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Abstract 
Most of the social problems arise from the low level of social responsibility 
awareness of individuals and institutions. However, the level of social responsibility 
and the extent to which individuals accept differences is determined by their 
responsibility behaviors. The main purpose of this study is to determine whether 
individuals' global social responsibility and their attitudes towards accepting 
differences show a significant difference between generations. In the research, the 
survey technique was used to obtain the data and the global social responsibility 
scale and the acceptance of diversity scale were administered to 1499 people. SPSS 
for Windows 16.0 program was used to statistically analyze the data. Confirmatory 
factor analysis was carried out for the scales and their cronbach’s alpha values, 
reliability coefficients, were calculated. Frequencies, means, standard deviations, t 
test, one-way ANOVA, post hoc sheffe, pearson moment correlation coefficient and 
regression analyses were used in the statistical analysis. The findings indicate that 
there is a positive significant relationship between the global social responsibility 
scale and the acceptance of diversity scale. One-Way ANOVA and regression 
analysis were used to determine the differences between generations.  According to 
the results of the study, global social responsibility and acceptance of diversity 
scales differ according to the generation groups of the participants, gender, place of 
residence and education. According to the regression analysis, it was determined 
that generations’ behaviors towards accepting diversity has a low level of effect on 
global social responsibility behavior. In the modern world, individual and society 
are inseparable and they are affected by each other's problems. In order to 
overcome these problems, it is necessary to be aware of the problems. In this study, 
with the thought that tolerance is the basis of this awareness, the extent to which 
individuals accept their differences in other individuals and their sense of 
responsibility for a sustainable life have been discussed from the perspective of 
generations. It was also examined whether the findings obtained support the 
findings of the previous studies conducted on the subject. 
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X, Y, Z Kuşaklarının Küresel Sosyal Sorumluluk Davranışları ile 

Farklılıklara Hoşgörüyle Yaklaşımları Arasındaki İlişki 

Anahtar Kelimeler 
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Özet 
Toplumsal sorunların birçoğu, bireylerin ve kurumların küresel sosyal sorumluluk 
bilinçlerinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Oysa, toplumun refah düzeyini, 
gelişmişlik seviyesini bireylerin sorumluluk davranışları ve farklılıkları/çeşitliliği 
ne derece kabul ettikleri belirler. Bu çalışmanın temel amacı, bireylerin küresel 
sosyal sorumluluk ve farklılıkları kabul etme davranışlarının kuşaklar arasında 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmada, verilerin 
elde edilmesinde anket tekniğinden yararlanılmış,  1499 kişiye, küresel sosyal 
sorumluluk ölçeği ve farklılıkları kabul etme ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen 
verilerin SPSS for Windows 16.0 programı yardımıyla istatistiksel analizi 
yapılmıştır.  Ölçekler için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve güvenilirlik katsayısı 
olan cronbach’s alpha değerleri hesaplanmıştır. İstatistiksel analizde frekanslar, 
ortalamalar, standart sapmalar, t testi, tek yönlü ANOVA, post hoc sheffe, pearson 
moment korelasyon katsayısı ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen 
bulgular, küresel sosyal sorumluluk ölçeği ile farklılıkları kabul arasında pozitif 
yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Tek yönlü varyans, (ANOVA) ve 
regresyon analizi ile kuşaklar arasında farklılıklar tespit edilmiştir.  Araştırmanın 
sonuçlarına göre, küresel sosyal sorumluk ve farklılıkları kabulü katılımcıların 
bulundukları kuşak gruplarına göre cinsiyet, yerleşim yeri ve eğitim değişkenlerine 
göre farklılık göstermektedir. Yapılan regresyon analizine göre kuşakların 
farklılıkları kabul davranışının küresel sosyal sorumluluk davranışı üzerinde çok 
düşük düzeyde etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Çağdaş dünyada birey ve 
toplum ayrılmaz bir bütündür ve birbirlerinin sorunlarından etkilenirler. Bu 
sorunların aşılması için öncelikle sorunların farkında olmak gerekmektedir. Bu 
farkındalığın temelinde hoşgörü bulunduğu düşüncesiyle, bireylerin diğer 
bireylerde ki farklılarını ne derece kabul ettiği ve sürdürülebilir bir yaşam için 
gösterdikleri sorumluluk bilinci, kuşaklar perspektifinden tartışılmış ve elde edilen 
bulguların konu üzerinde yapılan araştırmaların bulgularını destekleyip 
desteklemediği incelenmiştir. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
8 Mart 2021 
Kabul Tarihi 

15 Mayıs 2021 

1. Giriş 

Dünyanın küresel yapısı içinde, hepimiz birbirimizin sorunlarından 
etkilenmekteyiz. Tüm ekonomik, politik ve sosyal faaliyetlerin temel amacı, 
insanlığa insan haysiyetine ve onuruna yaraşır bir dünya sunmak olmalıdır. Yeni 
dünya düzeninin en önemli değerleri insan ve haklarıdır. Bu temel haklar için 
bütün halklar birlikte çalışmalıdır. 

İletişim ve bilgi çağının en önemli özelliği, dünyada meydana gelen tüm 
gelişmelerin başta internet olmak üzere birçok iletişim kanalıyla, insanların, 
toplumların ve devletlerin arasındaki etkileşimi arttırmış olmasıdır. Bu artış 
insanları kendi ülkeleri, milletleri ve çevreleriyle ilgili olmanın yanı sıra diğer 
insanlarla, toplumlarla ve başka çevrelerle de ilgilenmeye yönlendirmiştir. İnsanlar 
artık sadece ülkesine değil evrene karşı sorumluluk hissetme bilincini 
geliştirmişlerdir (Özdemir, M., Pınar, N., 2019). Küreselleşme ile birlikte küresel 
toplum kavramı ortaya çıkmış, böylece sosyal sorumluluk geleneksel ulusal 
sınırları aşmaya başlamış ve küresel bir boyut kazanmıştır (Starrett, 1996).  

Günümüzde tüketicilerin satın alma tercihleri, ürün ya da hizmette aradıkları 
özellikler çok hızlı değişmektedir. 2000’li yılların başından itibaren, bilgi 
toplumuna geçiş ile bu değişimin arttığı gözlenmektedir. Sürdürülebilir bir yaşam 
için, doğanın korunmasının ne kadar önemli olduğunu öğrenen tüketiciler 
ürün/hizmet satın alma davranışlarında, işletmelerin üretimlerini yaparken 
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kaynakları nasıl kullandığına da dikkat etmektedirler. Dünya kaynaklarının toplum 
refahını iyileştirmek amacıyla, kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile uygulanan 
ticari faaliyetler, şirketlere rekabet avantajı sağlamaktadır. Sosyal sorumluluk 
projeleriyle, kurumlar sadece müşterileri ile değil, tüm paydaşlarıyla ilişkilerini 
güçlendirmektedir.  

Ulusal, bölgesel ve evrensel değerlere önem vermek, farkında olmak, her bireyin 
birbirinden farklı olduğunu kabul etmek, bu farklılıklardaki eşitsizliklerin 
giderilmesine yönelik projeler içinde olmak, aksiyon geliştirmek her bireyin 
küresel bağlamda sosyal sorumluluk algısının gelişmiş olmasına bağlıdır.   

2. Kavramsal Çerçeve  

2.1. X, Y, Z Kuşakları  

Türk Dil Kurumu (TDK) kuşak kavramını; “Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, 
aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, 
benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” olarak tanımlar (TDK, 
19.03.2021). Aynı kuşağa mensup gruplar yetiştikleri tarihsel döneme ait ortak 
değerleri paylaşırlar.  

Tablo 1 ‘de görüleceği üzere, kuşakların yaş aralıkları, farklı yazarlar tarafından 
farklı olarak belirtilmiştir. Bu araştırmada ise, kuşakların kronolojik 
sınıflandırılmasında, X kuşağı (1965–1979), Y Kuşağı (1980–1999), Z Kuşağı 2000 
yılından sonra doğanlar şeklinde kullanılmıştır. 

Tablo 1: Farklı yazarlara göre kuşak tarihleri 

  
SESSİZ 

KUŞAK 

BEBEK 

PATLAMASI 

KUŞAĞI 

X 

KUŞAĞI 

Y 

KUŞAĞI 

Z 

KUŞAĞI 

Keleş (2011)   1946-1964 1965-1979 1980-1999 2000- 

Yelkikalan ve Altın 

(2010) 
1925-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1994   

Salahuddin (2010) 1922-1943 1943-1960 1960-1980 1980-2000 2000- 

Haeberle vd. (2009) 1930-1944 1945-1964 1965-1979 1980-1999 2000- 

Crumpacker ve 

Crumpacker (2007) 
1929-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1999 2000- 

Kyles (2005) 1900-1945 1946-1964 1965-1979 1980-1999 2000- 

Lancaster ve Stillman 

(2002) 
1900-1945 1946-1964 1965-1980 1981-1999 2000- 

Washburn (2000) 1926-1945 1945-1964 1965-1981 1982-2003 2003- 

Spitznas (1998) 1925-1945 1946-1964 1965-1980     

Seçkin (2000) …...-1945 1946-1964 1965-1980 1980-1995 1995- 

Kaynak : Ayhün, S. E., (2013). Kuşaklar arasındaki farklılıklar ve örgütsel yansımaları. Ekonomi ve 

Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-112. 

Her kuşağın bireysel özellikleri, , algıları, görüşleri, değerleri, bakış açıları, tutum 
ve davranışları, yargıları, güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Tüm bu özellikleri 
ile her kuşak, çatışma ve anlaşmazlıklara sebep olabilir (Lower, 2008: 80). 

Çoklu Kuşak Kavramını, ilk olarak 1952 yılında Karl Mannheim kullanmıştır ve 
kavramı “ortak alışkanlıkları, kültürü ve zaman dilimini paylaşan insanlar 
topluluğu” olarak tanımlayarak, benzer alışkanlıkların ve benzer kültürün 
oluşmasında, aynı dönemlerde yaşamanın da etkisi olduğunu vurgulamıştır 
(Mannheim, 1952). Bir topluma dâhil olan insanlar genellikle o toplumun tutum ve 
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değerlerini benimser.  O toplumla ilgili daha fazla bilgi edinirler. Bu şekilde içinde 
bulundukları sosyal gruplarda hangi inançların yaygın olduğunu öğrenebilirler. 
Ayrıca, gruplar içindeki yaşama yoğun bir şekilde katılan insanlar, grubun ortak 
görüşlerini ve ideallerini kabul etme eğilimindedir (Seeman ve Evans, 1962; 
Newcomb, 1943’den akt. Berkowitz ve Lutterman, 1968).  

Amerika Birleşik Devletleri menşeili olan bu kuşak sınıflandırması, diğer ülke ve 
toplumlar için aynı olmayabilir, diğer ülkelerin tarihsel ve sosyal olayları farklı 
olduğu için kuşaklar aynı şekilde etkilenmeyebilir (Gürbüz, 2015)  

Bir kuşağın amaçları, iletişim yöntemleri, kişilik özellikleri (Aka, 2018), hayat 
tarzları ve hayata bakış açıları (Yılmaz, 2013), inançları, değerleri, tutumları, 
beklentileri (Inglehart, 1997) diğer kuşaklardan farklılaşabilmektedir. Birçok 
çalışma ile (Hofstede, 1980, Rokeach 1973, Schwartz & Bardi, 2001) değerlerin 
bireysel tutumları ve bilişsel süreçleri etkilediği tespit edilmiştir. 

Kuşaklararası farklılıkların neler olduğunu, onlar için neyin önem taşıdığını 
anlayarak, uygun mesajlar, uygun davranışlar ve müdahaleler ile sosyal sorunların 
çözümü için stratejiler geliştirmek gerekmektedir.  

Kuşakların özelliklerini anlayabilmek için, yaşadıkları dönemin toplumsal, kültürel, 
siyasal ve ekonomik olayların incelenmesi de önem arz etmektedir (Şalap, 2016, 
aktaran; Taş, Kaçar, 2019). Bu bağlamda, bir bireyin özellikle gençlik yıllarında 
meydana gelen olaylar, değerler sistemini etikler ve yaşamı boyunca sabit kalır 
(Hung ve diğerleri, 2007, aktaran; Taş, Kaçar, 2019). 

Watt kuşakların farklılıklarını incelediği araştırmasında farklılıkları beş kategoride 
sınıflamıştır (Keleş, 2011, akt. Konakay: 2018,18) 

 Uyumluluk: Kuşakların kendi kuşaklarıyla uyumlu olduğu tespit edilmiş 
olmakla birlikte X ve Y kuşağının Baby Boomerları değişime kapalı, 
uyumsuz ve adaptasyon zorluğu çeken kuşak olarak tanımladıkları tespit 
edilmiştir.  

 Yönetilebilirlik: Y kuşağı bireyleri tüm kuşaklarca yönetilmesi zor bir kuşak 
olarak düşünülmektedir.  Boomer kuşağı ve X kuşağı, Y kuşaklarının diğer 
kuşaklara kıyasla daha yakın denetimde olmalarını, daha az prosedürleri 
takip ettikleri için sonuç odaklı olmayı başaramadıklarını ifade etmişlerdir.  

 Ekip çalışması: Kuşaklar iş ahlakları konusunda birbirlerinin farklı 
olduğunu kabul etmişlerdir.    Kuşakların hepsi kendilerini iyi bir takım 
oyuncusu olarak görmektedirler.  

 Denge: X ve Y kuşağı Boomer kuşağına göre iş arkadaşlarında daha fazla iş-
yaşam dengesi aramaktadırlar. X ve Y kuşakları işyerlerinde resmi olmak 
istememektedirler.  

 Bağlılık: Boomerlar kendilerini kurumlarında genç kuşaklara göre daha 
güvenilir bulmaktadırlar. Tüm kuşakların kendilerini güvenilir 
bulmaktadırlar (Watt, 2009). 

Kuşakların özellikleri, kaynağında belirtilen çalışmalar incelendikten sonra, Tablo 
2’de  belirtilmiştir.  
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Tablo 2: X,Y,Z Kuşaklarının özellikleri 

X KUŞAĞI (Kayıp kuşak)  Y KUŞAĞI (Milenyum kuşağı) Z KUŞAĞI (Ağ kuşağı) 

otonomiyi tercih eder "neden" diye sorgular 
sürekli sanal dünyaya bağlı 

olmayı sever 

iş ortamında esneklik ister sorumlulukları eleştirir sonuç odaklı 

otoriteyi sorgular otoriteyi reddeder sosyal sorunlara duyarlı 

değişime ayak uydurur özgürlükçü, bencil adaletsizliğe duyarlı 

maddi olmayan motivatörleri 

tercih eder 
sosyal medyaya bağımlı kendine düşkün 

bilgisayar kullanan ilk kuşakdır internet ve teknoloji bağımlısı yalnız yaşamay tercih eder 

toplumsal sorunlara duyarlıdır 
toplumsal duyarlılıkları X 

kuşağından yüksek 
toplumsal olaylara duyarlı 

çalışmayı daha iyi yaşama 

koşulları için ister  
dünya vatandaşı olma peşinde değişik kültürleri çabuk öğrenir 

tasarruf yapmayı sever iyimser , narsist, yaratıcı bilgiye nasıl ulaşacağını bilir 

rekabetçi eğitim seviyesi yüksek, zeki 
farklı konulara odaklanabilme 

yetenekleri yüksektir 

kanaatkâr , sadık,  
takım halinde çalışmaktan 

hoşlanır 

konuya  ilgilerini çabuk 

kaybederler 

kuşkucu sadakati düşük sabırsız 

idealist risk almaktan kaçınmaz   

garantici iş değiştirme alışkanlıkları vardır   

Kaynak: Chester, 2002; Strauss &Howe, 1991; Appelbaum et al, 2005; Martin, 2005; Twenge et al, 

2010; Çatalkaya, 2014; Kağıtçıbaşı, 2016; Taş vd., 2017 ; Munsch, 2021 eserlerinden  yararlanılarak 

makale yazarları tarafından oluşturulmuştur. 

2.2. Küresel Sosyal Sorumluluk  

“Sosyal Sorumluluk” terimi ilk kez kurumsal sosyal sorumluluk çalışmasının babası 
olarak bilinen Howard R. Bowen tarafından 1953 yılında yayımlanan 
“İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları” (Social Responsibilities of the Businessman) 
adlı kitabında kullanılmıştır, yazarın sorduğu "iş adamlarından topluma karşı 
hangi sorumlulukları üstlenmeleri beklenebilir?" anahtar sorusu, bugün de 
geçerliliğini korumaktadır (Carroll, 1999). Bowen’a göre; sosyal sorumluluk, 
"kamu sorumluluğu", "sosyal yükümlülükler" ve  "iş ahlakı" kavramları le 
eşanlamlıdır (Acquier,  Gond, Pasquero, 2011). 

Kotler ve Lee (2006), sosyal sorumluluk uygulamalarının refah ve sağlığın yanı sıra 
psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarla da ilgilendiğini, “tüketiciyi aldatmamak, onların 
haklarına duyarlı olmak ve saygı göstermek, adalet anlayışı içerisinde hareket 
etmek” olduğunu, kurumsal sosyal sorumluluğun ise kurumsal kaynakların 
katkılarıyla toplum refahını iyileştirme taahhüdü olduğunu ifade etmektedir.  

Starrett (1996), bireyin kendi topluluğu veya toplumu içinde “iyi vatandaş olma”  
vurgusuyla sosyal bir tutum, bir davranış örüntüsü olarak tanımladığı sosyal 
sorumluluğun,  küresel toplumun gelişiyle birlikte geleneksel ulusal sınırlarının 
zorlandığını ortaya koymaktadır.  Nakamura ve Watanabe (2006), küresel sosyal 
sorumluluğu her bir bireyin sorumluluğunu küresel bağlamda toplumla 
ilişkilendiren bir kavram olarak tanımlamıştır.  

Sosyal sorumluluk kavramı nasıl ortaya çıkmıştır ve günümüze kadar nasıl 
gelişmiştir? Bugün kurumsal sosyal sorumluluk olarak bilinen ve 90ların sonlarına 
doğru küreselleşme ile birlikte küresel boyut da kazanan kavram uzun ve geniş 
kapsamlı bir geçmişe sahiptir. Son yıllardaki gelişimi ve popülaritesine rağmen, 
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kurumların toplum için kaygılarının kanıtları yüzyıllar ötesinde de görülmektedir 
Ancak, sosyal sorumluluk ile ilgili literatür özellikle son 50 yılda gelişmiştir, yani 
20 nci yüzyılın bir ürünüdür (Carroll, 2008:19). Biz yine de bu döneme kadar 
mihenk taşı sayılabilecek önemli gelişmeleri başlıklar halinde aktarmak istedik. 

Özünde yardımseverlik, hayırseverlik olan sosyal sorumluluk, Peygamber 
Efendimiz  Hz. Muhammed S.A.V’in “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” 
hadisinde, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun komşusuna yardım etmenin bir 
insanlık görevi olarak önemini ortaya koyar. İslamiyet toplumsal düzeni, 
yardımlaşma, dayanışma gibi kavramları dini kaidelere bağlayarak sosyal 
sorumlulukların önemli ölçüde gelişmesini sağlamıştır. 

XIII - XIX. yüzyıllar arasında Anadolu’da yaşayan halkın ahlâkî yönden 
yetiştirilmesi, çalışma hayatında iyi insan vasıflarını dikkate alarak düzenleyen bir 
örgütlenme olan kardeşlik anlamını taşıyan Ahîlik, “ahlâk, eğitim-bilim, 
organizasyon, kalite-standardı, üretici-tüketici ilişkisi, denetim gibi konularda 
yaşadığı dönemin toplumsal yapısını düzenleyen yetkin bir sistemdir” (Sancaklı, 
2010).  Ahîlikte yardımlaşma, alım satım işlerinde birlik, nitelikte belirli seviye, 
kuvvetli bir ahlâk şarttır (Kazmaz, 2000).  Ahiler, “din farkı gözetmeden bütün 
insanları seveceksin.” diyordu. Ahîlik “birbirini seven, birbirine saygı duyan, 
yardım eden, fakiri gözeten, yoksulu barındıran, ahlâk ve meslek kurallarına bağlı 
esnaf ve sanatkârların meydana getirdiği bir teşkilattır” (Ferhat,1999; aktaran: 
Sancaklı, 2010).  

Ortaçağ Avrupa’sında insanlar dini ve düşünce farklılıkları yüzünden her türlü 
işkenceye, ölüme mahkûm edilirken doğuda, Asya’da farklılıkları geniş bir hoşgörü 
ile kabul ve insan sevgisi hâkimdi (Kazmaz, 2000). Bu dönemde ticarette 
sorumluluk, “kişinin etik anlayışına, dini görüşüne ve vicdanına bağlı olarak ortaya 
çıkmaktaydı” (Aktan, Börü, 2007 ). 

1765’te J. Watt tarafından icat edilen buhar makinesi ve enerji kaynağı olarak 
üretimde kullanılması fabrika düzenine geçilmesini hızlandırmıştır. Sanayileşme 
ile üretim kaynakları temini ve yeni pazar arayışları ile keşfedilen ülkeler 
sayesinde Avrupa yeniden güçlü konuma gelmiş, keşfedilen ve sömürülen ülkeler 
ise sahip oldukları zenginlikleri koruyamaz olmuşlardır. 

Yeniçağın bitişini hazırlayan en önemli olay, 1789’da krallık rejimi 
uygulamalarından ezilen Fransız halkının demokrasi özlemi ile gerçekleştirdiği 
Fransız İhtilalidir.  Zenginleşen Avrupa ve özellikle Fransa’da yayılmaya başlayan 
önderliğini Rousseau, Voltaire, Diderot gibi düşünürlerin yaptığı fikir hareketleri 
“monarşiye ve soylu sınıf anlayışına karşı burjuvanın tepki hareketidir” (Karaman, 
2018). Fransız İhtilali, “özgürlük, eşitlik, kardeşlik” gibi terimlerle dönemini, hatta 
geleceği de yönlendirmiştir.  

Sanayi devrimi sonrası 1929 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde borsanın 
çökmesiyle yaşanan kriz büyük işletmeleri iflasa sürüklemiş, bütün dünyayı etkisi 
altına almıştır, 40 milyon insan işsiz kalmış, dünya ticareti hacim olarak üçte bir, 
kıymet olarak üçte iki oranında azalmıştır (Apak, 2008). 1930’lu yıllar başta 
Amerika olmak üzere birçok sanayileşmiş ülkede, sosyal ve kültürel değişimlerin 
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ortaya çıktığı yıllardır. Bu yıllarda, çalışanların ücretlerinin ve çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi için sendikal hareketlerin başladığı gözlenmektedir (Ataman, 2001). 

Sonuç olarak işletmeler, bu kriz ile “büyüyen yapılarının topluma olan etkilerini” 
yaşamış ve ”kurumsal sosyal sorumluluk” kavramıyla karşı karşıya kalmışlardır 
(Boatright, 2003; aktaran: Aktan ve Börü, 2007). 

İkinci Dünya Savaşı sonunda, üçüncü dünya ülkesi olarak tanımlanan ve zor 
koşullar altında yaşam mücadelesi veren birçok insan olması ve diğer ülkelerin de 
bu durumdan etkileniyor olması, işletmelerin dikkatini çevresel etkilerin önemine 
çekmiş ve toplumsal sorunlarla ilgilenmek için çaba göstermeye yöneltmiştir.  

1960’lı yıllarda, 1964’te İnsan Hakları Sözleşmesi, 1969’da Ulusal Çevre Politikası 
Sözleşmesi ve 1972’de Tüketici Ürünleri Güvenilirlik Sözleşmesinin kabulü ile 
birlikte (Aydede, 2007), kurumlar, çalışan haklarına, tüketici haklarına ve çevreye 
zarar vermeyen üretim gibi konulara ilgi göstermiş, kurumsal sosyal 
sorumluluklarını yerine getirmeye başlamışlardır. Bu yıllarda sivil toplum 
örgütleri toplum üzerinde etkili olmaya başlamış, ırk ayrımı, kadın hakları gibi 
konularda önemli adımlar atılmıştır.  

1970’lerde işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı “ortaklara bilgi 
sağlama, iş vermede adalet, kârı paylaşma, reklamların ahlaki olması, çevreyi 
koruma”  konularının toplum üzerinde ki etkileri düşünülerek eylemde bulunma 
olarak gelişmiştir (Aktan ve Börü, 2007). 

1980’ler için önemli olarak görülen sosyal sorumluluk konuları şunları 
içermektedir: çevre kirliliği, istihdam ve diğer iş fırsatlarında ayrımcılık, 
pazaryerinde tüketici suistimalleri, çalışanların güvenliği ve sağlığı konusunda 
ortaya çıkan tehditler, ekonomik, sosyal, ailevi ve psikolojik bozulmalar,  kent 
hayatının kalitesinde bozulma ve çok uluslu şirketler tarafından 
sorgulanabilir/suiistimalci uygulamalar (Frederick, 2006). 

2000’li yıllar itibariyle kurumsal sosyal sorumluluk stratejik bir araç olarak 
algılanmaya başlamıştır. Kurumsal sosyal sorumlulukların, verimliliğin artmasına, 
maliyetlerin düşürülmesine, satışların, müşteri bağlılığının artmasına, kurumsal 
itibarın ve marka imajının gelişmesine katkı sağladığı gözlenmektedir  (Gülmez, 
İnan, 2020).   

Dünyada son yıllarda sosyal sorumlulukla ilgili devletlerin, özel sektör 
kuruluşlarının, uluslararası organizasyonların (ILO- Uluslararası Çalışma Örgütü, 
OECD- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, BM-Birleşmiş Milletler, AB- Avrupa 
Birliği) ve sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları çalışmalar “Caux Prensipleri, SA 
8000, Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi, FTSE4GOOD Endeksi, Küresel 
Kurumsal Vatandaşlık Bildirgesi, AA1000 Standardı, Küresel Raporlama Girişimi” 
uluslararası toplantılar, sözleşmelerin esasını, tüm paydaşların toplumsal 
sorumluluğa katkıda bulunmasına yönelik ilkeler, insanın temel haklarının garanti 
altına alınması amacı oluşturmaktadır (Kaya, Kuruüzüm, 2014). 

Vizyonu “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi”, olan BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi (UN Global Compact), ilk olarak 31 Ocak 1999 tarihinde Dünya 
Ekonomik Forumu’nun Davos toplantısında Genel Sekreter Kofi Annan tarafından 
yaptığı konuşma sırasında önerilmiş ve 26 Temmuz 2000 tarihinde Birleşmiş 
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Milletler merkezinde başlatılmıştır. Amacı küresel bir kültürü yaymak olan 
Sözleşme’nin “insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla 
mücadele” alanlarında on temel ilkesi bulunmaktadır (Bilgi Üniversitesi Çalıştayı. 
2007). 

Eşitsizlik ve Adaletsizlik ile mücadele olmak üzere, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun 70. Oturumunda, ilk 15 yıl içinde 17 küresel hedef üzerinde 
uzlaşılmıştır (UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, 2021). 

Birleşmiş Milletler üye devletleri tarafından 2015 yılında kabul edilen 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile, şimdi ve gelecekte insanlar ve gezegen için 
barış ve refah amacıyla ortak bir plan üzerinde çalıştılar. Çalışmada, küresel bir 
ortaklık içinde, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler tarafından acil bir eylem 
çağrısı olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH'ler) “Yoksulluğa son, Açlığa 
Son, Sağlıklı Bireyler, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Temiz Su ve 
Sanitasyon, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 
Sanayi, Yenilikçillik ve Altyapı, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sürdürülebilir Şehirler ve 
Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Karasal 
Yaşam, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, Amaçlar İçin Ortaklıklar” bulunmaktadır 
(United Nations, 2021). 

Üye devletler, yoksulluğun ve diğer yoksunlukların sona erdirilmesinin, sağlık ve 
eğitimi iyileştiren, eşitsizliği azaltan ve ekonomik büyümeyi teşvik eden 
stratejilerle el ele gitmesi gerektiğini kabul ettiler ve iklim değişikliğiyle mücadele 
etmenin, okyanuslarımızı ve ormanlarımızı korumaya çalışmanın önemini 
vurguladılar (United Nations, 2021). Sürdürülebilir kalkınma için, bütün ülkelerde 
bu küresel amaçların gerçekleşebilmesi için “herkesin bu hedefleri bilmesi 
gerekiyor” (Küresel Amaçlar, 2021).  

Çağımızda bilgiye ulaşmak çok kolay olmakla birlikte, önemli olan bu bilginin ne 
kadar önemsendiğidir. Yaşamı sürdürülebilir kılmak, dünya mirasını gelecek 
nesillere bırakmak için, bireylerden beklenen, bu bilgiler doğrultusunda, sosyal 
sorumluluk bilinci ile duyarlı davranmalarıdır. Daha güzel bir dünya için, yaşayan 
her insan, hayatına devam ederken, sorumluluklarının farkında olmalıdır. 
Sorumluluk bilinci gelişmiş insanlar, kendilerini tüm dünyaya karşı sorumlu 
hissederler. Demokratik toplumların vatandaşlarının, demokrasinin anahtar 
faktörü olan “sorumluluk” kelimesinin kullanımı ve anlamı konusunda dikkatli 
olması gerekir (Nakamura, Watanabe, 2006). 

Literatürde bireysel, kurumsal boyutta sosyal sorumluluk kavramını irdeleyen 
birçok çalışma bulunmakta iken, (Acquier,  Gond, Pasquero, 2011; Carroll, 1999; 
Engin, Akgöz, 2013; Gülmez, İnan, 2020; Kaya, Kuruüzüm, 2014), küresel sosyal 
sorumluluk kavramını irdeleyen çalışmalar kısıtlıdır (Sarrett 1996; Nakamura, 
Watanabe, 2006; Başer, Kılınç, 2015). 

2.3. Farklılıkları Kabul 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948) madde 2’ye göre ; “Herkes, ırk, renk, 
cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka herhangi bir düşünce, ulusal ya da toplumsal 
köken, servet, doğum veya başka herhangi bakımdan ayrım gözetilmeksizin bu 
bildiride ilan olunan tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir”  
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Farklılıkları kabul etmenin temelinde hoşgörü vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözü, barış ve 
hoşgörü kültürünün en güzel örneğidir.  

UNESCO, 1995 yılında yayınladığı “Hoşgörü İlkeleri Bildirgesinin” 1. maddesinde 
hoşgörüyü şu şekilde tanımlamıştır: Hoşgörü, dünya kültürlerimizin zengin 
çeşitliliğine, ifade biçimlerimize ve insan olma biçimlerimize/yollarımıza saygı 
duymak, bunları kabul etmek ve değerini bilmektir. Bilgi, açıklık, iletişim ve 
düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü ile beslenir. Hoşgörü, farklılıktaki uyumdur. 
Görünüşü, durumu, konuşması, davranışı ve değerleri bakımından doğal olarak 
farklı olan insanın barış içinde ve olduğu gibi yaşama hakkına sahip olduğu 
gerçeğini kabul etmek demektir (UNESCO, 1995).  

Toplumun huzur içinde yaşayabilmesi için ötekinin düşman olarak görülmesi, 
farklılıkların birer çatışma unsuru olarak görülmesi yerine, zenginlik kaynağı 
şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir (Karaca, 2012 aktaran: Demir, 2020) 

“Farklılık”, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü’nde şöyle tanımlanmaktadır: 
“Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık; Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her 
olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik” (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe 

Sözlük, Farklılık, https://sozluk.gov.tr/ erişim tarihi: 19.03.2021). Fakat çok 
kültürlü ülkelerde farklılık kavramının kişilere, kurumlara, yazarlara göre 
değişiklik göstermesinden dolayı, kavram hakkında net bir tanımlama yapmak 
mümkün değildir (Demir, 2020).  

Loden & Rosener (1991) farklılık kavramını, birincil ve ikincil boyutlar 
çerçevesinde bir grup insanı diğerinden ayırt eden olarak tanımlar. Kimliklerimizi 
birinci derecede etkiyen, imajımızı ve temel dünya görüşümüzü şekillendiren ve 
ayrıca işyerindeki ve toplumdaki gruplar üzerinde daha fazla etkisi olanlar birincil 
boyutlar; cinsiyet, etnik köken, ırk, cinsel yönelim, yaş, zihinsel veya fiziksel 
yetenekler ve özelliklerdir. İkincil boyutlar ise; eğitim geçmişi, coğrafi konum, din, 
anadil, aile durumu, çalışma tarzı, iş deneyimi, askeri deneyim, örgütsel rol ve 
düzey, gelir ve iletişim tarzıdır. Bu etkenler birinci etkenler kadar göze çarpmazlar 
ancak öz saygı ve kendini tanımlama üzerinde etkisi daha fazladır (Mazur, 2010 
akt: Loden & Rosener, 1991).  

Farklılıkların kabulü, ülkeden ülkeye, toplumdan topluma, kültürden kültüre 
değişmektedir. Örneğin, vücuduna dövme, hızma, delici takı (piercing)  yaptırmak, 
birçok kültürde vücut süsleme sanatı olarak algılanırken, günümüzde genç kuşak 
tarafından kendilerini ifade etmek, düşüncelerini aktarmak için tercih edilmesi, 
bazıları tarafından başta vücutta kalıcı hasar bırakabileceği (Şenol ve ark., 2014) 
düşüncesiyle karşı çıkılmaktadır. Cinsel eğilimleri nedeniyle toplumdan 
dışlananlar, kadın erkek eşitsizliğini üreten, tacize uğrayan kadınların giydikleri 
kıyafetleri gerekçe göstererek haksız tahrik indirimi uygulamaları farklılık 
kavramının birincil boyutlarına örnek olarak gösterebiliriz. Bir başka örnek olarak, 
1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde “Solingen Faciası” olarak anılan neo-
Naziler tarafından gerçekleştirilen ve 5 Türk’ün ölümüyle sonuçlanan ırkçı katliam 
dikkat çekicidir.   

Her bireyin kendine özgü davranışlarına rehberlik eden değerleri vardır. Adil 
olmayan ayrımcılığın ortadan kaldırılması için “bir insan grubuna veya o grubun 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Solingen_Facias%C4%B1
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üyelerine yönelik”, genellikle olumsuz bir tutum olarak  tanımlanan önyargılardan 
kurtulmak ve empati ile birbirimizi anlamak için çalışmak ve çaba göstermek, daha 
güzel bir dünya için şarttır.  Ön yargıyı, “ontolojik bir zaaf olarak tanımlamak, onun 
insan zihni ve kültüründen tamamen yok edilmesinin imkânsızlığına işaret eder,  
ancak nedenleri anlaşılıp uygun müdahalelerde bulunulursa, ön yargı ve ayrımcılık 
tamamen yok edilemese bile çok ciddi derecede azaltılabilir” (Paker, 2012). 

3. Yöntem    

Araştırmanın amacı, X , Y ve Z kuşağının demografik değişkenler ( yaş, cinsiyet, 
eğitim ve yerleşim yeri) açısından küresel sosyal sorumluluk ve farklılıkları kabul 
algılamalarının farklılık içerip içermediğini incelemektir. Araştırmada ayrıca 
Farklılıkları kabul algılamalarının küresel sosyal sorumluluk davranışı üzerinde 
etkili olup olmadığı araştırılacaktır. Araştırmanın ana hipotezleriyle birlikte alt 
hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur: 

H1: Kuşakların farklılıkları kabul algılamalarının küresel sosyal sorumluluk 
üzerinde etkisi vardır.  

H2: Cinsiyet değişkeni açısından kuşakların küresel sosyal sorumluluk algılarında 
farklılıklar vardır. 

H3: Cinsiyet değişkeni açısından kuşakların farklılıkları kabul algılarında 
farklılıklar vardır. 

H4: Yerleşim yeri değişkeni açısından kuşakların küresel sosyal sorumluluk 
algılarında farklılıklar vardır. 

H5: Yerleşim yeri değişkeni açısından kuşakların farklılıkları kabul algılarında 
farklılıklar vardır. 

H6: Eğitim değişkeni açısından kuşakların küresel sosyal sorumluluk algılarında 
farklılıklar vardır. 

H7: Eğitim değişkeni açısından kuşakların farklılıkları kabul algılarında farklılıklar 
vardır. 

H8: Kuşakların küresel sosyal sorumluluk algılarında farklılıklar vardır. 

H9: Kuşakların farklılıkları kabul algılarında farklılıklar vardır. 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Kuşakların demografik değişkenler ( yaş, cinsiyet, eğitim ve yerleşim yeri) 
açısından küresel sosyal sorumluluk ve farklılıkları kabul algılamalarının farklılık 
içerip içermediği ve her iki ölçeğin arasındaki ilişki olup olmadığını gösteren 
araştırma modeli şu şekilde oluşturulmuştur. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli  

 

 

 

                                                                 

 

 

  

 

 

                                                                    

3.2. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmaya gönüllü olan 2272 kişi 
oluşturmaktadır.  Örneklem seçiminde evrendeki kişi sayısı bilindiğinde olayın 
sıklığını belirlemek için kullanılan formül kullanılmış ve örnek sayısı 384 olarak 
belirlenmiştir (Balcı, 2015). Ancak örneklemin geçerliliğini artırmak için 2272 
kişilik bir örneklem grubuna ulaşılmıştır. Anket sorularının cevaplandırılmasında 
soruyu cevaplama isteği özgür bırakılmıştır. Bunun için analiz yaparken ankette 
analizin niteliğini bozacak soru cevapları ve eksik bırakılan 773 anket analiz dışı 
bırakılmıştır. Kayıp değeri olmadan geriye kalan 1449 anket ile analizler SPSS 
sürüm 16.0 da yapılmıştır.   

3.3. Verilerin Toplanması 

Araştırma modelini test etmek ve hipotezleri sınamak için veri toplama aracı 
olarak anket kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan soru formu 3 bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik sorular, diğer 2 bölümde ise ölçekler 
yer almaktadır 

Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği: Enis Harun Başer, Emin Kılınç (1985) 
tarafından geliştirilen ölçek, 4 boyutta toplam 30 maddeden (21’i olumlu, 3, 7, 11, 
17, 18, 20, 21, 26 ve 27 numaralı toplam 9 madde olumsuz) oluşmaktadır. Ölçeğin 
güvenirliğine ilişkin bulgular için Cronbach Alfa katsayıları ölçeğin tamamında .89, 
ilk alt boyutunda .88 (Eyleme Dönük Sorumluluk; 1, 19, 16, 30, 5, 6, 14, 28,9, 10, 
24, 12 maddeleri), ikinci alt boyutunda .74 (Ekolojik Sorumluluk: 25, 7, 15, 2,17 
maddeleri), üçüncü alt boyutunda .77 (Özgeci Sorumluluk; 18, 11, 20, 4, 22, 23, 29)  
ve dördüncü alt boyutunda .73 (Ulusal Sorumluluk; 21,26, 27, 13, 3, 8 maddeleri ) 
bulunmuştur. Maddeler 5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 5= kesinlikle 
katılıyorum) ile derecelendirilmiş olup, ölçekten alınabilecek en yüksek puan 240, 
en düşük puan 48 olacaktır (Başer, Kılınç, 2015). 

Küresel sosyal sorumluluk ölçeği, dört alt boyuttan oluşmaktadır. Bunları şu 
şekilde tanımlayabiliriz. Eyleme dönük sorumluluk, bireylerin sorumluluk 
duygularının eylemlerine nasıl yansıdığı ile ilgilidir (Gündoğan, 2004). Bireylerin 
sorumluluk bilinciyle sosyal fayda sağlayan eylemlerde bulunmasıdır. Ekolojik 
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sorumluluk, kişilerin ekosistemi ve çevrelerini tehdit faaliyetlere engel olmaya 
çalışarak korumalarına yönelik sergiledikleri sorumluluk olarak ifade edilmektedir 
(Gökbunar, 1995). Özgeci sorumluluk, kişisel fayda sağlama amacı gütmeyen, diğer 
bireylere yönelik faydayı ön planda tutarak gönüllü olarak gerçekleştirilen 
eylemleri ve davranışları içermektedir (Akbaba, 1994). Ulusal sorumluluk, 
insanların içinde yetiştiği kültürün ve kendisini ait hissettiği ulusun değerlerini 
korumak ve sürdürmek gibi sorumluluklara sahip olmasıdır (Abdel-Nour, akt. 
Başer, 2015).   

Farklılıkları Kabul Ölçeği: Levent Deniz ve Aylin Tutgun Ünal (2019) tarafından 
geliştirilen ölçek 3 faktörlü olarak 9 maddeden oluşmaktadır. Cronbach Alpha iç 
tutarlık kat sayıları ilk faktör olan Farklı Dini/Etnik Yapıları Kabul için 0,67, ikinci 
faktör Farklı Dış Görünüşleri Kabul için 0,63, ve üçüncü faktör Farklı 
Düşünceleri/Değerleri Kabul için 0,56 toplam ölçek için 0,77 olarak saptanmıştır. 
5’li Likert türü ölçek olarak hazırlanmış ve ilgili maddenin kişiye ne derecede 
uyduğunu belirlemek için “Bana Hiç Uygun Değil (1), Bana Az Uygun (2), Bana Orta 
Seviyede Uygun (3), Bana Çok Uygun (4), Bana Tamamen Uygun (5)” şeklinde 
ifadelendirilmiştir. Ölçeklerden alınacak yüksek puanın, Z kuşağına ait özellikleri 
gösterdiği; düşük puanın da X kuşağına ait özellikleri gösterdiği varsayılmıştır. 
Farklı Dini/Etnik Yapıları Kabul faktörünün 2. Maddesi hariç ölçeğin tüm 
maddeleri tersten puanlanmalıdır, alınacak puanların yüksek puandan düşük 
puana doğru, eski X kuşağı özellikleri ile yeni Z kuşağı değer ve davranışları 
arasında bir dağılımı ortaya koymaktadır (Deniz, Ünal, 2019).  

3.4. Verilerin Analizi 

İstatistiksel analizde frekanslar, ortalamalar, standart sapmalar, tek yönlü ANOVA, 
post hoc sheffe , cronbach's alpha güvenilirlik katsayısı, pearson moment 
korelasyon katsayısı ve regresyon analizleri kullanılmıştır. 

4. Bulgular  

Tablo 3: Demografik Değişkenler  

Cinsiyet  n % Yerleşim  n % 

Kadın  1035 69,05 İl/İlçe   1396 93,1 

Erkek  464 30,95 Köy   103 6,9 

Kuşak  n % Eğitim  n % 

X Kuşağı 154 10,3 Önlisans  422 28,2 

Y Kuşağı  794 53 Lisans  981 65,4 

Z Kuşağı  551 36,8 YL/Doktora  96 6,4 

Toplam 1499 100 Toplam 1499 100 

Tablo 3’e göre katılımcıların demografik özellikleri değerlendirildiğinde %69,05’i 
kadınlar, %30,95’ ini erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların % 93,1’ i il ve ilçede 
%6,9’u köy ve kasabada ikamet etmektedir.  Ankete katılanların  %10,3’ ü (1965-
1979) yılları arasında doğan X kuşağını temsil etmekte, % 53’ü (1980- 1999)  yaş 
aralığında Y kuşağını temsil etmekte,  %36,8’ i (2000 yılı ve sonrası) Z kuşağını 
oluşturmaktadır.  Katılımcılar eğitim açısından değerlendirildiğinde %28,2’si ön 
lisans, % 65,4’ ü lisans ve  % 6,4’ü yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştır.   
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Tablo 4: Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği Faktör Yükleri Tablosu 

SORUMLULUK 

TÜRÜ  
İFADELER   

FAKTÖR 

AÇIKLAYICILIĞI  
 

E
Y

L
E

M
E

 D
Ö

N
Ü

K
 

S
O

R
U

M
L

U
L

U
K

  
10.Dünyada zarar görmüş bölgeler için maddi bağışta 

bulunurum.  
0,766 

   

 

 

 
25,923 

12.Dünyada medikal ürün bulma sıkıntısı yaşayan 

insanlara destek olmak amacıyla bağışta bulunurum.  
0,765 

28.Dünyada gıda sıkıntısı yaşayan ülkeler için 

yapılan sosyal sorumluluk projelerine destek 

veririm.  

0,759 

24.Uluslararası yardım çalışmalarına yardım amaçlı 

satılan ürünleri alarak destek olurum.  
0,732 

16.Tanıdıklarımı uluslararası gönüllü çalışmalara 

katılmaları konusunda teşvik ederim.  
0,625 

30.Çevre kirliliği ile mücadele eden kuruluşların 

çalışmalarına katılırım.  
0,585 

  
 

E
K

O
L

O
Jİ

K
 

11.Bir bireyin diğer insanlar hakkında 

endişelenmesine gerek yoktur.  
0,767 

 

 

 

 
11,84 

18.Diğer ülkelerdeki insanların sorunlarını 

önemsemem.  
0,703 

7.Dünyada çevre kirliliğinin artması beni rahatsız 

etmez.  
0,702 

17.Nesli tükenen bitki ve hayvan türlerinin 

korunması için yapabileceğim bir şey yoktur.  
0,691 

20.Diğer ülkelerde hak ve özgürlüklerin kısıtlanması 

benim için önemli değildir.  
0,675 

 
U

L
U

S
A

L
 

27.Türkiye’de yoksul insanlarla ilgili pek çok sorun 

mevcut olduğunda, diğer ülkelerin sorunlarına para 

harcanmamalıdır.  

0,770 
 

 

 

 
8,488 

26.Başka ülkelere yardım etmek yerine kendi 

ülkemizdeki sorunları çözmek için uğraşmalıyız.  
0,767 

21.Ödediğim vergilerin sadece kendi 

ülkem/vatandaşlarım için harcanmasını isterim.  
0,762 

13.Göçmenlerin (Suriyelilerin vb) sorunlarına çözüm 

bulmak için devlet daha fazla çabalamalıdır.  
0,544 

 

Ö
Z

G
E

C
İ 

 22.Dünyadaki tüm bireyler benim için değerlidir.  0,696 

 

 
5,285 

4.Diğer insanların refahını önemserim.  0,623 

29.Diğer insanların haklarını gözetirim.  0,578 

8.Komşu ülkelerde var olan problemlerin 

çözümünde ülkemiz elinden geleni yapmalıdır.  
0,569 

 
K

Ü
R

E
S

E
L

 

1.Küresel sosyal sorumluluk projelerinin 

oluşturulmasında aktif rol oynarım.  
0,686 

 

 

 
4,435 

2.Çevrenin korunması adına yapabileceğim faydalı 

bir şeyler olduğunu düşünürüm.  
0,640 

5.Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının 

kampanyalarına destek veririm.  
0,571 

6.Tanıdıklarımı yardım derneklerinin etkinliklerine 

katılmaları konusunda teşvik ederim.  
0,552 

TOPLAM 55,971 

Tablo 4’deki Küresel Sosyal Sorumluluk ölçeği için yapılan KMO and Bartlett's 
Testine  göre p değeri ,000 bulunmuştur. Bartlett testine göre  p değerinin 0,05 
anlamlılık derecesinden düşük  olması faktör analizi için yeterli düzeyde bir ilişki 
olduğunun kanıtıdır.  KMO değeri değişkenlerin birbirleri ile ilişkisinin mükemmel 
olup olmadığını göstermektedir. Değerin 1’e yakınlığı  hatasız tahmin 
yapılabileceğinin kanıtıdır ve bizim araştırmamızda  KMO değeri ,897 
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bulunmuştur. Anket soruları için Cronbach's Alpha değeri ,876 çıkmıştır. Küresel 
sosyal sorumluluk ölçeği 5 boyuttan oluşmaktadır. Soruların faktörü açıklama 
oranı toplamda %55, 971 olarak bulunmuştur. Faktör yükü 0,50’nin altında kalan 
sorular analizden çıkartılmıştır.  

Tablo 5: Farklılıkları Kabul Ölçeği Faktör Yükleri Tablosu 

FARKLILIK 

TÜRLERİ                                                   
İFADELER  

  
  

Faktör 

Açıklayıcılığı  

Y
A

P
IS

A
L

 F
A

R
K

L
IL

IK
  

 

4.Burnuna kaşına diline takı (piercing) takan birini 

kültürel olarak kaybolmuş kabul ederim. 
0,776 

  

  

54,61 

  

  

5.Vücudunun çeşitli yerlerine hızma /piercing takmış 

birine acırım. 
0,768 

3.Farklı etnik gruplara ait kişilerle dostluk kurmam. 0,725 

1.Farklı dini inançtan arkadaşlarımın olması beni 

rahatsız eder. 
0,705 

6.İşveren olsam vücudumun her tarafında dövmeler olan 

birini tercih etmem. 
0,672 

D
Ü

Ş
Ü

N
C

E
S

E
L

 

8.Aykırı değer tercihleri olan kişileri aile çevremde 

görmek istemem. 
0,88 

  

12,91 

  

9.Aykırı yaşam tarzı olan biriyle arkadaşlık etmek beni 

rahatsız eder. 
0,816 

7.Sosyal Medyada aykırı görüşe sahip olanlarla 

bağlantımı keserim. 
0,792 

  
    

Toplam     67,52 

Tablo 5’e göre farklılıkların kabulü ölçeğinin  KMO ve Bartlett's Testi analizinde p 
değeri ,000’dır. Bartlett testinde p değeri 0,05 anlamlılık derecesinden düşük ise 
değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde bir ilişki vardır. KMO 
değerinin 1’re yakın olması değişkenlerin birbirlerini mükemmel bir şekilde, 
hatasız tahmin edebileceğini gösterir. KMO değeri ,880 olması değişkenlerin faktör 
analizine uygunluğunun mükemmel seviyede olduğunun göstergesidir. Anket 
sorularının Cronbach's Alpha değeri ,852 ‘tür. Farklılıkların kabul ölçeği 
araştırmamızda iki boyut çıkmıştır. Ölçekte 0,50’nin altında kalan faktör yükleri 
araştırmadan çıkarılmıştır. Ölçekte yer alan “Farklı dini inançtan olan insanların 
yer aldığı ortak çalışma gruplarına katılabilirim” sorusu 773 katılımcı tarafından 
boş bırakılan bir soru olduğu gibi verilen cevaplar ile faktör yükü çok düşük çıkmış 
ve ölçekten çıkarılmıştır. Soruların faktörü açıklama oranı toplamda %67, 52 
olarak bulunmuştur 

Araştırmada iki değişkenden oluşan cinsiyet ve yerleşim yerlerine göre t testi, 
diğer çok seçenekli eğitim ve kuşak farklılıklarının olup olmadığını görmek için 
ANOVA testi yapılmıştır.  

Tablo 6: Kuşakların Cinsiyet Değişkeni Açısından Küresel Sosyal Sorumluluk Farklılaşması 

 Cinsiyet N Ort. s.s. t p 

Küresel Sosyal 

Sorumluluk 

Kadın 998 3,7728 ,43612 8,356 ,000 

Erkek 450 3,5466        ,49416   

Tablo 6’da göre kuşakların sosyal sorumluluk soruları için Levene’s testi  
sonuçlarına göre;F=7,838, P=0,000 P<0,05 olduğu için varyanslar eşit değildir. 
P=(0,000)<0,05 olduğu için kurumsal sosyal sorumluluk soruları cinsiyete göre 
farklılık gösterir. Kadınların ortalamasının Xkadın=3,7728, erkeklerin 
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ortalamasından Xerkek =3,5466 daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan analiz 
neticesinde  H2 hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 7: Kuşakların Cinsiyet Değişkeni Açısından Farklılıkları Kabul Farklılaşması 

 Cinsiyet N Ort. s.s. t p 

Farklılıkları Kabul  Kadın 1029 1,7085 ,87369 -5,652 ,000 

Erkek 456 2,0081 ,97139   

 

Tablo 7’ye göre farklılıkların kabulü soruları için Levene’s testi  sonuçlarına göre; 
F=8,431, P=0,000 P<0,05 olduğu için varyanslar eşit değildir. P=(0,000)<0,05 
olduğu için farklılıkların kabulü soruları cinsiyete göre farklılık gösterir. Erkeklerin 
ortalamasının Xerkek=2,0081, kadınların ortalamasından Xkadın =1,7085 daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan analiz neticesinde H3 hipotezi kabul 
edilmiştir.  

Tablo 8: Kuşakların Yerleşim Yeri Değişkeni Açısından Küresel Sosyal Sorumluluk Farklılaşması 

 Yerleşim  N Ort. s.s. t p 

Küresel Sosyal 

Sorumluluk 

İl/İlçe 1354 3,6996 ,47190 -1,079 ,283 

Köy/Kasaba 94 3,5466       ,38445   

Tablo 8’e göre kuşakların küresel sosyal sorumluluk soruları yerleşim yerleri için 
Levene’s testi  sonuçlarına göre; F=4,006, P=0,283 P>0,05 olduğu için varyanslar 
eşittir.  P=(0,000)<0,05 olmadığı için kurumsal sosyal sorumluluk soruları 
yerleşim yerine göre farklılık göstermemektedir. Yapılan analiz neticesinde H4 

hipotezi reddedilmiştir.  

Tablo 9: Kuşakların Yerleşim Yeri Değişkeni Açısından Farklılıkları Kabul  

 Yerleşim Yeri  N Ort. s.s. t p 

Farklılıkları Kabul   İl/İlçe 1382 1,7879 ,91613 -1,994 ,048 

Köy/Kasaba  103 1,9689 ,88677   

Tablo 9’a göre farklılıkları kabul soruları için Levene’s testi sonuçlarına göre; 
F=,010,  P=0,048 P<0,05 olduğu için varyanslar eşittir değildir. P=(0,000)<0,05 
olduğu için farklılıkları kabul soruları yerleşim yerine göre farklılık gösterir. Köy 
ve kasabada yaşayanların ortalaması Xköy/kasaba=1,9689, il ve ilçede yaşayanların 
ortalamasından Xil/ilçe  =1,7879 daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz 
neticesinde H5 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Kuşakların Küresel Sosyal Sorumluluk ve Farklılıkları Kabul Değişkeni 
Açısından Farklılıklarının Tespitinde yapılan analiz sonuçları  

Tablo 10: Kuşakların Küresel Sosyal Sorumluluk Faktörü ANOVA Testi Sonucu 

  N Ortalama    F Değeri  P Değeri  

X Kuşağı 147 3,821351   11,661 0,000 

Y Kuşağı  766 3,727119       

Z Kuşağı  535 3,634625       

  
Ortalama 

Farkı  

Standart 

Hata  
p değeri  

Scheffe 

Sonuçları  

X Kuşağı 
Y Kuşağı  0,09423 0,04172 0,078 

Z Kuşağı  ,18673
*
 0,04314 0,000 

Y Kuşağı  
X Kuşağı -0,09423 0,04172 0,078 

Z Kuşağı  ,09249
*
 0,0261 0,002 

Z Kuşağı  
X Kuşağı -,18673

*
 0,04314 0,000 

Y Kuşağı  -,09249
*
 0,0261 0,002 

Tablo 10’daki Scheffe testi sonucuna göre Küresel sosyal sorumluluk algısı X 
kuşağının ortalaması Z kuşağının ortalamasından daha fazla olduğu tespit 
edilmiştir.  (Xort. x kuşağı= 3,821351; Xort.z kuşağı= 3,634625). Y kuşağının ortalaması 
Z kuşağının ortalamasından daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  (Xort. y kuşağı= 
3,727119; Xort.z kuşağı= 3,634625). Yapılan analiz neticesinde H6 hipotezi kabul 
edilmiştir.   

Kuşakların Farklılıkları kabul için yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre yapılan 
ANOVA testi sonucunda ilişki tespit edilememiştir.  P=(0, 096)>0,05 olduğu için 
farklılıklara hoşgörü kuşaklara göre farklılık göstermez. Yapılan analiz neticesinde 
H7 hipotezi reddedilmiştir.  

Kuşakların Küresel Sosyal Sorumluluk ve Farklılıkları Kabulün Eğitim 
Değişkeni Açısından Tespiti  

Tablo 11: Kuşakların Eğitimleri ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faktörü ANOVA Testi Sonucu 

 

KÜRESEL SOSYAL 

SORUMLULUK 
N Ortalama    

F 

Değeri  
P Değeri  

Önlisans 410 3,6563   5,661 0,004 

Lisans 946 3,7101       

Lisansüstü/Doktora 92 3,831       

   
Ortalama 

Farkı  

Std.  

Hata  
p değeri  

Scheffe Sonuçları  

Önlisans Lisans -0,05381 0,02751 0,148 

  Lisansüstü/Doktora -0,17474 0,05366 0,005 

Lisans Önlisans 0,05381 0,02751 0,148 

  Lisansüstü/Doktora -0,12093 0,0508 0,059 

Lisansüstü/ 

Doktora  
Önlisans 0,17474 0,05366 0,005 

  Lisans 0,12093 0,0508 0,059 
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Tablo 11’deki Scheffe testi sonucuna göre Kurumsal sosyal sorumluluk algısı 
Lisansüstü/Doktora eğitim seviyesine sahip olanlar Önlisans eğitim seviyesine 
sahip olanlardan ortalamasının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 
(Xort.Lisansüstü/Doktora= 3,8310 ;Xort. Önlisans = 3,6563). Yapılan analiz neticesinde H8 

hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 12: Kuşakların Eğitimleri ile Farklılıkları Kabul Faktörü ANOVA Testi Sonucu 

Farklılıkları Kabul  N Ortalama    F Değeri  P Değeri  

Önlisans 418 2,026396   18,722 0,000 

Lisans 974 1,702875       

Lisansüstü/ Doktora 93 1,807168       

      
Ortalama 

Farkı  
Std. Hata  p değeri  

Scheffe Sonuçları  

Önlisans 
Lisans 0,32352

*
 0,05287 0,000 

Lisansüstü/Doktora 0,21923 0,10367 0,107 

Lisans 
Önlisans -0,32352

*
 0,05287 0,000 

Lisansüstü/Doktora -0,10429 0,09814 0,569 

Lisansüstü/ 

doktora 

Önlisans -0,21923 0,10367 0,107 

Lisans 0,10429 0,09814 0,569 

Tablo 12’deki Scheffe testi sonucuna göre farklılıkları kabul algısı ön lisans eğitim 
seviyesine sahip olanlarda lisans eğitim seviyesine sahip olanların ortalamasının 
daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  (Xort. Önlisans = 2,026396; Xort.Lisans= 1.702875). 
Yapılan analiz neticesinde H9 hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 13: Farklılıkları Kabulün Küresel Sosyal Sorumluluk Davranışına Etkisi 

Model  R R
2
 ss t değeri  F değeri  p değeri  

       1.Farklılıkları Kabul ,169
a
 0,028 0,45814 -6,471 41,878 0,000 

                     

a. Bağımsız değişken, Farklılıkları Kabul;  

   b. Bağımlı Değişken: Küresel sosyal sorumluluk 

 

   
Tablo 13’teki regresyon analizi sonuçlarına göre, farklılıkları kabulün küresel 
sosyal sorumluluk davranışı üzerinde pozitif bir etkisinin (β .169,) olduğu 
görülmektedir. Bu tablo sonuçlarına göre H1 hipotezi kabul edilmiştir. Kuşakların 
farklılıkları kabul davranışının küresel sosyal sorumluluk davranışı üzerinde 
etkisinin % 2’olduğu ve düşük düzeyde bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç ve Tartışma  

Tabiat ve dünya kaynakları hepimizin sorumluluğunda olup, sadece ayrıcalıklı bir 
gruba ait değildir. İnsanca yaşayabilme hakkı, en temel haktır. Bu bağlamda, tüm 
insanların, birbirlerine, doğaya ve çevreye karşı sorumlulukları vardır 
Sürdürülebilir bir dünya için küresel sosyal sorumluluklarımızın farkında 
olmalıyız. Sadece mensubu olduğumuz ülke vatandaşı değil, küresel bir vatandaş 
olmaya özen göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki, farkında olduğumuz kadar farkında 
olmadığımız olaylardan da sorumluyuz. Çevremizde olanlara, birbirimize empati 
ile değişik açılardan bakabilme, farklılıklara gösterilen hoşgörüyü arttıracaktır. 

Dünya kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi dönemi bilgi teknolojilerinin gelişimi 
ile artık zorunlu şekilde son bulmaya başlamıştır. Kurumların ilk hedefi kar 
sağlamak olsa da, kurumsal sosyal sorumluluklarını unutmaları karlılıklarında bir 
düşüş sağlamaktadır. Kurumlar hesap verme zorunluluklarının farkında olarak 
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daha fazla sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedirler. Uluslararası 
şirketlerin çevresel, toplumsal ve ekonomik stratejilerinin özünü sürdürülebilirlik 
kavramı oluşturmaktadır. Belirlenen stratejilerin her alandaki başarısı için 
ihtiyaçlara ve sorunların çözümüne hızlı dönüş yapan, toplumu ve dünya 
kaynaklarını düşünen kurum vizyon ve misyonlarını tekrar tanımlamaları 
gerekmektedir. İtibarlı kurum algısının yaratılabilmesi küresel sosyal 
sorumlulukların algılarının tüm şirket çalışanları tarafından da benimsenmesi 
gerekmektedir. Kurumsal firmalardaki küresel sosyal sorumluluk algısı çalışanları 
aracılığıyla tüm topluma yayılarak farkındalık yaratacaktır.  

Bunun neticesinde farklılıkları kabul eden ve dünya kaynaklarının başkaları 
tarafından da kullanılacağının bilincinde olan bireylerin sayısı günden güne 
artacaktır.  

Çalışmada yaş, cinsiyet, eğitim ve yerleşim yeri açısından kuşakların küresel sosyal 
sorumluluk ve farklılıkları kabul algılamalarının farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir. Araştırmamızda bulunan sonuçların, diğer çalışmalar ile 
karşılaştırılmasında, birçoğu ile benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  

Çalışmada, kuşaklarda cinsiyet değişkenine göre küresel sosyal sorumluluk algısı 
kadınlarda erkeklerden daha fazla çıkmıştır. Kuşaklarda cinsiyet değişkenine göre 
farklılıkların kabulü ise erkeklerde kadınlardan daha fazla çıkmıştır. Literatür 
incelendiğinde, küresel sosyal sorumluluk bağlamında spesifik olarak kuşaklar 
üzerinde yapılan bir araştırmaya rastlanılmamış olmasına rağmen, cinsiyet 
değişkeni açısından farklılaşmalar görülmektedir. Nakamura ve Watanabe-
Muraoka (2006), Starrett’tin (1996) geliştirdiği ölçeği adapte ederek Japon lise 
öğrencileri ile yaptıkları çalışmada, küresel sosyal sorumluluk algılarının 
kadınlarda erkeklere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu bulmuştur. 
Büyükdoğan (2007) tarafından yapılan ve üniversite öğrencilerinin küresel sosyal 
sorumluluk algılarının değerlendirildiği çalışmada, kadın öğrencilerin küresel 
sosyal sorumluluk algıları erkeklere kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek 
bulunmuştur. Ancak, Yazıcı ve Seçgin (2020) tarih ve sosyal bilgiler öğretmen 
adaylarının küresel sosyal sorumluluk düzeyi ve kontrol odağı arasındaki ilişkiyi 
incelemiş ve kadın katılımcıların ekolojik sorumluluk, özgeci sorumluluk ve ölçek 
toplam puanı açısından erkek katılımcılara göre anlamlı düzeyde daha yüksek 
olduğunu belirtirken eyleme dönük sorumluluk ve ulusal sorumluluk düzeylerinde 
cinsiyet açısından anlamlı bir fark ortaya çıkmadığını ifade etmiştir. Başer (2015), 
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel sosyal sorumluluk düzeylerinin çeşitli 
değişkenler açısından incelediği tez çalışmasında cinsiyet açısından anlamlı bir 
farklılık bulmamıştır. Küçükşen ve Budak (2017), lise öğrencilerinin sosyal değer 
tercihlerinin küresel sosyal sorumluluk düzeylerine etkisini araştırdıkları 
çalışmalarında, küresel sosyal sorumluluk ölçeğinin eyleme dönük, ekolojik, özgeci 
sorumluluk boyutları açısından kadın ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark 
gözlenmezken ulusal sorumluluk boyutu açısından anlamlı bir fark var olduğunu 
bulmuşlardır. Çalışmada, erkek öğrencilerin ulusal sorumluluk düzeyi kadın 
öğrencilere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.  Morsümbül (2014), 
“Değerlerin Kuşaklararası Değişimi: Ankara Örneği” başlıklı tez çalışmasında, 
kuşaklararası -çalışmada 1. kuşak 60 yaş üstü, 2. kuşak 39-59 yaş arası ve 3. kuşak 
18-38 yaş arası olarak alınmıştır (n=800)- değer değişiminin derecesi, yapısı ve 
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sebepleri üzerinde sosyo-demografik faktörler ve dindarlık/inançlılık ve 
dinin/inancın etkilerini inceleyen bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucuna 
göre cinsiyet ve değerler/değer farklılıkları ilişkisi göz önüne alındığında anlamlı 
bir ilişki bulunmamıştır.  

Çalışmada, kuşakların yerleşim yerlerine göre küresel sosyal sorumluluk 
sorularında farklılık bulunmamıştır. Fakat farklılıkların kabulü soruları köy ve 
kasabada yaşayanların, il ve ilçede yaşayanlardan daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. Literatür incelendiğinde yerleşim yerleri bağlamında, kuşaklara dair 
spesifik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak, Başer (2015), sosyal bilgiler 
öğretmen adaylarının küresel sosyal sorumluluk düzeylerini üniversite öncesi 
yaşanılan yerin nüfusu bakımından büyüklüğüne göre incelemiş ve köyde yaşayan 
katılımcılar ve orta büyüklükte bir şehirde yaşayan katılımcıların küresel sosyal 
sorumluluk ölçeğinin eyleme dönük sorumluluk alt ölçeğine dair orta büyüklükte 
şehir lehine anlamlı bir fark bulmuştur. Diğer taraftan, yerleşim yerleri 
bağlamında, kuşakların farklılıkların kabulü algılarına dair bir araştırmaya 
rastlanmamıştır.  

Çalışmada, X ve Y kuşağının küresel sosyal sorumluluk algısı Z kuşağından daha 
fazla bulunmuştur. X ve Y kuşağının küresel sosyal sorumluluk algısının daha fazla 
çıkmasında yaş faktörünün ve farkındalık olgusunun zamanla oluşmasının büyük 
etkisi bulunmaktadır. Literatür incelendiğinde sayıca fazla olmasa da kuşakların 
çevresel farkındalık, sürdürülebilir tüketim vb. gibi sosyal sorumluluk 
faaliyetlerine (Severo, Guimares, Dorion, 2018) veya kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetlerine yönelik tutum ve davranışlarını araştıran çalışmalara (Ayhan, Saral 
Güneş, 2018) rastlanmış, ancak spesifik olarak kuşakların küresel sosyal 
sorumluluk algılarına yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak, Ingelhart 
başkanlığında 1981 yılından itibaren tüm dünyada gerçekleştirilen Dünya Değerler 
Anketi (WVS) araştırma verileri kullanılarak yapılan çalışmalarda yaşlı ve genç 
kuşaklar arasında değerler ve değer oryantasyonu bağlamında önemli farklılıkların 
olduğu ifade edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, gelişmiş ve gelişmekte olan 
toplumlarda genç kuşaklar kendini ifade etmeyi ve yaşam kalitesini ön planda 
tutarken diğer kuşaklar ekonomik ve fiziksel güvenliğe daha fazla önem 
vermektedir.  Başka bir deyişle, ileri yaş grupları daha çok materyalist değerlere 
önem verirken, daha genç yaş grupları özerklik ve kendini ifade gibi post 
materyalist değerlere doğru değişiklik göstermektedir. Ayrıca Ingelhart, Dünya 
Değerler Anketi (WVS) verilerini kullanarak ortaya çıkardığı bu bulguların birçok 
toplum için benzer şekilde gerçekleştiğini belirtmektedir  (Ingelhart, 2000, 2008b, 
akt. Morsümbül, 2015). Bu açıdan bakıldığında, bu verilerin çalışmamız 
sonuçlarıyla farklılık gösterdiği söylenebilir.   

Çalışmada, kuşakların farklılıkların kabulü algılarında yapılan analiz sonucunda 
farklılık bulunmamıştır. Literatür incelendiğinde kuşaklar arası değişimin, 
kuşaklara dair farklılıkların çok çeşitli bağlamlarda örneğin, sosyal medya 
kullanım düzeyleri ve tercihleri açısından farklılıklar (Tutgun-Ünal, Deniz, 2020), 
kuşakların yönetim tarzlarındaki farklılıklar (Taş, Kaçar, 2019), kuşakların kariyer 
algılarındaki farklılıklar (Akdemir vd., 2013), kuşakların satın alma 
davranışlarındaki farklıklar (Yüksekbilgili, 2016; Başgöze, Bayar, 2015) olarak 
incelendiğini görmekteyiz. Ancak spesifik bağlamda kuşakların farklı dini/etnik 
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yapıları kabul, farklı dış görünüşleri kabul ve farklı düşünceleri/değerleri kabul 
etme düzeylerinin tamamını içeren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla 
birlikte, Morsümbül (2014), “Değerlerin Kuşaklararası Değişimi: Ankara Örneği” 
başlıklı tez çalışması kapsamında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarından 
birisi olarak, yaş, eğitim, gelir ve dindarlık/inançlılık faktörlerinin kuşakların 
davranış ve motivasyonlarına yön veren değerlerin değişimini anlamada önemli 
etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, aynı sosyal yapı içinde yaşayan farklı 
inanca sahip kişilerin kültürel değerlerinin bütün olduğunu ve bu bağlamda değer 
önceliklerinin kuşaklara göre farklılaşmadığını ileri sürmüştür.  

Çalışmada, kuşakların eğitim seviyeleri incelendiğinde, Lisansüstü/Doktora eğitim 
seviyesine sahip olanların küresel sosyal sorumluluk algısı ön lisans eğitim 
seviyesine sahip olanlardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ön lisans eğitim 
seviyesine sahip olanlarda farklılıkları kabul algısı ise, lisans eğitim seviyesine 
sahip olanlardan daha fazla bulunmuştur. Literatür incelendiğinde küresel sosyal 
sorumluluk algısı çerçevesinde benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak, 
Ayhan ve Saral Güneş (2018), çalışmalarında, bireylerin ait oldukları kuşaklara 
göre kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik tutumlarında hem cinsiyet, 
hem de eğitim seviyesi düzeylerinin etkili olduğunu ifade etmiştir.  

Son olarak, çalışmamızda kuşakların farklılıkları kabul davranışının küresel sosyal 
sorumluluk davranışı üzerinde çok düşük düzeyde bulunduğu tespit edilmiştir. 
Literatür incelendiğinde, bu iki değişken arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmaya 
rastlanmamıştır.  

Araştırmanın sadece 1499 kişi ile yapılmış olması ulaşılan sonuçların kısıtlılığını 
oluşturmaktadır. Daha fazla sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için gerek kamu 
gerekse özel sektör tarafından etkili kampanyalar düzenlenerek yapılan 
çalışmaların ölçümlenmesi sağlanmalıdır. Toplumda belirli dönemsel aralıklarla 
anket çalışmaları yapılarak küresel sosyal sorumluluk ile farklılıkların kabulünün 
arasındaki etkinin tekrar gözden geçirilmesi gelecek araştırmalar için 
önerilmektedir. “Farklı dini inançtan olan insanların yer aldığı ortak çalışma 
gruplarına katılabilirim” sorusu 773 katılımcı tarafından boş bırakılması 
farklılıkların kabulü ile küresel sosyal sorumluluk algısının ilişkisinin zayıflığının 
bir nedeni olarak açıklanabilir.  Bu yüzden özellikle küresel sosyal sorumluluk 
bilinci oluşturulurken farklılıklara hoşgörü ile bakılmasının önemine yönelik 
çalışmaların fazlalaşması gerekmektedir.  
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