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ÖNSÖZ 

Günümüzde pazarlama olgusu hayatın her alanına sinmiş 

durumdadır. İnsanın kendini ve diğerlerini algılama biçimi pazarlama 

aracılığı ile şekillenmektedir. İşletmelerin sanayi devrimi ile ivme 

kazanıp 19. yüzyılın sonlarında tepe noktasına ulaşan hızlı üretim 

anlayışı hızlı tüketim çılğınlığı ile beslenerek dünya gezegeninde geri 

döndürülemez hasarlara yol açmıştır. Çalışanlar için uzun mesailer, 

düşük ücretler, sağlıksız çalışma koşulları, insan onurunu 

önemsemeyen muamaleler hızlı ve sorumsuz üretim sistemlerinin diğer 

sonuçlarıdır. Pazarlamanın masum çocuğu moda sektörü ise çevreye ve 

çalışanlara verdiği zararla en ön sıralarda yer almaktadır. 

İşletmeler birçok yönden sürdürülebilir olmayan bu 

davranışlarının sonucu olarak tepkilere ve eleştirelere maruz kalmıştır. 

Bu noktada sürdürülebilir ve sosyal stratejiler işletmeler için bir çıkış 

yolu olarak görülmüştür. Özellikle moda sektöründe H&M, Zara, Top 

Shop gibi çokuluslu işletmelerin hızlı moda stratejisi ile kurulup 

sürdürülebilir modaya evrilmeleri pazarlama paradigmasındaki 

stratejik dönüşüme güzel bir örnektir. 

Son yıllarda sürdürülebilirlik konusu işletmelerde ve akademik 

dünyada rağbet görmektedir. Sürdürülebilirlik kavramı ve yan dalları 

her ne kadar incelenen ve işletmelerce hayata geçirilmeye başlanan bir 

konu olsa da birçok yönü ile hala araştırılmaya açıktır. Tekstil ve moda 

sektöründe ise sürdürülebilirlik konusu bazı ististanalar hariç 

tasarımcılar, üreticiler ve markaların genelinin uygulama boyutunda 

zorlandıkları bir konudur. Bu kitapta sürdürülebilirlik çatısı altında 

bulunan kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik konularının 

kavramsal çerçevesi ortaya koyulmaktadır. Sürdürülebilirlik, kurumsal 

sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik felsefelerine sahip moda 

işletmelerine geniş bir yer verilerek sektörde bu kavramların nasıl 

hayata geçirildiği ayrıntıları ile anlatılmaktadır. Çokuluslu, orta ve 
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küçük tekstil ve moda işletmeleri seçilerek bu kavramların farklı 

düzeylerde hangi iş modelleri ile gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir.   

Bu kitabın kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal 

sorumluluk ve sosyal girişimcilik alanlarında bilgi sahibi olmak isteyen 

ve tekstil ve moda sektöründe bu kavramların süreçlenmesini öğrenmek 

isteyen öğrenci, akademisyen, sektör çalışanları, tasarımcılar, 

girişimciler ve tüm meraklı okurlara ilham olmasını temenni ederim. 

Son olarak kitabın yazılmasında beni yüreklendiren, maddi 

manevi destek olan yol arkadaşım, eşim Halit Çetiner’e, evimizi 

şenlendiren çocuklarıma ve desteklerini hep hissettiren ablam Rukiye 

Topak’a ve aileme teşekkür ederim. 

 

Sevgiyle… 

Dr. Muazzez ÇETİNER 

Kasım, 2022 
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GİRİŞ 

Mevcut şirket ve markalar bulundukları pazarda yenilikçi iş modelleri 

aramaktadır. Yeni işletmeler ise topluma duyarlı, çevreye saygılı ve 

ekonomide katma değer yaratacak toplumsal organizasyonlar kurmanın 

peşindedir. Günümüzde döngüsel ekonomi, adil ticaret, etik ticaret, paylaşım 

ekonomisi, sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik gibi birçok stretjik eğilim 

her ne kadar tanınır ve uygulanır olsa da teorik, kavramsal boyut ve 

uygulamada hala eksiklikler vardır. Bu kitapta yukarıda adı geçen iş 

modellerinden uygulanan ve örneklenen kurumsal sosyal sorumluluk ve 

sosyal girişimcilik kavramları teorik yapısı ile anlatılmıştır. Ardından 

kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik örnekleri ile tesktil ve 

moda endüstrisindeki küçük, orta ve büyük işletmeler, marka araştırmları 

sonucu ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

Kurumsal sosyal sorumluluk retoriğini kullanan birçok moda markası 

mevcuttur. Kitapta çokuluslu işletmelerden küçük ve orta boy işletmelere 

akademik perspektiften bakılarak sektördeki uygulamalar ortaya konulmuştur. 

Kitapta çokuluslu markaların toplumsal söylemlerine zaman zaman eleştirel 

bakılsa da H&M gibi hızlı moda markası olarak başlayıp sürdürülebilir moda 

markasına evrilen işletmeler de sosyal uygulama örnekleri ile ele alınmıştır. 

Bu popüler iş modelleri her ne kadar bazı markaların reklam ve halkla ilişkiler 

boyutundaki söylemlerden ileri geçmese de kitapta kendisini sosyal sorumlu 

ve sosyal girişimci olarak tanımlamış organizasyonlar yer almıştır. 

Bu kitap tekstil ve moda endüstrisindeki yenilikçi iş modellerinin 

kavramsal ve pratik boyutta anlaşılmasını hedeflemektedir. Kurumsal sosyal 

sorumluluk ve sosyal girişimciliğin uygulamadaki iç dinamiklerini ve itici 

güçlerini ortaya koyarak gerçekçi örneklerle girişimci adaylarına ilham 

olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca incelemelerle kurumsal sosyal sorumlu ve 

sosyal girişimci olan doğuştan sürdürülebilir ve sonradan sürdürülebilir moda 

ve tekstil markalarının kullandıkları fırsatları ve karşılaştıkları zorlukları 

ortaya koymaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MODA İŞLETMELERİNİN TOPLUMSALLAŞMA 

SÜRECİ 

1.1. Moda İşletmelerinin Toplumsallaşma Sürecinde 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Anlayışı 

İş kavramı doğasının, sermaye piyasalarının, ürün ve pazar rekabet 

yapılarının, örgüt biçimlerinin ve düzenleyici çevrenin değişimi işletmelerin 

içsel ve dışsal dönüşümlerini zorunlu kılmıştır (Bradley et al., 1999). Bu 

dönüşümün bir gereği olarak kurumsal sürdürülebilirlik yeni ve gelişmekte 

olan bir yönetim paradigması olarak işletmelere mevcut stratejilerinin 

gezegenin sağlığına ve insanlığın mutluluk ve refahına katkısını 

sorgulamaktadır. Son yıllarda önemi artan bu yaklaşım, gelecek nesillerin 

ihtiyacının dikkate alınmasına dayanan ‘‘sürdürülebilir gelişme’’ nin 

tanımlandığı Brundland Raporu (1987)’na dayanmaktadır. Kavram ilk olarak 

yönetim literatüründe Gladwin, Kennelly ve Krause (1995)’in sürdürülebilir 

gelişme kapsamındaki araştırmalarında görülmektedir (Gladwin et al., 1995). 

Bu kavram ilk olarak uygulama boyutunda ekonomik refah, sosyal eşitlik ve 

çevresel refah konuları çerçevesinde Bansal (2005) tarafında ‘‘işletme 

sürdürülebilir gelişimi’’ başlığı altında incelenmiştir (Bansal, 2005). Aynı yıl 

Szekely ve Knirsch (2005) kavramı ‘‘işletmelerin sürdürülebilirliği’’ olarak 

savunmuştur (Székely & Knirsch, 2005). 

Kurumsal sürdürülebilirlik, Szekely ve Knirsch (2005) tarafından; 

sürdürülebilirlik ve ekonomik büyüme, paydaşların değeri, saygınlık, 

kurumsal itibar, müşteri ilişkileri, ürün ve hizmetlerin kalitesini en iyi şekilde 

etik uygulamalara ve yaratıcı iş fikirlerine uyumlaştırarak paydaşların ve 

hizmet dışında kalanların takibi olarak tanımlanmaktadır (Székely & Knirsch, 

2005). 

Sürdürülebilir gelişme anlayışı sadece çevresel, ekonomik ve sosyal 

olarak sınırlandırılamaz. Ekonomik uygulamalar ülkelerin gelişiminde ve 

özellikle işletme stratejileri tarafından yönlendirilen pazarlarda ekonomik 

çıkar ve çevresel zararların azaltılması sürdürülebilir gelişme ile bağlantılıdır 

(Hart & Dowell, 2011). Bu bağlamda işletmelerin sosyal, ekonomik ve 
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ekolojik sistemleri bütünleşik olarak kullanıldığı yeni yollar 

geliştirilmektedir.  

Tekstil ve moda işletmelerinin sürdürülebilir uygulamları her geçen gün 

artmaktadır. Özellikle küresel işletmelerin çevreye verdiği zarar tüketicilerin 

görmezden gelemeyeceği boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle moda işletmeleri 

ister gönüllü ister zorunlu olarak arka odalarda kendilerini araştıran bağımsız 

etik araştırma kurumlarının raporlarını dikkate alarak yeniden konumlandırma 

yapmaktadır. Buna en güzel örnek sürdürülebilirilik konusunda olumsuz bir 

itibara sahip olan Wal-Mart’ın işletme stratejilerinde farklılışmaya giderek 

sürdürülebilirlik alanında en iyi iyileştirme performansına sahip işletme 

olarak seçilmesidir (Burbach, 2021). 

Son yıllarda artan sosyal pazarlama uygulamaları birçok işletme için 

rekabet avantajı anlamına gelmektedir. Sosyal işletme imajını oluşturmak 

isteyen birçok marka bu yönde uygulamlar geliştirirken ürün ve hizmetlerini 

bu yöne kanalize etmektedir. Sürdürülebilir işletmeler için kurumsal sosyal 

sorumluluk ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok 

çalışma mevcuttur (Worrell, Davidson III, and Sharma, 1991; Clinebell and 

Clinebell, 1994; Posnikoff, 1997; Wright and Ferris, 1997; Teoh, Welch, and 

Wazzan, 1999). Bu kapsamda bazı çalışmalar sosyal sorumluluğun 

işletmelere artı ekonomik yük getireceği yönünde aradaki ilişkiyi negatif 

öngörürken, diğer çalışmalar (Davis, 1975) sosyal sorumluluğu yüksek olan 

işletmelerin uzun vadede daha az sorunla (müşteri, çalışan, çevre, sağlık, vb.) 

karşılaşacaklarını öngörerek sosyal sorumluluk ve işletme performansı 

arasında pozitif ilişki kurmuşlardır (McGuire et al., 1988). Bu bağlamda insan 

yaşamında olduğu gibi organizasyonlar için de sürdürülebilirlik anlayışı kısa 

vadeli planlarla kazanılabilecek bir yetenek değildir.  
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Şekil 1: İşletmelerin sürdürülebilir yaklaşımları (Obermiller et al., 2008) 

 

Kaynak: (Hargroves & Smith, 2005)’den aktaran (Obermiller, Burke, 

and Atwood, 2008: 21)’den değiştirilerek oluşturulmuştur. 

Obermiller et al. (2008) işletmelerin sürdürülebilir uygulamaları hayata 

geçirmeye gönüllü olsa bile bunu nasıl gerçekleştirecekleri konusunda 

kafalarının karışık olduğunu belirtmiştir. Ürünler sürdürülebilir stratejilerle 

üretilirken fayda ve fonksiyonellik eğrilerinin çakışabileceği gözlemlenmiştir. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi sürdürülebilir bir çıkış yolu arayan işletmelerin 

açabileceği birçok farklı kapılar vardır.  
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1.1.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Doğru 

Sorumluluk insanın zamanla edindiği, aile ve çevresel eğitim ile 

kazanılan çok boyutlu bir kavramdır. Kitabın ilk bölümde sorumluluğun 

temeli olan ahlak kavramına değinilmiştir. Ardından kurumsal sosyal 

sorumluluğun kavramsal çerçevesi çizilerek kurumsal hesap verelebilirlik ve 

sosyal paydaşlar kuramı ele alınmıştır. Bu bölümün sonunda Nike, Adidas 

gibi çokuluslu ünlü markalar, Çalık Denim, Yeşim Tekstil gibi dünyaca ünlü 

markaların tedarikçileri, Argande gibi özel tasarım ağırlıklı butik marka ve 

People Tree gibi dünyanın her yerinde iş ortaklarına sahip marka incelemeleri 

yapılmıştır. Buradaki amaç sosyal sorumluluk boyutlarının tekstil ve moda 

sektöründe farklı işletme ve organizasyon yapılarındaki yansımalarını görmek 

ve ortaya koymaktır.  

 

1.1.2. Gözlemci Bilince Ulaşmak, Sorumluluk ve Ahlak 

Bugün içerisinde bulunduğumuz bilgi çağının bir sonucu olarak her 

türlü ekonomik sistem bilgi tabanında yükselmekte ve gelişmektedir (Toffler 

and Toffler, 1995: 47). İşletmelerin rekabetçi üstünlüğü yaratması ve 

sürdürebilmesi ise geleneksel örgüt yapısının ötesinde bilgiyi stratejik bir güç 

olarak yönetebilmesinde saklıdır. Bu stratejik güç ise pazarda ulaşılabilir 

durumdaki bilgi kaynaklarını araştırma, keşfetme, inceleme, eleme ve 

kullanma yeteneğini gerektirmektedir. Diğer yandan gereksinimleri 

karşılamak, sorunları çözmek, kendini korumak, sorulara cevap vermek gibi 

süreçler içerisinde dönüp duran işletmeler gözlemleyici bilince ulaşmadıkları 

sürece pazarda sıradan işletme olmanın ötesine geçemezler. Bu bağlamada 

sürdürülebilir iş modellerinde öğrenme haritalarından işletmelerin sahip 

olması gereken ilk özellik gözlemleyici bilinçtir. 

Ahlak iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı ayırt eden, insanların yapması ve 

yapmaması gereken davranışları belirleyen ve yönlendiren, toplumdaki örf, 

adet, kural ve normlarla işleyen sistemin bütünüdür (Aktan, 2001: 93). 

Bauman (2014)’a göre içinde doğduğumuz ve seçim yapmanın zorunlu 

olduğu kurallar kodu olan ahlakın anlamı ‘‘Kişinin kendi sorumluluğu adına 

sorumluluk almak’’ dır (Bauman, 2014). Tüm düzenlemelere rağmen ortadan 

kaldırılamayan ve silinemeyen asal ahlaki sorumluluk, gizlenebilir fakat iptal 
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edilemez (Bauman, 2014: 10). Bauman (2014), ahlakı postmodern 

perspektiften incelediği kitabında ahlaki durum işaretlerini aşağıdaki gibi ele 

almaktadır (Bauman 1998, 2014: 20-26). 

• İnsanlar ahlaki olarak ne iyi ne kötü yani müphemdirler. 

• Ahlaki fenomenler doğaları gereği ‘‘gayrı-rasyonel’’dirler. 

• Ahlak ıslah olmaz bir şekilde aporetiktir. 

• Ahlak evrenselleştirilemez ilkesi, ahlaki itkinin susturulması, ahlaki 

kapasiteleri, ahlaksız amaçları içeren toplumsal hedefleri 

gerçekleştirmek içindir. 

•Rasyonel düzen açısından ahlak irrasyoneldir ve kalacaktır. 

İşletmelerin çalışan ve müşteri hakları, çevre sorunları, yasal 

düzenlemeleri göz ardı etmeleri etik olmayan uygulamaları doğurmuştur. 

Sürdürülebilir moda pazarlamasında işletmeler içerisinde bulundukları 

toplum ve çevreye karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi örgütlerdir. ‘‘İş ahlakı, 

iş dünyasındaki mal ve hizmet üretim ve tüketim sürecindeki doğrular ve 

yanlışları ifade eder. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusu ahlaki bir 

konudur. İş dünyasında doğru davranışlar ve eylemler olacağı gibi, yanlış 

davranışlar ve eylemler de bulunmaktadır’’ (Aktan, 1999). Yapı taşları 

dürüstlük ve güven olan ahlak anlayışı ile hareket eden etik işletmeler şu 

kodları benimsemektedir: 
 

Tablo 1: Sürdürülebilir işletmelerde etik kodlar (Shop, 2021) 

Yüksek kalite 

Çalışanlar için en iyi istihdam 

Deneyimsel uygulamalar 

Ayrıntılı fatura 

İyi niyeti destekleme 

Makul fiyat 

Satış sonrası hizmet 

Müşteri memnuniyeti her şeyden önce gelmesi 

Müşteriyi bilgilendirmek, korumak, özen göstermek 

Müşteri şikâyetlerini iyi dinlemek, önlem almak 
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1940’lı yıllarla birlikte OECD programı yolsuzlukla mücadele 

kapsamında başlattığı iş etiği kavramı günümüzde örgüt kültürünün en önemli 

yapı taşları arasındadır. 35 sene önce şirket varlıklarının %83’ü maddi 

varlıklarken bugün marka değeri, fikri mülkiyet hakları, şirket itibarı gibi 

maddi olmayan varlıklar toplam işletme mali değeri içerisinde %80 oranına 

yükselmiştir. Maddi varlıklar ise %19 seviyesine kadar gerilemiştir (Derneği, 

2021).  

Sosyal bilince ulaşmış işletmeler tekstil ve moda endüstrisinde 

karmaşık üretim sistemlerinin yansıra tasarımdan paketlemeye, müşterilerden 

çalışanlara tüm sistem açık ve şeffaf iletişim içerisindedir. Tedarik 

zincirindeki tüm bilgiler, tedarik ve fason iş ortaklarının kim ve nerede 

oldukları, üretim süreçlerindeki iletiler, vb. süreç bilgileri yayınlanarak bu 

anlayış gerçekleştirilmektedir. Paydaşların da dâhil olduğu bu şeffaf iletişim 

güven ve dürüstlük inşasını kolaylaştırmaktadır. Böylece pazarlama 

uygulamaları kolektif sorumluluğun liderliğini üstlenerek tüm paydaşları etik 

girişimlere teşvik etmektedir (Lantos, 2001:39). 

Finlandiya’da Finatex kurumsal sürdürülebilir sosyal sorumluluk 

konulu bir rehber kitap yayınlayarak etik ilkelerin nasıl uygulanabileceğini 

anlatmıştır. H&M kendi sitesinde 2018 yılından bu yana ürettiği ürünlerin 

tedarik süreçlerini, iş ortaklarını, üretim süreçlerini ve ürün içeriklerini 

yayımlamaktadır. Sürdürülebilir üretim felsefesini benimseyen Yeşim Tekstil 

ise ‘‘Yeşim Tekstil Küresel İlkeler ve Sözleşmeler Gelişim ve İzleme 

Raporu’nu’’ yayımlayarak aşağıdaki sosyal değerlerin yaratılmasında örnek 

olduğu en iyi uygulamaları rapor ve göstergelerle açıklamaktadır. 

Sorumluluk bilincinden doğan bir diğer sürdürülebilir sektör ise ikinci 

el giysilerin tekrar kullanımdır. Birçok çokuluslu ve küçük moda işletmeleri 

tüketim sonrasında kullanım dışı olarak atılan giysileri yeniden kullanıma 

sunmanın yollarını aramaktadır. H&M, Full Circle adlı projesi ise 

müşterilerden kullanmadıkları ürünleri toplamakta ve lif haline getirerek 

yeniden endüstriye kazandırmaktadır. Kullanılır durumda olan ürünlerin 

satıldığı vintage ve 2. el kıyafet sektörü ise dünyada azımsanmayacak 

boyuttadır. Sürdürülebilir bir yol olarak online ya da offline ulusal ve butik 

işletmelerin kullandığı bu çözüm dünyada 2021 yılı itibari ile 33 milyar dolar 

olarak görülmektedir. İkinci el pazarının %50’sinde giyim eşyaları 
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satılmaktadır. Dünya genelinde insanların %70’i ikinci el giysi 

kullanmaktadır. Böylece her yıl milyonlarca kaynak, hammadde, kimyasal, 

enerji ve emek tasarrufu yapılmaktadır. Diğer yandan ikinci el giysiler gönüllü 

kullanıldığında güzeldir. Özellikle Afrika ve Uzak Doğu ülkeleri gibi küresel 

markaların giysi çöplüğü haline gelmiş toplumlarda ikinci el giysiler bir 

zorunluluk halini almıştır. Dünyaca ünlü markalar sezon içerisinde 

satamadıkları her türlü ürünü kendi marka imajlarını zedelememek için 

indirime gitmeden gelişmekte olan ülklerdeki geniş boş arazilere bırakarak 

devasa boyutta tekstil çöplükleri oluşturmaktadır (Brown, 2021).  

 

Tablo 2: Yeşim Tekstil Sosyal Sorumluluk Politikası Konuları (Tekstil, 2016) 

 

Yeşim Tekstil Sosyal Sorumluluk Politikası Konuları 

Kanunlara ve diğer yükümlülüklere 

uyum 

Sendika örgütlenme ve toplu pazarlık 

hakkı 

Zorla çalıştırma Çevre 

Çocukların çalıştırılması Gümrük mevzuatına uygunluk 

Taciz ve kötü muamelenin önlenmesi Güvenlik 

Ücretler ve ödemeler Tedarikçilerle ilişkiler 

Çalışma saatleri Yönetim sistemi 

Ayrımcılığın önlenmesi İş sağlığı ve güvenliği 

 

‘Önce İnsan’ felsefesini örgüt kültürü olarak benimseyen Yeşim Tekstil 

etik ticaret konusunda Türkiye ve dünyada önde gelen tekstil ve moda 

işletmeleri arasındadır (Bayıksel, 2006). Yeşim tekstil dünyadaki en prestijli 

sosyal uygunluk belgesi ve hazır giyim ve tekstil sektöründe dünyada 457 

işletmede, Türkiye'de ise sadece dört işletmede bulunan SA 8000 belgesi ile 
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etik uygulamlarını belgelemiştir. Yeşim Tekstil’in işletme misyonu, 

sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk yönlü politikaları ve faaliyetleri ilerleyen 

bölümde ayrıntıları ile ele alınmıştır. 

 

Şekil 2: Pazarlama ahlakı genel teorisi (Hunt and Vitell, 1986: 8) 

 

Hunt ve Vitell (1986), pazarlama ahlakının davranışa dönüşüm sürecini 

irdeledikleri yukarıdaki modelin işleyişi kişinin ahlaki olarak varsaydığı bir 

problemle karşılaşması durumunda devreye girmektedir. Kişi ahlaki problemi 

çözmek üzere alternatif çözüm önerileri geliştirirken teleolojik ve deontolojik 

değerlemelerden süzüp oluşturduğu niyeti sonucu davranışını ortaya 

koymaktadır (Hunt and Vitell, 1986: 7-10).  

 

1.1.3. Kurumsal Hesap Verebilirlik 

Kurumsal hesap verebilirlik kurumların her türlü uygulamalarının 

kendi çalışanları da dâhil tüm çevresi ve toplum tarafından 

sorgulanabilirliğinin olmasıdır. Başka bir anlatımla kurumlar yalnızca kendi 



Dr. Muazzez ÇETİNER | 10 

 

 

çıkarları doğrultusunda değil toplumun da çıkarlarını göz önünde 

bulundurduklarını tüm paydaşlarına bildirmektedir. Değişen pazar ve rekabet 

yapıları potansiyel tüm paydaşları, diğer bir deyişle toplumun her bir üyesini 

işletmenin kişisel kapasitesi olarak görür ve onlara ait her türlü ahlaki değere 

ekonomik stratejik bir armağan gözüyle bakmaktadır (Valor, 2005: 197). 

Kurumsal hesap verebilirlik işletmenin amaçları doğrultusunda paydaşlar da 

dâhil olmak üzere hukuk, sosyal normlar, gelenekler ve adetlerin kısıtlamaları 

dâhilinde oluşturulan değeri arttırmayı sağlamaktadır (Bradley et al., 1999).  

Hesap verebilirliğin bir diğer boyutu da hükümetlerin ve işletmelerin 

vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve piyasalara siyasi, idari ve hukuki 

alanlardaki temsilidir. Bu bağlamda tüm paydaşların çıkarları göz önünde 

bulundurularak düzenlenmiş kurumsal amaçlar hesap verilebilirliği 

kolaylaştırmaktadır (Smith, 2014: 8). 

 

Tablo 3: Kurumsal hesap verebilirliği sağlayan araçlar (Solomon, 2020) 

Kurumsal hesap verebilirliği sağlayan araçlar 

İç kontrol sisteminin kurulması, işlemesi ve kontrol edilmesi 

İç denetim mekanizmasının düzenli işlemesi 

Şeffaf ve açık mali raporlama  

Bağımsız denetim komitesi tarafından denetimlerin yapılması 

 

Sosyal kurumsal kontrol mekanizması olan hesap verebilirlik tüm 

paydaşlara verilmiş bir sözdür. Bu sözlerin kurumun her biriminde dengeli ve 

açık olarak benimsenmesi ve hayata geçirilmesi işletmeleri en iyi 

uygulamalara yönlendirmektedir (Tetlock, 1985).  

Kurumsal hesapverebilirlik ve şeffalık işletmeleri daha ulaşılabilir ve 

dış etkenlerin müdehalelerine açık hale getirmektedir. Günümüzde Levi 

Strauss, Nike ve Reebook gibi birçok işletme sosyal aktivist grupların 

hedefindedir (Waddock, 2004: 5). Sivil sosyal aktivist gruplar, her ne kadar 

küresel ısınma, nükleer atık, su ve toprak kirliliği konularının önemini 

vurgulasalar da işletmelerin gerçek hayattaki uygulamaları farklılık 

göstermektedir (Laufer, 2003: 257). Bu noktada işletme çalışanlar, insan 
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hakları, yatırımcı ve hükümet organları konularında bilgi ve raporlarını 

paylaşıma açmalıdır. İşletmelerde kurumsal hesap verebilirliğin uygulanması 

raporlama sistemini zorunlu kılmaktadır. Raporlama, işletme gelişimini, 

kayıtlarını, karını ve giderlerinin analizini nesnel olarak yansıtmalıdır. Bu 

bağlamda hesap verebilirliği kolaylaştıracak raporlama sistemi şu özellikleri 

taşımalıdır (Crowther and Aras, 2008: 16).  

• İşletmenin ilgili tüm taraflarınca anlaşılabilmelidir 

• Sunulan bilgiler taraflar için kullanışlı olmalıdır 

• Ölçümlerin nesnelliği ve güvenilirliği yüksek olmalıdır 

• Farklı zaman ve işletmeler ile karşılaştırılabilir ve tutarlı olmalıdır. 

 

1.1.4. Sosyal Paydaşlar Kuramı 

Paydaş kavramının temeli Adam Smith’in öncülüğünü ortaya çıkan 

Ekonomik Teori’ye dayanmaktadır. 1759’da ‘‘The Theory of Moral 

Sentiments’’ ve 1776’da ‘‘The Wealth of Nation’’ adlı eserlerinde işletmenin 

etkin ve etkili etik ve ekonomik uygulamalarını karşılıklı ve fayda yaklaşımı 

ile açıklamaktadır (Ertuğrul, 2008: 200). 20. yy’ın ikinci yarısından itibaren 

işletmelerin açık bir sistem olduğunun kabulü ile işletmeler sadece ekonomik 

varlıkları ile değil insani ve sosyal birer varlık olarak da 

değerlendirilmektedir. 

Sosyal paydaşlar kuramının temelinde işletmelerin yeni stratejiler 

geliştirirken, pay sahipleri ve paydaşların çıkarlarını bir arada düşünmeleri 

yatmaktadır. Freeman (1984) kuramın öncüsü olarak Stratejik Yönetim: 

Sosyal Paydaş Yönetimi adlı eserinde işletmelerin uzun dönemli 

sürdürülebilir başarısının ancak paydaşları ile yakın iletişim sonucunda 

gerçekleşebileceğini savunmaktadır. 

Friedman (1984)’ın ortaya attığı kuramın ardından birçok araştırmacı 

ve işletme yöneticileri tarafından ele alınmış ve tartışılmıştır (Alkhafaji, 1989; 

Brenner & Cochran, 1991; Goodpaster, 1991; Hill & Jones, 1992). 

Friedman’a göre üretkenlik ve fayda temeli üzerine inşa edilen paydaşlar, 

organizasyonel amaçların gerçekleştirilmesinde etkili olan veya 

uygulamaların sonuçlarından etkilenen topluluklar olarak tanımlanmaktadır 

(Friedman, 1984: 25). 
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Mitchell vd.’lerine göre, işletme sahibi olan ve olmayan, sermaye 

sahipleri ve daha az maddi varlık sahipleri, işletme ile gönüllü ve istem dışı 

ilişki içerisinde olanlar, hak sahipleri, müteahitler, manevi talep sahipleri, 

kaynak sağlayıcılar ve işletmenin bakmakla yükümlü oldukları, riske girenler 

ve etki sahipleri gibi yasal esasların yanında, güven esasına dayalı görevi 

üstlenen tüm mütevelliler işletmenin paydaşları olarak sayılabilir (Mitchell, 

Agle, and Wood, 1997:857). 

Paydaş terimi ortaya konduğu günden bu yana farklı tanımlanmıştır. Bu 

kavram, işletmenin sorumlu olduğu tüm topluluk (Alkhafaji, 1989: 3), örgüt 

içerisinde yasal ya da ahlaki olarak değerli hisseleri olan kişi ya da grup 

(Carroll and Carroll, A. B., & Näsi, 1997: 47), örgütle faaliyet içerisinde ve 

örgütü etkileyebilme gücü olan (Savage et al., 1991: 61), ortak değer yaratma 

süreci (Freeman, 1994: 415) gibi birçok açıdan tanımlanmaktadır. 

Paydaşlar teorisi iki çekirdek soruya cevap aramaktadır: 

• İşletmenin amacı nedir? Bu soru işletme çalışanlarında yaratılan 

değerin paylaşılma duygusunu oluştururken bu değerin çekirdek 

paydaşlara ne sağladığını açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

• Paydaşları hangi sorumluluk bilici yönetmektedir? Bu soru ise 

yöneticilerin iş yapma biçimlerini, amaçlar doğrultusunda paydaşlar 

ile istenilen ve oluşturulması gereken iletişim biçimlerini 

sorgulamaktadır. 

Ekonomik değerler herkesin durumunu geliştirmek ve gönüllü olarak 

bir araya gelen gruplar ile oluşturulmaktadır. Bu nedenle yöneticiler her 

paydaşın temsil edildiği en iyi değeri yaratmak için ellerinden geleni yapmaya 

hazır topluluklara ilham verici olmalıdır (Freeman, Wicks, and Parmar, 2004: 

364). 
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Şekil 3: İşletme paydaşları (Donaldson and Preston, 1995: 69) 

 

Yukarıda bir işletmenin paydaşları olarak; hükümetler, yatırımcılar, 

politik gruplar, müşteriler, topluluklar, işçiler, ticari kuruluşlar, tedarikçiler ve 

hükümetler sayılmıştır. Sosyal paydaşlar teorisi, tüm insanlar ve grupların 

yasal olarak bir girişimci olduğunu ve işletmeyi etkileyebileceklerini 

savunmaktadır. İşletmeler tüm paydaşları ile iletişim ve değer alışverişi 

içerinde ortak amacı gerçekleştirmektedir. Bu süreçte tüm paydaşlara eşit 

mesafede tarafsız, yapıcı ve yaratıcı ilişkiler geliştirmek esastır (Donaldson 

and Preston, 1995: 68). Bu bağlamda paydaşları ile güven ve değer temelli 

ilişkiler geliştirebilen işletmelerin hem toplumsal kabul hem de kar 

maksimizasyonu sağlayarak pazarda başarılı olması beklenmektedir. 

 

1.1.5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Kurumsal Sosyal sorumluluk kavramı ilk kez Oliver Sheldon’ın 1923 

yılında yazdığı “The Philiosophy of Management” adlı kitabında yönetimin 

sorumluluğunun toplumsallığına vurgu yapması ile gündeme gelmiştir 

(Sheldon, 1923). Bowen ise 1953 yılında yayınladığı ‘İş adamlarının Sosyal 
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Sorumlulukları’ (Social Responsibilities of the Businessman) kitabında 

işletmelerin topluma karşı sorumlulukları çerçevesinde misyon ve politikaları 

geliştirmelerine dikkat çekmiştir (Bowen, 1953). 1950 ve 1970’li yıllar 

arasında ivme kazanan konu ‘‘asillerin soylu davranışıları’’  kavramı altında 

akademik, politik, ekonomik, sosyolojik, biyolojik ve hatta estetik açıdan 

tartışılmıştır (Mintzberg 1983: 3). 

Bowen’ın çalışmasının ardından, (Berle and Means, 1932; K. Davis and 

Blomstrom, 1960; J. W. McGuire, 1963; Cheit, 1964) gibi birçok çalışma 

kurumsal sosyal sorumluluğu ele almıştır (Carroll, 1979: 497). Çalışan ve 

tüketici hakları, çevre sorunları gibi konuların sorumlusu olarak görülen 

işletmeler toplumun beklentilerini karşılamak üzere toplumsallaşma yoluna 

gitmişlerdir. Toplumsal pazarlama çerçevesinde sosyal sorumluluk, yeşil 

politikalar, çevreci söylemler, iş etiği ve hayırsever pazarlama gibi 

yaklaşımlar işletmelerin sosyalleşme çabalarının bir ürünüdür. Bu bağlamda 

toplumsal pazarlamanın kurumsal boyutta indirgenmiş şekli olarak ‘Kurumsal 

sosyal sorumluluk’’ kavramı çokuluslu işletmeler başta olmak üzere iş 

dünyası tarafından önemsenmiş ve bilimsel araştırmalara konu olmuştur. 

Avrupa birliği kurumsal sosyal sorumluluğu şöyle tanımlamaktadır. 

Sosyal işletme kurmanın ya da sosyal bir işletmeye katılmanın arkasındaki 

itici güç çevrenizde hoşunuza gitmeyen açlık, yoksulluk, hayvan hakları, 

çocuk istismarı ya da daha basit birçok olguyu iyileştirme dürtüsüdür. Bu 

dürtü aynı zamanda insanların yaratıcılığının açığa çıkmasını, kişisel 

yenilenme ve yeni şeyler öğrenme fırsatlarını sunmaktadır (Yunus & Weber, 

2012). Sosyal ve etik uygulamalar günümüzde Shell, Texaco, Nike, H&M, vb. 

birçok işletmenin öncülüğünde çevre kirliliği, çalışan ve hakları, sağlık, vb. 

konularda önem kazanmaktadır (Zadek et al., 2013). Simon kurumsal 

sorumluluğu dört kategoride şöyle gruplandırmaktadır (Smith, 2014: 58);  

• Sosyal sorunların önlenmesi amacıyla iç düzenleme (negatif önlem) 

• İşletme faaliyetleri ile ilgili olmayan hediye, yardım gibi politik ve 

ahlaki desteklerin sağlanması 

• Zor şartlarda istihdam gibi konularda özdenetimin ötesine uzanan 

pozitif ayrımcılık 
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• Pay sahiplerinin oy hakkı, yöneticilerin yetkileri, şeffaf bilgi 

paylaşımı gibi İşletmenin içsel yapısını etkileyen konularda reforma 

gidilmesi  

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ortaya atıldığı dönemden bu yana 

birçok açıdan incelenmiş ve tanımlanmıştır. Dahlsrud (2008), çalışmasında bu 

tanımlardan yola çıkarak kavramın beş boyut üzerinde yoğunlaştığını 

göstermektedir. Bu boyutlar; çevresel, sosyal, ekonomik, paydaş ve 

gönüllülüktür (Dahlsrud, 2008: 1-13).  

 

Tablo 4: Sosyal sorumluluk kavramına bakış açıları (Carroll, 1979) 

Sadece kar elde etmek (Friedman) 

Kar elde etmenin ötesine geçmek (Davis, Backman) 

Ekonomik ve yasal gereksinilerin ötesine geçmek (McGuire) 

Gönüllü faaliyetler (Manne) 

Ekonomik, yasal ve gönllü faaliyetler (Steiner) 

Sürekli genişleyen eşmerkezli bir döngü (CED, David ve Blomstorm) 

Sosyal problemlerde sorumluluk alma (Hay, Gray ve Gates) 

Sosyal duyarlılığa yol açmak (Ackerman ve Bauer, Sethi) 

 

Carroll (1979) sosyal sorumluluğu ‘‘tam olarak işletmelerin sosyal 

yükümlülüklerinin ekonomik, yasal, etik ve gönüllü olarak iş performansına 

yansıması’’ olarak tanımlamaktadır. 

Avrupa komisyonu (2002) kurumsal sosyal sorumluluğu ‘‘işletmelerin 

çevre ve sosyal kaygılarını kendi işlerinin bir parçası olarak görüp, süreçleri 

ile bütünleştirmelerini ve gönüllülük esasına dayalı olarak paydaşları ile 

etkileşim içerinde olmaları’’ şeklinde tanımlamaktadır. 

Sosyal sorumluluk konusu işletmelerin; çevresel, pozitif ayrımcılık, eşit 

istihdam olanakları, toplumsal katılım, ürün güvenliği ve enerji politikaları 

gibi birçok konu kapsamında tartışılmıştır (Massad, 1986; Cowen, Ferreri, and 

Parker, 1987).   

Kotler, Lee, and Kaçamak (2008), kurumsal sosyal sorumluluğu; 

işletmelerin kaynak ve uygulamalarını toplumun refahını düşünerek hayat 
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standartlarını iyileştirme yönünde kullanmaları olarak açıklamaktadır. 

Kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelerde uygulanabilir olması için üç 

ilkenin benimsenmiş olması gerekmektedir. Bunlar sürdürülebilirlik, hesap 

verebilirlik ve şeffaflıktır. 

 

 

Şekil 4: Kurumsal sosyal sorumluluğun ilkeleri (Crowther & Aras, 2008) 

 

Carroll (1991)’un kurumsal sosyal sorumluluk pramidi, hayırseverlik, 

etik sorumluluk, yasal sorumluluk ve ekonomik sorumluluk olarak dört 

unsurdan oluşmaktadır. Carroll’a göre işletmeler piramidin en ilk basamağını 

oluşturan ekonomik sorumluluklar üzerine inşa edilmektedir. Aynı zamanda 

işletmeler toplumun refahını sağlayan yasalara uymak zorundadır. Pramidin 

bel kemiğini oluşturan etik sorumluluk işletmelerin temel bakış açılarını 

oluştururken uygulamaların adil, doğru ve her türlü (çalışan, tüketici, çevre, 

vd.) zararın minimizasyonunu hedeflemektedir. Son olarak işletmeler iyi bir 

kurumsal vatandaşlık sergilediklerinde hayırsever politikalarla finans ve insan 

kaynaklarına katkıda bulunarak yaşamın kalitesini arttırmada önemli rol 

oynamaktadırlar (Carroll, 1991: 42). 
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Şekil 5: Kurumsal sosyal sorumluluk pramidi (Carroll, 1991) 

 

1.2. Tekstil ve Moda Sektöründen Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Örnekleri 

Kurumsal sosyal sorumluluk alanları tekstil moda sektöründe özgün 

dinamiklere sahiptir. Sosyal sorumluluk kavramının tekstil ve moda 

sektöründe başlamasına sebep olan en önemli konular çalışma koşulları ve 

çalışan haklarıdır. Diğer bir değişle hızlı moda markalarının düşük ücret, uzun 

mesai saatleri, olumsuz üretim ortamları gibi zorlayıcı şartlar sosyal 

sorumluluk ve adil ticaret gibi sürdürülebilir koşulların sektördeki gelişimine 

zemin hazırlamıştır. Zara, Mango, Top Shop gibi hızlı moda mağazalarında 

bir kahve fiyatına alınan tişörtün ödenmeyen maliyeti çalışan haklarının 

kısılması, çocuk işçilerin çalıştırılması, gezegenin düşüncesizce kirletilmesi 

gibi farklı bedellerle ödenmekedir.  

1980’li yıllardan bu yana pazarlama alanındaki toplumsallaşma süreci 

moda endüstrisini de etkilemiştir. STK’lar ve özel girişimler 2000’li yıllar ile 

artış göstererek moda parekendecilerini sürdürülebilir uygulamalara 

yönlendirme konusunda tüketicileri bilinçlendirmekte ve özendirici 
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politikalar uygulamaktadır. Bu kuruluşlar, çalışan hakları, çalışma koşullları, 

şeffaf tedarik süreçleri, çevre dostu uygulamalar, atık yönetimi gibi konular 

başta olmak üzere tekstil ve moda endüstrisindeki sorunları tüketicilere 

sunmak için kampanyalar düzenlemektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının tekstil ve moda 

sektörüne yansımaları iki ana başlık altında incelenebilir. Birincisi çalışma 

koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesine dayanan ve çalışan sömürüsüne son 

vermeyi amaçlayan temiz atölye kavramıdır. Temiz atölyede üretimde dış 

kaynak kullanımını engellenmektedir. Tekstil ve moda endüstrisini 

yönlendirme gücüne sahip olan müşterilerin temiz atölyelerde üretilen 

giysileri tercih etmesi sektörde çalışanları direk olumlu etkileyecektir. Bu 

noktada müşterileri bilinçlendirecek kuruluşların varlığına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu kuruluşlar sürdürülebilirliğin sosyal yönü ile ilgilenerek 

markaları sosyal sorumluğa davet etmiş olacaktır. 

Bir diğer ana konu ise üretimin tüm süreçlerinde hammadde ve 

malzeme kullanımında coğrafi olarak yakın olan kaynağın seçilmesine 

dayanmaktadır. Burada bahsedilen yakınlık kavramı uygulama süreçlerinde 

tam anlamıyla netik kazanmamıştır. Yerel kaynaklı itici güç ulaşım 

maliyetlerinin düşürülmesi, yerel zenginliklerin etkili ve etkin kullanımını 

hedeflemektedir. Böylece yerel istihdamın artması ve yerel değerlerin üretim 

çarkına dahil olmasını sağlanmaktadır (Todeschini et al., 2017: 5-6).  

Günümüzde sosyal paydaşlar ve tedarikçileri ile ilişkilerinde sosyal 

sorumluluk ilkelerini gözeten birçok moda markası mevcuttur. Moda 

endüstrisinde tüketim çılğınlığı, çalışan hakları ve çevre etkisi konularında en 

çok eleştiri alan markalar arasında hızlı moda stratejisi uygulayan Zara, H&M, 

Top Shop gibi markalar gelmektedir. Hızlı moda markaları, dünya genelinde 

yaşanan pazarlama alanındaki paradigma değişikliği ile sürdürülebilir 

stratejilere yönelmiştir. Toplumsal, yeşil, etik gibi konular hızlı moda 

markalarının pazarlama, tasarım ve üretim süreçlerine yansımıştır. Bu 

bağlamda bir hızlı moda markası olan H&M ve Zara kuruluş stratejisini 

dönüştürerek toplumsal stratejilere yönelmiştir. Moda endüstrisinde sonradan 

sürdürülebilir olan bu hızlı moda markaları geliştirdikleri koleksiyonlar ve 

dönüştürdükleri tüketici bilinci ile incelemeye değer görülmüştür. Bu 
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bağlamda sürdürülebilirliğe ve sosyalleşmeye evrilmeleri yönüyle kitapta 

incelenen markalar arasındadır.  

 

1.2.1. H&M ve Zara 

Sürdürülebilirlik yoluna 2005 yılında çıkan H&M, vegan ürünleri 

tekstil ve moda sektöründe ilk sunan çokuluslu markalar arasında yer 

almaktadır. Zara ve H&M birçok hızlı moda markası gibi karbon salınımı, 

giysi, üretim atıkları ve çalışan hakları gibi eleştirilerde ilk sıralarda yer 

almalarından dolayı sürdürülebilir moda stratejilerine yönelmiştir. H&M ve 

Zara’nın sürüdürlebilirlik yolunda izlediği stratejileri kısaca şöyle 

özetlenebilir: 

• Seri üretim ve aşırı tüketimin doğrusal modelinden kaynak 

seçiminden, enerji kullanımına, tasarımdan üretim ve atık bertarafı 

süreçlerinde döngüsel ekonomiyi hedeflemiştir.   

• Tüketim süreçlerini planlayarak etik tüketim ve sürdürülebilir 

tüketici katılım faaliyetleri yürütmüştür. Müşterilerden her marka 

kullanılmış giysileri toplama kampanyası bu stratejinin bir 

ürünüdür. 

• Üretimde sürdürülebilir tedarik zinciri ile şeffaf, hesap verebilir, 

izlenebilir üretim sistemleri kurmaktadır. 

• Lüks markalar ve sürdürülebilir moda tasarımcılar ile işbirliği 

yaparak tüketicileri de içine alan geniş bir ekosistem oluşturmuştur 

(Seo & Suh, 2019). 
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Şekil 6: Renewcell %100 geri dönüştürülmüş kumaş ile üretilen elbise tasarımı 

(Group, 2020) 

 

H&M Grup’un destekleriyle oluşturulan renewcell markası Circulose 

koleksiyonu ile tamamen geri dönüşümle elde edilen kumaşlardan üretilen 

koleksiyonlar sunmaktadır. Şekil 6’da %50 geri dönüştürülmüş pamuk, %50 

viskoz karışımı ile üretilen elbise ile modada döngüselliğe güzel bir örnektir. 

H&M kendi internet sitesinde sürdürülebilirlik konusunu detaylı ve 

geniş bir yelpazede ele almaktadır. H&M çevre ve insan hakları konularında 

değişime öncülük ederek bir dizi sorumluluk kampanyası yürütmektedir. 

H&M’in sürdürülebilirliğin farklı alanlarında kendisine koyduğu ve ulaştığı 

hedefler aşağıda sıralanmaktadır. 

•Sürdürülebilirliğin tasarım sürecinden başladığının bilincinde olan 

H&M döngüsellik için tasarım yaklaşımı ile artık giysileri olabildiğince uzun 
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ürün yaşam döngüne sahip ve kullanım sonrası geri dönüştürülebilen 

özelliklerde tasarlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla araştırmalar yürüten 

H&M Group 2025 yılına kadar tüm ürünlerini döngüsellik felsefesi ile 

üretmeyi hedeflemektedir. 

• Su kullanımını azaltmakta ve kulllanılan suyu dönüştürmektedir. 

• 2025 yılına kadar plastik ambalajı azaltmayı ve kendi bünyesinde 

kullandığı plastik, kâğıt atıkları %100 geri dönüştürmeyi 

hedeflemektedir. 

• 2030’a kadar tedarikçilerin %100 yenilenebilir enerji kullanmalarını 

sağlamayı hedeflemektedir. Elektirik kullanımını ve sera gazı 

oluşumunu azaltmaktadır. Ürünlerde toksik madde ve kimyasal 

kullanımını azaltmayı hedeflemektedir. 

• Şeffaf, hesapverebilir ve izlenebilir olma yolunda emin adımlarla 

ilerlemektedir. 2021 H&M Moda Şefafflık Endeksi’ne göre tedarik 

zinciri, sosyal ve çevresel etkileri hakkında değerlendirilen 250 

moda markaları arasında ilk sırada yer almaktadır. 

• H&M online platformlarda müşterilerine kendi markası ve farklı 

markaların 2. el ürünlerini alma, satma ve kiralama fırsatı 

sunmaktadır. 

• Giysilerin kullanımı, bakımı ve onarımı gibi konularda eğitim ve 

danışmanlık vermektedir. 

• H&M giysi toplama girişimi Full Circle’ı hayata geçirerek kullanım 

süresi dolmuş ürünleri elyaf seviyesine dönüştürerek yeniden üretim 

sürecine dahil etmektedir. Kullanım süresi dolmamış ürünleri ise 

tamir ederek tekrar müşterilerine sunmaktadır. Bu işlemler için 

alanında uzman tedarikçilerle çalışmaktadır. 

Sürdürülebilir tüketimden çok sürdürülebilir üretime odaklanan H&M 

2030 yılında tamamen sürdürülebilir olmayı hedeflerken bugün tam anlamıyla 

sürdürülebilir bir işletme olarak tanımlanamamaktadır. 
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Şekil 7: Zara Join Life projesi kapsamında geri dönüştürülmüş denim kumaş ile 

tulum tasarımı (Zara Join Life Projesi, 2021) 

 

Zara küresel pazardaki bazı mağazalarında ikinci el kıyafetletleri 

toplayarak kâr amacı gütmeyen kuruluşların sosyal projelerine kaynak 

sağlamaktadır. Diğer yandan Join Life projesi ile denim kumaşları geri 

dönüştürülmüş kumaşlardan elde etmektedir (Zara Join Life Projesi, 2021).  
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1.2.2. Çalık Denim 

Sürdürülebilirlik alanında rakiplerinden çok önce fırsatları 

farkeden ve bu alana yatırım yapan ünlü tedarikçi marka Çalık Denim 

çevreci uygulamları ile dikkat çekmektedir. 

Temelleri 1987 yılında Malatya’da atılan Çalık Holding 1997 yılında 

ring iplikçilik ile sektörde yerini sağlamlaştırmıştır. Çalık Denim 777 bin 

metrekare kapalı alanda 2.700 kişiye istihdam oluşturmaktadır. 2003 yılında 

ürün yelpazesini genişleten Çalık Denim Ar-Ge merkezinde sürdürülebilir 

felsefeyle yenilikçi ve ezber bozan kumaşlar üretmektedir.  

 

 

Şekil 8: Çalık denim ilkbahar yaz 2024 koleksiyonu mavi birleşme serisi 
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Çalık Denim iş ortaklığı ile yenilikçi mühendisler, yaratıcı tasarımcılar 

ve müşterilerin ihtiyaçlarını dikkate alan üreticiler ile güçlerini birleştirerek 

sürdürülebilir denim kumaşlar üretmektedir. Çalık Denim tasarımlarında 

modaya yönelik adımlardan çok çevredostu ve insan sağlığına yönelik yatırım 

yapmakatadır. 

Çalık Denim dünya çapında ürettiği üst düzey kaliteli denim kumaşları 

ile Diesel, Replay, G-Star, Tommy, Pepe Jeans, Topshop, River Island, 

Marks&Spencer, Citizen of Humanity, guess, Joe’s Jeans, Good American, 

Frame, Banana Republic, H&M, GAP, Zara, Mavi gibi dünya markaları için 

sürdürülebilir ve özgün kumaşlar tasarlamakta ve üretmektedir. Dünya 

markalarının yanısıra tasarımcılar ile de iş birliği yapan Çalık Denim 

uluslararası fuarlarda adından söz ettirmektedir.  

 

 

Şekil 9: Çalık Denim işbirliği ile tasarımcı Gülçün Çengel’in ART-IFICIAL 

koleksiyonundan (Özgün, 2021) 
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Çalık Denim’in bünyesinde bulunduğu Çalık Holding okul, hastahane, 

eğitim kompleksleri inşa ederek sosyal projelere öncülük yapmaktadır. Çalık 

Denim özellikle sürdürülebilir hammadde, ürün ve teknolojiler konusunda 

tutkulu olduğunu belirtmektedir. Bu tutkusu sonucu aşağıdaki yeni nesil 

tesktil teknolojilerini hayata geçirmiştir. 

• Geri dönüştürülmüş polyester  

Pet şişeler ve endüstride kulllanılan atık elyaflar dahil olmak üzere 

birçok farklı malzemenin %100 geri dönüştürülmesi ile elde edilen yüksek 

kaliteli bir elyaf türüdür. Pamuk lifi ile karıştırılarak özel iplik yapısı 

oluşturulmaktadır. NEWLIFE ismi verilen kullanılmış pet şişelerden 

dönüştürülen bir diğer polyester lif çeşitidir. Sertifikalı ve yüksek 

performanslı bu lif kimyasal değil mekanik üretim süreçleri ile elde 

edilmektedir. 

• Selülozik İplik 

Çam ve okaliptus ağaçlarından elde edilen Eastman Naia isimli 

selülozik iplik türü cilt dostu, hipoalerjenik, nefes alabilen ve hızlı kuruma 

özelliklerine sahiptir.  

• TENCEL, Lyocell Elyaf 

RefibraTM teknolojisi pamuklu giysi atıkları ve odun hamurunun ileri 

dönüşümü ile elde edilmektedir. Lenzing Grubun öncüsü olduğu ve döngüsel 

ekonomiye katkı sağlayan RefibraTM teknolojisi ile yüksek kaynak 

verimliliği ve düşük çevresel etki sağlanmaktadır (REFIBRATM Teknolojisi, 

2021). Çalık Denim hammadde portföyüne karbon sıfır TencelTM Lyocell’i 

de ekleyerek karbon emisyonlarının azaltılmasına ve yenilenebilir enerji 

kullanımına katkıda bulunmaktadır. 

• BCI Pamuk 

Dünyanın önde gelen sürdürülebilir pamuk kurumu olan Better 

Cotton’un 2013 yılında üyesi olan Çalık Denim Bali, Mısır, Mozambik ve 

Afrika gibi ülkelerde küçük toprak sahiplerini de güvence altına alarak 

gelecek nesillere daha temiz bir toprak sunmayı vaadetmektedir (Dünya 

Pamuk Günü, 2022). 
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• Pamuklu Kenevir / Sıfır Pamuk 

Çalık Denim hammadde portföyüne pamuklu kenevir lifi ekleyerek 

kenevirin mukavemetini, UV korumasını sağlarken pamuk lifinin yumuşaklık 

hisssini korumaktadır. Ayrıca pamuk yetiştiriciliğine göre %40 daha az su 

gerektirmektedir. Çalık Denim, sıfır pamuk stratejisi ile keten, kenevir, 

Modal, Lyocell gibi botanik kökenli karışımlı liflere yönelerek daha 

sürdürülebilir bir çevre hayaline doğru adım atmaktadır. 

• Geri Dönüşümlü Pamuk 

Global Recycled Standard sertifikası ile denim imalatının ana maddesi 

olan pamuk lifi tüketici öncesi ve tüketici sonrası olarak geri dönüştürülerek 

kulllanılmaktadır. Bu teknikle su tasarrufu sağlanmaktadır. 

 

 

Şekil 10: Çalık Denim 2023-2024 Birliktelik koleksiyonundan tasarımlar 

(Togetherness AW 23/24, 2021) 
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Şekil 10’da Çalık Denim 2023-2024 Birliktelik koleksiyonunda Blue-

H tekniği ile üretilen denim kumaş %20 pamuklu kenevir kullanılmaktadır. 

Bu denim türü ile daha sağlam ve pestitten uzak daha az su kulllanımı ile 

denim kumaş üretilmektedir.  

Çalık Denim’in yıkama, boyama, apreleme işlemlerinde kullandığı 

yenilikçi ve ileri teknolojiler izlenebilir ve sürdürülebilir ürünler sunmaktadır. 

Yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapan Çalık Denim, 2020 yılında net satışlarını 1,1 

milyar TL'ye, ihracat gelirini ise 286 milyon TL'ye çıkarmıştır. Çalık 

Denim’in sahip olduğu sertifikalar Tablo 5’de listelenmiştir. 

 

Tablo 5: Çalık Denim’in sahip olduğu sertifikalar (Calik Denim Annual Report, 

2021) 

ISO 9001 Kalite Yönetimleri 

ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistemleri 

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri 

SO 27001 Information Security Management Systems Certificate 

SO 10002 Customer Complaints Management Systems 

BCI Üyeliği 

SEDEX Üyeliği 

CTPAT Kriterlerine Uygunluk 

OEKO-TEX 

GOTS 

OCS 

GRS 

COTTON USA 

Nordic Swan Ecolabel 

EU Ecolabel 

COVID-19 Safe Production Certificate 
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Şekil 11: Çalık Denim üretim tesisi (Çalık Denim 2020 yıllık rapor) 

 

Dyepro boyama teknolojisi ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak 

kimyasallar tekrar tekrar kullanıldığı için atık oluşturulmaz. Denetic 

teknolojisi ile ağır denim yıkamalarda dahi su tasarrufu ve kimyasal süreçlerin 

iyileştirilmesi sözkonusudur. Washpro teknolojisi ile denim ürünlerin daha 

taze ve az yıkama gerektirdiği gözlemlenmektedir. Çalık Denim D-Clear 

teknolojisi ile indigo, kükürt boyama ve apreleme işlemlerinde su tasarrufu ve 

kimyasal kullanımı azaltmaktadır. Ağartma, efekt kazandırma, taş yıkama gibi 

işlemlerde kullanılan Oksijen teknolojisini icat eden Çalık Denim böylece 

denim üretiminde açığa çıkan yoğun kimyasalları ve tonlarca su tüketimini en 

aza indirgemiştir. 
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1.2.3. People Tree 

People Tree, moda endüstrisine 1990 yılında adil ticeret anlayışı ile yola 

çıkmıştır. Marka kurucuları James ve Safia Minney üretimin her halkasında 

adil ticaret misyonunu gözetmektedir. En yüksek çevre ve üretim standartları 

korunarak, doğal ve teknolojik açıdan sürdürülebilir kumaşlar kullanılırken 

geleneksel sanat ve zanaat ürünleri koleksiyonlarda yer almaktadır. El örgüsü, 

el nakışı, el baskı, el dokuma gibi teknikler sürdürülebilir üretim yöntemleri 

ile modern tasarımlarda hayat bulmaktadır. People Tree, gelişmekte olan 

ülkelerdeki usta ve zanaatkarları iş ortağı olarak görmektedir. Bu ustalar ve 

atölyeler ile çalışarak geleneksel sanatların korunarak günümüzde yaşatılması 

sağlanırken bölge halkına iş istihdamı yaratılarak gelir oluşturulması 

sağlanmaktadır. 

 

 

Şekil 12: People Tree için üretim yapan zanaatkarlar (How Our Products Are Made, 

2021) 

 

Çevre dostu boyar maddeler kullanarak tarihi 14. Yüzyıla dayanan 

Bangladeş’in kumaş süsleme yöntemlerinden biri olan Kumudini gibi el blok 

baskı yöntemleri People tree’nin koleksiyonlarında kullanılmaktadır.  

El dokuma 

People Tree el dokuma alanında Hindistan ve Bangladeş’teki farklı usta 

ve atölyelerle çalışmaktadır. Hindistan’da geçim kaynağı olarak el 
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dokumacılığı ülke genelinde tarımdan sonra ikinci sırada yer almaktadır. El 

tezgâhları ile günde 7 ila 12 metre kumaş dokuyarak elektiriksiz ve karbon 

nötr üretim yapılmaktadır.  

 

 

Şekil 13: People Tree’nin iş ortağı Hinsitan’da el dokuma ustası (Hand Woven, 

2021) 

 

El örgüsü 

Nepal’deki Katmandu Vadisi’nde üretilen pamuk, koyun yünü, muz lifi 

gibi liflerden elde edilen ipliklerle örülen el örgüsü kazak, hırka ve çeşitli 

aksesuralar üretilmektedir.  Kumbeshwar Teknik Okulu’nda üretilen el 

örgüleri genç nesile sanatla uğraşma fırsatı tanımaktadır. Bu merkezde günde 

ortalama 5 saat örgü örerek çocuklarının eğitim masraflarını karşılayan 

anneler çalışmaktadır. 
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Şekil 14: Nepal Katmandu’da Kumbeshwar Teknik Okulu’da el örgüsü yapan 

kadınlar (Hand Knitted, 2021) 

 

People Tree birçok uluslararası sertifikaya sahiptir. Çevresel sosyal 

standartları sağladığını sertifikalarla tescilleyen People Tree sosyal 

sorumluluk sahibi bir işletme olduğunu da kampanya ve bağımsız 

sertifikasyon süreçleri ile desteklemektedir. Peopele Tree’nin almaya hak 

kazandığı sertifikasyonları şöyle özetleyebiliriz. 

 

 

Şekil 15: GOTS amblemi (Our Certifications, 2021) 
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People Tree’nin sahip olduğı ve şirketin kuruluşundan bu yana 

kendisini konumlandırdığı noktayı temsil eden adil ticareti onaylayan GOTS 

sertifikasıdır. Global Organik Tekstil Standardı (GOTS), üyelerinden çevresel 

ve sosyal süreçlerin gezegene ve topluma faydalı ve zarar vermeyecek şekilde 

düzenlenmesini talep etmektedir. GOTS standartı, bir tekstil ürününü 

hammadde ve yardımcı maddelerden başlayarak tasarım, üretim ve satış 

süreçlerinin tamamının çevresel ve sosyal açıdan sorumlu ve organik 

olduğunun kanıtıdır (Standart, 2021). Elyaf hasatından başlayan bu 

sorumluluk ürünün nihai müşteriye ulaşıncaya kadar ki süreçleri içermektedir. 

Boyar maddelerin içeriği, yıkama süreçleri, enerji ve atık su yönetimi dahil bu 

standartın denetimleri kapsamındadır.  

 

 

Şekil 16: Soil Assocation Organic amblemi (Association, 2021) 

 

People Tree’nin sahip olduğu bir diğer standart Soil Association 

Organic’tir. Türkçe adı Toprak derneği olan bu kurum 1960 yılında ilk organik 

standartları insan sağlığının korunması, hayvanlar, çevre ve çiftlik sistemleri 

için geliştirmiştir. Organik üretim süreçlerinin daha zor ve organik ürünlerin 

her zaman daha pahalı olduğu düşüncesi bir yönüyle gerçektir. Fakat uzun 

vadeli olarak çevre, insan ve toplumsal unsurlar düşünüldüğünde 

sürdürülebilir ve organik süreçler her zaman daha ucuz ve kolaydır. Bu 
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bağlamda Soil Assocition “organik olmak düşündüğünüzden daha kolaydır” 

sloganı ile gıda, sağlık, güzellik ve tekstil ürünlerinde en yüksek canlı refahını 

ve çevre standartlarını gözetmektedir.  

 

Şekil 17: Ulusararası Adil Ticaret (Trade, 2021) 

 

People Tree’nin üye olduğu bir diğer kuruluş, özellikle çiftçiler ve 

işçilerin çalışma koşulları ve adil ücret alabilmeleri için belirli standartların 

karşılanmasını sağlayan Fair Trade’dir. Dünya genelinde 71 ülkede 2 milyon 

çiftçi ve işçi için çaba gösteren  Fair Trade tarım alanında muz, kakao, kahve, 

pamuk, çiçek, altın, şeker, çay ve şarap gibi ürünlerde yüksek kaliteli ve etik 

olarak üretilmiş ürünler için standartlar oluşturmuştur (Association, 2021).  

People Tree’nin garantili üyesi olduğu sürdürülebilir ve adil ekonomi 

için çalıştığı bir diğer paydaşı (WFTO) Dünya Adil Ticaret Örgütü’dür. İnsanı 

ve gezegeni ilk sıraya koyan işletmelerin sahip olabileceği bu sertifika 

tüketicilere aldıkları ürünün adil ticaret ve sosyal sorumluluk ile üretildiğini 

garanti etmektedir. 
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Şekil 18: Adil ekonomi (WFTO, 2021) 

 

WFTO ile çalışan işçi, çiftçi ve zanaatkarların %75’i kadındır. 

Mültecilerin istihdam edilmesine, sosyal girişimlere ve ileri dönüşüm gibi 

konulara önderlik eden bu kuruluş bir işletmenin sadece bir bölümünü ya da 

nihai ürünü değil işletmenin sahip olduğu misyonu ve tüm üretim süreçlerini 

birlikte değerlendirmektedir (WFTO, 2021). 

 

 

Şekil 19: Peta sertifikası (Peta, 2021) 

 

Peta 1980 yılında ABD’de kurulmuş dünya çapında iştirakleri olan kâr 

amacı gütmeyen hayvan haklarını savunan bir kurumdur. People Tree sahip 

olduğu Peta sertifikası ile organik pamuk, organik keten ve TENCEL gibi 

liflerin üretiminde sürdürülebilir, çevre dostu ve hayvanalara  saygılı olarak 

üretildiğini garanti etmektedir (Peta, 2021).  

People Tree geniş ürün yelpazesine sahiptir. İç çamaşırı, yoga ve spor 

giysileri, örme giysiler, ceket, pijama, çorap ve aksesuar, elbise, gömlek, bluz, 
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yelek ve özel tasarımlarla zamansız ve uzun ürün yaşam döngüsüne sahip 

giysiler üretmektedir. People Tree Türkiye’de Sarp Jeans ile iş ortaklığı 

yapmaktadır. İzmir’de sosyal sorumluk misyonu ile hareket eden Sarp Jeans 

cezaevlerinde tekstil üretimi ile rehabilitasyonu desteklerken kurak bölgeleri 

ağaçlandırma faaliyetleri de yürütmektedir. 

People Tree şeffalık ve hesap verebilirlik konularında kendisini sürekli 

kontrol eden mekanizmalar kurmuştur.  Bunun için tüm ortak üreticilere, 

paydaşlara, toptancılara ve müşterilerine anketler düzenleyerek hangi 

konularda hangi iyileştirmeleri ve düzenlemeleri yapmaları gerektiğini 

ölçmektedir.  

 

 

Şekil 20: People Tree kadın gömlek elbise tasarımı (Lou Handwoven Ikat Shirt 

Dress in Navy, 2021) 

 

%100 organik pamuktan el dokuma ikat tekniği ile üretilmiş olan 

gömlek elbise modern çizgileri ile usta ellerden çıkmış geleneksel ve zamansız 

bir tasarıma sahiptir.  
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1.2.4. Yeşim Tekstil 

Önce insan sloganını işletmenin her birimine yansıtan Yeşim Tekstil 

sürdürülebilir iş modelinin Türk tekstil ve hazır giyim endüstrisindeki önemli 

örneklerindendir. Sürdürülebilirlik ve sosyal yaklaşımları bu kavramlar 

popüler olmadan önce farkeden ve benimseyen işletme kültürüne sahiptir. 

1983 yılında üretime başlayan marka Bursa’daki fabrikasında dörtbin kişiye 

istihdam sağlamaktadır. Under Armour, Zara, Pull&Bear, Bershka, Tommy 

Hilfiger, Tommy Jeans, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Guess, Mudo, Aldi, 

Horizonte, Tchibo, Kappa ve Nike gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan 

Yeşim Tekstil Türkiye’nin sahip olduğu yerel iş gücünü de kullanarak bir çok 

çalışana alan açmaktadır (Tarihçe, 2021).  

Yeşim tekstil sürdürülebilir üretim yaptığını belgemek üzere Oeko-tex 

belgesine sahiptir. Bu belge uluslararası standartlarda kimyasal yönetim, 

çevresel performans, çevresel yönetim, sosyal sorumluluk, kalite yönetimi ve 

güvenlik gibi konularda Yeşim Tekstil’in sahip olduğu sürdürülebilirlik 

boyutunu yansıtmaktadır.  

 

 

Şekil 21: Yeşim Tekstil 2022 OEKO-TEX belgesi (OEKO-TEX, 2021) 
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Yeşim Tekstil’in 2020 yılında yayımladığı sürdürülebilirlik raporunda 

markanın CEO’su Şenol Şankaya markanın ilk kurulduğu yıllardan bu yana 

sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularında kendilerine düşenin en 

iyisini yapmayı hedeflediklerini belirtmektedir.  

 

 

Şekil 22: Yeşim Tekstil ana binası (Buz, 2018) 

 

Bursa’da 144 bin metrekare kapalı ve 181 bin metrekare açık olmak 

üzere toplam 325 bin metrekare alanı ile Yeşim Tekstil ana binası Şekil 22’de 

gösterilmektedir. 

Hazır giyim ve ev tekstil sektöründe dünya markalarının stratejik 

üretim ortağı olmayı hedefleyen Yeşim Tekstil’in 2020 Sürdürülebilirlik 

raporunun başlıkları ve içeriği kısaca aşağıda özetlenmiştir. Yeşim Tekstil; 

• Daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya hayali kurmaktadır. 

• Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında yaklaşık 20 farklı 

prestijli sertifika ve uluslararası üyeliklere sahiptir. 

• Ürettiği ürünlerin büyük bir kısmı başta Avrupa ülkeleri olmak 

üzere Amerika ve Rusya’ya ihraç etmektedir. 

• Çevresel sürdürülebilirlik alanında İyi Pamuk Uygulamaları 

Derneği (İPUD), Better Cotton (BCI) gibi kuruluşlara üyedir.  

Organik ve geri dönüşüm iplik kullanmaktadır.  
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• Yeşim üretim yaparken tüketimi azaltmayı hedeflemektedir. Bu 

amaçla çevre dostu ürünleri enerji tasarrufu yaparak, karbon 

salınımını azaltarak, suyu en az şekilde kullanarak 

südürüdülebilirliğin çevresel boyutundaki çabalarını ortaya 

koymaktadır. 

• Tedarik süreçlerinde birlikte çalıştığı tedarikçilerde sürdürülebilir 

ve sorumluluk ilkelerinden ez az birini aramaktadır. Yeşim’in 

tedarikçileri arasında kalite yönetim sistemleri, iş sistemleri, 

güvenliği ve çevre yönetim sistemlerinden en az birini 

uygulayanların oranı %80’dir. 

• Toplumsal refah için çeşitli sivil toplum kuruluşlarına aktif olarak 

desteği ve üyelikleri bulunmaktadır. 

• Yeşim Capital dergisinin 8. kez düzenlediği “kadın dostu şirketler” 

arasında 42. sırada yer almaktadır. 

• Yeşim organizasyonlarında mükemmellik anlayışı ve yalın düşünce 

yaklaşımları benimsemektedir. 

• Yeşim ana fabrikasında ve tedarikçilerinin çalışma alanlarında 

sosyal sorunların giderilmesi ve dentlenmesi için sosyal uygunluk 

bölümüne sahiptir. Türkiye’de sosyal uygunluk koşullarını 

denetleyen en prestijli belge olan SA 8000 Belgesini alan ilk hazır 

giyim firmasıdır. 

• Yeşim çalışanlarına sağlık, eğitim ve özel bakım gibi sosyal destek 

hizmetleri sağlamaktadır. 

• Yeşim toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın dostu şirket kavramı, 

kadının güçlenmesi projeleri ile sosyal sorumluluk uygulamaları 

gerçekleştirmektedir (Grup, 2020). 

 

1.2.5. Argande 

Argande markası tasarımcı Hatice Gökçe’nin tasarım 

koordinatörlüğünde 30 moda tasarımcısının gönüllü katkıları ile Güneydoğu 

Anadolu Bölgesindeki kadınların istihtadıma yönelik “GAP Bölgesinde 

Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi” ile 2008 yılında doğmuştur. 

Argande markası genç bir marka olmasına rağmen kökleri ismi gibi 
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Mezopotamya’ya kadar uzanmaktadır. Bu bölge kadınları tarafından tarihi 

çok eskilere dayanan Şelşepik ve Kutnu kumaşları dokundu ve bu kumaşlarla 

koleksiyonlar hazırlandı. Türkiye’nin önde gelen parekende markası MUDO 

Argande ürünlerinin mağazalarında sunulmasını sağlamıştır.  

 

 

Şekil 23: Argande’de tasarımcı Hatice Gökçe ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

kadınları (Argande’nin Hikayesi, 2022) 

 

Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardın’de gerçekleştirilen katoloğ 

çekimlerinde birçok manken ve stil danışmanı Argande’nin tanıtımı ve 

başarısı için sorumluluk alarak sosyal fayda sağlama yönünde bu girişime 

gönüllü olarak katılmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) ortaklığı ve İsveç 

Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı (SIDA) ekonomik desteğiyle 

yürütülen projenin temel amacı bölgedeki kadınlara istihdam sağlarken 

kültürel değerlerin ve sosyo-ekonomik gelirin sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasıdır. 
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Şekil 24: Argande’nin destekçileri (Argande Destekçileri, 2021) 

 

Bu proje birçok kamu ve özel kuruluşlar tarafından kabul görmüş ve 

desteklenmiştir. ITKIB Batman ve Mardin Ömerli’de kurulan üretim 

atölyelerine eğitim desteği sağlamıştır. Argende markası ile 1000 kadın çeşitli 

bölümlerde istihdam edilmiştir. Argende 2008’den günümüze kadar ulusal ve 

uluslararası proje iş birlikleri ve STK’lar ile yerel otoritelerden destek 

görmektedir. Argande Göbeklitepe, Zeugma koleksiyoları ile hem tarihe 

tanıklık eden bölgelerin tanıtılmasını hem de kültürel unsurların günümüz 

tüketicilerine moda ürünü olarak ulaşmasını sağlamaktadır. 
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Şekil 25: Argande 2014 ilkbahar yaz koleksiyonu (Argande 2014 İlkbahar Yaz 

Koleksiyonu, 2022) 

 

Argande güncel moda anlayışını önemserken Anadolu’nun geleneksel 

dokunuşlarını tasrımlarına yansıtmaktadır. Tarih ve mekanlarla özdeşleşen bu 



Dr. Muazzez ÇETİNER | 42 

 

 

dokunuşlar kimi zaman nakış, kimi zaman baskı kimi zaman kalıp olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Argande sürdürülebilir moda tasarımının en güzel örneklerini 

vermektedir. Dünya gezegeninin ve insan haklarının korunması, sürdürülebilir 

tüketimin inşası markanın hedefleri arasındadır. Argande bu bağlamda 

sürdürülebilirlik üzerine evrensel eylem çağrısını kendi markasının misyonu 

olarak benimsemektedir. Bu nedenle kendisi de 17 adet sürdürülebilir 

kalkınma amaçlarını uygulama çabasındadır. Argande ekolojik ayak izini, atık 

yönetimini, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm süreçlerini önemsemektedir.  
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Şekil 26: Argande Zeugma koleksiyonundan bir parça (Zeugma Koleksiyonu, 2020) 

Argande her geçen gün büyüyen bir marka olarak bugün trendyol 

üzerinden kolayca ve güvenli bir şekilde ulaşılabilir olmuştur. Tasarımlarında 

ünlü modacıların desteği ile kültürel miras öğelerini kullanmaktadır (Şekil 

26).  
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Şekil 27: Argande Göbeklitepe koleksiyonundan bir parça (Göbeklitepe 

Koleksiyonu, 2019) 

 

Kadının güçlenmesi ve sosyal açıdan desteklenmesi için çıkılan bu 

yolda Argande bugün birçok destekçisi ve müşterisi ile ulusal ve uluslararası 

moda endüstrisi için sosyal sorumluluk sahibi markalara güncel ve özgün bir 

örnektir. 
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1.2.6. Nike 

Nike doğayı korumak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla “Ona 

Forward” isimli ileri teknoloji bir örme kumaş üretmiştir. Yumuşak, hafif ve 

özel bir döküme sahip olan bu örme kumaşın üretiminde klasik örme 

tekniklerine göre %75 daha az enerji kullanılmaktadır. Ultra ince iğnelerle 

üretilen bu kumaş birkaç katmandan oluşmaktadır. Nike bu kumaşı uzay 

sevdalısı çocuklar için geliştirdiğini söylerken tasarımlarında futuristik 

detaylar dikkat çekmektedir. Nike uzun araştırmalar sonucu ürettiği farklı 

örme tekniğine sahip olan bu kumaşla karbon ayak izini azaltmayı 

hedeflemektedir. Nike ‘Dünya kurumayacak çiçek açacak’ sloganıyla 

sürdürülebilirlik yolunda henüz yeni olduğunu ve bu yolda daha ileriye gitmek 

istediğini vurgulamaktadır (Nike Sürdürülebilirlik, 2021). 

 

 

Şekil 28: Nike’ın Ona Farward isimli sürdürülebilir örme kumaş ile ürettiği kadın 

kapişonlu üst (Nike Forward Hoodie, 2021) 
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1.2.7. Adidas 

Spor markaları arasında pazarda Nike ile rekabet eden Adidas Parley 

For The Oceans isimli kâr amacı gütmeyen kuruluşla iş birliği yaparak bir 

sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir. Denizlerdeki plastik kirliliğine son 

vermek amacıyla yola çıkan Adidas denizlerden topladığı milyonlarca plastiği 

dönüştürerek ürettiği ayakkabıları ile sosyal bir projeye imza atmıştır. 

Plastikler dünyanın her köşesine yayılmış durumdadır. Özellikle sularımızı 

kirleten plastikler soframıza kadar gelmektedir. Besin zincirinin içerisine 

sızan plastikler okyanuslarda canlıları tehtit etmektedir. Dünyanın her 

köşesine ulaşmış olan plastik atıklar iklim değişikliğine kadar uzanan geniş 

bir tahribatın da sorumlusudur. Adidas ve Parley iş birliği yaparak gezegenin 

temizlenmesi ve atık döngüsünün iyileştirilmesi için uzak plaj ve okyanus kıyı 

bölgelerinden plastik atıklarını toplamaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda 

deniz kuşlarının %90’ ının, tüm kaplumbağaların %50’ sinin karnında plastik 

bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 29: Okyanuslardaki plastik atıklarına bir örnek (Fletcher & Roberts, 2022) 

 

Plastik atıkları konusu yazılıp çizilenden ve tartışmalardan daha derin 

ve üzücü bir konudur. Plastik atıklar konusunda tüm dünyanın içinde 

bulunduğu küresel bir iyileştirilmeye gidilmezse 2040 yılına kadar okyanusa 

giren plastik miktarı 30 milyon tona çıkması beklenmektedir. Bu felakete ek 
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olarak okyanusa ulaşmış olan her  bir plastik parçalanması ve çözünmesi 

yüzyıllar sürdüğü için hala suyu kirletmektedir (Fletcher & Roberts, 2022).  

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından yayımlanan “Plastik 

kapanından çıkış” adlı rapora göre Akdeniz en çok Türkiye tarafından atılan 

plastik atıklarla (günde 144 ton) kirletil 

mektedir. İkinci sırada İspanya (126 ton), üçüncü sırada ise İtalya (90 

ton) varken Mısır ve Fransa’da Akdenizi kirleten ülkeler arasında yer 

almaktadır (WWF, 2021). Bu noktada dünya sularının temizlenmesi ve temiz 

kalabilmesi için bugün hem bireysel hem de kurumsal olarak hepimize 

görevler düşmektedir. 

 

Şekil 30: Okyanustaki ağlara dolanan bir kaplumbağa (WWF, 2021) 

 

Parley’in kurucusu Cyrill Gutsch plastik için şu açıklamayı yapmıştır; 

“Platik bir tasarım hatası, bu gezegende olmaması gereken yabancı bir 

maddeden başka bir şey değil.” Parley çevreci düşünür ve liderlerin 

okyanuslarımızın güzelliğini korumak ve onların hassasiyetleri konusunda 

farkındalık sağlamak için biraraya gelmiş yaratıcı insan topluluğudur (Parley, 

2021). Parley ve Adidas’ın 2015 yılında başlattığı bu proje ile ileri 

dönüştürülmüş plastik atıkları ile yüksek performans sunan spor 

ayakkabılarına dönüşmektedir.  
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Şekil 31: Geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen spor ayakkabıları (Adidas Geri 

Dönüştürülmüş Spor Ayakkabı, 2021) 

 

Atık plastiklerden geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı Adidas’ın 

sürdürülebilirlik yolundaki örneklerinden bir tanesidir. Adidas 2024 yılında 

her ürününde geri dönüştülmüş malzeme kullanmayı hedeflemektedir. Adidas 

geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına giderek gezegenimizi kirleten her 

atığı tamamen ortadan kaldırma hedefiyle sürdürülebilirlik yoluna çıkmıştır. 

Geri dönüşüm yolculuğunda ilk tamamen geri dönüşümden ürettiği 
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“Futurecraft Loop” ile kendi deyimiyle spor için döngüsel bir geleceğin 

kilidini açmaktadır (Bartle, 2021).  

 

Şekil 32: Adidas %100 geri dönüştürülmüş performans koşu ayakkabısı (Adidas 

Running Shoe, 2019) 

 

Futurecraft Loop spor ayakkabısı tek parça halinde yapıştırma olmadan 

üretilmektedir. Eskidiğinde kulllanım dışı kaldığında Adidas’a iade edilerek 

tekrar dönüşü sağlanmaktadır. Performans koşu ayakkabısı olarak üretilen 

Futurecraft Loop çevre dostu olması yönüyle sosyal sorumluluk örneği olarak 

yeni tasarımlara ilham olmaktadır (Bartle, 2021).
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İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI 

Kitabın ikinci bölümünde sosyal girişimcilik kavramı teorik 

boyutlarıyla ele alınmıştır. Sosyal girişimcilerin özellikleri ve sosyal 

girişimcilik modelleri tanıtılmıştır. Oluşturulan kavramsal çerçevenin 

ardından tekstil ve moda endüstrisindeki sosyal girişimcilik örnekleri ulusal 

ve uluslararası boyutta incelenmiştir. Sosyal girişimci markaların kimler 

tarafından, hangi dinamikler üzerine kurulduğu, ne gibi zorluklar yaşadığı 

farklı sosyo ekonomik yapıya sahip markalar üzerinden araştırılmıştır.  

 

2.1. Sosyal Girişimcilik 

Yaklaşık 20 yıl önce yeni bir kavram olarak sunulan sosyal girişimciliği 

Shaw (2004), 19. Yüzyılda başlayan kamu kuruluşlarının, gönüllülerin ve 

toplulukların sosyal bir amaç etrafında toplanmasıyla eşdeğer görmektedir. Bu 

bağlamda sosyal girişimcilik, çalışan hakları, eğitim, kültürel hayat, hayır 

kurumları, kiliseler ve gönüllü girişimciler yoluyla temsil edilmiştir. 

Günümüzde ise bu örgütler sosyal ekonomi ya da üçüncü sektör olarak 

adlandırılmaktadır (Shaw, 2004: 195-196). Girişimcilik özellikle kriz 

dönemlerinde hayatta kalma stratejilerini ve büyüme dönemlerinde 

yenilenmeyi tetikleyen ekonomik bir bakış açısıdır. Günümüz toplumu 

mevcut birçok kamu ve özel hizmetlerden hoşnut değildir. Bugün devlet 

hizmetlerindeki boşluklar ve sosyal eşitlik, adil ve südürülebilir yaşam tarzı 

için fırsatları arayan girişimci ruhların sayısı her geçen gün artmaktadır.  

Sosyal girişimcilik birçok araştırmacı, yazar ve akademisyenler 

tarafından farklı tanımlanmaktadır. Sosyal girişimcilik tanımlarından birkaçı 

şöyledir; 

Thompson (2002) sosyal girişimciliği, kâr amacı güden ya da gütmeyen 

işletmelerin sosyal amaçlara eğilerek, en iyi uygulamalara bağlı kalmalarını 

ve eş zamanlı olarak işletme faaliyetlerini yürütmesi olarak tanımlamaktadır 

(Thompson, 2002: 412-431). Sosyal girişimcilik, kâr amacı gütmeyen örgütsel 

faaliyetlerde geçerli olduğu gibi kâr amacı güden yenilikçi uygulamalarda da 

görülmektedir (Mucuk, 1987: 20). Sosyal girişimcilik, küresel bir anlayışla ve 
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köklü bir miras niteliği taşıyan ekonomik ve sosyal değerin yaratılmasıdır 

(Mair and Marti, 2006: 36).  

Sosyal girişimcilik kavramının her ne kadar 20. yüzyıl ile adından daha 

çok söz edilmeye başlansa da aslında temeli insanın kendi ihtiyaçlarını 

bitirdikten sonra bir diğerini de düşünebilme yetisinin geliştiği dönemlere, 

yani çok eskilere dayanmaktadır. Bu bağlamda sosyal girişimci insan her 

zaman olagelmiştir (Dees, 2018).  

Sosyal girişimcilik kavramı geçtiğimiz on yıllarda ortaya çıkmış olsa 

da akademisyenler ve uygulayıcılar için genel çerçeveler sağlayacak teorik 

bilgi ve kavramsal boyut eksikliği bulunmaktadır (Peattie & Morley, 2008).  

Sosyal girişimciliğin gelişiminde kamu desteği ve teşvikleri önemli yer 

tutmaktadır. Bunun yanında bireysel bir girişim olarak liderlik de bu konuda 

dikkate değer örnekler içermektedir. Sosyal işletmecilik fikrine kendi 

ülkesinde liderlik eden Nobel Ödüllü Bangladeşli ekonomist Prof. 

Muhammed Yunus, işletmecilik alanında lider girişimci Steve Jobs ve 

eBay’ın kurucusu Pierre Omidyar, Sundance Channel’ın kurucusu aktör 

Robert Redford lider sosyal girişimciler arasında sayılmaktadır (Martin and 

Osberg, 2007: 30-35).  

1980 yılında William Drayton tarafından kurulan ASHOKA, sosyal 

girişimciliği destekleyen önemli bir kuruluştur. ASHOKA toplumda 

bireylerin girişimci olmalarını ve halihazırda bireyin sivil katılımcı olmasını 

önemsemektedir. Toplumdaki her bireyi değişimi gerçekleştirici gözüyle 

bakarak toplumsal sorunları yine toplumun içindeki bireylerin çözebileceğine 

inanmaktadır (Ashoka, 2021). 
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Şekil 33: Sosyal girişimcinin özellikleri (Dees, Emerson, and Economy, 2002: 6) 

 

Fargion, Gevorgianiene, and Lievens (2011) sosyal girişimcilerin beş 

özelliğini şöyle tanımlamaktadır.  

•Sosyal girişimciler fırsatları görür ve yakalayabilir 

•Sosyal girişimciler yaratıcıdır ve yeni durumlara uyum sağlayabilir 

•Sosyal girişimciler örgütsel politikalar planlayabilir ve uygulayabilir 

•Sosyal girişimciler yeni kaynaklar elde edebilirler 

•Sosyal girişimciler amaçlarına ulaşmak için risk alırlar 

Moda endüstrisinde markalar, tasarımcılar ve moda öncüleri sosyal 

girişimciliği hayata geçirilen kurum ve kişilerdir. Şeffaf tedarik zincirleri, 

doğa dostu materyal, geri ve ileri dönüşüm teknolojik lif kullanımı gibi 

süreçleri önemseyen markaların ve tasarımcıların sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Ece Altunmaral, Egemen Filiz, Eray Erdoğan ve Edipcan Yıldız 

moda dünyasında Reflect isimli markalarını kurarak sosyal girişimcilik örneği 

göstermiştir. Girişimciler, Reflect markası ile ürünlerinde sosyal sorunlara 

parmak basmaktadır. Gots sertifikası ile organik üretim yapan Reflect markası 

düşük adetli ve uzun ömürlü koleksiyonlar sunarak sürdürülebilir moda 

Sosyal 
girişimcilik

Hayalperestler

Belirleyicillik

Kararlılık

ÖzveriBilgi

Sermaye

Bağlantılar
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markaları arasında yer almaktadır. Reflect markası sosyal sorumluluk projesi 

olarak sosyal yönden dezavantajlı çocukların eğitimlerine destek olurken 

sanat terapisi atölyeleri ile de katılımcılara birçok yönden katkı sağlamaktadır 

(Papuççiyan, 2017).  

Bugün sosyal girişimcilik popüler bir konu olarak birçok farklı markaya 

ve araştırmaya konu olmaktadır. Sosyal girişimciliği tam anlamıyla 

uygulamak isteyen girişimciler için kısa vadeli planlar için fazla sıkıcı olabilir. 

Sosyal girişime konu olan projelerin sürdürülebilirliği çok önemlidir. Bu 

bağlamda sosyal girişimcilik temelde toplumda gerçekleşen sosyal değişiklik 

ve bu değişikliğin zorunlu getirisi olarak kalıcı ve dönüşümsel faydanın 

yaratılmasıdır. 

Dolayısıyla ikinci el giysileri toplayıp onları ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırmak bir yardımdır. Fakat ikinci el giysi sektöründe radikal bir yenilik 

yaparak giysiyi vermek ve almak isteyenin buluşacağı mağaza veya sanal 

ortamlar yaratmak bir sosyal girişimciliktir. Bu bağlamda kuruluşları eski bit 

pazarı anlayışına dayanan ikinci el satış ve takas uygulamaları ürünlerin 

yaşam döngülerinin uzamasını sağlayan tüketimin alanda güzel sosyal 

girişimcilik örnekleridir.  

Etik, ahlak, başkalarını düşünme gibi anlayışların öne çıktığı sosyal 

girişimciliğin yapılanmasında aşağıdaki unsurlar önemlidir (Dees, Emerson, 

and Economy, 2002: 5; Peredo and McLean, 2006: 57-60). 

•Klasik girişimcilik koşulları ile karşılaştırıldığında farklı 

•Yasalarla desteklenmesi istenen sosyal ihtiyaçları gidermek 

•Sosyal değerin yaratılmasında ve sürdürülmesinde yeni ve daha iyi 

yollar araştırmak 

•Misyona hizmet edebilecek yeni olanakları takip etmek ve tanımlamak 

•Sürekli yenilik, uyum ve öğrenme süreci ile meşgul olmak 

•Eldeki kaynakların sınırlarını düşünmeden cesaretle hareket etmek 

 

Sosyal girişimciler, ortaya koydukları projelerle toplumsal fayda 

sağlarken kar etmeyi de hedeflemektedir. Yapılan araştırmalar girişimcilerin 

kardan çok sosyal fayda üzerine odaklandıklarını göstermektedir (Lehner and 

Kansikas, 2012: 26).  
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Sosyal girişimcilerden, Zahra, Filatotchev, and Wright (2009) sosyal 

girişimciliği şöyle tanımlamaktadır; 

“Sosyal girişimcilik, yeni girişimler yaratarak veya mevcut 

organizasyonları yenilikçi bir şekilde yöneterek sosyal zenginliği artırmak 

için fırsatları keşfetmek, tanımlamak ve kullanmak için üstlenilen faaliyetleri 

ve süreçleri kapsar”. 

Sosyal girişimcilik organizasyonları daha iyiye doğru değiştirmeye 

odaklanmaktadır (Zahra, Gedajlovic, et al., 2009). Dahle (2004) sosyal 

girişimcileri kaynakları bir fikrin arkasına yerleştirmede ve hem verimli hem 

etkili organizasyonlar kurmada usta olarak tanımlamaktadır. Sosyal 

girişimcilikte organizasyonlar sağlam temellere kurulmaktadır. Çünkü talep 

edilen toplumsal değişimin ve iyileşmenin gerçekleşebilmesi için sağlam 

yönetim araçları ve disiplinli uygulayıcılar gerektirmektedir. (Dahle, 2004: 

45). 

Sosyal girişimcilikte yeni bir model bulmaya odaklanmak yerine 

amacımıza en uygun yolu seçmek ve yaratmak önemlidir. Girişimci sosyal iş 

modeli ile kar elde etmek istemektedir. Sosyal girişimci, kurmak istediği iş 

modelini sürdürülebilir kılması için çok boyutlu düşünmelidir. Toplum, kültür 

derinlemesine incelenmeli, kurulacak iş modeli toplum, çevre ve ekonomi ile 

uyumlu olmalıdır. 

 

Şekil 34: Sosyal kooperatif (Korkmaz, 2014) 
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Sosyal girişimcilik kooperatifçilik anlayışının keşfedilmesini ve 

yaygınlaşması önemsemektedir. Bu yaklaşımın başarı ölçütleri elde edilen kar 

değil yaratılan sosyal değerin kapsayıcılığı, toplumda yarattığı sonuçları ve 

etkisidir. İnsanın hayat kalitesinin geliştirilmesi kar ile eşdeğer görülmektedir 

(Costanza et al., 2013: 126; Spear, 2006: 400).  

Sosyal girişimcilik işletmelerin çevre, proaktiflik ve sürdürülebilirlik 

üçgeninde sosyal değer yaratmasını öngörmektedir. Amaçlanan sosyal değer, 

sosyal, çevresel, sürdürülebilir başlıklar altında incelenmektedir (Schaefer, 

Corner, and Kearins, 2015: 2).   

 

 

Şekil 35: Çok boyutlu sosyal girişimcilik modeli (Weerawardena and Mort 2006: 

32) 

 

Sosyal girişimcilik sürdürülebilir moda pazarlamasında temel amaçlara 

ulaşma bilincinin ve yol haritalarının oluşturulmasında işletme ve girişimcinin 

yenilikçi ve cesur başlangıçlarının arkasındaki en önemli güçtür. 

Sürdürülebilir moda pazarlama uygulamalarında sosyal girişimcilik, çevre, 

sağlık, istihdam, sosyal sorunlara dikkat çekme  (Niinimäki, 2014) ve kültürel 

değerlerin yaşatılması gibi çevresel, sosyal ve sürdürülebilir amaçlar 

tarafından şekillendirilmektedir. 
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Sürdürülebilir gelişim ve moda ekseninde ele alınan sürdürülebilir 

moda pazarlamasında yenilikçi sosyal değerlerin geliştirilmesinde 

tasarımcılar ve tüketicilere önemli görevler düşmektedir. Bu görevi üstlenen 

Bireylerin ve şirketlerin sosyal değişimi temel alarak kar fırsatları ve gelir 

yaratacak organizasyonları içerisinde barındıran sosyal girişimcilik 

akademisyenlerin ve uygulayıcıların toplumsal gelişimini arttıran yeni ve 

özgün fikirleri, teknikleri, iletişim ağlarını keşfedebilecekleri yaratıcı zeminli 

bir uygulama alanıdır (Peattie & Morley, 2008).  

 

Tablo 6: Sosyal Girişimciliğin Kavramsal Boyutları (Murphy and Coombes, 2009: 

330) 

• Sadece birkaç paydaşı değil çok daha büyük kitleleri konu alır. 

• Sosyal amaç ve sebepler en düşük ihtimalle gelecekteki müşterileri ve 

kitleleri memnun etmelidir. 

• Hedeflenen uzun dönemli sosyal değişim hızlı ve kısa süreli değişimlere 

göre önceliklidir. 

• Fırsatlar genellikle büyük sosyal sektör kuruluşlarının niş pazarlara 

değer katması yönündedir. 

• Sosyal girişimciler hizmet ettikleri toplulukları yakından tanır ve 

anlarlar. 

• Geleneksel girişimcilik sınırlarını aşan tutku ve bağlılık ön plandadır. 

 

Mair and Noboa (2003), sosyal girişimin düşünce ve duygu boyutundan 

hareket boyutuna geçişini aşağıdaki gibi açıklamaktadır. Bu süreçte empati, 

öz yeterlik ve sosyal destek gibi unsurlar sosyal girişimciliğin ortaya 

çıkmasını başlatan itici güçler olarak kabul edilmektedir. 
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Şekil 36: Sosyal girişimde niyet modeli (Mair and Noboa, 2003: 8) 

 

Sosyal girişimler özel ve kamu sektöründe farklı işe ve pazar 

alanlarında toplum için faydalı ve yenilikçi değer yaratmaktadır. Değişimi ve 

yeniliği kabullenme, uyum sağlama, bürokrasi ve yasal sebepler kamu 

kuruluşlarının sosyal değişim sürecini uzatmakta ve zorlaştırmaktadır. Bu 

nedenle özel sektör yeni sosyal değerlerin yaratılmasına açık bir alandır 

(Roper and Cheney, 2006: 98).  

 

2.2. Moda ve Tekstil Endüstrisinde Sosyal Girişimcilik 

Örnekleri 

Tekstil ve moda endüstrisinde sosyal girişimcilik örneklerinden birinin 

yaşandığı yer olan Haiti başkenti Port-au-Prince başta olmak üzere 30.000 

kişiyi istihdam etmektedir. Bu rakam 1980’li yıllarda ABD’nin uyguladığı 

ticaret ambargosu olmasaydı çok daha yüksekti. Bugün hazır giyim ve tekstil 

alanında ABD’ye ve Avrupa ülkelerine üretim yapan işletmeler yeniden 

kurulmaktadır. Bu yenilenmenin arkasında yine ABD ile yapılan ticari 

antlaşmalar bulunmaktadır. Bilindiği gibi Haiti gibi az gelişmiş ülkelerde 

çokuluslu markaların ikinci el giysileri yerel pazarları istila etmiş durumdadır. 
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Bu durum yerel üreticilerin ürünlerinin pazar payını daraltırken, yerel giyim 

işletmelerini ekonomik olarak olumsuz etkilemektedir.  

 

 

Şekil 37: Haiti ikinci el giysi pazarı (Photography, 2021) 

 

Toronto merkezli bir moda işletmesi Haiti’nin yerel pazarlarında satılan 

ikinci el giysileri yine Haiti’nin yerel terzileri yerel halkın zevk ve bedenlerine 

uyarlayarak tekrar giysi pazarına kazandırmaktadır. Bu yeniden kazandırma 

modeli her ne kadar yerel pazarların giysi istilasının verdiği zararı 

engelleyemese de bir noktada bu olumsuz durumu bölge ekonomisine destek 

olarak dönüştürmektir. Burada Haiti terzilerine yeni bir iş alanı doğarken halk 

kendi zevk ve bedenlerine uyum sağlayan giysilere ulaşmaktadır. Bu iş modeli 

Lewis ve Pringle’nin çalışmasında ayrıntıları ile anlatılmaktadır (Lewis and 

Pringle, 2015: 114-125). 

 

2.2.1. Manomama 

Yapılan araştırmalar moda ve tekstil sanayinde sürdürülebilirliğin 

uygulandığı en yoğun alan çevresel farkındalık ve doğal materyal kullanımı 

olarak tespit ediliştir. Bu bağlamda sürdürülebilir moda stratejilerinde ileri 

teknolojik çevresel yenilikler sık karşılaşılan bir durumken bunun yanında 

sosyal değer yaratabilmek nadiren karşılaşılan bir iş modelidir. Alman 
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sürdürülebilir moda işletmesi olan Manomama çevre dostu ürünlerinin 

yanında sosyal açıdan sağladığı faydalı değerle sosyal girişimcilik örneği 

sergilemektedir. 

1980’li yıllar ile Almanya’nın tekstil ve hazır giyim sanayinde 

küçülmeler başlamıştır. 1995 yılına gelindiğinde Alman tekstil ve hazır giyim 

sanayi yaklaşık %35 oranında daralma yaşamıştır. Almanya’nın eskilere 

dayanan tekstil ve moda gücünü kullanmak isteyen Manomama gerçekten 

sürdürülebilir olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla sürdürülebilir modanın 

ilkelerinden olan çalışan hakları, açık ve şeffaf paydaş iletişimi, yerel 

üreticilerin desteklenmesi vb. konularını önemsemektedir.  

 

 

Şekil 38: Manomama iplik atıklarından %30 geri dönüşüm ve organik boyalı ürünü 

(Manomama, 2019) 

 

Şekil 38’de olduğu gibi Manomama markası sürdürülebilirlik alanında 

Ar-ge çalışmaları ile birçok doğal, dönüşümlü, atıksız, çevre dostu projeler 

yürütmektedir. Şekil 38’deki ürün %30 Manomama’nın kendi iplik 
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atıklarından oluşan ve yeniden boyanmadan kimyasal reçine kullanılmadan 

örülen organik lifli bir üründür. 

Manomama’nın müşterilerle ilişkileri samimi ve süreklidir. Bu ve daha 

birçok yönü ile Manomama sivil tolum örgütlerinden ve kamu kurumlarından 

çeşitli ödüller almıştır. Manomama kurucuları bu işletme ile Almanya’nın 

eskiden sahip olduğu geleneksel kalıp, dikiş, süsleme vb. teknikleri bilen 

ustalarla çalışmaktadır. Ayrıca marka bu teknikleri bilgileri koruyarak 

geleceğe aktarmayı hedeflemektedir. Manomama kullandığı her türlü 

hammaddenin de %100 çevre dostu olmasına dikkat etmektedir.  

 

 

Şekil 39: Monomama’nın iplikten dikişe kadar Almanya’da ürettiği tasarımları 

(Manomama Tasarımları, 2021) 
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Manomama’nın bir misyonu da birlikte çalıştığı tedarikçi ve 

paydaşlarını geleneksel Alman tekstil ve giyim ustalarından seçmektir. Bu 

anlamda şletme tükenmeye yüz tutmuş bir meslek olan değirmen yün eğirici 

ustadan hammadde tedarik etmekte ve aynı zamanda o usta Manomama 

bünyesinde yetenekli çalışanlara bu geleneksel yün eğirme sanatını 

öğretmektedir. Bu bağlamda Manomama markası yalnızca çevre dostu ve 

geleneksel tekniklerle makinalarla üretim yapan bir işletme değil aynı 

zamanda Almanya’nın bir dönem dokuma ve dikiş sahasına önderlik yapmış 

bir bölgeden o dönemin ustalarıyla iletişime geçerek bilginin korunmasını ve 

geleceğe en doğru şekilde aktarılmasını sağlamaktadır (Plieth, Bullinger, and 

Hansen, 2012: 124-134). 

 

 

Şekil 40: Manomama mağazası (Manomama Mağazası, 2021) 
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2.2.2. Nisolo 

Nisolo Peru Trujillo’da bulunan üretim tesislerinde yüksek kaliteli 

ayakkabı üretimi yapan bir markadır. Marka yaklaşık 400 kişiye istihdam 

sağlamaktadır. Nisolo satışlarının çoğu ABD başta olmak üzere uluslararası 

pazarda yapmaktadır. Nisolo İspanyolca’da ‘yalnız değil’ anlamına 

gelmektedir. Şirketin temel hedefi Peru Trujillo’da bulunan yerel ayakkabı 

üreticilerini küresel pazarla buluşturmaktır. Trujillo, Peru’nun kıyısında 

bulunan ayakkabılarıyla ünlü bir metropol şehirdir. Trujillo’ nun ayakkabılar 

ile olan bağı çok eskilere XIV’e kadar dayanmaktadır. Peru birçok yönden 

gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen kamu, sağlık, eğitim hizmetleri, 

gelir eşitsizliği toplumun önde gelen sorunları arasında yer almaktadır. Peru 

halkı farklı kültür ve medeniyetleri içerisinde barındırmaktadır. Bu noktada 

Nisolo gibi şirketler sosyal yapının her yönüyle iyileştirilmesinde topluma 

öncülük etmektedir. 

 

 

Şekil 41: Nisolo’nun el üretimi kösele hakiki deri terlikleri (Nisolo Üretimi, 2022) 
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Özel üretim yapan markanın her ürünü sınırlı sayıda üretilmektedir. 

Ürünler bölgenin kendi ayakkabı ustalarınca ve eski, özgün üretim teknikleri 

korunak günümüz moda anlayışı ile modern tasarımlara yansıtılmaktadır. 

Nisolo markası kendi web sitesinde marka felsefesini şöyle açıklamaktadır; 

tasarlayıp ürettiğimiz ürünler sadece sizin hayatınızı güzelleştirmekle 

kalmayıp aynı zamanda o ürünleri üreten insanlarında hayatlarını 

iyileştirmektedir. Markamız aldığında fazlasını doğaya geri vermektedir. 

Nisolo 2017 yılında sosyal, çevresel uygulamalarda, şeffaflık ve 

ulaşılabilirlikte yüksek standartlara sahip olduğunu belgeleyen B Corp 

Certification’ ı almaya hak kazanmıştır.  

 

 

Şekil 42: Nisolo çalışanlarından bir kare fotoğraf (Nisolo Üretimi, 2022) 

 

Holland ve diğerlerinin yaptığı çalışma sonucunda Nisolo’nun sosyal 

katkıları şöyle sıralanmaktadır (Holland, Hatcher, and Poole, 2018: 320-321).  

• Peru, Trujillo ekonomik eşitsizlikle mücadele eden bir toplumdur. 

Nisolo toplumun bu yönüne ait iyileştirme çalışmalarında binlerce 

ayakkabıcının varlığını avantaj olarak kullanmıştır. 

• Nisolo sosyal girişimcilerin sadece kâr amacı gütmeyen ve kamu 

kurumları olmadığının güzel bir örneğidir. 
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• Nisolo markası sosyal etki yaratma inancını itici güç olarak 

kullanmıştır. 

 

 

Şekil 43: Nisolo da üretim yapan bir kadın (Nisolo Üretimi, 2022) 

 

Sosyal girişimler avantajları barındırdığı gibi organizasyonların düzenli 

ve etkin işlemesinde zorlukları da barındırmaktadır. Nisolo markası Peru 

Trujillo şehrindeki binlerce ayakkabı ustası ve atölyelerinin birleşmesi ile 

üretime başlamıştır. Zamanla taleplerin artması üretim şeklinde değişikliğe 

gitmeyi gerektirmiştir. Hızlı ve yüksek adetli siparişlere yetişmek amacıyla 

Nisolo grup ve atölye üretiminde seri üretim yapan bant sistemine geçmiştir. 

Bu noktada sosyal ve sürekli iletişim içerisinde olan Nisolo çalışanları bant 

sistemine geçmekte zorluk yaşamıştır. Nisolo sosyal girişimci bir marka 

olarak sorunlardan çok olasılıklara odaklanarak her geçen gün Peru Trujillo 
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halkına toplumsal fayda sağlarken tekstil ve moda sektörü için özgün ve 

yüreklendirici bir örnek sunmaktadır. 

 

 

Şekil 44: Nisolo’ nun sürdürülebilirlik boyutu (Nisolo Üretimi, 2022) 

 

Nisolo’nu sürdürülebilirlik üzerine oluşturduğu çerçeve sosyal ve 

çevresel sorumluluğu bir arada ele alarak sürdürülebilirliğe bütüncül 

yaklaşmaktadır. 

 

2.2.3. Kotwara 

Meera ve Muzzaffar Ali Kotwara’da sosyal girişimciliğin en güzel 

örneklerinden birini sergilemektedir. Kotwara, el sanatları, nakış, halı dokuma 

vd. zanaat ürünlerinin usta ellerce üretildiği tarihi çok eskilere dayanan bir 

bölgedir. Bu bölgenin yerlisi olan Meera ve Muzzaffar Ali uluslararası bir 

moda markası olan Kotwara’yı 1990 yılında Hindistan’da kurmuştur. 

Hindistan’ın Awadh bölgesinin zengin geleneksel kumaş bezeme zanaatını ve 

iş ahlakını canlandırmak için yola çıkan çift tasarım unsurları yüksek el işçiliği 

yoğunluklu modern ürünler üretmektedir. Bu noktada Kotwara etiketi sosyal 

bir insiyatif ile zanaatın biraraya gelmesi ile oluşmuştur. Kotwara markası, 

üretildiği bölgedeki insanlara ve çalışanlara sosyal ve ekonomik açıdan yeni 

bir hayat sunarken çalışan tasarımcılar ve işçiler geleneksel motif ve 

unsurlaradan yola çıkarak şık ve modern tasarımlar arasında harika bir denge 

kurmaktadır.  
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Şekil 45: Kotwara imzalı bir tasarım (Vintage Rose, 2021) 

 

Kotwara’nın kuruluş aşamasında Ali birçok yardım kuruluşana 

başvurarak ulusal ve uluslararası derneklerden kamu özel kuruluşlarından 

destek istedi. Hindistan’daki ve uluslararası birçok kuruluş markanın 

kurulması için bilgi biriklerini, sosyal ağlarını ve insan kaynaklarını 
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sunmuştur. Kotwara halkı bu markanın çalışanları olarak istihdam edilmek 

üzere biliçlendirildi ve eğitildi. Tasarımlarda chikan, dhurie ve zardozi gibi 

geleneksel dokuma teknikleri kullanılmaktadır. Bu geleneksel dokuma ve 

kumaş süsleme bezeme zanaatı Kotwara’yı haute couture sınıfına 

taşımaktadır. Ürünler el emeği yoğun işçilik ve tasarım unsurları içermektedir. 

 

 

Şekil 46: Yöresel kumaş bezeme tekniği ile süslenmiş Kotwara imzalı tasarım 

(Black Georgette Art, 2021) 
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Kotwara tasarımlarında geleneksel unsurları kullanırken ürünleri 

modern çizgilerle birleştirmektedir. Şekil 46’da görüldüğü üzere yerel kumaş 

bezeme teknikleri ile günümüz moda anlayışına uygun tasarımlar da Kotwara 

tarafından üretilmektedir.  

 

 

Şekil 47: 2013 Asyada bir defile Beyaz tasarımlarıyla Kotwara by Meera ve 

Muzaffar Ali (Tiwari, 2013) 

 

Kotwara tasarımları bugün Paris, Newyork, Londra, Singapur’da seçkin 

müze ve butiklerde bulunmaktadır. Kotwara Chikan Zardozi sanatını 

geliştirmek ve bu gelişim üzerinden sosyal fayda sağlamayı amaçlamaktadır. 

Eşi Meera ve Muzaaffar Ali Kotwara’nın sezon defilelerini dünyaca ünlü 

seçkin davetlilerin katıldığı defilelerle Kotwara bölgesinde yapmaktadır. 

Böylece bölge halkının istifade edeceği yeni istihdam alanlarının açılmasına 

olanak sağlamaktadır. Bu defilelerle bölgenin sanat ve zanaat yönü de canlı 

tutulmaktadır. 

Kotwara filizlenip gelişirken Muzaffar Ali sosyal girişimciliği teşvik 

eden kendisine destek olabilecek her türlü kanal ve iletişim ağlarını 
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kullanmıştır. Başta Hindistan hükümeti olmak üzere birçok kamu ve özel 

kurumlardan, STK’lardan, NIFT VE NID tasarımcı ekibinden destek 

görmüştür. Bu sosyal sermaye Kotwara’nın sağladığı sosyal faydanın 

sürdürlebilirliğini arttırmıştır. Kotwara sadece tekstil ve moda alanında değil 

bölgede ulaşabildiği birçok alanda etkinlikler yürütmektedir. Organik tarım, 

ipekçilik gibi kırsal kesimi destekleyecek faaliyetlere öncülük yapmaktadır.  

 

 

Şekil 48: Kotwara hakkında (Kotwara, 2021) 

 

Kotwara’nın kurucusu Muzzaffar Ali’nin çocukluğu Lucknow ve 

Kotwara bölgeleri arasında huzurlu ve neşeli bir köyde geçmiştir. Sanat 

yönetmeni olarak uzun yıllar çalışan Muzzaffar Ali reklamcılık ve turizm 

alanlarında Hindistan için çalışmıştır. Muzzaffar Ali bu bölgeye fayda 

sağlayacak iş modelini kurmayı hep hayal etmiştir. Bu iş modeli bölgesel 

kalkınmayı desteklerken sadece tasarıma odaklı değil aynı zamanda 

tüketicilerin ilgisini çekecek etik ürünler olmalıydı. Muzaffar Ali’nin 

hayalindeki Kotwara böyle doğdu. 
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Kotwara’nın başarısında Muzzaffar Ali’nin sahip olduğu öz geçmiş de 

etkili olmuştur. Muzzaffar Ali Hindistan el sanatlarını ve kültürünü tanıtmak 

adına bir bölüm kurmuştur. Sanat, kültür, kadın hakları ve Sufilik üzerine 

çeşitli filmler yapmıştır. 1986’da Anjuman adlı Lucknow'un chikan zanaatkar 

kadınları üzerine bir uzun metrajlı filmi uluslararası bir etki yaratmıştır. Bu 

filmden sonra 1991 yılında Muzzaffar Ali Kotwara ve Lucknow'daki 

köklerine geri dönmüştür. Bu bölgede ölmek üzere olan ve birçok usta 

tarafından üretimi bırakılan chikan ve zardozi nakış zanaatını canlandırmak 

üzere kolları sıvamıştır. 

 

 

Şekil 49: Kotwara imzalı geleneksel giysi tasarımı (Vintage Rose, 2021) 
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Kotwara modern giysi tasarımlarının yanında Hindistan’ın farklı 

bölgelerinde giyilen yöresel giysi tasarımlarını da üretmektedir. Tasarımlar 

seçkin ülke büyüklerince tercih edilmektedir. Şekil 49’da Prenses Inayat için 

tasarlanmış inci bezeme baş örtüsü ve bustiyer tasarım dikkat çekmektedir. 

 

 
Şekil 50: Kotwara imzalı gelinlik (Simar in a Chantilly Lace Rose, 2021) 
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Anhalwara Sarayı, Qaiserbagh Sarayı Kompleksi, Lucknow'daki 

Kotwara'da bulunmaktadır. Bu bölgedeki nesiller boyu giysi tasarımı yapmış 

ve özellikle dokuma ve kumaş bezeme zanaatkarları burada bulunmaktadır. 

Kotwara’nın eşsiz yeteneği de bu zanaatkarları bünyesine alarak müşteri istek 

ve ihtiyaçlarına göre özel tasarımlar yapması ile gelişmiştir. Şekil 50’de 

Hindistan’da geleneksel olarak günlerce süren ve bir genç kızın rüyalarını 

süsleyen gelinlik tasarımı Kotwara tarafından tasarlanmıştır. Burada hiç 

şüphesiz Muzaffar Ali’nin eşi Meera müşterilerin özel isteklerini ayrıntıları 

ile dinlemekte onları tanıyarak müşterilerinin hayalindeki o mükemmel 

tasarımı hayata geçirmek için çok çabalamaktadır. Şekil 50’de uzun soluklu 

bir tasarım sürecinden sonra ortaya çıkmış Kotwara imzalı gelinlik geleneksel 

unsurları üzerinde barındırırken modern detaylarla süslenmiştir. 20 yıldır 

tasarımlarıyla Kotwara dokuma ve nakışta gelenekselin canlanarak zamansız 

silüetlere dönüşmesini sağlamıştır.  

 

 

Şekil 51: Kotwara imzalı pamuklu kumaş ile yapılan tasarım (Chikankari 

Asymmetric Kurta Set, 2021) 
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Kotwarının başarısının arkasında bulunan unsurlardan birtanesi de 

geleneksel giysileri günümüz tüketici ihtiyaçlarına göre uyarlamasıdır. Bu 

amaçla pamuklu ve keten gibi doğal ve tercih edilen kumaş türlerini de 

kullanarak tüketicilerine günlük hayatta da şık ve zarfi olmanın yollarını 

göstermektedir (Şekil 51). 

Muzaffar Ali’nin öncülünde başlayıp tüm Kotwara bölgesine ve 

dünyaya açılan Kotwara’nın sağladığı sosyal faydalar şöyle özetlenebilir: 

• Sosyal ve ekonomik değerin yaratılması  

Muzaffar Ali Chikan nakışına başladığında bu nakış çeşidi müşteriler 

tarafından çok bilindik ve geleneksel bulunan bir süsleme çeşidi idi. Fakat 

Kotwara ile bu geleneksel nakış çeşidini modern giysi kalıpları ile 

destekleyerek dünyaya tanıtmaktadır. Kotwara kırsal kesimdeki istihdam 

yaratarak kadın çalışanları destekemektedir. Ayrıca gençlerin eğitimi ve 

sorumluluk sahibi olabilmeleri için çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. 
 

• İstaihdam yaratma 

Kotwara hem ticari olarak kar hem de sosyal açıdan fayda sağlamak 

üzere kurulmuştur. Muzaffar Ali’nin sanat ve zanaat hareketi ile dut 

ağaçlarının kesilmesini engelleme, solucan yetiştiriciliği, kapı eşiği dokumai 

nakış ve kalıp tasarımı gibi çeşitli alanlarda toplumsal iş birlikleri 

gerçekleşmiştir. Bu hareket halen devam etmektedir. 

• Sosyal Sermaye 

Bir güven ve iş birliği ağı oluşturarak daha fazla ortağı sosyal girişime 

dahil etmek sosyal girşimcilerin oluşturduğu sosyal sermayedir. Muzaffar 

Ali’nin 1990’da başlattığı sosyal hareketin bir uzantısı olan (Dwar Pe Rozi) 

DPR derneği ve birçok arkadaşı Kotwara’yı dünya markalarının arasına 

taşımıştır. 

• Öz sermaye Teşviki  

Sosyal girişimciliğin en güzel yanlarından bir tanesi toplumda sağlanan 

faydanın çoğunluk tarafından desteklenmesi ve başka girişimlere 

özendirilmesidir. Bu bağlamda Kotwara köydeki farkındalık düzeyini 

arttırarak Meera ve Muzaffar Ali’nin el sanatları olarak başlayan merkezini 
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bugün milyonlarca insanın fayda gördüğü ve ilham aldığı bir merkeze 

dönüştürmüştür. Muzaffar Ali’nin bir diğer öz sermaye teşvik planı da tüm 

dinlerin ve görüşlerin sevgiyle kabul gördüğü Rumi anlayışının yaratıcı sanat 

ve zanaatla birleşerek anlatılmasıdır. Yıllık uluslararası tasavvuf müziği 

festivali ve HU-The Sufi Way adlı dergi ile kültürel etkinlikler sürdürülebilir 

hale getirilmiştir (Jain, 2012: 170-173).  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ 

Kurumsal sosyal sorumluluk farklı ürün ve işletme seviyelerinde ürün 

farklılaştırma stratejisini teşvik eden önemli bir unsurdur. Örneğin doğal gıda 

işletmelerinin organik ya da pestisit içermez uygulamaları, kozmetik 

işletmelerinin testlerinde hayvan kullanmamaları ve yine markaların yerel 

üretimi destekleyen uygulama ve etiketleri sosyal pazarlamada müşteri 

algılarını yönetmektedir (McWilliams, 2000: 605). Kurumsal sosyal 

sorumluluk kapsamında işletme performansına etki eden bir diğer yaklaşım 

müşteri değerinin yaratılması ve sürdürülmesini öngören müşteri yönlülüktür. 

Bu bağlamda günümüz moda müşterilerinin %70’i sürdürülebilir 

uygulamaları giysileri üzerinden ödemeye hazırken gelecek nesillerin bu 

konuda çok daha hazır ve markaları yönlendirme gücüne sahip olacakları 

aşikardır. 

Dünyanın dört bir yanında toplumsal sorunlar çözülmeyi 

beklemektedir. Bu sorunların çözümünün ne hükümetler ne hayır kurumları 

ne de kapitalist sermaye bugün içinde bulunduğumuz milyonlarca insanın 

yaşadığı işsizlik, barınma, sağlık, eğitim gibi sorunların üstesinden 

gelebilmektedir. Sosyal girişimcilik ise zekâ ve sosyal kaynakların 

kullanıldığı özel İnisiyatif alan girişimcilerce yıllanmış sorunlarla başa 

çıkmanın bir yolu olarak görülmektedir. Sosyal girişimcilik yeni düşünce 

biçimleri ve yeni iş modelleri ile dünyayı değiştirmeyi ve daha yaşanılır bir 

yer yapmayı hedeflemektedir.  

Sosyal girişimcilik sosyal eşitlik duygusuyla desteklenen çevresel, 

ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlikle temellenen yenilikçi ve pazar odaklı 

yaklaşımlardır. Sosyal girişimciler toplumun en köklü ve acil sorunlarına 

değişim odaklı yaklaşarak fırsat ve kaynakları toplumun lehine kullanabilen 

insanlardır. Sosyal girişimciler hayal kurabilen ve bu hayalini gerçekleştirmek 

için sorumluluk alan insanlardır. 

Diğer yandan sosyal hizmetler de insanların sağlık, eğitim, işsizlik gibi 

sorunlarını çözmede ihtiyaç duydukları maddi veya manevi hizmeti sunmaya 

hazır yardımcı kuruluşlardır (Çengelci, 1999: 3). Sosyal girişimcilik ise 

desteklenmesi gereken kişi veya toplulukları sürece dahil ederek sağlam iş 
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prensipleri ve sürdürülebilir pazarlama ilkelerini kullanan satış yapmak fon 

oluşturmak gibi eylemlerle niyetlerini açık bir şekilde ortaya koyarak kamu 

bilincini oluşturmaktadır. Gayet tabi sosyal hizmetler ve sosyal girişimcilik 

toplumsal yapıyı iyileştirme noktasında aynı niyeti taşısa da birçok yönü ile 

birbirinden ayrılmaktadır. Sosyal hizmetleri ve sosyal girişimciliğin farkını şu 

örnekle açıklayabilir. Sosyal hizmetler yoksul toplumların açlığını 

hafifletmek için sağladığı fonlar yardımıyla onları beslerken sosyal 

girişimcilik yoksul ve aç insanlara kalıcı tarım arazileri sağlayarak onların 

kendi kendilerinin gıdalarını elde edebilmeleri için önce eğitim verir ve sonra 

bitki yetiştirmelerini sağlayarak uzun vadeli onları takip etmektedir. 

Gıda ve barınma ihtiyacından sonra en önemli gereksinimimiz olan 

giysileri üretmek ve kullanmak uğruna bugün dünya gezegeninde geri 

döndürülemez boyutta ekolojik ayak izi bırakıyoruz. Sektördeki tüketiciden 

tasarımcıya tedarikçiden küresel şirketlere kadar sosyal açıdan sorumlu, 

girişimci ve sürdürülebilir modayı oluşturmak ve deneyimlemek için 

değişimin aktörleri biz olabiliriz.  
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