler
Derne i” ile ortakla a düzenledikleri promosyon ve oyuncak köpek
sat d r. Kampanya boyunca yakla k 400 bin oyuncak köpek sat ld
ve elde edilen gelirler görme özürlü insanlar n ihtiyaçlar n n
kar lanmas için sözü edilen derne e verildi. 1992 y l nda ba lat lan
ve 2000 y l nda 8 y l na giren ülkenin en ba ar l kampanyas olarak
seçilen bir ba ka KSS kampanyas ise ?ngiltere’de ‘Tesco Okullara
Bilgisayar Kampanyas*’ (Computer for School)d r. Halk aras nda
kampanyan n yüzde 48’lik hat rlanma oran bu giri imin halka mal
oldu unu göstermesi bak m ndan anlaml bir sonuçtur. Eirket
mü terinin kendi ürünleri için harcad her 10 sterlin için bir kupon
veriyor ve bu kuponlar toplan p istenilen okula verilip oraya irket
taraf ndan bilgisayar yada ekipman ba
ediliyor. Kampanya
sonucunda, sekiz y l sonra 44 milyon sterlin de erinde bilgisayar
ekipman sa land , bu da toplam 34 bin bilgisayara tekabül
etmektedir. Yoksullu un d nda sa l kla ilgili olarak meme
kanseriyle, ayr ca aile içi iddetle ilgili olarak baz insan haklar yla
ilgili kampanyalar n yap ld görülmektedir.12
TÜRK F#RMALARININ YOKSULLUKLA MÜCADELES#
Türkiye’de yap lan KSS kampanyalar n n tarihi geçmi i ve
yo unlu u fazla gerilere gitmez. Özellikle yoksullukla ilgili yap lan
kampanya örnekleri s n rl say dad r. Buna kar n, 1999 17 A ustos
depremiyle ilgili olarak deprem ma durlar için Saatchi & Saatchi
reklam firmas n n ülkemizde yapm oldu u “Bir Tu lada Siz Koy”un
kampanyas n ba ar l bir KSS kampanyas örne i olarak görmek ve
de erlendirmek mümkündür.13 Bu kampanya, sadece Türkiye ile
s n rl kalmam , ayn zamanda Türkiye d nda toplam 27 ülkede de
12
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tan t mlar yap lm t r. Bu tarihlerden itibaren Türk firmalar da sosyal
sorumluluk kampanyalar na önemli destekler vermeye ba lam lard r.
2000’de Ça da Ya am Destekleme Derne i’nin katk lar ile
Türkcell’in finanse etti i “Haydi k zlar okula” slogan yla yola ç kan
“Kardelenler” projesi, yoksul s n flar i in içine katan ba ar l bir KSS
projesidir. Yoksul ailelerin okula göndermekte zorland klar k z
çocuklar n n, Türkcell’in sponsorlu u ile e itimlerinin tamamlanmas
sa lanm t r. Bu KSSK projesi ulusal ve uluslar aras bir çok
yar malardan birincilik ödülü alm t r.14
Bu deneyimin d nda, ARGE Dan manl n 2002 y l nda,
kendi çal anlar n n gönüllü katk lar ile ilkokul çocuklar na kitap
okuma zevkini kazand rmak için her hafta birer saatlerini Gültepe
Ya ar Do u ?lkokulu’ndaki ö rencilere ay rmas n kapsayan KSS
kampanyas , Generation Europe taraf ndan 2002 y l n n en iyi üç
projesi olarak seçilmi tir.15 Ayr ca yoksul ailelerin d nda, ihmal
edilen sorunlar üzerine de bu tür kampanyalar yap lmaktad r. Bu
anlamda Aygaz firmas n n çocuklar yang n, ev ve okul kazalar
konusunda bilinçlendirmek amac yla yapm oldu u “Dikkatli Çocuk”
kampanyas dikkat çekici bir örnektir. 16 Bu kampanya firmaya
“Tüketici ile Dost Alt n Küre Ödülü’ü kazand rm t r. Bunlardan ayr
olarak çevre alan nda Turkcell ve Ericsson sponsorlu unda 1998
y l nda ba lat lan Bodrum Antik Tiyatrosu’nun Restorasyonu projesini
üstlenmesini de olumlu bir giri im olarak hat rlanabilir.17
SONUÇ
Sonuç olarak, yoksullukla mücadelede KSS kampanyalar n n
dünyada çok ba ar l örnekleri vard r. Eirketlerin reklam kampanyalar
için ay rd klar bütçenin daha az ile yoksullara yönelik yap lacak
14
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Sorumluluk" kategorisinde birincilik ödülü ald .
www.kardelenler.turkcell.com.tr/tarihce.html
15
http://arsiv.sabah.com.tr/2004/01/22/gny109.html, www.arge.com
16
http://www.dikkatlicocuk.com.tr/Tanis.aspx 22/10/2007
17
www.turkcell.com.tr/turkcellhakkinda/toplumsalduyarlilik/kultursanat/bodrumanti
ksurrestorasyonu 26/11/2007

34

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.IX ,S.I1, 2007)

kampanya ile irket kendini daha iyi tan tacakt r. Böyle bir yöntemin
tercihi ile hem en zenginler hem de yoksullar kazanacakt r. Ayr ca
özellikle yabanc firmalar n hizmet verdi i toplumun yoksul
bireylerine yönelik yapaca bu tür kampanyalar ile yerli tüketicilerin
be enisini ve memnuniyetini kazanacakt r. Böyle giri imler, küresel
firmalar n zaman zaman tüketiciler kar s nda ya ad klar “küresel ve
yerel paradoks”un da a lmas na yard mc olacakt r.18 Yabanc l k
alg s yarar alg s ile esnek bir hale gelecektir. Etnik ve kültürel
de erlerden dolay küresel firmalarla aras na mesafe koyan tüketicinin
tutumunda bir aç l m sa layacakt r. Bir anlamda KSS kampanyalar ,
reklam n yapamad klar n yapmakta daha fonksiyoneldir.
Yukar daki örneklerde görüldü ü gibi Türkiye’de de ba ar l
kampanyalar olsa da bunlar halen belli oranda seyretmektedir. Bu
nedenle ba ta kurumsal imaj önemseyen ve tüketicide marka ruhunu
tüketicinin belle ine i lemeye ve karlar n art rmaya çal an
irketlerin, bundan sonraki reklam ve kampanya politikalar n
yoksullar üzerine yo unla t rmalar daha anlaml ve yararl olacakt r.
Bu do rudan bir ba
ve harcama de ildir. Bu nedenle irketlerin
endi e duymalar na da gerek kalmamaktad r. Ayr ca bu giri imler
irketlere ek sorumluluklar getirse de hem insani/manevi hem de
maddi kazanc olan bir yükümlülüktür. Burada en fazla yine tüketiciye
i dü mektedir. Fakat bunun için de irket ve sivil toplum
kurulu lar nca ortak kampanyalar n ba lat lmas
ve belli
sorumluluklar üstlenmeleri gerekmektedir.
Max Weber’in deyimi ile ticari aç dan “rasyonel” olan bu
giri imin, ahlaki bak mdan da anlaml ve de erli sonuçlar
görülmektedir. Burada hem felsefi, hem örgütsel, hem de ekonomik ve
ya am tarzlar bak m ndan z t olan aktörlerin ortak bir eylem için bir
araya gelmeleri sa lanmaktad r. Z tlar n birlikteli inden anlaml bir
hareket gerçekle mektedir. Dünyada 1980’lerde, Türkiye’de ise daha
çok 2000’li y llar n ba nda görülen KSS kampanyalar , yoksullukla
mücadelenin bir yolunun daha olabilece ini göstermekte ayr ca,
ekonomik aç dan en vars l olan s n f ile en yoksul olan s n f n ortak
18
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amaçta birlikte hareket etmesini sa lamaktad r. Bu da s n flar aras
ili kilerin geli imine, dolay s yla sosyal bunal m ve risklerin
azalt lmas na yard mc olmaktad r. Önümüzdeki günlerde KSSK
projeleri gibi bu yönde üretilecek yeni sosyal politikalar n
geli tirilmesi gerekmektedir.
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