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Özet                  
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı günümüzde bütün 
dünyada uygulanan, üzerinde tartışılan bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. KSS, işletmelerin paydaşlarına yönelik bazı 
sorumlulukları olduğunu kabul etmesi ve bu sorumluluklarını 
paydaşları için yerine getirmesini sağlamaya yönelik bir kavram 
haline gelmiştir. Muhasebenin işletmelerin KSS faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesinde önemli araçlardan biri olduğu kabul 
edilmektedir. Çalışmada muhasebe ve KSS arasındaki ilişki ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Akhisar'daki muhasebe meslek 
mensuplarının hizmet verdikleri işletmeleri ve işletmelerin 
muhasebe bilgilerini KSS açısından değerlendirmeleri istenmiştir. 
Çalışmada anket yöntemiyle elde edilen veriler istatistiksel paket 
programı yardımıyla analiz edilmiştir. Analiz bulguları 
değerlendirilerek sonuçlar ve öneriler geliştirilmiştir. 
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Abstract 
Corporate Social Responsibility (CSR) which is applied in the whole 
world has become one of the most important concepts discussed on. 
CSR issue is the acceptance of responsibility for the business 
stakeholders and become a concept to ensure the to meet of these 
responsibilities to its stakeholders. For achieving the CSR activities of 
businesses, it is assumed that accounting is one of the important tools. 
In this study, we have tried to reveal the relationship between 
accounting and CSR. For this purpose, members of accounting 
profession in Akhisar were asked to evaluate their serving businesses 
and their accounting informations in terms of CSR. The data obtained 
in the survey were analyzed using the statistical package program. 
The study findings were evaluated than conclusions and 
recommendations were developed. 
 

 

 


