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Corporate Responsibility Research Conference Istanbul 2016
Kurumsal Sorumluluk Araştırmaları Konferansı İstanbul 2016
12-14 Ekim 2016

İkinci Dünya Savaşı sonrasında küreselleşmenin ve
uluslararası ticaretin hız kazanmasıyla birlikte kurumsal
sosyal sorumluluğun ne olduğu ve nasıl yerine
getirilmesi gerektiği üzerine işletme bilimi alanında
yapılan çalışmalarda yeni bir paradigma oluşmaya
başladı. Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren kurumsal
sosyal sorumluluk bilinci ve işletmelerin paydaşlarıyla
olan bağları üzerine pek çok araştırma yapıldı. Özellikle
yönetim literatüründe inovasyon ve sürüdürülebilirlik
kavramlarına gösterilen ilginin son yirmi yılda dikkat
çekici bir şekilde yükselişe geçtiği artık hepimizin bildiği
bir gerçek. Bu bağlamda kurumsal sorumluluğun,
aralarında ekonomi, işletme, çevrebilim, biyoloji, kimya,
hukuk, sosyolojinin de bulunduğu birbirinden farklı çok
sayıda bilim dalını ortak bir platformda bir araya getiren
disiplinlerarası bir yaklaşım kazandığını ve kendine özgü
bir araştırma alanı olarak gelişmeye başladığını söylemek
yanlış olmayacaktır.
Avrupa genelinde bu alana akademik bağlamda katkı
sağlama çabasında olan araştırmacıları bir araya getiren
önemli platformlar bulunuyor. Bunlar arasında en önde
gelen örneklerden biri ise kurumsal sosyal sorumluluk ve
kurumsal sürdürülebilirlik alanında 2005 yılından bu
yana hiç ara vermeden her yıl düzenlenmiş olan
Kurumsal Sorumluluk Araştırmaları Konferansı
(Corporate Responsibility Research Conference). Kısaca
CRRC olarak adlandırılan konferans ilk olarak bu alanda
çalışmalarını birbirleriyle paylaşmak isteyen küçük bir
araştırmacı grubunun katılımıyla Leeds Üniversitesi
tarafından İngiltere’de düzenlenmiş. Sonraki yıllarda
Leeds, bu konferansa 2007, 2011 ve 2014 yıllarında da
ev sahipliği yapmış. Konferansa geçmiş yıllarda ev
sahipliği yapan diğer kentler arasında Dublin, Marsilya,

Graz ve Bordeaux gibi Avrupa’nın popüler turizm
destinasyonlarıyla birlikte Kuzey İrlanda’nın Belfast ve
Finlandiya’nın Vaasa kentleri gibi saklı ve büyüleyici
köşeleri de bulunuyor.
2016 yılında ise CRRC ilk
kez Türkiye’de düzenlendi
ve İstanbul, bu alanda
yürüttükleri
çalışmaları
paylaşmak
isteyen
araştırmacılara ev sahipliği
yaptı.

12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul Adahan’da
Fransa’dan KEDGE Business School ve İngiltere’den
Leeds
Üniversitesi
Sürdürülebilirlik
Araştırma
Grubunun işbirliği ile gerçekleşen CRRC birbirinden
farklı konularda çeşitli bildiri sunumlarına ve atölye
çalışmalarına sahne oldu.
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Onikinci kez düzenlenen konferans için temamızı
İstanbul’un sahip olduğu kültürlerarası kimlikten yola
çıkarak
belirledik.
İşletmelerde
farklılıkların
yönetilmesi, kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla stratejiler
geliştirmek, işletmelerin hem doğal çevreyi hem toplumu
doğrudan ilgilendiren sorunlara odaklanmalarının
önemini vurgulamak amacıyla araştırmacılar bu
konularda yaptıkları çeşitli çalışmaları sundular ve
görüşlerin paylaşılmasını sağladılar.

devam edildi. Bu oturumlarda “ekonomik kaygıların
ötesinde düşünmek”, “kurumsal sorumluluk ve strateji”,
“sürdürülebilirlik politikalarında karşılaşılan güçlükler”,
“amaç olarak sürdürülebilirlik” ve “kurumsal sorumluluk
ve sürdürülebilirlik üzerine sektörel örnekler” gibi farklı
inceleme alanları kapsamında yapılmış çeşitli
araştırmalar sunuldu ve tartışıldı. Ayrıca “kurumsal
sorumluluk ve iş etiği” üzerine bir atölye çalışması
gerçekleştirildi.

Konferansın ilk günü, farklı ülkelerden gelen doktora
öğrencilerinin katıldığı atölye çalışmasına ayrıldı. Gün
boyunca gerçekleştirilen “tedarik ve sürdürülebilirlik”,
“kurumlar ve toplum arası iletişim uygulamaları”,
“sosyal sorunlar ve işletmecilik” ve “kavramsal
çerçevede kurumsal sosyal sorumluluk”, “insan, kurum
ve etik” konulu inceleme alanları kapsamında yapılmış
araştırmaların tartışıldığı çeşitli bildiriler sunuldu. Bu
bildirilerin yanı sıra “sanat ve kurumsal sosyal
sorumluluk” üzerine bir atölye çalışması düzenlendi.
Günün son oturumunda ise “insan kaynaklarında ölçme
ve değerlendirme sistemleri” konulu bir seminer
düzenlendi. Günün bitiminde katılımcılarla birlikte
yapılan kısa bir Galata turunun ardından konferans gala
yemeğine geçildi.

Konferansın bitimine doğru CRRC2016 En İyi Bildiri
Ödülleri
sahiplerini
buldu. Yapılan kapanış
konuşmasının ardından
düzenlenen kısa bir sosyal
programla
birlikte
Onikinci
“Kurumsal
Sorumluluk Araştırmaları
Konferansı” sona ermiş
oldu.
CRRC 2017 Sevilla Üniversitesi ev sahipliğinde 13-15
Eylül tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek.
Konferansa ilişkin ayrıntılara ve güncel bilgilere
www.crrconference.org üzerinden ulaşabilirsiniz.

Konferansın ikinci ve son günü ise önce İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin tanıtıldığı ve ardından
konferans programına ilişkin detaylar ile sunulacak
çalışmalara ilişkin çeşitli bilgilerin verildiği konferans
açılış konuşmalarıyla başladı ve katılımcıların
bildirilerini sunduğu paralel oturumlarla programa
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