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ÖNSÖZ
Turizm endüstrisi dünyanın en büyük endüstrilerinden biri haline gelmesiyle birlikte
gerek gelişmekte gerekse gelişmiş ülke ekonomileri için önemli bir sektör haline gelmiştir.
Dünyada turizm hareketlerinin 1 milyar 150 milyonu aşması ve elde edilen gelirin 900 milyar
doların üzerine çıkmasıyla bu endüstrinin ekonomik etkileri yanında sosyal, kültürel ve çevresel
etkileri üzerine ilişkin son 30 yıldır yapılan tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Son
dönemde ise etik konusu da turizm endüstrisini şekillendiren önemli bir kavram olarak ele
alınmaya başlamıştır..
Etik kavramı Aristo’dan bu yana tartışılmakta ve toplumsal hayatın yapılanmasında
önemli bir olgu olarak yer almaya devam etmektedir. Endüstri devrimiyle birlikte kentleşme
hareketleri, teknolojik gelişim, ulaşım imkanlarının kolaylaşması, işçi hakları, sosyal devlet
anlayışı, hukuk devleti, insan hakları gibi kavramların gelişmesine ve modern hayatın temel
ayaklarını oluşmasına neden olmuştur. Etik kavramı da bu gelişimden etkilenmiş ve gerek
toplum gerekse iş hayatında insan davranışlarını etkileyen önemli bir konu haline gelmiştir.
Etik, kökenleri 2500 yıl öncesine kadar uzanan bir felsefe kavramıdır. Etik en yalın
haliyle “nasıl yaparsak doğru davranırız?” sorusuna cevap bulma çabası olarak tanımlanabilir.
Örgütler her gün çalışan davranışları ve sınırlı kaynakların dağıtımı gibi çeşitli nedenlerle
ortaya çıkan etik sorunlarla boğuşmaktadırlar. Etik kavramını tartışmak günümüzün karmaşık,
rekabetçi global ekonomik düzeninde yol gösterici görevini üstlenmiştir. Etik sorunlarına
bulunan çözümler kaliteye, bireysel ve örgütsel performansa doğrudan etki ettiği için hayati bir
önem taşımaktadır. İşletmelerde etik davranış, davranışlarla ilgili örgütsel standartların
oluşturulması ile geliştirilebilir. Yöneticiler etik kültürler geliştirebilmek amacıyla uygun
birçok yöntem kullanmaktadır. Bu metodlar; etik kodlar geliştirmek, rehberlik edecek
politikalar ve karar prosedürleri oluşturmak, yani örgütsel planlar hazırlamak, etik performans
standartları geliştirmek ve etik eğitimi sağlamaktır.
Dürüst, tutarlı ve ahlaka uygun davranış, organizasyonun çalışanları ve müşterileri
karşısında güvenilirliğini ve saygınlığını artırır. Bunun sonucu olarak, müşteriler ve çalışanlar
tarafından daha fazla tercih edilen bir organizasyon niteliğini kazanır. Etik değerlere sahip
olmak, bir organizasyonun tüm paydaşları; ortakları, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri
arasında karşılıklı güveni, saygıyı ve anlayışı, dürüst ve açık iletişimi ve ilişkileri kolaylaştıran
bir kültürdür.
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Etik olmak işletmenin genel kabul görmüş ahlaki kuralları dikkate alarak davranmasını
gerektirir. Zira dünya turizm genel etik ilkeleri belirlemiştir. Bu ilkeler turizm sektörü için genel
ilkeleri ortaya koymuştur. Daha mikro düzeyde işletmeler, tüketicilere yönelik olarak bir takım
etik ilkeler ve davranış biçimleri belirleyerek tüketicilerin güvenini kazanabilirler. Örneğin,
tanıtımda yanıltıcı uygulamalardan kaçınmak, hijyen ve temizlikte azami özeni göstermek,
anlaşma hükümlerine bire bir uymak, rezervasyon akışını müşterileri mağdur etmeden
yönetmek ve rezervasyon anında tesisin özelliklerini objektif olarak açıklamak, işletmenin
sürekliliğini sağlayacak makul bir fiyat belirlemek ve odalar arasında oluşabilecek fiyat
farklılıklarının nedenini açıklamak, fiyata dahil aktiviteleri anlatmak, tüketicilere taahhüt edilen
fiziksel çevre koşullarını sağlamak, tüketicilerin doğru biçimde bilinçlendirilmesini ve
haklarının korunması sağlamak, tüm yasal düzenlemelere uygun standartlarda ve şartlarda
hizmet sunmak gibi birçok uygulama ile tüketicilerin güveni kazanmak olasıdır. Diğer taraftan
etik ilke ve kurallar sadece tüketicilere yönelik olmaktan öte çalışanların, tedarikçilerin,
ortakların ve toplumun çıkarlarını gözetmeli, çevrenin korunmasına ve turizm sektörünün
devamlılığını sağlamaya yönelik olmalıdır.
Bu çalışmanın tamamlanmasında gerek slaytların ve soruların hazırlanması ve gerekse
de sayfa düzeninin oluşturulmasında yardımlarını esirgemeyen Arş.Gör. Ozan ATSIZ’a ve
yüksek lisans tez danışmanlığını yaptığım Rıza Nur FIRAT’a Ahilik ile ilgili bölümün
hazırlanmasında yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederim.
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1. ETİK KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Etik Kavramı
1.2.Ahlak Kavramı
1.3. Tarihsel Süreç İçinde Etiğin Tanımı
1.4. Etik ve Ahlak Kavramları Arasındaki Farklar
1.5. Etiğin İşlevleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Etik Nedir? Toplum içerisindeki önemini açıklayınız?
2-Etik kavramının
nedenlerinelerdir?

toplum

içerisindeki

öneminin

ve

payının

artmasının
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Etik kavramı

Etik kavramının toplumsal Etik kavramının süreç
yönü ve işletmeler açısından içinde gelişimini anlayarak
öneminin kavranması
kavramın
günümüzde
toplum
ve
işletmeler
açısından
değerlendirilmesi

Ahlak kavramı

Ahlak kavramının içeriğinin
kavranması ve ve etik açıdan
ahlakın
öneminin
anlaşılması

Ahlakın farklı toplumlarda
algılanış
biçimini
ve
değerlendirilmesini
ve
toplum içindeki öneminin
anlaşılması

Etik
ve
ahlak Etik ve ahlak kavramları Etik ve ahlakla ilgili
arasındaki farklar
arasındaki
farklılıkların toplumsal ve işletmeler
anlaşılması
açısından
içeriklerinin
farklılıkları
üzerine
değerlendirmeler yapılması
Etiğin işlevleri

Etiğin toplum ve işletmeler Etiğin
topluma
ve
açısından
işlevlerinin işletmelere
sağladığı
anlaşılması
faydaların açıklanması
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Anahtar Kavramlar

 Etik kavramı
 Ahlak kavramı
 Etiğin toplum içindeki önemi
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Giriş
Genelde, etik nedir? Sorusu, “etik felsefi bir kavramdır” şeklinde yanıtlanmaktadır. Bu
tanımlama etik ve ahlakın, insan davranışlarını yönlendiren değer ve ilkelerin günlük yaşamla,
insanlar arası ilişkilerle olan bağını, sadece, felsefecilerin ilgilendiği, felsefeye has sorularla
ilgili bir konu düzeyine indirgemektedir. Etik elbette, insanın yaşamını ilgilendiren,
düşüncesinde yanıtlarını aradığı her sorunsal gibi felsefenin de konusudur. Buradan hareketle
etiğin oluşumunu felsefeden kaynaklandırarak yaşam alanına indirmek dinlerde olduğu gibi,
insan davranışlarını, dışsal, verili değer yargılarına bağlı, metafizik bir konuma düşürmektedir.
Etik, dinler, diller gibi toplumsal bir süreç olan üretim faaliyetinin zorunlu ilişkileri içinde
oluşmaktadır. Etik, tarihi olarak toplumların sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel yapılarıyla
etkileşim içinde, dinamik bir süreç içinde, toplumun bir fonksiyonu olarak gelişmektedir.
Günümüzde etik toplumsal ve bireysel her türlü tercihlerimizin, kararlarımızın, eylemlerimizin,
tavır takınmalarımızın ve onları belirleyen ilkelerin, değerlerin bilgisi olarak yaşamın içinde
yer almaktadır.

1.1. Etik Kavramı
Kavramsal olarak etik, bir değer bunalımı içinde olan günümüzde tanımlanması en zor
terimlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda, felsefenin bir dalı ve en azından 2500 yıllık
zaman içinde izleri olan etik kavramı, farklı düşünürler tarafından farklı yaklaşımlarla açıklık
getirilmeye çalışılan bir kavramdır.
Felsefenin bir disiplini olan etik, kendini ahlaki eylemin bilimi olarak anlamakta,
ahlakilik kavramını temellendirmek üzere insan pratiğini, var olan ahlakilik koşulları açısından
araştırmaktadır. Ahlakilik, bir eylemi ahlaki açıdan değerlendirme sonrasında iyi bir eylem
olarak tanımlama olanağını veren nitelik anlamına gelmektedir. Etik üzerinde düşünmek sadece
seçkinlere, ahlak filozoflarına ya da etik uzmanlarına özgü bir durum değildir ve olmamalıdır.
Her insan az ya da çok etik üzerinde düşünmekle beraber, genelde etiğe sistematik bir yaklaşım
ile bakmaz ve kuram oluşturmaz, belirli sorunlar veya çelişkiler üzerinde durur ve sorun ya da
çelişki çözüldüğünde de etik o kişinin gündeminden çıkar. Diğer taraftan yaşamın her diliminde
insana özgü her tür sorunda etik tartışmalar görülebilmektedir ve çoğu zaman bu tartışmalardan
bir çözüm üretilememektedir.
Etik, bireysel ve sosyal yaşamın çok büyük bir hızla akıp değiştiği; yaşama tarzlarına
lâyıkıyla ölçüp biçecek, onları gerektiğinde eleştiri süzgecinden geçirirken, gerektiğinde
temellendirecek değer sistemleri ya en kötüsü yanlış bir temel üzerine inşa edilmiş oldukları ya
da en hafifinden değişimin hızına ayak uyduramayıp kolayca yıkıldıkları için, ağır bir değer
bunalımı içinde olan günümüzde tanımlanması herhâlde en zor olan terimlerin başında
gelmektedir(Cevizci, 2002).
Literatür taramasında “etik” kavramının tanım ve içeriği üzerinde henüz bir fikir birliği
sağlanılamadığı tespit edilmiş olup, “etik” teriminin “töre bilimi” anlamını içeren Yunanca
“ethos-ethikos” sözcüğünden türetildiği belirtilmektedir. Yunan dilinde bu sözcük “ahlâk
sistemi, ilke, insan davranışı, gelenek” anlamlarını ifade etmektedir. Etik, teriminin birçok
tanımlaması vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz.
Etik: ‘’Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve Etik,
Ahlak ve Meslek ilkeleri toplumsal yaşamdaki ahlaksal davranışları ile ilgili sorunları ele alıp
inceleyen felsefe dalı.’’
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“Etik, ahlak üzerinde düşünebilme etkinliğidir. Ahlak (moral)'ın olgusal ve tarihsel
olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık, etik, bu olguya yönelen felsefe disiplininin adıdır. Bu
nedenle, günlük dilde alışkanlıkla bir 'ahlaksal problem'den söz edildiğinde, bunun aslında,
etik'e ait bir problem, bir 'etik problemi' olarak anlamak gerekir.”
Günümüzde etik kavramı, daha çok iş hayatı içerisindeki davranış biçimlerini irdeleyen,
düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Ahlak kavramı ise, kişilerin sosyal yaşam
içerisindeki ilişkilerini düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Etik ile ahlak kelimeleri,
bazı felsefeciler tarafından farklı anlamlar içeren kavramlar olarak görülmekte, bazı felsefeciler
ise buna karşı çıkmaktadırlar.
Bir görüşe göre etik göreceli bir kavramdır. Kişi davranışlarını sadece kendisi
belirlemez. Kişinin davranışlarının oluşumunda toplumun, örgütün, kültürel öğelerin vb. birçok
unsurun etkisi vardır. Bu nedenle etik anlayışı kişiden kişiye toplumdan topluma değişmekte
ve etik değerler toplumsal kültürler bağlamında da farklılıklar gösterebilmektedir. Bu bağlamda
etiğin sosyoloji, psikoloji ve hukuk bilimi ile de yakından ilişkili olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.
Etiğin amacına bakıldığında bir dizi alt amaç ortaya konmaktadır
-

İnsan pratiğini ahlaki niteliği bakımından açıklamak,

-

Eleştirel, ahlak tarafından belirlenmiş bir bilinç geliştirmek,

-

Eleştiri için etik argümantasyon biçimi ve temellendirme süreçleri oluşturmak,

Ahlaki eylemin insanın keyfine bağlı olmadığını, aksine insan olarak varlığının
vazgeçilmez bir niteliği olduğunu göstermek
-

İnsanı sevmeyi öğretmektir.

Bir görüşe göre etik, doğru ve yanlışın ahlaki ilkeler ve değerler doğrultusunda
düşünülmesidir. Diğer bir görüşe göre de etik; doğru ve yanlışın, iyi ve kötünün, erdem ve
erdemsizliğin sistematik olarak incelendiği bir disiplindir. Etik kavramı; iyi ile kötünün, doğru
ile yanlışın arasında fark olduğunu, bu farklılıkları ayırt ederek, elimizden gelenin en iyisini ve
her zaman doğru olanı yapmamız gerektiğini ifade eder. Etik yazınında, “deontoloji” ve
“teleoloji” olmak üzere, iki ekole odaklanma eğilimi görülmektedir. Buna karşın,
davranışlarımızın etik değerlendirilmesinin tam olarak anlaşılabilmesi için, diğer ekolleri de
bilmek gerektiği düşüncesinden, etik ile ilgili beş ekol aşağıda kısaca açıklanmaktadır.
Deontolojiye göre, insanların yapmak zorunda oldukları bazı görevleri olmalıdır. Deontolojik
değerlendirme, bir eylemin kendi içindeki etiğine bakar. Karşıt teori olan teleoloji gibi, eylemin
sonucuna bakmaz. Deontolojide, eylemin ortaya çıkardığı sonuç ikinci planda olup, eylemin
kendisinin doğru olup olmadığı önemlidir. Deontolojiye göre, borçlarımızı ödememiz,
çocuklarımıza bakmamız, gerçekleri yansıtmamız bizim görevlerimizdir. Çünkü bunlar,
yapılması doğru olan uygulamalar arasında yer alır. Bu nedenle, etik olan bir eylem, farklı
kültürler için de etik olacaktır. Örneğin; Belize’de ekoturizm ile ilgilenen bir tur operatörü için
etik olan bir davranış, aynı şekilde Meksika’da kitle turizmi ile uğraşan başka bir tur operatörü
için de etik olacaktır. Adalet Teorisi Aristoteles, eşit olanların eşit şekilde, eşit olmayanların da
eşit olmayan bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan temel adalet ilkesini geliştirmiştir.
Bu temel adalet ilkesi, eşitliğin nasıl belirleneceğini açıklamamıştır. Bununla birlikte,
filozoflar, insanların ya da performanslarının eşit olmadıkları zaman, adalet dağıtımında kişinin
gereksinimi, kişisel çabası, toplumsal çabası gibi bazı ilkelere başvurulması gerektiğini
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belirtirler. Bu ilkelere eklemeler yapılabileceği de belirtilmektedir. Bu bağlamda, adalet
dağıtımının kişisel çabası ile ilgili ilke göz önüne alındığında; hassas bir dengeye sahip bir
turizm bölgesinin turizme açılması, yerel topluma katkı sağlayan bir tur operatörü tarafından
gerçekleştirildiğinde “etik”, yerel topluma katkı sağlamayan bir tur operatörü tarafından
gerçekleştirildiğinde ise “etik değildir” şeklinde değerlendirilebilecektir. Adalet teorisi,
deontolojik düşünceyle bağdaşmakla birlikte, genel anlamda kuralcıdır. Görecelik (Rölativizm)
Göreceliğin temel noktası, tüm normatif düşüncelerin bireyin ya da kültürün bir işlevi olduğu
ile ilgilidir. Bu nedenle, herkes için geçerli olabilecek hiç bir evrensel etik kuralı yoktur. Bir
yerde doğru olan bir şey, başka bir yerde yanlış olabilir. Çünkü bir eylemin doğru olup olmadığı
ile ilgili tek etik standart eylemin görüldüğü topluluğun ahlak sistemidir. Göreceliğe göre,
Belize’deki tur operatörü için etik olan bir davranış, başka bir ülkedeki tur operatörü hatta
Belize’deki diğer tur operatörleri için etik olmayabilir. Teleolojik Teoriler: Hazcılık ve
Faydacılık Teleolojik teoriler; bir eylemin etik olup olmadığını, eylemin sonucuna göre
değerlendirirler. Modern felsefede, genellikle tartışılan iki teleolojik teori, “eylemlerin
sonuçlarının sadece bireyler üzerindeki mi, yoksa toplum üzerindeki sonuçları mı
değerlendirilmelidir?” sorusuyla açıklanabilir. Bu soruya “birey” yanıtını veren etik teori
hazcılıktır. Soruyu, “toplum” şeklinde yanıtlayan teori ise faydacılıktır. Deontolojinin karşıtı
olan teleoloji, eylemlerin sonuçlarıyla ilgilenir. Eylemin sonucunda, bireyler ya da toplumlar
fayda sağlıyorlarsa, eylem etiktir. Eylemin nasıl gerçekleştirildiği, ikinci plandadır. Bu
bağlamda, av turizmine katılan turistlerin hazcı olduklarını söylemek mümkündür. Çünkü bu
turistler için avlanmak, hayvanların öldürülmesine karşın, kendilerine haz vermektedir. Faydacı
turistler ise, kültürel ya da ekoturizmi diğer turizm türlerine göre daha fazla tercih edeceklerdir.
Etik doğru ve yanlış davranış teorisidir. Ahlak ise onun pratiğidir. Ahlaki değil etik
ilkelerden, etik değil ahlaki bir davranış tarzından söz etmek daha doğrudur. Etik, bir kişinin
belli durumda ifade etmek istediği değerlerle ilgilidir. Ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır.
Etik bütün manzarayı içine alırken, ahlakımız, bizi adeta maden damarlarına yönetir; orada
davranışın ayrıntılarıyla ilgileniriz artık. Özetleyecek olursak, etik, insan davranışının ilkeleri,
ahlak da bu ilkelerin belirli bir durumda uygulanması ile ilgilidir. Ahlak ya da töre, bir insan
topluluğunda karşılıklı ilişkilerde gelişen saygı ve birbirini benimseme süreçlerinden oluşan ve
kendilerine norm olarak geçerlilik tanınan geneli bağlayan eylem modellerini içerir. Ahlak ve
töre ifadeleri, olgunlaşmış yaşam biçimlerini temsil eden düzen kurumlaşmalarını; bir
topluluğun değer ve anlam anlayışlarını yansıtan yaşam biçimlerini gösterir. Etik ve ahlak,
günlük konuşma dilinde, çoğu kez bir birinin yerine kullanılabilmekle beraber farklı anlamlara
sahiptirler. Bu farklılığı belirten bir tanımlama olarak; etik insanlar arası ilişkilerde, insanların
tutum ve davranışlarını belirlemede ya da yönlendirmede temel aldıkları ilke ve değerler
bütünü, ahlak ise, yine bu ilişkilerde, bu ilke ve değerlerin kişiye has uygulanma biçimidir. Bu
tanımlamalardan sonra etiğin genel karakteristiğine bakacak olursak:
• Etik, toplumların tarih, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel etkenler olmak üzere,
çeşitli faktörlere bağlı olarak oluşan tarihi, toplumsal ve dinamik bir süreçtir. Etik çerçevesinde
oluşturulan ilke ve kurallar, hukuk kurallarından farklı olarak, yasalarla değil toplumsal
tepkilerle oluşurlar. Aynı şekilde etik değerlerin çiğnenmesine karşı yaptırım, yine, toplum
tarafından geliştirilen tepkilerden oluşmaktadır.
• Etik, toplumun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapılanması içinde tüm
kategorilerle doğrudan ilişkilidir, iç içedir. Bu nedenle etik, belirli davranış kalıplarına
indirgenerek, bağımsız kategoriler şeklinde tek başına ele alınamazlar.
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• Etik değerler hazır ahlak reçeteleri değildir, kişi ve grup otoritesine bağlı olarak
yaratılamaz, ithal ve ihraç edilemezler. Ancak toplumlar arası ilişkilerle toplumdan topluma
geçerler ve içselleştirildikleri oranda geçerlik kazanır, zamanla toplumun kültürü içinde yer alır.
• Hiçbir insanın ahlaki karar verme sorumluluğu dışında kalması ve karar verme
süreçlerinde tarafsız tutum takınması söz konusu değildir. Tarafsız tutum güçlüden yana tavır
takınma sonucunu doğurmaktadır.
• Etik soru ve sorunlar doğrudan insanla ilgili, insanlar arası ilişkilerin temelinde yer
alan, eylemde bulunan herkesin, her gün, yüz yüze geldiği karar aşamasında ortaya çıkan
sorunlardır. Bu nedenle bir insanın etik temelde sorgulanabilmesi için, o insanın iradesinin
herhangi bir otoritenin vesayeti veya baskısı altında bulunmaması, başkasının baskı ve
tahakkümü altında kalmadan karar verme özgürlüğüne sahip olması, nasıl davranacağı
konusunda seçeneklerinin elinden alınmış olmaması gerekmektedir. İlke: İlkeler doğa ve insan
tarihinin doğruladığı önermelerdir. İnsanlar arası ilişkilerde etikten daha önemli bir yer
tutmaktadırlar. Bazı tanımlamalar (etik kapsamında) ilkenin anlam ve önemini açıkça ortaya
koymaktadır.
• “İlkeler “gereklilik önermeleri” şeklindedir ve insan ilişkilerinde kendi isteklerimize
ölçü getirmektedir. Aslında ilkeler içeriksizdirler; şöyle ya da böyle bir davranış biçimini
buyurmazlar. Onlar belirli durumlarda neyi istememiz gerektiğini açıklarlar. Yani, neyi
isteyerek, nasıl ve ne tarzda davranmamız gerektiği söylenir. Karşı karşıya kaldığımız tek tek
olaylar içerisinde ne yapmamız gerektiğini ilkelerden yola çıkarak biz buluruz. Bir başka ifade
ile ilkeler davranışlarımızı önceden belirleyen “hazır reçeteler” değillerdir. Davranış şeklimizi
her eylemin özelinde biz kendimiz gerçekleştiririz. İlkelerin nitelikleri doğal olarak kurallara
kıyasla genel ve daha temeldir. İlkelerin kuralları değerlendirme/doğrulama yetkinliğine sahip
bulunmaktadır. Bir ilke bir davranış biçimini belirlemez; kişisel sorumluluğun altını çizer. Aynı
ilkeye bağlı kalarak az ya da çok farklı davranışlar göstermek mümkündür. İlkeler insanlara
değerlendirme yapma ve yargıda bulunma fırsatını verirler”.

1.2.Ahlak Kavramı
Ahlak; bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız
kurallar bütünüdür. Ahlak kelimesi Latince kökenli olup (morale), insanın doğru ve yanlış,
olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü olarak nitelendirdiği davranışlarıyla ilgilidir. Bir toplumda
düzenin sağlanabilmesi için insanların belli kurallara uygun davranması gerekir. Bu kuralların
bir bölümü ahlak kurallarıdır Görenek, gelenek, töre ve adetler ahlakın bir bölümünü
oluştururlar. Ahlak kuralları, değişen toplumsal koşullar karşısında daha esnektir ve daha kolay
değişebilme özelliğine sahiptir. Ahlak; İnsanların birbirleriyle veya devletle olan ilişkilerinde
kendilerinden yapmaları istenen davranışlarla toplum düzenini sağlayan bir kurallar ve normlar
bütünüdür, yani toplumsal bir olgudur (Sarvan)
Ahlâk sözcüğü etik kavramından türetilmiştir. Etik daha çok ahlâk ilkelerine ilişkin
felsefî çalışma olarak tanımlanabilmektedir. Bu disiplin, yalnızca doğru veya yanlışın ne olduğu
ile değil aynı zamanda ahlâkî ödev ve sorumluluğun ne olduğuyla da ilgilenmektedir. Shea’ya
göre etik kavramıyla ifade edilen ahlâk; bir ahlâkî ilkeler grubunu ya da değerler dizisini, belirli
bir teoriyi ya da ahlâkî değerler sistemini, bir birey ya da mesleği yöneten davranış ilkelerini ve
standartlarını kapsamaktadır. Ahlâk; bir birey ya da grubun belirli eylemlerinin doğruluğunu
veya yanlışlığını, eylemi yapanların iyi veya kötü yanlarını ve bu eylemlerin amaçlarına ilişkin
olarak insanlığın refahının ve mutluluğunun unsurlarını araştıran, bunları teşvik eden, gerekli
tutum ve davranışları açıklayan standartlar, değerler, ilkeler ve kurallardan oluşan bir kavram
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olarak ifade edilebilmektedir. Bütün ortak noktalarına karşın etik ile ahlâk kavramları birçok
farklılık taşımaktadır.
Ahlâk sözcüğü, Latince “mos-moralites”, İngilizce “moral- morality” kelimesi karşılığı
olup “ahlâklı, ahlâk kurallarına uyan” anlamında kullanılmaktadır. Her iki sözcüğün
karşılığında Türkçe’ de kullandığımız “ahlâk” kelimesi ise Arapça’ da “hulk” kökünden
gelmekte ve gelenek, görenek ve alışkanlık anlamlarını ifade etmektedir.
Ahlâk: İnsanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötü
davranışlardan uzak olmasını ifade etmektedir.
Her toplumun bir ahlâk anlayışını benimsediği ahlaki kurallar dizinine toplumsal ahlak
diye ifade edilirken, dünyada genel kabul gören ahlaki kurallar dizinine evrensel ahlâk
diyebiliriz. Örneğin, hile, taciz ve yalan gibi davranışlar dünyanın her yerinde ahlâk dışı
davranışlar olarak kabul edildiği için evrensel ahlâk kuralları kapsamında sınıflandırılabilirler.

1.3.Tarihsel Süreç İçinde Etiğin Tanımı
Eski Antik Çağ’ dan günümüze değin bilinen filozofların etik anlayışı aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
• Protagoras Ahlâkı: Protagoras (İ.Ö. 482-323)’ ın ahlâk öğretisidir. Pratagoras’ a göre
insan her şeyin ölçüsüdür. Genel geçerliliğe sahip doğrular yoktur. Doğrular ve yanlışlar
insandan insana değişir.
• Sokrates Ahlâkı: Sokrates’ in (İ.Ö. 469- 399) öğretisi. İnsanın temel amacı erdeme
ulaşmak olmalıdır. Erdem ancak bilgelikle mümkündür.
• Eflatun Ahlâkı: Eflatun (İ.Ö. 427- 347)’a göre ahlâkî davranışların temel gayesi “en
yüksek iyi” dir. İyilik erdem demektir. İnsanlar erdeme bilgelik, yiğitlik, ölçülülük ve adalet ile
ulaşırlar.
• Aristo Ahlâkı: Aristo (İ.Ö. 385- 322)’ ya göre toplumda yönetenler ve yönetilenler
arasında bir ayrım yapılması ahlâkîdir. Aristo şöyle der: “Öküz, yoksul kişinin kölesidir; yoksul
köle de efendisinin...” Aristo’ya göre toplumda her zaman üsttekiler ve güçlüler yönetir,
alttakiler veya güçsüzler ise yönetilir.
• Konfüçyüs Ahlâkı: (İ.Ö. 551- 478) “Hiç erişemeyecekmişsin, ya da yitirecekmişsin
gibi çalış” diyen Konfüçyüs, çalışma ahlâkının önemi üzerinde duran düşünürlerin başında
gelir. Konfüçyüs’e göre çalışma, mutluluğa ve refaha ulaşmanın yoludur.
• St. Augustinus Ahlâkı: St. Augustinus (İ.Ö. 354- 430)’ın ahlâk anlayışı ise şu şekilde
özetlenebilir. “Hiç ölmeyecekmişsin gibi çalış, yarın ölecekmişsin gibi ibadet et.” St.
Augustinus’ a göre, insan Tanrı’nın egemenliğine boyun eğmeli ve Tanrı’ya ibadet etmelidir.
İnsanlar arasındaki eşitsizliklere isyan etmek yerine Tanrı’ya şükredilmelidir.
• Machiavelli Ahlâkı: Niccolo Machiavelli (1469- 1527)’nin ahlâk anlayışı: “Amaca
ulaşmak için her araç meşrudur.” • Mandeville Ahlâkı: Bernard de Mandeville (1670-1733)’in
ahlâk öğretisi. “Ahlak denen şey, içi boş bir kavramdır. İnsanlar kendi çıkarları olmazsa, toplum
yararına ve ahlaka uygun davranmazlar.”
• Bergson Ahlâkı: Fransız filozof Henri Bergson (1859-1941)’un ahlâk anlayışı.
Bergson’a göre iki türlü ahlak vardır: kapalı ahlâk ve açık ahlâk. Kapalı ahlâk, bireyin
özgürlüğünü dikkate almayan ve zorlama yoluyla ya da gelenek ya da tabuların baskısıyla
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oluşturulmuş ahlaktır. Açık ahlâk ise bireyin özgürlüğünü ön planda tutan, değişik kişilikleri
hesaba katan ahlâk anlayışıdır.
• Nietzsche Ahlâkı: Friedrich Nietszche (1844-1900)’nin ahlâk öğretisi: “İnsan doğal
bir varlıktır. Erdem kadar erdemsizlik de normal karşılanmalıdır. Ahlâki ölçüler ve normlar
koymak saçma ve gereksizdir.”
• Kant Ahlâkı: Immanuel Kant (1724-1804)’ın ahlak anlayışı. Her yerde ve zamanda
neyi yapmamız gerektiğini değil, neyi istememiz gerektiğini savunan ahlâk öğretisi. “Sana
yapılmasını istemediğini, sen de başkasına yapma.” Kant’a göre insanlar aynı zamanda genel
bir yasa ve evrensel bir kural olmasını isteyecekleri bir kurala göre hareket etmelidir. Yunanca
“karakter, ahlâk, gelenek ve alışkanlığı” ifade eden “ethos” sözcüğünden türetilmiş olan ve
ahlak bilimi anlamına gelen etik kavramının tanımı Websters Üçüncü Yeni Uluslar arası
Sözlüğü’ nde aşağıdaki gibi yapılmıştır:
• İyi/ kötünün veya doğru/ yanlışın ne olduğu ya da ahlâkî görev ve yükümlülüklerle
ilgilenen bir disiplindir.
• Bir takım ahlâkî değerler/ prensipler setidir.
• Ahlâkî değerler sistemi/ teorileri.
• Davranışlarını yönlendiren prensip/davranış standartlarıdır.
• Bir kişi veya grup tarafından gösterilmiş ideal bir karakterdir.
Etik hem çeşitli ahlâkları inceleyen hem de kendisi bir ahlâk olan veya bir ahlâk
önererek fiili değerleri içine alan aynı disiplinin konularını ifade etmektedir. Etik, ansiklopedik
olarak ise, insanlar arasında yer alan değerleri, ahlâkî bakımdan iyi ya da kötü, doğru ya da
yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır. Etik (İlmi Ahlâk, Ahlak Felsefesi), ahlâksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel
ve toplumsal yaşamındaki ahlâksal davranışları ile ilgili sorunları ele alıp inceleyen ve “iyi
nedir?” ya da “ne yapmalıyız?” gibi soruları kendisine ödev olarak alan felsefenin bir dalı olarak
da tanımlanmaktadır. Belirtilen tanımlar, felsefe biliminin dışında etiği çalışma alanı olarak ele
alan, tıp, işletme, hukuk gibi diğer bilim dallarında da temel olarak kullanılmaktadır. Ancak
diğer bilim dallarında ve özellikle günlük kullanımda etik, kendisiyle iç içe girmiş olan çeşitli
kavramlar ile genellikle karıştırılmakta veya birbirinin yerine kullanılmaktadır.

1.4. Etik ve Ahlak Kavramları Arasındaki Farklar
Ahlak ile etik arasındaki ilişkiyi açıklamak ve anlatmak bakımından edebiyat bilimi ile
uğraşanlar ile edebiyatçılar, tiyatro eleştirmenleri ile tiyatrocular, futbol eleştirmenleri ya da
hakemler ile futbolcular arasındaki ilişki verilebilir. Bu ikili ilişkilerde ilkler konulara eleştirel
bir yaklaşımla değerlendirme yaparlarken, ikinciler ise bizzat uygulayıcılar olarak işlerini
yerine getirmektedirler. Eleştirmenler uygulayıcıların yerlerine geçmeden değerlendirme
yapmaktadırlar. Buna benzer şekilde etikle uğraşanlarda ahlak konusuna belli bir mesafeden
yaklaşarak değerlendirmede bulunmaktadırlar. Etikle uğraşanlar bunu yapmakla ahlaki
eylemlerde bulunmamakta, aksine sadece bir bilim adamı olarak eleştirel bir yaklaşımla ahlaki
olanı ortaya koymakta ve yansıtmaktadırlar. Bir başka deyişle etik, ahlaki pratiğin kuramı
olarak bizzat ahlak pratiği değildir.
Ahlak bir insanın yaradılışı gereği gerçekleştirdiği davranışları anlatmakta ve huy, adet,
alışkanlık anlamına gelmektedir. Etik ise insan davranışlarını ahlakilik kuralları içinde araştıran
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ahlak bilimi anlamındadır. Pieper ise etik ile ahlak arasındaki ilişkiyi şu şekilde ortaya
koymaktadır, “etik insanın eylemlerini konu alır, ancak etiğin konusunu her tür insan faaliyeti
değil, öncelikle ahlakiliği sorgulayan, yani ahlaki eylemler oluşturur. Etik, bir eylemi ahlaki
açıdan iyi bir eylem yapan niteliksel bir durumu sormaktadır ve bu bağlamda ahlak, iyi ödev,
gereklilik ve müsaade vb. kavramları ele almaktadır”. Etik, kurallara uymayı getirir. Toplumsal
kurumların etik anlayış ve bilinçle oluşması, o kurumda sağlıklı bir paylaşım ve iletişime olanak
verir. Bunun tersi olduğu takdirde, toplum sağlıksız bir toplum olarak nitelendirilmektedir. Etik
davranma ya da davranmama kişinin özerk kararlarına bağlıdır. Etik insanın sosyalleşme
süresince bilince yerleşmektedir. Ahlak, insanların nasıl davranması gerektiği hakkındaki
düsturlardır. Etik muhakeme ve akıl yürütme süreci, ahlak ise yaşanan bir olgudur. Ahlak
yaşanan bir olgu, etik ise bu olguyu sorgulayan felsefedir.
Etik kavramı genel olarak ahlaki açıdan doğru - yanlış ya da iyi - kötü ile ilgilidir.
TDK’nın Türkçe Sözlüğüne göre (1998) ahlak “bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri,
uymak zorunda bulundukları davranış biçim ve kuralları” ile “iyi nitelikler, güzel huylar” olarak
tanımlanmaktadır. Ahlakın çıkış noktası bireylerin birbirleri ile ilişkilerini hakça esaslara göre
düzenlemek, insanların ve kuruluşların eylemlerinin toplumsal hayata zarar vermesini önlemek
gibi hayati bir nedene dayanmaktadır. Zira herhangi bir toplumsal kurum, ahlak ilkeleri
olmadan yaşamını sürdüremez. Ahlaki ilkeler toplumun birleştiricileri olarak ortak yaşamı
mümkün kılar, toplum düzenini sağlarlar. Ahlak teriminin ikinci anlamı ise ahlak bilgisi, ahlak
felsefesi ya da yakın zamanlarda daha yaygın olarak kullanılan “etik” sözcüğüdür. Bu noktada
cevap verilmesi gereken temel sorular: Doğru - yanlış, iyi - kötü, haklı - haksız, adil olan - adil
olmayan nedir, nasıl ayırt edilir? Buna göre ilişkilerimizde nasıl davranmalıyız? Bu bağlamda,
etik ya da ahlak felsefesi, insana ilişkin ahlaki sorunlarda doğrulanabilir - yanlışlanabilir bilgiler
ortaya koymayı hedefleyen ve “Nasıl yaşamamız gerekir?” sorusuna yanıt arayan bir felsefe
disiplinidir. Dolayısıyla ahlak, etiğin inceleme konusudur4. Etik kavramı Yunanca “ethos”
sözcüğünden gelmekte, karakter ve alışkanlık anlamlarını içermektedir. TDK Türkçe Sözlüğü
(1998) etik için önce “ahlak bilimi”, sonra da “ahlakla ilgili” sözcüklerini kullanmaktadır.
Ahlak, daha çok “var olan” sosyolojik bir olguyu incelerken; etik, ilişkilerde ahlaki değerlere
uygun ölçütlerin ve onlara rehberlik edecek davranış kurallarının “neler olması” gerektiğini
inceleyerek “istenilir iyilere” odaklanır. Bu bakımdan ahlak, toplum ve zaman boyutunda
uyulması gereken davranış kuralları itibariyle farklılık gösterebilirken; etik, genel geçer
evrensel kuralları içermektedir. Yani etik, “coğrafyaya, sınırlara ve topluluklara göre
şekillenmez”. Ayrıca, günümüzde birçok etik ilke, ülkelerin mevzuatına ve işletmelerin etik
davranış kodlarına geçirilerek yazılı hale dönüştürülmüş, yaptırımlara bağlanmıştır. Buna
karşılık bazı etik ve ahlak kuralları yazılı olmayıp, ihlal edilmesi halinde toplumun
“ayıplaması”, “kınaması”, hatta “dışlaması” gibi sosyal müeyyideler içermektedir. Ahlak
kurallarının yazılı olmaması, yazılı olanlardan daha az etkili olduğu anlamına gelmemektedir.
Ancak, ahlak ve etik kavramları akademik çevre dışında çoğu kez birbirlerinin yerine
kullanılmaktadır. İşletme yönetimi yazınında daha çok etik teriminin kullanıldığı
görülmektedir. Bunun nedeni hakkında değişik yorumlar yapılmaktadır. Örneğin, kimilerine
göre “ahlaksız” bir davranış, sadece “cinsel” içerikli “namussuz” bir davranış olarak
görülmekte ve hatta “hakaret” içermektedir. Buna karşılık “etik - dışı” ifadesi daha “nötral”,
daha rahat kullanılan bir kavram olarak görülmekte ve dolayısıyla tercih edilmektedir. Ancak,
bu konuda kuvvetli eleştiriler de vardır. Etik sözcüğü daha bilimsel görünme gayretinin bir
tezahürü olarak eleştirilmiştir.
Etik ve ahlâk arasında genişlik ve darlık, uygulama ve teori bakımından bir takım
farklılıklar vardır. Bir disiplin olarak ahlâk, etiğin yaşama yansıyan bir kurallar setidir. Ahlâk,
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doğru ve iyi alanıyla, yükümlülük sorunlarıyla, görev, adil olma, erdem, karakter, iyi yaşam ve
iyi toplumum niteliğiyle ilgilidir. Bu kavramların arkasında yatan, insanın doğası, toplumsal
yaşamın ön koşulları, bunun dönüştürülebilmesinin sınırları ve pratik yargının temelleri
hakkındaki varsayımları kapsamaktadır. Etik ise, birey davranışlarıyla ilgili kullanılan ahlâk
terimlerini, ahlâkî yargıları incelemekte, bireylerin ahlâkî tutumlarının ardında yatan yargıları
ele almaktadır. Ahlâk ‘nasıl yaşamalı’ sorusuna verilecek olası cevaplarla ilgilidir. Ayrıca
ahlak, bu cevaplardan kaynaklanan soruları da kapsar. Bu soru etrafında dolaşan herhangi bir
felsefi konu, etiğin konusu olarak ele alınabilir. ‘İyi bir yaşam sürmek’, bu ana soruya verildiği
düşünülen kimi cevaplarla kavramsal bir bağlantı içinde olduğundan, bu ifade hakiki bir etik
kavramdır. Bu bağlamda etik, ahlâkın teorik yansımaları iken, ahlâk ise günlük yaşamımızla
ilgilenmektedir. Başka bir deyişle etik; doğru ve yanlış davranış teorisi, ahlâk ise onun
pratiğidir. Etik, bir kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği değerlerle ilgilidir, ahlâk ise
bunu hayata geçirme tarzıdır. Etimolojik açıdan da, her iki sözcük de “töre”, “gelenek”,
“alışkanlık” ve benzeri anlamlara sahiptir. Töre, ahlâk ve etik kavramlarının ortak yanı
bireylerin birbirlerine karşı davranış kurallarını, birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen davranış
ilkelerini içermesidir.
Bir bireyin, bir halkın, bir toplumsal sınıfın, bir çağın bilinçli yaşamına egemen olan
inanç ve tasarımlar topluluğuna ahlak(moral), bunların bir toplumsal olgu halinde yaşanmasına
ahlaklılık (moralite, morality), bu inanç ve tasarımlara göre yönlenen insani tutumlara ve bu
tutumlara göre yönlendirilen eylemler hakkında verilen(doğru veya yanlış, iyi veya kötü)
yargılara ahlaksal yargı(moralisch) denmektedir.
Etik ve ahlak kavramlarının ilişkileri, farklılıkları
değerlendirildiğinde aşağıdaki noktalar ortaya çıkmaktadır:

ve

sınırları

birlikte

1-Etik; ahlak felsefesinin kavramsal boyutunu ve ahlakın teorik kısmını oluşturmakta,
ilke ve kurallar oluşturmakta ve ahlak üzerinde felsefi çerçevede düşünmektedir.
2-Neyin iyi neyin kötü, doğru ve yanlışın ne olduğu, insan yaşamının amacının ne
olması gerektiği, ahlaklı ve erdemli bir yaşamın içeriğinin neler-den oluştuğunu araştıran
felsefenin bir dalı olarak etik, ahlaki kavramları analiz ederek, iyinin ve doğrunun ne anlama
geldiği, bir eylemi iyi ya da yanlış yapan unsurların ne olduğu gibi konular üzerinde
durmaktadır.
3-Etik, iyi ve doğru kavramlarının ne olduğunu araştırmaktadır. Ahlak ise kişinin
sonradan edindiği tutum ve davranışlar için kullanılırken, aynı zamanda toplumun benimsediği
değer sistemlerinin de adı olarak kullanıl-maktadır.
4-Etik daha çok kurallara dayalı davranışları ifade ederken, ahlak kavramı ise duygusal
boyutu içermektedir
5-Etik ahlakla, ahlaka ilişkin sorun ve yargılarla ya da ahlaki sorun ve yargılarla ilgili
felsefe dalı olarak tanımlanabilmektedir. Ama etik sözcüğü her zaman bu felsefe dalına ilişkin
olarak kullanılmamaktadır. Bazen tam anlamıyla ahlak sözcüğü gibi kullanılırken, bazen de bir
bireyin ya da grubun ahlaki kodunu ya da normatif teorisini göstermek için kullanılmaktadır.
Ahlaki ve etik kavramları çoğunlukla doğru ya da iyi ile aynı anlamda ve ahlaka aykırı veya
etiğe aykırı ile karşıt anlamlarda kullanılmaktadır.
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6-Etik ahlak üretmez ama ahlak üzerine konuşur. Etik ahlaksal olanla ilintili bütün
sorunları çok genel, ilkesel ve soyut düzlemde tartışır. Etik iyi olana değil, bir şeyin iyi olduğu
hükmüne nasıl varıldığını söyler. Etik, ahlak kavramından hareket ederek eylemlere ve
davranışlara anlam kazandırır.
7-Ahlak insanın değer ve tutumlarını içerirken, etik; insanların bireysel ve toplumsal
anlamda kurdukları ilişkilerin temelinde var olan değerleri, kuralları, doğru-yanlış, iyi-kötü gibi
kavramları ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinidir.
8-Ahlak; toplumsal anlamda var olan davranış ve inançları yönlendiren bir değerler
sistemidir. Etik soyut ve kuramsal bakarken, ahlak ise tersine bireylerin günlük yaşamı
içerisinde nasıl yaşamaları gerektiğini ince ayrıntılar içinde pratik olarak düşünmektedir.
9-Ahlak; etiğin yaşam pratiğine yansıyan kurallar demetidir. Bir başka ifadeyle ahlak
ben, etik ise biz anlamına gelmektedir.
10-Etik; adeta bir pusulanın kuzeyi sabit olarak göstererek gidilecek yere ulaşılmasına
olanak sağlaması gibi; bir eylemi doğrudan buyurmaz veya yasaklamaz ancak bir eylemin veya
davranışın ahlakiliğini gösterip bunu talep eder. Pusula da insana sadece gideceği yeri
bulmasında yardımcı olur fakat doğrudan bunu göstermez veya fiilen izleme istemez.
11-Etik insanı eylem yapmaya zorlamadan yalnızca eylem yapma düşüncesine ahlaki
açıdan katkı yapar. Gerçek yaşamda bireyler ahlaki eylem ve davranışları yapmaktan
kaçınabilecekleri gibi ona aykırı tutum ve davranış da sergileyebilirler.
12-Etik eylem ve davranışları yapan kişileri aydınlatır, bilgilendirir ama doğrudan bu
eylem ve davranışı belirlemede etkin değildir. Bu eylem ve davranışı sorgulayarak saydam bir
yapıya kavuşturmaktadır.
13-Etik ahlakilik konusunda çalışmakla birlikte, etik sorular ile ahlak soruları
birbirlerinden farklılaşmaktadır. Ahlak bireysel ve somut sorgulamalar yapmakta iken etik,
ahlak ilkesini ve ahlakiliği gösteren eylemleri ve davranışları sorgulamaktadır. Netice olarak
etik, ahlak eylemini konu alarak etik alanı oluşturmaktadır.
14-Etik, ahlaki eylemin yerini tutmak yerine bu eylemlerin bilgiye dayalı olan yapısını
ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Bir yandan ahlaki davranış modellerinin ve temel tutumların
irdelenip anlaşılması, öte yandan da ahlaki gereksinimlerin yöntem olarak belirlenmesi
amacıyla tutum ve davranışlar ile eylemlerin betimlenmesine dönük ölçütler ortaya koyar. Bu
yönüyle karmaşık ahlaki eylemleri kavramsal olarak açıklayıp anlaşılmasına katkı yapar.
Böylece etik; ahlak üzerinde sistemli bir düşünce, irdeleme, araştırma, soruşturma, tartışma
aracılığı ile ahlaki problemlerle ilgilenmektedir.
15- Etik, bir eylemin içeriği ne olursa olsun, ahlaki olarak tanımlanabilmesi için
uyulması gereken koşulları biçimsel yollardan yeniden kurarak, ahlakla ilgili bütün sorunları
çok genel, ilkesel ve soyut düzlemde tartış-maktadır. Bu nedenle etik, hangi somut amaçların
tek tek iyi ve herkes için ulaşılmaya değer amaçlar olduğunu belirlemez, daha çok ölçütleri
belirler ve bu ölçütlere göre öncelikli ve iyi amacın hangisi olduğunun bağlayıcı bir şe-kilde
kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir. Özetle etik ilkeler, iyi olanı değil, bir şeyin iyi
olduğuna nasıl hükmedildiğini ve varıldığını ifade etmek-tedir.
16-Ahlaki sorular daha çok emir ve bildirme kipindeki ifadelerdir. Örneğin; yalan
söylemeyeceğine söz ver, sadık kalacağına söz ver, işini düzenli ve titiz yap, saygılı davran,
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yardım et gibi emir ifadeleri ile yardım etmek bir erdemdir, başarı için çok çalışmak gerekir
gibi bildirme cümleleridir. Etik ise konu olarak daha temel ve genel soruları ele almaktadır.
17- Etik ahlaktan farklı olarak somut eylem talimatları ve kurallar ortaya çıkarmaz, daha
çok iyi davranmak isteyenleri farklı durumlarda önem taşıyan normları sorunlaştırmaya ve özel
bir durumda yapılması gerekenin ne olduğuna karar vermeye çağırır.
18-Etik insanları ahlaklı yapmaz, bir insan yalnızca kendiliğinden, kendi aracılığı ve
kendi iradesiyle iyi ya da kötü insan olabilir.
Etik bir süper ahlak da değildir ve insanlığa bağlayıcı eylem normları içeren bir katalog
sunmamaktadır. Etik bir olaylar koleksiyonu değildir. Elde bir katalog olmadığı için, önceden
belirlenmiş ahlaki normlara bakarak belli bir durumda neyin yapılması gerektiğini bildiren en
yüksek ahlaki merci de değildir. Böylelikle etik, eylemdeki öznelerin yerini tutan, ahlaken
onların üstünde yetkin bir konum alan bir olgu değildir. Sadece eylemde bulunanların bizzat
ahlaki yetkinlik kazanmalarını sağlamak ve onların uygulamalarını yönlendirmekle sınırlı bir
fonksiyon üstlenebilir. Yapması gereken de yalnızca bundan ibaret olmalıdır.

2.1.Etiğin İşlevleri
Ahlâkî davranışların rehberi olan fakat yasalarla düzenlenmeyen etiğin amacı; insanın
iyi temellendirilmiş ahlâkî kararları kendi başına vermek durumunda olduğunu ve başka hiç
kimseye teslim olmaması gerektiğini gösterebilmektir. Temellendirilmiş sonuçlara varmayı
hedefleyen etik, ahlâkîleştirme, ideolojiye dönüştürme veya dünya görüşü ortaya koyma gibi
amaçlara sahip değildir. Etiğin işlevi, sadece bireysel çıkarın kamusal yarar veya genelin
mutluluğuyla nasıl tamamlanacağını göstermekten meydana gelmediği gibi; ahlâk felsefesi
deneyim zenginliğinin ve karakter yetkinliğinin önemini vurgulamak suretiyle, bireye daha
zengin ve nitelikli bir hayata ulaşmanın yollarını da göstermelidir. Etik, iki temel konu ile
ilgilidir: İyi insan olmanın gerektirdiği özellikler, Bireyin davranışlarını belirleyen ve
sınırlayan kurallardır. İnsan hakları, toplumsal adalet, barışçıl işbirliği ile kişisel yetke
arasındaki denge, bireysel davranış ile kollektif refahı uyumlaştırmaya çalışan etiğin işlevleri
şunlardır:
1. Ahlâksal bilinci geliştirmek ve insanları burada neyin söz konusu olduğu konusunda
aydınlatmak,
2. Etik kavramlara anlamlarını vermek, yani onların somut yaşantılar, durumlar ve
olaylar içindeki rolünü göstermek ve konumlandırmak,
3. Kişilerin ve grupların ahlâksal yaşamını bir temele bağlı olarak kurmaktır. Gelecekte
etiğin görevi; teknolojik girişimin uzun erimli etkilerini tahayyül etmektir. Etik henüz
gerçekleşmemiş olanla, yerleşik olarak belirsizliğin alanı ve çatışan senaryoların oyun alanı
olan bir gelecekle ilgilenmek zorunda olması açısından, bugünkü sıradan kriz yönetimi
pratiğinden ayrılmaktadır.
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Uygulamalar
Etik tanımını yaparak, toplum ve işletmeler açısından önemini inceleyerek tartışınız.
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Uygulama Soruları

1-Etik kavramını tanımlayınız.
2-Etik kavramının önemini açıklayarak dünyada ve Türkiye’deki yerini açıklayınız.
3-Etik ve ahlak kavramı birbirinin yerine kullanılabilir mi ?neden?
4- Etiğin işlevleri nelerdir? Bu işlevlerin topluma ve işletmelere ilişkin faydalarını
açıklayınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik, toplumların tarih, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel etkenler olmak üzere,

çeşitli faktörlere bağlı olarak oluşan tarihi, toplumsal ve dinamik bir süreçtir. Etik çerçevesinde
oluşturulan ilke ve kurallar, hukuk kurallarından farklı olarak, yasalarla değil toplumsal
tepkilerle oluşurlar. Aynı şekilde etik değerlerin çiğnenmesine karşı yaptırım, yine, toplum
tarafından geliştirilen tepkilerden oluşmaktadır.

Literatür taramasında “etik” kavramının tanım ve içeriği üzerinde henüz bir fikir birliği
sağlanılamadığı tespit edilmiş olup, “etik” teriminin “töre bilimi” anlamını içeren Yunanca
“ethos-ethikos” sözcüğünden türetildiği belirtilmektedir. Yunan dilinde bu sözcük “ahlâk
sistemi, ilke, insan davranışı, gelenek” anlamlarını ifade etmektedir. Etik: ‘’Ahlaksal olanın
özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve Etik, Ahlak ve Meslek ilkeleri toplumsal
yaşamdaki ahlaksal davranışları ile ilgili sorunları ele alıp inceleyen felsefe dalı.’’
“Etik, ahlak üzerinde düşünebilme etkinliğidir. Ahlak (moral)'ın olgusal ve tarihsel
olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık, etik, bu olguya yönelen felsefe disiplininin adıdır. Bu
nedenle, günlük dilde alışkanlıkla bir 'ahlaksal problem'den söz edildiğinde, bunun aslında,
etik'e ait bir problem, bir 'etik problemi' olarak anlamak gerekir.”
Günümüzde etik kavramı, daha çok iş hayatı içerisindeki davranış biçimlerini irdeleyen,
düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Ahlak kavramı ise, kişilerin sosyal yaşam
içerisindeki ilişkilerini düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Etik ile ahlak kelimeleri,
bazı felsefeciler tarafından farklı anlamlar içeren kavramlar olarak görülmekte, bazı felsefeciler
ise buna karşı çıkmaktadırlar.
Ahlak bir insanın yaradılışı gereği gerçekleştirdiği davranışları anlatmakta ve huy, adet,
alışkanlık anlamına gelmektedir. Etik ise insan davranışlarını ahlakilik kuralları içinde araştıran
ahlak bilimi anlamındadır. Etik, bir eylemi ahlaki açıdan iyi bir eylem yapan niteliksel bir
durumu sormaktadır ve bu bağlamda ahlak, iyi ödev, gereklilik ve müsaade vb. kavramları ele
almaktadır”. Etik, kurallara uymayı getirir. Toplumsal kurumların etik anlayış ve bilinçle
oluşması, o kurumda sağlıklı bir paylaşım ve iletişime olanak verir. Bunun tersi olduğu
takdirde, toplum sağlıksız bir toplum olarak nitelendirilmektedir. Etik davranma ya da
davranmama kişinin özerk kararlarına bağlıdır. Etik insanın sosyalleşme süresince bilince
yerleşmektedir. Ahlak, insanların nasıl davranması gerektiği hakkındaki düsturlardır. Etik
muhakeme ve akıl yürütme süreci, ahlak ise yaşanan bir olgudur. Ahlak yaşanan bir olgu, etik
ise bu olguyu sorgulayan felsefedir. Etiğin işlevi ise, sadece bireysel çıkarın kamusal yarar
veya genelin mutluluğuyla nasıl tamamlanacağını göstermekten meydana gelmediği gibi; ahlâk
felsefesi deneyim zenginliğinin ve karakter yetkinliğinin önemini vurgulamak suretiyle, bireye
daha zengin ve nitelikli bir hayata ulaşmanın yollarını da göstermelidir.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi Etiğin amacına alt amaçlarından biri değildir?
a) İnsan pratiğini ahlaki niteliği bakımından açıklamak,
b) Eleştirel olmayan ahlak tarafından belirlenmiş bir bilinç geliştirmek,
c) Eleştiri için etik argümantasyon biçimi ve temellendirme süreçleri oluşturmak,
d) İnsanı sevmeyi öğretmektir.
2) Toplumda yönetenler ve yönetilenler arasında bir ayrım yapılması ahlâkîdir. ……..
şöyle der: “Öküz, yoksul kişinin kölesidir; yoksul köle de efendisinin...” ……..’ya göre
toplumda her zaman üsttekiler ve güçlüler yönetir, alttakiler veya güçsüzler ise yönetilir.
Yukarıda verilen etik anlayış hangi filozofların etik anlayışını yansıtır?
a) Aristo
b) Sokrates
c) Konfüçyüs
d) Eflatun
3)Hiç erişemeyecekmişsin, ya da yitirecekmişsin gibi çalış” diyen ………, çalışma
ahlâkının önemi üzerinde duran düşünürlerin başında gelir. …………’e göre çalışma,
mutluluğa ve refaha ulaşmanın yoludur.
Yukarıda verilen etik anlayış hangi filozofların etik anlayışını yansıtır?
a) Aristo
b) Sokrates
c) Konfüçyüs
d) Eflatun
4)“Amaca ulaşmak için her araç meşrudur.”
Yukarıda verilen etik anlayış hangi filozofların etik anlayışını yansıtır?
a)Bernard de Mandeville
b) St. Augustinus
c) Machiavelli
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d) Kant
5) Her yerde ve zamanda neyi yapmamız gerektiğini değil, neyi istememiz gerektiğini
savunan ahlâk öğretisi. “Sana yapılmasını istemediğini, sen de başkasına yapma”
Yukarıda verilen etik anlayış hangi filozofların etik anlayışını yansıtır?
a)Bernard de Mandeville
b) St. Augustinus
c) Machiavelli
d) Kant
6)Etik ahlak üretmez ama ahlak üzerine konuşur. Etik ahlaksal olanla ilintili bütün
sorunları çok genel, ilkesel ve soyut düzlemde tartışır. Etik iyi olana değil, bir şeyin iyi olduğu
hükmüne nasıl varıldığını söyler
a) Doğru

b) Yanlış

7)…………insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup
kötü davranışlardan uzak olmasını ifade etmektedir.
a) etik
b) ahlak
c) toplum
d) vicdan
8)…………doğru ve yanlışın, iyi ve kötünün, erdem ve erdemsizliğin sistematik olarak
incelendiği bir disiplindir
a) etik
b) ahlak
c) toplum
d) vicdan
9) Hangisi etiğin işlevlerinden biri değildir?
a) Ahlâksal bilinci geliştirmek
b) Etik kavramlara anlamlarını vermek
c) Kişilerin ve grupların ahlâksal yaşamını bir temele bağlı olarak kurmak.
d) Gelenekleri uygulamak
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10)Ahlak, iyi ve doğru kavramlarının ne olduğunu araştırmaktadır. Etik ise kişinin
sonradan edindiği tutum ve davranışlar için kullanılırken, aynı zamanda toplumun benimsediği
değer sistemlerinin de adı olarak kullanıl-maktadır.
a) Doğru

b) Yanlış

Cevaplar
1)B, 2)A, 3)C, 4)C, 5)D, 6)A 7)B 8)A, 9)D, 10)B
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2. ETİĞİN İLİŞKİLİ OLDUĞU KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.EtiK Kavramının İlişkili Olduğu Kavramlar
2.1.1.Etik ve Ahlakın Yaşamdaki Yeri
2.1.2.Örf, Adet, Gelenek, Görenek ve Töre
2.1.3.Etik ve Hukuk
2.1.4. Etik ve Kültür
2.1.5.Toplum ve Birey
2.1.6.Değerler
2.1.7.Özgürlük
2.1.8.Özerklik
2.1.9.Davranış
2.1.10.İyi-Kötü, Doğru-Yanlış
2.1.11. Vicdan
2.1.12.Etik İkilem
2.1.13. Etik ve Din
2.1.14. Etik ve Kurallara Uyum
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Etik Kavramının İlişkili Olduğu Kavramları tartışınız.
2- Etik ve ahlakın toplum içerisindeki öneminin nedenlerinelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Etik
ve
Yaşamdaki Yeri

Ahlakın

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Toplumsal yaşam içinde etik Topum içinde etik ve ahlak
ve ahlak kavramlarının kavramlarının algılanışını
önemi
ve
uygulamalarını
değerlendirmek

Örf, Adet, Gelenek,
Görenek ve Töre- Etik ve
Hukuk - Etik ve KültürToplum
ve
BireyDeğerler- Özgürlük

Örf, Adet, Gelenek, Görenek ve
Töre- Etik ve Hukuk - Etik ve
Kültür- Toplum ve BireyDeğerler- Özgürlük kavramlarının
etikle ilişkisini kavramak

Örf, Adet, Gelenek, Görenek ve
Töre- Etik ve Hukuk - Etik ve
Kültür- Toplum ve BireyDeğerler- Özgürlük kavramlarını
açıklayarak
etikle
ilişkisini
kurmak

Özerklik-Davranış-İyiKötü, Doğru-Yanlış

Özerklik-Davranış-İyi-Kötü,
Doğru-Yanlış kavramlarının etikle
ilişkisini kavramak

Etik İkilem Etik ve DinVicdan- Etik ve Kurallara
Uyum

Etik İkilem Etik ve Din- VicdanEtik
ve
Kurallara
Uyum
kavramlarının etikle ilişkisini
kavramak

Özerklik-Davranış-İyi-Kötü,
Doğru-Yanlış
kavramlarını
açıklayarak
etikle
ilişkisini
kurmak
Etik İkilem Etik ve Din- VicdanEtik
ve
Kurallara
Uyum
kavramlarını açıklayarak etikle
ilişkisini kurmak
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Anahtar Kavramlar

 Etik kavramına ilişkin kavramlar
 Etik ve Ahlak kavramı
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Giriş
Etiğin önemini vurgulamak isteyen filozoflar hep yaşamda karşılaşılan sorunlara felsefi
açıdan bakarak değerlendirmeler yapmışlardır. Oysa, toplumsal yaşamda etik soru ve sorunlar,
kapsayıcı olarak, eylem diye adlandırılan, insanın bilinçli ve amaçlı olarak ortaya koyduğu tüm
düşünsel-edimsel yapıp-etme ve karar süreçlerinde her gün yüz yüze geldiği, kimsenin
kaçınamayacağı, dışında kalamayacağı toplumsal boyutlu sorunlardır. Etik sorun ve sorular,
yalnız filozofların değil, hepimizin her gün karşılaştığı, yüz yüze geldiği sorun ve sorulardır.
Çünkü yaşamak eylemde bulunmayı, eylemde bulunmak da karar vermeyi, değerlendirme
yapmayı gerektirmektedir. Eylemenin, karar vermenin de sonuçta bir karar olduğu, hiç bir şey
yapmamaya karar veren kişinin de bir şeye karar verdiği ve eylemsizliği (bir tutum) seçtiği
düşünülürse, değerlendirme ve doğru eylemle ilgili sorunların hepimizin sorunu olduğu
görülür. Etik, insan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel,
teknolojik vb. tüm alanlarda insanın tutum, davranış, eylem ve kararlarında belirleyici olan, hiç
kimsenin dışında kalamayacağı, kaçınamayacağı ilke ve değerler bütünü olarak yaşamın içinde
yer almaktadır. Bir kişi okuma yazma ya da hesap yapma bilmeden, tarihten bir nebze
anlamadan, hele coğrafyadan habersiz. bir yasam sürebilir. Bu meselelerin hepsinden ve daha
pek çok meseleden kaçabilir ama kimse, bu sözcüğün anlamını bilmese bile hayatını etiksiz
sürdüremez. Bu nedenle etiğin ilişkili olduğu kavramların bilinmesi ve anlaşılması
gerekmektedir. Bu bölümde etiğin ilişkili olduğu kavramlar verilecektir.

2.1. EtiK Kavramının İlişkili Olduğu Kavramlar
2.1.1.Etik ve Ahlakın Yaşamdaki Yeri
. Bilinçli ya da bilinçsiz, hepimiz her gün ahlaki kararlar alırız. Etiğin toplumsal
yaşamdaki yeri ve önemi, insanların tarihi süreçte, toplumsal olarak yarattıkları, benimseyip
paylaştıkları kendi iradeleriyle birlikte yaşama kararlılığına dayanmaktadır. Bu iradenin
yaşama yansıması kesintilere uğrasa bile, yine birlikte yaşamanın temelini oluşturmaktadır.
Ahlak, bir arada yaşamayı başarmaya çalışan insanların yalnızca siyasal, hukuksal, toplum
bilimsel, ruhbilimsel bakışlarla sorunlarını çözemeyeceklerini bir gün anladıklarında, üzerinde
daha önemle düşünecekleri bir alan olacaktır. Bu temel niteliğinden dolayı etiğe toplumsal
yaşamda hukuktan da öte bir değer verilmekte ve hukuk “minimum etik” olarak
tanımlanmaktadır. Antik çağdan bu yana, son derece zengin bir düşün evreni yaratılmıştır.
Üretim toplumsal bir süreçtir. Üretim, insanın bir araç olarak kullandığı elinin, yinelenen
pratikle, ustalaşmasından, dilin yaratılmasına ve toplum halinde yaşamaya başlamasından bu
günkü düzeye erişmesine kadar bütün gelişme sürecinin temelini oluşturmaktadır. Üretim
sürecinde, insanlar aralarında zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan, üretim ilişkileri
kurmaktadırlar. Üretim alanında ve üretim ilişkileriyle yaratılan maddi varlıklar yanında
düşünceler, töreler, inançlar vb. ilkeler ve değerler ortaya çıkmaktadır. Bu ilişkiler
çerçevesinde, üretimden pay alma temelinde geliştirilen ideolojiler toplumun ekonomik
yapısını ve buna bağlı olarak da toplumların kurumsal yapısını oluşmaktadır. Basitçe dile
getirmeye çalıştığımız bu süreç çok yoğun ve karmaşık insan ilişkileri temelinde ve yine bu
ilişkilere dayalı oluşan ilkeler çerçevesinde gelişmektedir. Bu nedenle, ilkeler, değerler bütünü
olarak insan ilişkilerini yönlendiren etik, insanın tutum, davranış ve karar süreçlerinin
belirleyicisi olarak, üretim alanında, üretim eylem ve ilişkilerinin de temelinde yer almaktadır.
Etik, insanlık tarihi boyunca, ortaya çıkan dönemlerin üretim biçimi, tinsel, kültürel değeri ve
vb etkenlere göre, değişim ve dönüşüm gösteren bir süreç olarak gelişmiş ve gelişmeye devam
etmektedir.
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2.1.2.Örf, Adet, Gelenek, Görenek ve Töre
Ahlakın içeriğini büyük ölçüde örf ve adetler oluşturmaktadır. Örf ve adetleri gelenek
ve göreneklerle eş anlamlı tutarak, hepsini birden töre başlığı altında ele almak mümkündür.
Nitekim ahlak, günümüzde törebilim olarak isimlendirilmektedir. Töreler, hukuk normlarının
yani yasaların aksine, genellikle meşru, yetkili ve kurumsallaşmış bir otorite tarafından
yaratılmaz; kendiliklerinden ve aşama aşama oluşarak toplum yaşamında güç kazanır, sonra da
toplumsal baskının sağladığı erkle yaptırım gücüne kavuşurlar. Örf ve adetler, toplum içinde
yörelere, toplumsal grup ve sınıflara göre önemli farklıklar gösterebilmektedirler. Aile
bağlarının, yerel geleneklerin güçlü olarak yaşadığı toplumlarda töreler temel ahlak kuralları
gibi algılanmakta, resmi kurumlar tarafından da belirli ölçülerde hoşgörüyle karşılanmaktadır.
Örneğin “töre” adına işlenen cinayetlere ceza indirimi bile uygulanmaktadır. Töreler zamana,
toplumsal gelişme ve dönüşümlere göre değişebilmektedir. Töre, etik ya da aynı anlamda ahlak
olarak adlandırılan kavramların temel özelliği otoriteye bağlı olmadan toplumsal süreçlerde
oluşmasıdır.

2.1.3.Etik ve Hukuk
Hukuk da etik gibi toplumsal yaşamı mümkün kılan kurallar dizisidir. Bu kurallar devlet
tarafından yasalarda yazılı olarak somutlaştırılır ve maddi yaptırıma bağlanır. Yani, yasaya
aykırı davranmak “suç” olur ve suç işleyen devlet tarafından “cezalandırılır”. Ancak hemen
belirtmek gerekir ki, hukuk kuralları ile etik arasında büyük ölçüde örtüşme vardır, çünkü etik
ilkelerin çoğu zaman içinde hukuk normları haline gelmiştir. Örneğin, iş güvenliği, tüketici
hakları, çevre konusu ABD’de 1950–1960’larda gündeme gelmiş, bunlara ilişkin yasal
düzenlemeler 1960–1970’lerde yapılmıştır. Ayrıca günümüzde artan bir biçimde etik ilke ve
kurallar özellikle kurum ve kuruluşlarda yazılı hale getirilmiş maddi yaptırımlara bağlanmıştır.
Örneğin, iltimas ve ayrımcılığa karşı büyük kuruluşların, işletmelerin tümünde yazılı etik
kurallar geliştirilmiş ve müeyyideler uygulanmıştır. Yani, etik kurallar da bir bakıma
resmileşmiştir. Yasalar ve etik kurallar arasındaki uyum önemlidir çünkü bu uyum toplumsal
düzeni pekiştirir, uyumsuzluk ise karışıklığa yol açar. Diğer taraftan bazı etik kuralları aynı
ahlak kuralları gibi yazılı olmayıp, aykırı davranmak toplum ve çevre tarafından “ayıplanır”,
yaptırımı ise, kınamadan dışlamaya varan, “sosyal cezaları” içerir. Öte yandan, etik - hukuk
ilişkisi zaman zaman çelişkili olabilir. Kanuni olan ama etik dışı nitelenecek davranışlar
olabilir. Örneğin, bir siyasetçinin oy almak için tutamayacağı sözler vermesi etik değildir, ancak
yasa dışı bir durumu da teşkil etmez. İş dünyasında da kimi çıkar çatışmaları yasa dışı
olmayabilir, ancak etik görülmez. Örnek olarak geciken bir teslimat durumunda müşterinin
bilgilendirilmemesi ya da yöneticinin işyerinde arkadaşlarına ayrıcalıklı davranması
verilebilinir. Yasal düzenlemeler genellikle olumsuz durumları belirtir, yani suçu tanımlar ve
cezasını öngörür. Etik kodlar ise olumsuz yanında olumlu durumlara ve davranışlara da yer
verir. Gerek hukuk gerekse etik “adalet” kaynaklı ve odaklı olmakla birlikte, etiğin kapsamının
daha geniş olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, etik yasaların bittiği noktalarda da devreye girer.
Sonuç olarak, etik kurallar ile yasa hükümleri arasındaki uyumsuzluk ne kadar az ise, etik ve
hukuk arasındaki çelişki o kadar asgaride kalacak, bu durum toplumsal yaşam ve iş yaşamını
daha düzenli hale getirecektir.

2.1.4. Etik ve Kültür
Karmaşık yapıya ve geniş içeriğe sahip olan kültür bir toplumun kuşaktan kuşağa
aktarılan değerler bütünüdür. Kişinin kimliği ve ilişkilerini yönlendiren toplumsal değer
yargıları, içinde doğup büyüdüğü kültür ortamında oluşmaktadır. Kültür: “Tarihsel toplumsal
gelişme sürecinde yaratılan bütün özdeksel (maddi) ve tinsel (ruhi) değerler ile bunları
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yaratmada, kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal
çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü”dür. Toplumla kültür arasındaki bağ
şöyle tanımlanmaktadır: “Hiçbir kültür toplumlar olmadan varolamaz. Ne ki, aynı biçimde,
hiçbir toplumda kültür olmadan varolamaz. Kültür olmadan, genellikle anladığımız anlamda
‘insan’ bile olamazdık. Kendimizi dile getirecek bir dilimiz, bir kendilik bilinci duygumuz
olmazdı ve düşünme ya da akıl yürütme yeteneğimizde son derece kısıtlı olurdu”. Kültür yaşam
biçiminin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Yaşam biçimine ya da toplumsal sisteme bağlı
olarak toplumun değer yargıları, düşünce biçimi, kültürü de değişmektedir. Tarihi, toplumsal
bir süreç olarak gelişen etik değerler, doğrudan, kültürel gelişimin de bir ürünü olmaktadır.

2.1.5.Toplum ve Birey
Toplum ve birey, üzerlerine çok vurgu yapılan, temel kavramlardır. Buna karşın toplumbirey ilişkisi ve bütünselliği üzerinde, gereği kadar durulduğu söylenemez. “Gündelik yaşamda
toplum terimi gerçek anlamı ve gücünden soyutlanmış olarak, bizim dışımızda duran, bize
rağmen bizden bağımsız var olan insanlar topluluğu gibi görülmektedir. Toplumda yerleşik
duruma gelen bu yargı olaylara toplumsal yaklaşım yerine bireysel ya da grup çıkarları
açısından yaklaşmayı ön plana çıkarmaktadır. Oysa insan ancak toplumsal ilişkileriyle var
olmakta, insan varlığının maddi-manevi gelişimi de ancak bu ilişkiler içinde
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle insanı toplumdan, toplumu da insandan soyutlamadan bir
bütünsellik içinde ele almak kaçınılmaz bir zorunluluktur”. Sokrates, 2500 yıl önce “insan
içinde yer aldığı toplumdan soyutlanamaz insanlar ve toplumlar da evrenden soyutlanamaz.
Evren dünyanın düzen verilmiş bütünlüğüdür.” görüşüyle birey-toplum-doğa bütünselliğini
vurgulamaktadır. Toplum sadece bireyler yığını değildir, bu bireylerin birbirleri karşısındaki
yerini gösteren ilişkilerin toplamıdır. Toplum insanı insan olarak ortaya koyduğu gibi, kendisi
de onun tarafından ortaya konur. Bireyin (bir kişinin) özgür olarak gelişmesi, toplumun
(herkesin) özgür olarak gelişmesinin koşulu olduğu gibi, toplumun özgür olarak gelişmesi de
bireyin özgür olarak gelişmesinin koşuludur. Toplum, insanların gelişi güzel bir araya geldiği,
birbirinden bağımsız gruplar halinde yaşadığı bir oluşum değildir. Aksine toplum kendini
oluşturan parçaların düzenli işleyen bir bileşimidir. Bir başka düşünür birey toplum ilişkisini
şöyle tanımlamaktadır: “Bireyleri kendileri yapan şey, ait oldukları toplumsal bütündür.
Dolayısıyla da, bireyin anlaşılmasının tek yolu, toplumsal bir bağlamda ele alınmasıdır; yoksa
tersi değil. Buna göre, yeterli herhangi bir sosyal bilim teorisinin temeli, bireyler değil,
toplumsal bütünler olmalıdır”. Toplumsal yaşamda insanların toplumsallaşmaları, bu karmaşık
yoğun ilişkiler içinde etkileşimleşerek gelişmektedirler. Toplumda yer alan bütün sınıf ve
katmanlar, her türlü statü sahibi insanlar, ayrımsız bu bütünün bir parçalarıdır. Bu toplumsal
hareketlilik içinde insanlar yalnız bir kimlikleriyle ya da öne çıkan kimliklerine dayalı
sorumluluklarıyla değil sahip oldukları tüm kimlikleriyle etkileşim içinde bulunmaktadırlar.
Toplumsal eylem alanında insan tüm kimlikleriyle bütünsel bir varlığa sahiptir, bu bütünselliğin
korunması gerekmektedir. Bu amaçla da insanı tek kimliğe indirgeyerek tanımlamadan
kaçınmak gerekmektedir. Bunun yanında, hiçbir sınıf ve katman, olumlu ya da olumsuz,
gelişmelerden tek başına sorumlu olmamaktadır. Toplumun gelişmesi de, yozlaşıp dağılması
da bu bütünün sorumluluğu ya da ortak eyleminin sonucuna bağlıdır.

2.1.6.Değerler
Etikle ilgili kavramların başında, tutum ve davranışlarımıza yön veren, değerler kavramı
gelmektedir. Değerler sadece tutum ve davranışlarımıza yön vermekle kalmayıp toplumsal
ilerlemenin, bilim ve teknolojide gelişmenin de temelinde yer almaktadır. Değer denilince ilk
akla gelebilecek özellik, bireylere ve topluma yön veren, davranışlarını belirleyen ilkeler,
tercihlerdir. Bu ilkeler geniş anlamda tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik etkenler başta olmak
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üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak oluşurlar. Her toplum ve birey, sahip olduğu değerler
çerçevesinde davranışlarına yön verir, tercihlerini onlara göre belirler. Hatta değerler, her türlü
olayı anlamlandırmamızda belirleyici etken durumundadırlar. Teknolojik gelişmenin ön şartı
niteliğinde olan değerlerin, hedeflerin belirlenmesinde, ekonomiden de önde gelmektedir.
Değerler, bireylerin düşünce, tutum, davranış ve yapıtlarında birer ölçüt olarak ortaya çıkarlar
ve toplumsal bütünselliğin ayrılmaz bir öğesini oluştururlar. Bir toplumun yaşamında her şey
değerlere göreli olarak algılanır ve diğerleriyle karşılaştırılır. Bireyin sanat, estetik vb konularda
beğeni ve tercihleri ahlak alanı dışında kalmaktadır. Dönemsel olarak toplumsal yaşamda bazı
değerler ‘yükselen değerler’ olarak öne çıkmakta, bunlar tartışılmayacak doğrular olarak kabul
edilip, toplumu ve bireyleri derinden etkilemektedir.

2.1.7.Özgürlük
Özgürlük insanlığın en çok değer yüklediği, uğruna ölümü bile göze aldığı bir
kavramdır. Özgürlük, basit bir anlatımla, insanın başkasının vesayet ve baskısında kalmadan
kendi iradesiyle karar verme olanağına sahip olmasıdır. Özgürlük bireysel bir ayrıcalık değil,
toplumsal yaşam biçimidir. Bir insanın özgürlük düşüncesi, doğup büyüdüğü toplumsallaştığı
ortamın özgürlük anlayışıyla sınırlanmaktadır. Burada söz konusu olan soyut, ütopik anlamda
bir özgürlük tanımı değildir. Dile getirilmek istenen özgürlük anlayışı insanın kendini
geliştirme süreçleri ve karar aşamalarında, kendini baskı altında hissetmemesi, eylem
aşamalarında iradesi üzerinde bir denetim mekanizmasının bulunmamasıdır.

2.1.8.Özerklik
İnsanın tutum ve davranışlarıyla değerlere geçerlik kazandırma çabası bir yandan
sistemin özgürlük anlayışı ile sınırlanırken, öbür yandan kişilik yapısıyla da ilgili sorundur.
Burada ortamın niteliği özgürlük sorunuysa bireyin tutumu da özerklik sorunu olmaktadır. Kişi
özerkliğinin tanınmaması onun kişiliğinin baskı altında tutulduğunun göstergesi olmaktadır.
Yani, Özgürlüğün kısıtlandığı ortamlarda insan davranışlarını konulacak kurallarla
yönlendirme çabası, özgürlüğün olmadığı ortamlarda özerk bir kişiliğin oluşmasının mümkün
olamaması nedeniyle başarılı olamaz. Özerklik, akıl yürütme, düşünce becerisi ve yetisi, kendi
yaşamını biçimlendirme gibi kişilik özellikleridir. Açıkça görülmektedir ki, özerklik, meslek
etiği ve mesleki davranış ilkelerinin de ötesinde sorumluluklar üstlenen insanın hem sahip
olması gereken kişilik niteliği, hem de kişiliğine tanınması gereken bir haktır. Özerklik
bireylerin kişilik yapısı yanında iş hayatında da geçerlidir. Ayrıca bunlar kadar önemli olarak
kurumlar için de geliştirilmesi gereken bir statüdür.

2.1.9.Davranış
İnsanın bir hedefe yönelik, düşünme, değerlendirme, karar verme, ilkesel
temellendirme gibi süreçlere bağlı olarak eyleme katılma ya da eylemi gerçekleştirme girişimi,
bir eylem türüdür. İnsan davranışları belirli kurallarla sınırlanamayacak düzeyde çeşitliliğe
sahiptir. Tutum, bir kimsenin eylem karşısında takındığı tavırdır. İnsanın tutumunun
belirlemesinde inançları, düşünceleri, dünyayı algılama ve değerlendirme anlayışı, olay ve
olgulara bakış açısı ve bu temeller üzerine yaptığı (doğru ya da yanlış) değerlendirmeleri etkili
olmaktadır. Davranış ve tutum, yapma yapmama sorunu olan eylem içinde birlikte
değerlendirilecek olursa, davranış yapmanın, tutum ise yapmamanın adı olmaktadır.
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2.1.10.İyi-Kötü, Doğru-Yanlış
Etik, genelde neyin iyi, neyin kötü, doğrunun yanlışın ne olduğu sorunlarına yanıt arama
şeklinde algılanmakta, ahlak sahibi bir insanın iyiden, doğrudan yana tavır alması, doğru
davranışlarda bulunması savunulmaktadır. İyi-kötü, doğru-yanlış ölçütleri belirlenmiş,
tanımları yapılmış değerler değil, düşünülene, beklenene uyan veya uymayan değer yargılarıdır.
Bu nedenle de ancak içinde yer aldıkları eylemin niteliğiyle, amacıyla ve ahlaki yönüyle birlikte
değerlendirilebilecek tutum ya da davranış türleridir. Bunun dışında kişi ve grup çıkarlarına
göre değişen soyut kavramlardır. Ahlaki değerler bireysel değil, toplumsaldır. Kötü koşullar,
genelde, toplumsal yapı etkilenmeden ortadan kaldırılamamaktadır. Ahlaki değişim veya
dönüşümler bireyin irade sınırlarının dışında kalmaktadır. İyi-kötü, doğru-yanlış gibi değer
yüklü kavramlar tek başlarına bir anlam ifade etmemekte, bunların ahlaki bir niteliğe bağlı
oldukları eylem içinde ortaya çıkmaktadır.

2.1.11.Vicdan
Etik ve ahlak alanında en çok vurgu yapılan kavramdır. İnsanın olay ve olgular
karşısında sergilediği tutum ve davranışları, etik ve ahlak anlayışı genellikle bir vicdan işi
olarak görülmektedir. Kişinin vicdanına göre hareket etmesi, vicdan sahibi olunması, vicdanın
sesine kulak verilmesi vb beklentiler ve bu doğrultuda yapılan çağrılar vicdana verilen değeri
göstermektedir. Ne var ki vicdan insanın doğuştan sahip olduğu bir değerlendirme yetisi
değildir. İnsanın vicdanı yaşam ortamında pek çok nedene bağlı olarak şekillenir, gelişebildiği
gibi köreltilebilir de. Vicdan (bulunç), insanın görgü ve bilgileriyle kendini yargılama yetisidir.
İnsanda doğuştan var olmayan, insanın yaşadığı toplumsal koşullarda oluşan görgü ve bilgisinin
sonucudur, bir bilinç olgusudur. Vicdan törel bilinç’ olarak da Türkçeleştirilmektedir. Ahlaksal
bilinç, iyi ve kötü üzerine bilinç - İnsanın ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden
yargılama yapma gücü olarak da tanımlanmaktadır. İnsanın kendi davranışlarının ahlakça
değerli olup olmadığı üzerine özel bilinç. Bu bilinç yapmayı ya da yapmamayı öğütleyerek,
uyararak, suçlayarak, yargılayarak, onaylayarak, ve kınayarak kendine özgü bir biçimde yaşam
ve eylemlerimize eşlik ediyor gibidir. Kişinin benimsemeyi istediği, doğallıklarına inandığı
genel değer yargılarından, bunların temelindeki kural ve ilkelerden kendini sorumlu duyması
olarak açıklamakta ve “Kişinin kendi eylemlerine değer biçmesini izleyen yaşantı ise, ‘vicdan’
denen bilinç olgusuyla karşılaştığımız “yer”dir. ‘Vicdan’ sorunu, sorumluluk sorunuyla
ilgilidir; ne var ki buradaki sorumluluk, olan bir sorumluluk değil, duyulan belirli bir
sorumluluktur: bir grup üyesi olarak kişinin, benimsemiş olması gerektiğini düşündüğü,
doğallıklarına inandığı belirli değer yargılarından ve bunların temelindeki kural ve ilkelerden
kendini sorumlu tutması. demektedir. Sorumlu olmak her zaman kendini sorumlu tutmayı
beraberinde getirmediği gibi, kendini sorumlu tutmanın sorumlu olmayı da
gerektirmeyebileceğini ifade edilmektedir. Kişinin vicdanının kendini gerçekliklerinden
sorumlu duyduğu ilkelerin, kuralların niteliğine bağlı olacağı, dolayısıyla bunun etik ilişkiler
açısından rastlantısal olabileceği söylenebilir.

2.1.12.Etik İkilem
Meslek etiği kategorilerinde “etik ikilem” deyimi önemli bir kavram olarak öne
çıkarılmaktadır. Mesleki etik kuralları ya da davranış ilkelerinin, karşılaşılacak etik ikilemlerde
yol gösterici, esinleyici değer yargıları olarak meslek sahibine yardımcı olacağı
varsayılmaktadır. Ancak, ikilemlerin olmadığı yerde ahlaki bir durum söz konusu
olmamaktadır. Etik karar verme sorumluluğu, seçenekli durumlarla karşılaşıldığı zaman ortaya
çıkmaktadır. Bu gerçek “seçim olmadığı yerde, ahlaki yargı yapılamaz ve seçim varsa bundan
kaçınılamaz” şeklinde ifade edilmektedir. Buna karşın mesleki davranış ilkelerinin, meslek
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mensuplarının karşılaştıkları, etik ikilemlerin çözümünde yol gösterici bir araç olabileceği öne
sürülmektedir. İkilem genel olarak kıskaç, kıstırma veya açmaz anlamını taşımaktadır. İkilem,
her iki durumda da doğru hareket edemeyeceğim iki olanak karşısında bulunup, bunlardan
birini yapmaya, istemediğim halde, beni zorlayan durumdur. İş yaşamında, “karlılık mı,
güvenlik mi”? sorunları etik ikilem olarak tanımlanmaktadır. Faydacı etik anlayışına has bu tür
sorunlar aslında temel sorun olmayıp, amaç-araç, veya özne-nesne konumlarını belirlemede
yaşanan ikirciliktir. Yaşamda karşılaşılan etik sorunların çözümü hazır ahlak reçeteleri, ya da
şablon önerilerle değil, ancak, kişinin sahip olduğu veya ulaşacağı bilgi, kültür vb. değerler
aracılığıyla mümkün olacaktır.

2.1.13. Etik ve Din
Etik ve din, toplum yaşamını düzenleyici ve bireylerin davranışlarını yönlendirici
kuralları öngörür. Nitekim bunun sonucunda, dinler pek çok etik ilkeyi içerdiği gibi, etik de
dinlerden bazı ilkeler almıştır. Ancak din, etiğin esas çıkış noktası değildir. Etik, dinlerden
bağımsız olarak var olmuştur. Din, insan ve doğaüstü güçler arasındaki ilişkileri temel alır;
inanç temelli bir değerler ve davranış sistemi buyurur. Etik ise ussallığı temel alarak dünyevi
ilişkileri düzenler. Dinlerin iktisadi davranışları ve işletmecilik uygulamalarını büyük çapta
etkilediği bir gerçektir. Semavi dinler açısından bakıldığında, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam
dinleri kendilerine özgü bir iş etiği geliştirmişlerdir. Hatta Hristiyanlık içindeki Katolik ve
Protestan mezhepleri iş etiğine farklı yaklaşımlar getirmiştir. Katoliklik, geleneksel feodal
üretim ilişkilerini özünde onaylayan ve destekleyen bir yaklaşımı benimsemişken;
Protestanlığın Kalvinist yorumu çalışmayı, ticareti, tasarrufu ve yatırımı destekleyen bir etik
yaklaşımı vurgulamıştır. Bu tutuma literatürde Weber’den mülhem “Protestan Çalışma Etiği ”
adı verilmiştir. Öte yandan, Konfüçyüsçülük ve Budizm de Uzakdoğu toplumlarının iş etiğinde
belirleyici olmuştur. Örneğin, Japonya ve Çin’de yaygın bir uygulama olarak karşımıza çıkan
yaşam boyu istihdam olgusunda bu dini inançların etkilerini görmek mümkündür. Benzer
şekilde, insan - doğa bütünlüğü ve uyumu inancı, çevre sorunlarına karşı mücadele etmede
felsefi bir taban oluşturmaktadır. Sonuç olarak, dine dayalı ahlak anlayışı insanlık tarihinde
önemli bir yer tutmuştur. Ancak, etiğin yegane kaynağı dinler değildir. Bunun ötesinde, etik
farklı din ve kültürden toplumların bir arada yaşamalarına imkan verecek ortak değerler ve
ilkeler içermektedir.

2.1.14. Etik ve Kurallara Uyum
Etik kurallara uyma konusu Amerikalı psikolog Lawrence Kohlberg’in (1973) ahlaki
gelişim aşamaları çerçevesinde incelenecektir. Kohlberg bireyin ahlaki gelişimini üç aşamalı
görmektedir. Birinci aşamada, etik kurallara uyma özünde ceza görmemek, cezadan kaçınmak
içindir. Bir bakıma, çocukların (hatta bazı yetişkinlerin) doğru - yanlışı tam anlamadan ama
muhtemel cezadan kaçınmak için kurallara uymaları buna örnektir. İkinci aşamada ise,
kurallara uyma özünde ödül almaya yönelik kişisel çıkar kaynaklıdır. Çocukların
ebeveynlerinin övgüsünü kazanmak için istenilen davranışları göstermeleri bunun tipik
örneğidir. Ayrıca bireylerin arkadaşlarının, sosyal gruplarının ve iş çevresinin takdirini
kazanmak için etik kurallara uyması da ödül elde etmeye yönelik davranış türüdür. Diğer bir
deyişle, her iki davranışın kaynağında bir karşılık beklenmekte, öz çıkara yönelik ödül edinme
güdüsü yatmaktadır. Üçüncü aşama ise çok farklı olup, birey kuralın doğruluğuna yani ilkeye
inandığı için kurala uygun davranmaktadır. Örnek olarak, kişinin kırmızı ışıkta ceza almamak
için değil, trafiğin akışını bozmamak için durması ya da yasa dışı olduğu için değil yanlış
olduğuna inandığı için rüşvet vermemesi gösterilebilir. Bu aşamada etik ilke benimsenmiştir ve
özümsenmiştir. Bu ilkeleri - kuralları başkalarının empoze etmesine gerek yoktur. Çünkü kişi
etik davranışı, etik ilkelere inandığı için göstermektedir. Kohlberg’e göre kişilerin çoğunun
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gelişimi ikinci aşamada, çok daha az bir bölümünün de üçüncü aşamadadır. Kohlberg’in
modelinden hareket edilirse, bireylerinin çoğunluğu üçüncü aşamada olan topluluklar etik
kurallara uyum konusunda en sağlıklı olanlarıdır. Bireylerin üçüncü aşamaya ulaşmaları ise
toplumsal etik düzeyi ile yakından ilintilidir. Zamanla bireysel etik ile toplumsal ve örgütsel
etik etkileşimi birbirine yaklaşmakta ve birbirlerini desteklemektedir. Bu süreçte, aile, yakın
çevre, eğitim kurumları, çalışma yaşamındaki kuruluşlar, medya gibi toplumsal ve iktisadi
yapılar ve bunların içerdiği ilkeler, kurallar ve kültürel örgü birbirini desteklemeli ve evrensel
etik özellikleri egemen olmalıdır.
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Uygulamalar
Etik kavramıyla diğer kavramlar arasındaki ilişkiyi tartışınız.
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Uygulama Soruları

1-etik kavramının toplumsal yaşamdaki yerini açıklayınız.
2-Etik kavramıyla ilişkili diğer kavramlar nelerdir? açıklayınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik, insan ilişkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel, teknolojik vb.
tüm alanlarda insanın tutum, davranış, eylem ve kararlarında belirleyici olan, hiç kimsenin
dışında kalamayacağı, kaçınamayacağı ilke ve değerler bütünü olarak yaşamın içinde yer
almaktadır. Hukuk etik gibi toplumsal yaşamı mümkün kılan kurallar dizisidir. Bu kurallar
devlet tarafından yasalarda yazılı olarak somutlaştırılır ve maddi yaptırıma bağlanır. Yani,
yasaya aykırı davranmak “suç” olur ve suç işleyen devlet tarafından “cezalandırılır”. Ancak
hemen belirtmek gerekir ki, hukuk kuralları ile etik arasında büyük ölçüde örtüşme vardır,
çünkü etik ilkelerin çoğu zaman içinde hukuk normları haline gelmiştir. Ahlakın içeriğini büyük
ölçüde örf ve adetler oluşturmaktadır. Örf ve adetleri gelenek ve göreneklerle eş anlamlı tutarak,
hepsini birden töre başlığı altında ele almak mümkündür. Nitekim ahlak, günümüzde törebilim
olarak isimlendirilmektedir. Töreler, hukuk normlarının yani yasaların aksine, genellikle meşru,
yetkili ve kurumsallaşmış bir otorite tarafından yaratılmaz; kendiliklerinden ve aşama aşama
oluşarak toplum yaşamında güç kazanır, sonra da toplumsal baskının sağladığı erkle yaptırım
gücüne kavuşurlar. Kültür yaşam biçiminin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Yaşam
biçimine ya da toplumsal sisteme bağlı olarak toplumun değer yargıları, düşünce biçimi, kültürü
de değişmektedir. Tarihi, toplumsal bir süreç olarak gelişen etik değerler, doğrudan, kültürel
gelişimin de bir ürünü olmaktadır. Bireyleri kendileri yapan şey, ait oldukları toplumsal
bütündür. Dolayısıyla da, bireyin anlaşılmasının tek yolu, toplumsal bir bağlamda ele
alınmasıdır; yoksa tersi değil. Buna göre, yeterli herhangi bir sosyal bilim teorisinin temeli,
bireyler değil, toplumsal bütünler olmalıdır. Etikle ilgili kavramların başında, tutum ve
davranışlarımıza yön veren, değerler kavramı gelmektedir. Değerler sadece tutum ve
davranışlarımıza yön vermekle kalmayıp toplumsal ilerlemenin, bilim ve teknolojide
gelişmenin de temelinde yer almaktadır. Değer denilince ilk akla gelebilecek özellik, bireylere
ve topluma yön veren, davranışlarını belirleyen ilkeler, tercihlerdir. Bu ilkeler geniş anlamda
tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik etkenler başta olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak
oluşurlar. Özgürlük bireysel bir ayrıcalık değil, toplumsal yaşam biçimidir. Bir insanın
özgürlük düşüncesi, doğup büyüdüğü toplumsallaştığı ortamın özgürlük anlayışıyla
sınırlanmaktadır. Özerklik, akıl yürütme, düşünce becerisi ve yetisi, kendi yaşamını
biçimlendirme gibi kişilik özellikleridir. Özerklik, meslek etiği ve mesleki davranış ilkelerinin
de ötesinde sorumluluklar üstlenen insanın hem sahip olması gereken kişilik niteliği, hem de
kişiliğine tanınması gereken bir haktır. Davranış ve tutum, yapma yapmama sorunu olan eylem
içinde birlikte değerlendirilecek olursa, davranış yapmanın, tutum ise yapmamanın adı
olmaktadır. İnsanın olay ve olgular karşısında sergilediği tutum ve davranışları, etik ve ahlak
anlayışı genellikle bir vicdan işi olarak görülmektedir. Kişinin vicdanına göre hareket etmesi,
vicdan sahibi olunması, vicdanın sesine kulak verilmesi vb beklentiler ve bu doğrultuda yapılan
çağrılar vicdana verilen değeri göstermektedir. Mesleki etik kuralları ya da davranış ilkelerinin,
karşılaşılacak etik ikilemlerde yol gösterici, esinleyici değer yargıları olarak meslek sahibine
yardımcı olacağı varsayılmaktadır. Etik ve din, toplum yaşamını düzenleyici ve bireylerin
davranışlarını yönlendirici kuralları öngörür. Nitekim bunun sonucunda, dinler pek çok etik
ilkeyi içerdiği gibi, etik de dinlerden bazı ilkeler almıştır. Ancak din, etiğin esas çıkış noktası
değildir. Etik, dinlerden bağımsız olarak var olmuştur. Zamanla bireysel etik ile toplumsal ve
örgütsel etik etkileşimi birbirine yaklaşmakta ve birbirlerini desteklemektedir. Bu süreçte, aile,
yakın çevre, eğitim kurumları, çalışma yaşamındaki kuruluşlar, medya gibi toplumsal ve
iktisadi yapılar ve bunların içerdiği ilkeler, kurallar ve kültürel örgü birbirini desteklemeli ve
evrensel etik özellikleri egemen olmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)Hangisi etik kavramının ilişkili olduğu kavramlardan biri değildir?
a) Örf, Adet, Gelenek, Görenek ve Töre
b) Kültür
c) Süreç
d)Değerler
2)Hangisi etik kurallara uyma konusu Amerikalı psikolog Lawrence Kohlberg’in ahlaki
gelişim aşamalarından biri değildir?
a)cezadan kaçınmak için kurallara uyma
b)ödül almaya yönelik kişisel çıkar
c)bireyin kuralın doğruluğuna yani ilkeye inandığı için kurala uygun davranması
d) bireyin kurallara uymaya zorlanması
3)Töreler, hukuk normlarının yani yasaların aksine, genellikle meşru, yetkili ve
kurumsallaşmış bir otorite tarafından yaratılır.
a)doğru

b)Yanlış

4)…….insan ve doğaüstü güçler arasındaki ilişkileri temel alır; inanç temelli bir
değerler ve davranış sistemi buyurur.
a) vicdan
b)özerklik
c) din
d) hukuk
5)Karmaşık yapıya ve geniş içeriğe sahip olan…….bir toplumun kuşaktan kuşağa
aktarılan değerler bütünüdür. Kişinin kimliği ve ilişkilerini yönlendiren toplumsal değer
yargıları, içinde doğup büyüdüğü ortamda oluşmaktadır
a) kültür
b) değer
c) vicdan
d) hukuk

6) İyi-kötü, doğru-yanlış ölçütleri belirlenmiş, tanımları yapılmış değerler değil,
düşünülene, beklenene uyan veya uymayan değer yargılarıdır
a) Doğru b) Yanlış
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7)…………. insanın görgü ve bilgileriyle kendini yargılama yetisidir. İnsanda doğuştan
var olmayan, insanın yaşadığı toplumsal koşullarda oluşan görgü ve bilgisinin sonucudur, bir
bilinç olgusudur
a) kültür
b) değer
c) hukuk
d) vicdan
8)…………. insanın başkasının vesayet ve baskısında kalmadan kendi iradesiyle karar
verme olanağına sahip olmasıdır.

a)özerklik
b) vicdan
c) özgürlük
d) değerler
9)Mesleki
davranış
ilkelerinin,
meslek
mensuplarının
karşılaştıkları,
………………çözümünde yol gösterici bir araç olabileceği öne sürülmektedir.
a) etik durumların
b) etik ikilemlerin
c) etik davranışların
d) etik kavramların
10)…………devlet tarafından yasalarda yazılı olarak somutlaştırılır ve maddi yaptırıma
bağlanır.
a) Hukuk kuralları
b) Etik kuralları
c) Ahlak kuralları
d) Ahlak ve etik kuralları
Cevaplar
1)C, 2)D, 3)B, 4)C, 5)A, 6)A, 7)D, 8)C, 9)B, 10)A
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3.ETİK KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Etik Kavramının Tarihsel Gelişimi
3.1.1.İlk Çağlarda Etik
3.1.2. Ortaçağ’da Etik
3.1.3.Modern Çağ’da Etik
3.1.4. 19. Yüzyıl: Sanayileşme, Serbest Pazar ve Girişimciliğin Gelişimi ve Etik
3.1.5. 1900–1950: Geçiş Dönemi - İşletmeciliğin Bilimselleşmesi ve Etik
3.1.6. 1950–1970: İş Etiği
3.1.7. Paydaş Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik Dönemi
3.1.8. Etik ve Sosyal Sorumluluk Dönemi
3.1.9. Etik İşletme ve Yeni Paradigmalar Dönemi
3.1.10. 2000’li Yıllarda Etik
3.1.11. Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
3- Etik Kavramının tarihsel gelişimini tartışınız.
2- Etik İşletme ve Yeni Paradigmalar Dönemi nelerdir? 2000’li yıllarda etik nasıl
uygulanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

İlk Çağlarda, Ortaçağ’da
ve Modern Çağ’da Etiğin
tarihsel gelişimi

İlk Çağlarda, ortaçağ’da ve
modern çağ’da etiğin tarihsel
gelişimini kavramak

İlk çağlarda, ortaçağ’da ve
modern çağ’da etiğin tarihsel
gelişimi değerlendirmek

19. Yüzyıl: Sanayileşme,
Serbest
Pazar
ve
Girişimciliğin Gelişimi ve
Etik

19. Yüzyıl: Etiğin sanayileşme,
serbest
pazar
ve
girişimcilikdöneminde gelişimini
kavramak

19. Yüzyıl: Etiğin sanayileşme,
serbest
pazar
ve
girişimcilikdöneminde gelişimini
değerlendirmek

Paydaş Yönetimi ve
Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
ve
Etik
Dönemi
1900–1950:
Geçiş
Dönemi - İşletmeciliğin
Bilimselleşmesi ve Etik

Paydaş yönetimi ve kurumsal
sosyal sorumluluk ve etik
dönemini kavramak

Paydaş yönetimi ve kurumsal
sosyal sorumluluk ve etik
dönemini değerlendirmek

1900–1950: geçiş dönemi işletmeciliğin
bilimselleşmesi
döneminde etiğin gelişimini
kavramak
1950–1970: İş etiğidönemini
kavramak

1900–1950: geçiş dönemi işletmeciliğin
bilimselleşmesi
döneminde etiğin gelişimini
değerlendirmek
1950–1970: İş etiği dönemini
değerlendirmek

Paydaş Yönetimi ve
Kurumsal
Sosyal
Sorumluluk
ve
Etik
Dönemi

Paydaş yönetimi ve kurumsal
sosyal sorumluluk ve etik
dönemini kavramak

Paydaş yönetimi ve kurumsal
sosyal sorumluluk ve etik
dönemini değerlendirmek

Etik İşletme ve Yeni
Paradigmalar Dönemi

Etik işletme ve yeni paradigmalar
dönemini kavramak

Etik
işletme
paradigmalar
değerlendirmek

2000’li Yıllarda Etik

2000’li Yıllarda etiğin gelişimini
kavramak

2000’li Yıllarda etiğin gelişimini
değerlendirmek

1950–1970: İş Etiği

elde
veya

ve
yeni
dönemini
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Anahtar Kavramlar

 İlkçağlar’da Etik
Ortaçağ’da Etik
 Modern Çağ’da Etik
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Giriş
Etik kavramı tarihsel süreç içinde zaman zaman toplumların gündemine gelmiş; ahlakla,
dinle, inançla, gelenek ve göreneklerle, kültürle ve bazen de kanun ve düzenlemelerle ilişki
kurularak açıklanmaya çalışılmıştır. Ülkeler arasındaki çeşitli farklılıklardan dolayı etiğin
ülkeler arasında gelişimi de birbirinden farklı olarak ortaya çıkmıştır. Dünyada yaşanan
küreselleşmenin sebeplerinden ve aynı zamanda ürünlerinden olan çok uluslu şirketlerin,
faaliyet alanlarının ülke sınırlarının dışına çıkması ile gelişmiş ülkelerin iş yapma
anlayışlarının, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerin iş yapma anlayışları ile karşı karşıya
gelmesi ve karşılaştırılması durumu söz konusu olmuştur. Ekonomik gelişmişlik konusunda
karşılaştırmalar yapılırken ortak bir değerler sisteminden söz etmek mümkündür. Ancak
ülkelerin kültürleri, gelenekleri ve dinleri gibi faktörlerin etkileri sonucu oluşmuş olan iş yapma
anlayışlarının değerlendirilmesinde ortak bir değerlendirme sistemi oluşturmak zor olacaktır.
Bu durumda mevcut değer yapılarının birbirleriyle paralel olması veya tamamen ters düşmesi
de söz konusu olabilmektedir. Başarılı bir ekonominin temelini oluşturan sağlıklı işletme yapı
ve tutumlarının değerlendirilmesi ve ortak noktalarının belirlenmesi yaklaşımı bu konuda yol
gösterici olabilecektir. Konuya bu açıdan bakıldığında ve gelişmiş ülkelerde başarılı olarak
değerlendirilen işletmeler incelendiğinde, etik kavramının karşımıza yoğun olarak çıktığı
görülmektedir . İlk olarak, 1920’li yıllarda ABD’nde sözü edilmeye başlanan etik kavramı, daha
sonraları hızla başta İngiltere, Fransa, Finlandiya ve Belçika olmak üzere Avrupa ülkelerinde,
oradan da 1970’li yıllarda Japonya’da gelişme göstermeye başlamıştır. 1960’lı yıllara kadar
işletmelere ilişkin sorunlar daha çok dini nedenlere dayandırılırken, daha sonraları bu tabunun
yıkılmaya başladığı görülmektedir. Günümüzde dünyada etik konusunda kabul edilen en büyük
uluslararası kuruluşlardan dördü olarak kabul edilen Ethics Resource Center, Institute of Global
Ethics, Center for Ethics and Business ve Institute of Business Ethics ABD’de hizmet
vermektedir . Türk tarihi bu yönden incelendiğinde Ahilik Kurumu, geniş çaplı bir sistem ve
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahilik, hem sosyo–kültürel hayatın düzenlenmesinde,
hem de çalışma hayatının kurallarının koyulup korunmasında etkin rol oynamıştır. Türkiye’de
ilk olarak 25 Aralık 2001’de Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı (TEDMER) kurulmuş daha
sonra ise, 10 Ağustos 2004’de Kamu Görevlileri Etik Kurulu çalışmalarına başlamıştır.

3.1.Etik Kavramının Tarihsel Gelişimi
3.1.1.İlk Çağlarda Etik
İlkçağda etik, hemen hemen bir bütün olarak antik Yunan felsefesi
eliyleşekillendirilmiştir. Burada etik, felsefenin varlık konusunu ele alan yüzyıllık bir ilk
döneminin ardından, Sokrates tarafından Yunan felsefesinin merkezine geçirilmiştir. Yunan
etik teorisinin temellerini, Grek filozofunun ahlaki konulara bakışını belirleyen genel çerçeve
olarak söz konusu önkabuller dört tanedir:
-

İnsan varlığı belli bir yapı, belli bir amaç (telos) sergiler. Bundan dolayıdır ki Yunan etik
teorilerinin hemen tamamı teleolojik etik kapsamı içine girer.
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-

-

Yunanlının teleolojik dünya görüşünde, insan varlığı için bu amaç iyi, adil veya erdemli
yaşama olup, iyi yaşama dediğimiz şey insani işlev ya da fonksiyonlarının tam bir ahenk
içinde düzene sokulmasından meydana gelir.
Bu düzenlemeden ise çok büyük ölçüde akıl sorumludur; yani, insan varlığını diğer
hayvanlardan ayıran şey akıldır.
insan varlığının amacına ulaşarak iyi ve doğru yaşaması, kendi aklına olduğu kadar, içinde
yaşadığı topluma da bağlıdır.

3.1.2. Ortaçağ’da Etik
Tek tanrılı dinlerin doğuşuyla birlikte, yeni bir dünya ve sosyal çevrede klasik ideal,
yani aklın bireysel ve toplumsal yaşam için sağlam bir temel sağlayacağına duyulan inanç
çöker. Hakikatin kaynağı artık akıl değildir, hatta akıl hakikate ulaşmak için yeterli bir araç bile
olamaz. O sadece değerleri betimleyip analiz edebilir, fakat değerleri yaratamayacağı gibi,
değerlere değer biçmek için de tatmin edici bir temel sağlayamaz. Bundan böyle modern çağa
kadar Tanrı sadece hakikatin değil, fakat değerlerin de kaynağı olmak durumundadır. İşte
bundan dolayıdır ki, felsefi düşüncenin yaklaşık bin yıllık bir dönemini meydana getiren
Ortaçağda gelişen etik teorilerin daha önceki İlkçağ etiklerinden en önemli farkı, Ortaçağda
felsefenin dinle olan yoğun ilişkisinin veya dinin etkisi altında kalmasının bir sonucu olarak,
onlarda insanın doğal ya da rasyonel değil de, Tanrı tarafından yaratılmış bir varlık diye
tanımlanmasıdır. Çünkü Ortaçağ’da ahlaklılık dinin bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla,
Yunan’da etik zaman zaman kozmolojik olarak, seyrek olarak da sosyal bir zemin üzerinde
temellendirilirken, Ortaçağ’da etik teolojik bir düzlemde temellenir. Nitekim, bu dönemde
davranış ya da insani eylem, amacına göre değil, fakat Tanrı’nın insana nasıl yaşaması
gerektiğini bildiren emirlerine uygun düşmesine veya düşmemesine göre değerlendirilir. Tanrı,
insan için yüce ve yüksek bir ideal getirdiğinden, Ortaçağ insanı eksikliğini, başarısızlığını ve
hatta günahkarlığını her daim duyumsamak durumunda olan biridir.
Ortaçağda etik teoriler dine veya teolojiye dayanır, insanın Tanrı’yla olan ya da olması
gereken ilişkisini ön plana çıkarırlar. İnsan varlığının eylem tarzı, ödevleri, nihai amacı ve
ahlaki kurallar, doğal bir varlık olarak kendisi ya da doğal düzen yerine, insanın Tanrı’yla olan
ilişkisinden ve Tanrı tarafından yaratılmış olmasından dolayı türetilir.

3.1.3.Modern Çağ’da Etik
Yeniçağ ve modern bilimin yükselişi, ticaret toplumunun ortaya çıkışı ile birlikte, klasik
çağın teleolojik dünya görüşü, doğal dünyada bir amaçlılık, plan, düzen ve değer bulunduğunu
öne süren, dini otorite destekli geleneksel anlayış yıkılır. Ünlü İngiliz düşünürü David Hume’un
çok açık seçik bir biçimde belirttiği üzere, ahlaklı veya erdemli bir yaşayış tarzı, doğa
düzeninden veya en tepesinde Tanrı’nın bulunduğu hiyerarşik bir varlık anlayışından bundan
böyle türetilemez. Ahlakın temeli artık kozmik doğa düzeninde, Tanrı’nın kendisinde, vahiy ya
da kutsal kitabın buyruklarında değil, fakat Tanrı’nın tahtına kurulmaya hazırlanan insanın
kendisinde, onun biyolojik yapısında veya rasyonel varlığında, serbest pazarın rekabet
koşullarında, hemcinsleriyle yaptığı toplum sözleşmesinde, yarattığı sosyal ve politik
kurumlarda, geçirdiği evrimde, vs. aranmalıdır.
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Her çağ ya da kültür gibi, modern çağ veya kültürün de kendi ahlak ve ahlaklılık
anlayışını yaratmak durumunda olması, öyleyse anlaşılır bir şeydir. Nitekim, modern dünya da
tıpkı klasik dünya gibi, kendi ahlakı ilke ve değerlerini, bu dünyanın insanlarını motive edecek
ahlaki kuralları çok doğal olarak, kendi zemininde yaratmıştır. Buna göre, modern çağın ilk etik
teorileri 17. yüzyılda Nevvton, Kopernik, Galile ve Kepler eliyle gerçekleştirilip, sadece doğayı
değil, fakat doğanın ayrılmaz bir parçası olan insan varlıklarını anlamanın mekanik bir modelini
sağlayan modern bilime veya bilimsel devrime dayanan bilimsel etiklerdir. Dolayısıyla,
yalnızca sözünü ettiğimiz bilim adamlarının teorilerinin değil, fakat modern çağın Hobbes ve
Spinoza tarafından ortaya konan bilimsel etiklerinin temelinde de, zaman ve mekan içinde var
olan, hareketle tanımlanıp, dinamik bir varoluşa sahip bulunan tek tek maddi şeylerin bir
toplamı olarak tasarlanan doğanın bir mekanizma olduğu inancı bulunur. Bu mekanistik ve
deterministik doğa düzenini, matematiksel düşünen akıl ama özellikle de ampirik akıl
tarafından kavranabilir, davranışının da önceden kestirilebilir olduğu, aynı şeyin fiziki doğanın
bir parçası olan insan davranışı için de geçerliliği bulunduğu söz konusu modern dünya
görüşünün bir diğer temel kabulüdür.
Modern Çağ’da ahlaklılık veya ahlaki hayat, Platon veya Aristoteles’te ya da onların
Ortaçağ’daki izleyicilerinde olduğu gibi, artık insan doğasının ayrılmaz bir parçası, insanı insan
yapan en temel unsur, insanın özünü kuran en önemli şey değildir. Modern bilim yoluyla
aydınlanmış dünyada etik; insan davranışını açıklamayıp kontrol altında tutmanın; doğadaki
şeyler gibi, başka insanlardan yalıtılmış, geçmişinden ya da geleneğinden kopmuş, sadece kendi
dinamik varoluşunu yaşama çabası içinde olan, yani yalnızca kişisel çıkarını ve hazzını düşünen
modern insana, bilime dayalı yeni bir hayat tarzı sunmanın; onu öteki insanlarla yeni dünyanın
taleplerine uygun bir tarzda ilişkiye sokmanın bir aracı olmak durumundadır.

3.1.4. 19. Yüzyıl: Sanayileşme, Serbest Pazar ve Girişimciliğin Gelişimi
ve Etik
Etiğinin tarihsel gelişimi antik çağlara kadar uzanır. Eflatun, sadece genel menfaatin
gözetilmesini, Aristo da adaletli olunmasını vurgulamıştır. Esasında eski Yunan ve Roma
dünyasının yazar ve filozofları ticari faaliyetlere olumlu bakmamış, bunların hırs ve yalan ile
ilintili olduğunu düşünmüşlerdir. Öte yandan, Yahudi öğretisinde ticari faaliyetlere daha
olumlu bir yaklaşım benimsenmiş ve servet edinmek aykırı bir durum olarak görülmemiştir. İş
ahlakı konusuna dinsel bakış açısı çok uzun bir süre egemen olmuştur. Hristiyanlığın ilk
zamanlarında Kilise ticaret ve servete şüpheyle bakmıştır. Bu bağlamda, faiz yasağı konulmuş,
bu yasak 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Kilise tarafından korunmuştur. Para, antik çağ
düşüncesindeki gibi sadece bir mübadele aracı olarak görülmüş, borç verilen miktardan
fazlasını istemek günah olarak tanımlanmıştır. Yani, paranın bir zaman değeri olduğu kabul
edilmemiştir. Ancak, özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren sömürgecilikle hızlanan seri
üretim, sanayileşme ve gelişme iş dünyası ve Kilise arasındaki çekişmeyi artırmıştır. Bu
dönemde güçlenen Protestan reformcular ve Kalvinistler, yeni iktisadi sistem için gerekli dini
ve psikolojik alt yapıyı hazırlamışlardır. Faiz dinen meşrulaştırılmış, çok çalışma, ticari başarı
ve servet önemli ve arzu edilir olgular olarak vurgulanmıştır. Protestan öğretisinin ve ahlakının
bu etkisi, 19. yüzyıldaki siyaset düşünürlerinin ve iktisat kuramcılarının geliştirdikleri modeller
ve ideolojiler ile pekişmiş ve özel sektör ve girişimcilik batıda temel kurumlardan biri haline
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dönüşmüştür. İngiltere’de 1856 yılında işletmelere sınırlı sorumluluk imkanı veren ve ileride
büyük şirketlerin oluşmasını sağlayan yasal düzenlemeler de yürürlüğe girince, atölyelerden
seri üretim yapan işletmelere geçiş hızlanmış; özel sektör, serbest piyasa, sermaye ve
girişimcilik toplumun ve ekonominin en dinamik ve etkili kurumu haline gelmiştir. “Sınırlı
sorumluluk” durumu hem girişimcilerin yatırımcılardan sermaye toplamalarını bir anlamda
körüklemiş, hem de şirketin devletin dışında ilk etkili sivil - sosyal kuruluş olmasına imkan
vermiştir. İslam dininde, iş yaşamına ilişkin önemli ilkeler ve kurallar vardır. İslam dini
kaynakları, genellikle iş ve ticaret faaliyetlerini olumlu görmüş ve teşvik etmiş, ancak bunların
adil, doğru, dürüst ve sorumlu yapılmasını emretmiştir. Ancak, kapitalist birikim ve
sanayileşme Müslüman toplumlarda ve Osmanlı’da istenilen gelişmeyi gösterememiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi yapısı merkeziyetçi ve otokratik olup, yönetici sınıf çok
güçlü, yönetilenler de “emir kulu”ydu. Gelenekler ve bunlara uyma temel kuralken, değişim ve
bireycilik arzu edilen özellikler arasında değildi. Asker ve sivil bürokrasinin başrolü oynadığı
iktisadi sistem de fethedilen bölgelerin vergilendirilmesine dayanıyordu. Bazı azınlıkların
dışında girişimciler yoktu. Osmanlı sistemi sanayi toplumuna geçişte işlevsel rol oynayacak
güçlü bir girişimci sınıfa sahip olamadı; devlet, asker ve sivil bürokrasinin egemenliği sürdü;
serbest pazar mekanizması ve sivil toplum gelişmedi .

3.1.5. 1900–1950: Geçiş Dönemi - İşletmeciliğin Bilimselleşmesi ve Etik
Etik konusunda dinsel bakışın ötesine geçiş 19. yüzyılın sonunda başlamıştır. Örneğin,
Durkheim 1900’de meslek ahlakı üzerine çalışmalar yapmıştır. İş etiği hakkındaki tartışma ve
araştırmalar, 20. yüzyılın başlarında Avrupa’da ve ABD’de geleneksel liberal ideolojinin
karşına sosyalist akımın çıkması ile dinsel bağlamdan uzaklaşmaya devam etmiştir. Bu
tartışmalar genellikle kapitalizmin aşırı kar güdüsüne yönelik eleştirisi, refahın
bölüşülmesindeki eşitsizlikler, sanayileşmenin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri gibi
konular etrafında gelişmiştir. Aynı zamanda işletmeciliğin bir meslek olarak ortaya çıkışı ve
yönetim biliminin de bir disiplin olarak belirmeye başladığı yıllar bu döneme denk gelmektedir.
Ayrıca, iş yeri güvenliği, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve adil ücretler gibi işletmeciliğin
etik yönleri dile getirilmiş ve bunların bazıları da yasal düzenlemelerle işletmeler için zorunlu
tutulmuştur. İşletmeciliğin yanı sıra, gazetecilik, avukatlık, hekimlik, mühendislik, bankacılık
gibi farklılaşan ve uzmanlaşan mesleklere ilişkin etik konular da giderek artan biçimde
tartışılmıştır. Borden ve Hopper’in 1921’de yayınladıkları “Bankacılık ve İş Ahlakı” isimli
eseri ilk sistematik çalışma olmuştur. Mesleki etik ilkelerinin yeni kapitalist gelişim modeli
içinde oluşturulması bu dönemin önemli özelliklerinden biriydi. Şirketleşme sürecinde
yöneticiliğin işletme sahipliğinden ayrılması ile işletme ve yönetici etiği daha da ivme
kazanmıştır.

3.1.6. 1950–1970: İş Etiği
Günümüzde küreselleşmenin dinamiklerini ve iş etiğinin yeni boyutlarını ve etkilerini
çözümleyebilmek için batıdaki ve özellikle de son 40 yılda ABD’deki iktisadi, siyasi ve sosyal
gelişmeleri anahatları ile gözden geçirmek gerekmektedir. ABD örneğini incelemek iki
bakımdan ilginç ve yararlıdır. Birincisi, ABD, uluslararası platformda faaliyet gösteren çok
sayıda büyük şirketin bulunduğu, özel sektörün egemen olduğu, ekonomik ve sosyo - politik
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bir güçtür. İşletmelerin çevreye ilişkin sorumluluklarındaki artış, çevrecilerin etkinliği, yeşiller
hareketi, tüketici hakları, koşulsuz müşteri tatmini, iş hayatında kadınların artan rolü, kurumsal
yönetim, yöneticilerin yeni sorumlulukları, kurumsal sosyal sorumluluk gibi konular önce
ABD’de gündeme gelmiştir. İkinci husus ise, ABD’deki gelişmeler küreselleşme ile gittikçe
artan bir hızda ve yoğunlukta diğer ülkelere ve doğal olarak ülkemize yansımaktadır. İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonraki yirmi yılda hem ABD’de, hem de Avrupa’da ekonomi gelişmiş ve
refah artmıştır. Kitlesel üretim yapan dev firmalar ve gittikçe uluslararası nitelik kazanan
şirketler iş dünyasına egemen olmuştur. Bu süreçte işletme konuları da iyice ayrışmış,
işletmelerde pazar araştırmacısı, reklamcı, halkla ilişkiler sorumlusu, personel yöneticisi, kalite
sorumlusu gibi uzman yöneticiler çoğalmıştır. Bu bağlamda, özellikle ABD’de üniversitelerde
iş etiği konusunda araştırma ve tezler yapılmış, bazılarında ise iş etiği ders programına dahil
edilmiştir. 1960’larda savaş sonrası iyimserlik azalmış, sosyal ve ekonomik sorunlar gerek
eşitsizlik, gerekse de artan beklentiler nedeniyle daha dikkat çekmeye başlamıştır. Kentlerin
sağlıksız gelişimi, çevre kirliliği, şirketlerin aşırı güçlenmesi ve bazı yöneticilerin ekonomik ve
hatta siyasi hayatta çok etkili hale geldiği savları, iş karşıtı ya da “sistem karşıtı” tepkisel
oluşumlara yol açmıştır. Bu dönemde tüketicilerin farkındalık ve duyarlılık düzeyleri
yükselmiş, tüketici grupları daha güçlü duruma gelmiş; çevreci kuruluşlar işletmecileri
zorlamaya başlamış; sivil toplum kuruluşları ve medya, işletmelerin topluma ne katkıda
bulunduklarını sorgular hale gelmiş; çalışanların eğitim düzeyi ve beklentileri yükselmiş;
devletin çeşitli konularda denetleme ve düzenleme girişimleri artmıştır. Bu yıllardan itibaren
etik dışı faaliyetlerde bulunan dev firmalara ve onların uygulamalarına dair eleştiriler artmaya
başlamıştır. Özellikle dev şirketleri sorumsuzlukla ve etik davranmamakla suçlayan Ralf Nader
ve taraftarlarının 1960’larda otomotiv endüstrisine yönelik eylemleri önemli katkıda
bulunmuştur. Bu bağlamda “ürün sorumluluğu” gündeme gelmiş ve zamanla daha da önemli
ve hassas bir konu olmuştur. Firmanın “mutlak” sorumluluğu olduğunu ileri sürenler, malın
üreticisi olarak firmanın ürün hakkında en ayrıntılı bilgiye sahip olması gerektiğinden hareketle
sorumluluğun başka bir kişiye ya da tarafa yüklenmesinin etik olmadığını savunmuşlardır.
Ayrıca, firma bu ticari işlemden kar elde eden taraf oldukları için, kullanıcının üründen
memnun olmaması ya da zarar görmesi durumunda bundan doğabilecek maliyeti de firmanın
üstlenmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu gibi durumlardan kaçınmak için firmaların daha
dikkatli ve tedbirli olacakları ve sonuçta daha güvenli ürünleri pazarlayacakları öngörülmüştür.
Bu tür davalar özellikle Nader sonrasında tüketici derneklerinin ve medyanın da desteği ile
ABD’de yoğunlaşmıştır. Öte yandan, bu yöndeki adımların üretim maliyetlerini yükseltmesine
ve belki de dava edilme endişesiyle inovasyon ve risk alma girişimlerinin yavaşlamasına neden
olması söz konusu olmuştur. Buna karşılık tazminat taleplerine üst sınır getirilmesi, bu sınırın
üzerindeki davalara yerel mahkemeler yerine federal mahkemelerin bakması ve böylece
muhtemel yerel bağlantıların etkilerinin azaltılması gibi öneriler tartışılmaya başlanmıştır.
Ancak, “tam müşteri memnuniyeti” anlayışı ile sunulan ürün veya hizmetten memnun kalmama
durumunda, ürün veya hizmetin yenilenmesi ya da ücret iadesi pek çok ülkede ve sektörde
yasalarca da öngörülür ve uygulanır hale gelmiştir. 1950’lerde büyük ümitler beslenen şirketler,
1960’larda “hasmane” bir tutum ile karşı karşıya kalmışlardır. Nader ve taraftarları gibi sivil
toplum kuruluşları ve medyanın yanı sıra, devlet de çevre kirliliğini önleme ve tüketici haklarını
korumaya yönelik düzenlemeler hazırlayınca (örneğin, Çevre Koruma Teşkilatı; Tüketici
Hakları Bildirisi), işletmeler olumsuz imajlarını gidermek üzere; devlet, çevreciler, medya ya
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da başkaları tarafından etik dışı eylemleri gündeme getirmeden, muhtemel sorunlara Nader ve
ekibi önce General Motors’un 1960 başlarında piyasaya sürdüğü Corvair marka otomobilin
güvenlik bakımından eksiklerini ve zayıf taraflarını belgelemiş ve “unsafe at any speed” (düşük
süratte bile güvensiz) sloganı ile arabanın piyasadan silinmesine yol açmıştır. Aynı ekip
(Nader’s Raiders) 1960’ların sonlarında bu defa da Ford’un Pinto marka arabasının deposunun
yerleştirildiği kısmın iyi insule edilmemesinden dolayı arkadan çarpılma durumunda alev alıp
arabanın ateş topu haline geldiğini ileri sürmüştür. Sonuç olarak Ford, Pinto’ları bakım ve
tadilat için geri çağırmak ve kaza geçiren araç sahiplerine tazminat ödemeyi kabullenmek
zorunda kalmıştır. Böylece işletmeler; tüketiciyi, toplumu, çevreyi ve çalışanını gözeten,
toplumsal yaşamı zenginleştirmeye çalışan sorumlu ve etik firma imajı yaratmanın gerekliliğini
fark etmişlerdir. Bir bakıma mali sermaye kadar “itibar sermayesi” de önem kazanmıştır.

3.1.7.Paydaş Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik
Dönemi
Bu dönemde siyasette patlayan “Watergate” skandalı, etik konusunu daha da yoğun
biçimde gündeme getirmiştir. Şirketler ve yöneticiler için artık “sorumlu kurum”, “ahlaklı
firma” görünümünün önemi açıkça ortaya çıkmıştır. Ayrıca iş yaşamına ve işletme yönetimine
ilişkin akademik çevrelerdeki yeni kavramlar ve yaklaşımlar da gelişmeleri desteklemiştir.
Klasik işletme yönetimi öğretisi, işletmeleri kapalı sistemler olarak görmekte ve onların kendi
ortamındaki ya da üretim sürecindeki değişkenlere odaklanmaktaydı. Açık sistem yaklaşımının
ağırlık kazanması ile işletmeler, çevreleriyle etkileşim halindeki oluşumlar olarak incelenmeye,
yönetici işlevleri de bu yeni çerçeve içinde tanımlanmaya başlanmıştır. Açık sistem
yaklaşımının, kurumsal “Paydaş Kuramı”nın (stakeholder theory) öncüsü olduğunu söylemek
mümkündür. İşletmelerin ekonomik birimler olduğu kadar sosyal birimler de olduğu ve
çevreleriyle etkileşim halinde oldukları vurgusu, paydaş kavramını doğurmuştur. Müşteriler,
çalışanlar, ortaklar, hissedarlar, yatırımcılar, tedarikçiler, dağıtımcılar, yerel kuruluşlar, ilgili
kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşları işletmelerin çevresindeki
paydaşlar olarak değerlendirilmiş ve bu gruplar ile ilişkilerin, işletme yönetiminin başarısını
etkilediği savunulmuştur. Günümüzde ise paydaşlar ile ilişkilerin sağlıklı yönetimi, işletmelerin
başarısı için önkoşullardan sayılmaktadır. İşletmelerin paydaşları ile kurduğu ilişkiler paydaş
yönetimin (stakeholder management) özünü oluşturmuştur. Bu konu üzerinde çalışanlar
paydaşı iç - dış, birincil - ikincil, güçlü - daha güçlü ya da baskın - bağımlı olarak
sınıflandırmışlardır. Ancak bu sınıflandırmalar arasında en kabul göreni, “iç - dış paydaşlar”
olmuştur.
Zamanla paydaşların sayısı da gücü de artmaktadır. Örneğin, BM, DB, IMF, AB,
OECD, Tİ, Green Peace gibi gerek devletlerin üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar, gerekse
uluslararası sivil toplum kuruluşları artık her işletme için göz ardı edilemeyecek önemli aktörler
haline gelmişlerdir. Bir başka deyişle, “uluslararası kuruluşlar” da artık paydaş olarak
görülmektedir. Firmanın paydaşlarının belirlenmesi, onların olası etkilerinin incelenmesi, bu
etkilerin işletmelerin aleyhine olmaması için önlemler alınması, yani işletme ile paydaşlar
arasındaki ilişkilerin yönetimi, işletme yönetiminin yeni paradigması olmuştur. Yöneticilerin
işlevleri de bu yeni paradigma çerçevesinde yeniden tanımlanmıştır. Bazı düşünürler, paydaşlar
ile ilişkiyi ve etkileşimi “bağımlılık” kapsamında ele almış, bağımlılık derecesine göre etkileme
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yöntemleri üzerinde durmuşlardır. Diğer bazı yazarlar da buna yakın olmakla birlikte
paydaşların “gücünü” ve etkinliğini esas alarak işletme - paydaş ilişkisini irdelemiştir. Stratejik
yönetim zamanla paydaş analizini de kapsar olmuştur. Bu bağlamda, işletmenin toplumla
ilişkilerinde olumsuz yönleri asgariye indirmesi, olumlu yönleri ise artırması en genel sosyal
sorumluluk tanımı olarak kabul edilmiştir. İşletmenin paydaşlarına ve topluma kendini kabul
ettirerek itibar kazanması temel bir koşul olarak görülmüştür. Bu süreçte de işletmenin asıl
amacı kar sağlamak olsa da, içinde bulunduğu toplumun sorunlarına duyarlı olması ve yaşamına
katkıda bulunması, yani sosyal sorumluluk üstlenmesi beklenir olmuştur. 1971’de Ekonomik
Kalkınma Komitesi (Committee for Economic Development, 1971, 15) sosyal sorumluluk
konusunda “üçlü halka” ile ilk modeli oluşturmuştur. İç halka, işletmelerin ekonomik işlevleri
ve sorumluluklarını; orta halka ekonomik işlevlerin toplumsal değerlere ve önceliklere duyarlı
biçimde yerine getirilmesini; dış halka da iş dünyasının sosyal sorunlara el atarak topluma
katkıda bulunmasını içermektedir. Ancak işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluğuna ilişkin
en bilinen ve kabul gören yaklaşım Archie Carroll’un “şirketlerin sosyal sorumluluk piramidi”
olmuştur. “The Pyramid of Corporate Social Responsibility” başlıklı makalesinde Carroll
işletmelerin sorumluluklarını ekonomik, yasal, etik ve gönüllü (philanthropic) sorumluluklar
olarak sıralamıştır. Ekonomik sorumluluklar, işletmelerin temel ve öncelikli sorumluluğu olup,
kaynakları en verimli biçimde kullanarak, toplumun ihtiyacı olan ürün ve hizmetleri üretmesi
ve kazançla satmasıdır. Diğer bir deyişle, verimli üretim ve kar maksimizasyonu - yasalara ve
rekabet kurallarına uygun olarak - ekonomik sorumluluğun özünü oluşturur. İşletme, ortakları
ve hissedarları için rekabetçi konumunu güçlendirerek faaliyetlerini sürdürmelidir. Bu
doğrultuda verimli çalışarak, mümkün olduğunca kazançlı ve başarılı olmayı hedeflemeli ve
böylece ekonomik sorumluluğunu yerine getirmelidir. Başarılı bir işletme çalışanlar için
istihdam, müşteriler için rekabetçi fiyat, devlet için daha çok vergi, tedarikçiler için zamanında
ödemeler, toplum için de iktisadi hayatı canlı tutma anlamına gelmektedir. Yasal sorumluluklar,
işletmelerin faaliyetlerini, dolayısıyla ekonomik sorumluluklarını yasalar ve ilgili düzenlemeler
çerçevesinde yürütmesidir. Bu bağlamda işletme ticaret kanununa, mali mevzuata, rekabeti
düzenleyen yasalara, iş kanunlarına, tüketiciyi ve çevreyi korumaya yönelik düzenlemelere
göre faaliyetlerini sürdürmelidir. Etik sorumluluklar, toplumun ve paydaşların işletmelerden
beklediği doğru faaliyetleri ifade eder. Müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve toplum, kendi
normlarına göre işletmelerin faaliyetlerini değerlendirerek, işletmeler hakkında bir yargıya
ulaşırlar. Bu bakımdan işletmeler, faaliyetlerini ekonomik ve yasal sorumlulukların ötesinde,
toplumun ve paydaşların etik ilintili beklentilerine ve algılamalarına uygun olarak
gerçekleştirmek durumundadırlar. Örneğin, tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeler olmakla
birlikte, müşteriler ve toplum işletmelerden daha fazlasını yapmalarını bekleyebilir. Çocuklara
yönelik reklamlar yasalara aykırı olmayabilir, ancak ebeveynler bu reklamları uygunsuz ya da
yanlış yönlendirici olarak nitelendirebilir ve işletmelerden daha hassas davranmalarını
bekleyebilir. Bu bakımdan işletmeler paydaşların duyarlı olduğu konuları belirleyerek uygun
stratejiler oluşturmalıdır. Bu konuda yine Nike örneğine baktığımızda, Nike, ürünlerinin
yapıldığı bazı ülkelerdeki tesislerde, o ülkelerin yasalarına aykırı olmamakla birlikte, çocuk işçi
çalıştırması, ücretlerin düşüklüğü ve çalışma koşullarının yetersizliği nedeniyle, özellikle
ABD’deki sivil toplum kuruluşları ve medya tarafından büyük eleştiri almış ve bu olumsuz
durumu düzeltme yolunda adımlar atmak zorunda kalmıştır. Gönüllü (Philanthropic)
sorumluluk: “gönüllü” ifadesi ile “sorumluluk” kavramı çok da uyumlu olmamakla birlikte,
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kastedilen “gönüllü” olarak üstlenilen “sorumluluk”lardır. “İsteğe bağlı” sorumluluk
(discretionary responsibilities) ifadesi de önerilmiştir. Ancak, artık işletmelerin toplumsal
yaşamı zenginleştirmek ve kalitesini arttırmak üzere “iyi bir vatandaş” gibi toplumun
sorunlarının çözümüne yönelik sürekli ve sistemli girişimlerde ve katkıda bulunması,
programlar geliştirmesi ve uygulaması, klasik yardımseverliğin ötesine geçmesi beklenir
olmuştur. Çalışanları için sağlık ve destek programları oluşturmak (sigarayı bırakma
kampanyası, eşlere danışmanlık, kişisel gelişim için rehberlik, çocuk bakım evleri ve kreşler
açmak), çevre programları yürütmek (ağaç dikimi, erozyon ile mücadele, doğayı koruma),
toplumsal yaşamı zenginleştirmek üzere kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek (müzelere
destek vermek) işletmelerin yapması zorunlu olmayan ancak artan sayıda işletmenin yürüttüğü
etkinlikle arasındadır. Bu gönüllü sorumluluklar işletmelere “iyi vatandaş”, “toplum ile
paylaşan kuruluş” gibi olumlu görüntü kazandırmış, özellikle büyük işletmeler tarafından
benimsenmiştir.

3.1.8. Etik ve Sosyal Sorumluluk Dönemi
Sosyal sorumluluk kavramı okul ya da öğrenci yurdu yaptırmak gibi hayırsever
faaliyetlerle başlamıştır. Ülkemizdeki bazı işletmelerin iş sahiplerinin de zaman zaman bu tür
sorumlulukları yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla, bu anlayış kurumsal değil bireysel
temellidir. Ancak, bu kişisel sorumluluk anlayışı zaman içerisinde sosyal bir çehre kazanmaya
başlamış, firmalar sosyal sorumluluk fikrini benimsemiş, kurumsallaştırmıştır. Sosyal
sorumluluk, işletmelerin ekonomik amaçların ve yasal zorunlulukların ötesinde uzun vadede
daha sağlıklı bir toplum için sorumluluklar üstlenmesidir. Diğer bir deyişle, işletmenin iktisadi
amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken, aynı zamanda toplumsal yaşama katkıda bulunmak
üzere sosyal amaçlara da hizmet etmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla, işletmenin topluma artı
değer sunması ve bununla ilgili “hesap verebilir” olması beklenmektedir. Bu bağlamda,
işletmeler için finansal performans kadar sosyal performans da bir ölçüt haline gelmiştir.
Geleneksel performans ölçme yöntemlerinin kısıtlılığı karşısında “Dengeli Puan Kartı”
(Balanced Score Card) yaklaşımı ile müşteri memnuniyeti, çalışanların tatmin düzeyi,
işletmenin öğrenme ve gelişme boyutu gibi finansal olmayan kriterler de değerlendirilmeye
başlanmıştır. Sosyal denetim (social audit) kavramı ve uygulaması yaygınlık kazanmıştır.
İşletmeler artık sadece bilanço ve kar gibi mali göstergeler ile değil, toplumsal duyarlılık, sosyal
performans, sorumluluk üstlenme gibi kriterler üzerinden değerlendirilir hale gelmiştir. İş
etiğine bağlılık ve sosyal sorumluluk bilincinde olmak toplum gözünde meşruiyet, saygı ve
güven kazanmak için şart olmuştur. İş etiği ve sosyal sorumluluk artık iç içe girmiş olup,
birbirlerinden ayırt edilmeleri neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu bakımdan günümüzde iş
etiğini içermeyen bir sosyal sorumluluktan, sorumluluk içermeyen bir etik anlayışından söz
etmek olanaksızdır.

3.1.9. Etik İşletme ve Yeni Paradigmalar Dönemi
Etik bağlamında işletmeler; Etik Olmayan Yönetim (Immoral Management), Etiğe
Kayıtsız Yönetim (Amoral Management) ve Etik Yönetim (Moral Management) ağırlıklı olmak
üzere sınıflandırılabilirler.
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Etik Olmayan Yönetim: Bu yönetimin egemen olduğu işletmelerde yasal düzenlemeler
ve kısıtlamalar asgaride uygulanır, yasal müyediyelerden kaçılabilinecekse uygulanmaz.
Hissedarlar ve çalışanlara ilgi ve gözetim gösterilmez. Hissedarlara bilgi verilmesinden düzenli
ve sistemli olarak kaçınılır, çalışanların ve diğer paydaşların ihtiyaç ve beklentileri yeterince
önemsenmez. Müşterileri ilişkilerinde etik ilkelere değer verilmez, onların bilgisizliğinden ve
zaaflarından azami ölçüde yararlanılmaya çalışılır. Kısacası yönetim için temel öncelik kendi
çıkarlarıdır.
Etiğe Kayıtsız Yönetim: Bu yönetimde iş etiği konularına ilgi gösterilmez, yasal
düzenlemelere uyumla yetinilir. İşletme sahipleri, hissedarlar ve çalışanlar ile ilişkiler asgari
düzeyde tutulur, sadece yasal çerçeve ile kısıtlı kalınır. Müşteri ilişkilerinde ise yine kayıtsızlık
ve ilgisizlik egemendir. Bu yönetim şeklinde yöneticiler kararlarının olası etik boyutları
üzerinde düşünmezler.
Etik Yönetim: Bu yönetim yasal düzenlemelere gösterdiği saygının yanı sıra etik
konulara da duyarlıdır. Etik yönetim anlayışı içinde hissedarlara işletmenin performansı
hakkında düzenli bilgi verilir, kendileri ile ilgili düzenlemelerde onlara danışmadan karar
alınmaz. Çalışanlara saygı ile yaklaşılır, katılımlarına olanak sağlanır, onlara çeşitli konularda
(kişisel gelişim gibi) yardımcı olunur. Müşterilere ürün veya hizmet hakkında her türlü bilginin
(garanti şartları dahil) tam olarak verilmesine ve müşterinin koşulsuz tatminine çalışılır. Bu
anlayış içinde toplumun önemi kavranmıştır. Yöneticiler “iyi bir vatandaş” olmak için çaba
harcar; toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak, eğitim, sağlık, sanat ve kültür
alanlarında projeler ile toplumsal yaşamı zenginleştirmek üzere aktif bir yaklaşım sergiler. Etik
davranan ve sosyal sorumluluk gösteren işletmenin müşteri bağlılığının güçlenmesi,
çalışanlarının kuruluşuna sadakatinin kuvvetlenmesi, nitelikli insan kaynağının daha kolay
cezbedilmesi, devletin denetim organlarının işletmeye daha olumlu yaklaşması, toplumun ve
medyanın işletmeye itibar göstermesi, firmanın rekabet üstünlüğü sağlaması, tüm bunların
hissedarların da çıkarlarına uygun düşmesi, işletmeleri ve yöneticileri bu konularda “proaktif”
davranmaya yönelterek yeni bir paradigma oluşturmuştur. Türkçe literatürde bu başlıklar
kullanılmaktadır. Bu yeni paradigma çerçevesinde, işletmeler ve yöneticiler için aşağıda
örnekleri verilen sosyal sorumluluk alanları ortaya çıkmıştır:
• Çevreyi kirletmemekten öte çevreye saygılı olma, doğal kaynakları sağduyulu
kullanma (örneğin, geri dönüşüm programları geliştirmek ve uygulamak)
• Tüketicinin koşulsuz tatmini (örneğin, garanti süresi, şartları, satış sonrası hizmet
bakımından yanıltıcı olmamak)
• Ürün/hizmet sorumluluğunu üstlenmek
• Çalışanlarına adil davranmak ve kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olmak
• Çalışanların aile hayatına saygılı ve yardımcı olmak (örneğin, evlilik sorunları için
rehberlik hizmeti sağlamak, anaokulu açmak)
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• Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözümü için katkıda bulunmak (örneğin, aile
içi şiddet ile mücadele, engellilere destek olma, gençlere beceriler kazandırılması, toplumun
sağlık planlamasına yardımcı olunması)
• Kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyerek toplumsal yaşamı zenginleştirmek
(örneğin, kütüphanelere, müzelere destek sağlanması)
Bu noktada sosyal sorumluluk konusunda farklı görüşler olduğunu da belirtmek
gerekmektedir. Karşı görüşün en önemli ismi Milton Freidman (1970) “The Social
Responsibility of Business is to Increate Profits” başlıklı yazısında işletmelerin ve yöneticilerin
yegane sorumluluğunun yasalar içinde ve açık bir rekabet ortamında ortaklara - hissedarlara
yönelik olarak kar etmek olduğunu savunmuş, bunun ötesindeki girişimlerin daha karmaşık
iktisadi, siyasi ve toplumsal sorunlara yol açacağını ileri sürmüştür. Bu görüşe göre yönetici,
hissedar ve ortakların görevlendirdiği kişidir ve dolayısıyla topluma değil hissedara ve ortaklara
karşı sorumludur. Yöneticinin kar maksimizasyonu dışında bir amaç peşinde koşması görevini
yerine getirmediği anlamına gelmektedir. Sosyal sorumluluk adına yapılan harcamalar ya
çalışanların ücretlerinin ya da kalitenin düşürülmesi veya maliyetlerin müşterilere
yansıtılmasına neden olacak, her durumda şirket rekabetçi konumdan uzaklaşacaktır. Ayrıca,
sosyal sorumluluk ekonomik verimliliği düşürmenin ötesinde yöneticinin iş yükünü
artıracaktır. Bu bağlamda, sosyal sorumluğun şirketlerin değil, devletin ve kamunun işi
olduğunu, iş dünyasının bu konuda ne yetki ne de gerekli beceri ve donanıma sahip olduğu
savunulmaktadır. Friedman ve yandaşlarına göre işletme kar amacına odaklandığında piyasa
mekanizmasının “görünmeyen eli” zaten herkes için en iyiyi sağlamaktadır. Bunun dışında bir
amaca ve eyleme gerek duyulmamaktadır. Friedman ve yandaşlarının savları belli ölçüde ikna
edici olsa da, gerçek piyasalarda birbirine zıt bilgilerin varlığı, oluşan dışsallıklar, mübadele
maliyetleri, belirli ürün ve hizmetler için sınırlı sayıda satıcı ve alıcı olması, bazı sektörlerde
kısmi monopolleşme durumları (uçak, gemi imalatı gibi) ve bazı sektörlerde giriş ve çıkışta
ciddi engellerin mevcudiyeti gibi faktörler, bu savları hayli zorlamıştır. Nitekim çeşitli yasal
düzenlemeler ile devlet ve bağımsız denetim kurumları devreye girerek bu sorunları gidermeye
çalışmıştır. Örneğin, ABD’deki anti-tröst yasaları ve Federal Trade Commission ilk örnekleri
oluşturmuştur. Ülkemizde de 1980’ler sonrasında daha liberal bir iktisadi politika ve sisteme
geçiş ile özelleştirme girişimleri sonucunda RTÜK, SPK, RK, BDDK, EPDK,
Telekomünikasyon Kurulu, Şeker Kurulu, Kamu İhale Kurulu gibi önemli bağımsız denetim
kurulları oluşturulmuştur.

3.1.10. 2000’li Yıllarda Etik
Gerek son 40 yılda yaşanan bu gelişmelerin, gerekse Enron, Tyco, WorldCom,
Adelphia, Ahold, Parmalat gibi büyük şirketlerin hileli finansal raporlama skandallarının
gündeme gelmesi sonucunda, iş etiği 2000’lerden itibaren yönetim ilintili tüm söylemlerde yer
almış, hatta baş aktör ve paradigma haline gelerek popüler literatürde zirveye oturmuştur. Bu
bağlamda, iş dünyasında işletmeler ve yöneticiler için etik en önemli yönetim konularından
birisi olmuş, gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalarda rekabet avantajlarını sürdürmek
adına etik kodu olmayan ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütmeyen büyük şirket
kalmamıştır. Strateji oluşturma sürecinde muhtemel etik boyutlar ve paydaş yönetimi kesinlikle
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değerlendirmeye alınır olmuştur. Ayrıca, yönetici atamalarında ve terfilerde “etik” temel
kriterlerden biri halini almıştır. Özellikle büyük şirketler, her yıl etik ve sosyal performans
göstergelerini değerlendiren “sosyal denetim” raporlarını kamuoyuna sunar olmuştur. Hatta, bu
raporların kurum dışı tarafsız ve saygın kuruluşlara yaptırılması da önem kazanmıştır. Etik
işletme ve sosyal performans ile finansal performans arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda
araştırma ve çalışma da yapılmıştır. 1980’lerde yürütülen ilk çalışmaların sonuçlarında farklılık
bulunmazken, 1990 ve 2000’lerde yürütülen çalışmalarda sosyal performans ile finansal
performans arasındaki ilişkinin sektörden sektöre değişebileceği öne sürülmüştür. Bu konudaki
Simpson ve Kohers’in (2002, 97-109) 385 bankayı kapsayan araştırmaları, sosyal ve finansal
performans arasında ilişki saptanmıştır. Ayrıca, özellikle kurumsal yatırımcıların itibarlı
şirketlere yöneldikleri belirlenmiştir. Başka bir araştırmada ise “kurumsal vatandaş” (corporate
citizen) olarak algılanan firmaların karlılık oranları S&P 500’deki ortalamadan %10’dan daha
yüksek çıkmıştır. 2000’e yakın etik olmayan vakayı inceleyen bir araştırmada ise ilgili
şirketlerin hisselerinin büyük değer kayıplarına uğradıkları saptanmıştır. Kısacası, iş etiğinin
orta ve uzun dönemde şirketlerin marka değerini ve dolayısıyla da piyasa değerini yükselttiği
belirlenmiştir (Wilson, 2000, 14-15). “Good ethics is good business” – “iyi etik iyi iş”tir
söylemi sloganlaşmıştır. Öte yandan, Waddock ve Graves (1997) gibi konuyu “döngü”
çerçevesinde ele alanlar da vardır. İyi yönetilen ve başarılı olan firmalar zaten etik konularda
daha duyarlı, sosyal projelerde daha aktif olup, sonuç olarak sosyal performansları sayesinde
finansal performanslarını daha da artırmaktadır. Bu tespitin, küçük çaplı ve yerel firmalar için
de geçerli görülmektedir. Bu konuyu ilk araştıranlardan Cochran ve Wood (1984) olumlu ilişki
saptadıklarını belirtirken Aupperle, Carroll ve Hatfield (1985) çalışmalarında herhangi bir ilişki
tespit edemediklerini ifade etmişlerdir. Beliveau, Cottrill ve O’neil (1994, 731-738) bu ilişkinin
ilgili sektöre göre değişebileceğini öne sürmüştür. Yukarıda bahsedilen araştırmaların yanı sıra
2000’lerde ABD’de iş etiği dersi olmayan işletme fakültesi programı kalmamış, Avrupa’da iş
etiği kürsüleri benzer bir yoğunluğa ulaşmıştır. Ayrıca, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile
Rusya’nın serbest piyasa ekonomisine geçiş çabaları ile birlikte iş etiği ilintili konular geçiş
ekonomileri bağlamında da incelenmeye başlanmış, DB (Dünya Bankası), IMF gibi
uluslararası finansal kuruluşlar da bu konular ile daha da yakından ilgilenmiş ve bu ülkelere
verilen kredilerde “etik” öncelikli bir kriter haline gelmiştir. 2000’lerde iş etiği ile ilgili önemli
kuruluşlar da faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu merkezlerin pek çok ülkede şubeleri kurulmuş
ve küresel boyutta uygulama ağırlıklı çalışmalar yürütülmüş, forumlar, toplantılar
düzenlenmiştir. Bu yaygınlaşmaya örnek olarak, Japon İş Etiği Araştırmaları Derneği, Kore İş
Etiği Enstitüsü, Latin Amerika İş Etiği Ağı/Branşı, Afrika İş Etiği Ağı, Güney Afrika Etik
Enstitüsü, Türkiye Etik Değerler Merkezi, St. Petersburg İş Etiği Merkezi ve Çin İş Etiği
Merkezi gösterilebilir.
Bu dönemde, BM (Birleşmiş Milletler), AB (Avrupa Birliği), DB (Dünya Bankası),
IMF, OECD gibi önemli uluslararası kuruluşlar da yönetimde etik dışı uygulamalara ve
yolsuzluklara karşı yoğun ve aktif bir mücadele başlatmıştır. Söz konusu girişimlerin özünde,
küreselleşme süreci ile birlikte devletin ve kamu sektörünün piyasa ağırlıklı ekonomik sistem
içinde kısıtlanan rolü ve buna karşın özel sektörün, özelleştirme dalgası ile daha çok işlev
üstlendiği bir model yatmaktadır. Örneğin,
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Center for Business Ethics – İş Etiği Merkezi
Center for Ethics and Business – Etik ve İş Merkezi
Center for Ethics and Corporate Policy – Etik ve Şirket Politikası Merkezi
Ethics Resource Center – Etik Kaynakları Merkezi
European Business Ethics Network – Avrupa İş Etiği Ağı
Institute of Business Ethics – İş Etiği Enstitüsü
International Society of Business, Economics and Ethics – Uluslararası İş,
Ekonomi ve Etik Derneği
International Business Ethics Institute – Uluslararası İş Ahlakı Enstitüsü
Social Accountability International – Uluslararası Sosyal Hesapverilebilirlik
Örgütü.

Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler’in “Küresel İlkeler Sözleşmesi”nden (Global
Compact) kısaca söz etmek gerekir. “Küresel İlkeler Sözleşmesi” insan hakları, çalışma
koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere dört başlık altında 10 maddeden oluşan
bir manifestodur. İlk olarak Temmuz 2000’de BM teşkilatında başlayan çalışmalar, dünyada
6200’ü aşkın şirket ve sivil toplum örgütünün gönüllü katılımı ile gerçekten küresel bir nitelik
kazanmıştır. Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılan Türkiye’deki kuruluş sayısı 150’yi aşmıştır.
Küresel İlkeler Sözleşmesi yanında BM, “Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi”ni imzaya
açmıştır. Daha önceki yıllara ait bazı karar ve bildirge örnekleri aşağıdadır:
• Yolsuzluk ve Rüşvete Karşı Uluslararası İşbirliği (1992)
• Yolsuzluğa Karşı Eylem (1996)
• Uluslararası Ticari İşlemlerde Yolsuzluk ve Rüşvete Karşı Kamu Görevlileri
Uluslararası Davranış Kodu Avrupa kökenli uluslararası girişim örneklerinden bazıları da
şunlardır (Avrupa Komisyonu, 2004): OECD’nin,
• “Kurumsal Yönetim İlkeleri”
• “Uluslararası Yatırımlar ve Çok uluslu İşletmeler Bildirgesi”
• Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin
Önlenmesi Sözleşmesi (Türkiye, TCK’da Ocak 2003’te gerekli değişiklikleri yapmıştır). •
Yolsuzlukla Mücadele Birimi Avrupa Komisyonu’nun,
• Çeşitli raporları: Örneğin, Yeşil Kitap (Green Paper)
• Çeşitli projeleri: Örneğin, Eko-yönetim (EMAS)
Küresel ilkeler şunlardır:
İnsan Hakları İlke
1: İş dünyası ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı
İlke
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2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı
Çalışma Standartları İlke
3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli
İlke
4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli
İlke
5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli
İlke
6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli
Çevre İlke
7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli İlke
8: İş dünyası çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek
vermeli
İlke
9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli
Yolsuzlukla Mücadele İlke
10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzluk ile savaşmalıdır.
• Çeşitli forumları: Örneğin, Çoklu Paydaşlar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
• Çeşitli duyuru ve direktifleri: Örneğin, tekstil, giyim, deri, ayakkabı sektörleri için
sektör - odaklı kodlar; üye ülkelerde tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeler ve
direktifler
• Bünyesindeki Girişim ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ve İstihdam ve Sosyal İşler
Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları ve çeşitli yayınları: Örneğin, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Vasıtalarının ABC’si” Avrupa Parlementosu’nun,
• “Gelişmekte Olan Ülkelerde Faaliyette Bulunan Firmalar için Öngörülen Kodlar”
başlıklı raporu
• Çok uluslu İşletmelerin bazı uygulamalarının incelenmesi (örneğin, Burma’daki petrol
şirketleri, Afrika’da bebek sütü benzeri ürünlerin satışı). Firmalara yönelik düzenlemeler
yanında kamu kesimi için de düzenleme çalışmaları hayli yoğun olmuştur. 2000’li yıllardan
örnek vermek gerekirse: Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi 2000 yılında “Kamu Görevlileri için
Model Davranış Kodu”nu (Model Code of Conduct for Public Officials) tavsiye kararı olarak
kabul etmiştir. Bu kuralların kamu hizmeti gören özel kuruluşlarda çalışan kişiler için de
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uygulanabileceği belirtilmiştir. OECD Bakanlar Komitesi “Etik Yönetim İlkeler Listesi”
oluşturmuş ve 2003'te “Kamu Hizmetinde Çıkar Çatışmasının Yönetimi” raporunu
yayınlamıştır. OECD bünyesindeki Yolsuzlukla Mücadele Birimi de “Geçiş Ekonomilerinde
Yolsuzlukla Mücadele Ağı”nın etkinliklerine yardımcı olmuştur. Avrupa kökenli girişimler,
2003'te İsviçre’de ADECCO (perakende sektöründe), Hollanda’da AHOLD (iş - işçi bulma ve
istihdam hizmetleri) ve İtalya’da PARMALAT (gıda sektöründe) şirketlerindeki suistimaller
ve sahtekarlıklar sonrası şirketlerin kurumsal yönetim konularına (corporate governance)
yönelmiştir. Uluslararası şirketlerin çoğu, artık ülke ya da yerel standartların öngördüğü asgari
koşulları aşan biçimde işlerini yürütmekte, hatta tedarikçilerin, dağıtıcıların ve şirketleri ile iş
yapan diğer işletmelerin aynı standartlarda çalışmasını şart koşmaktadır. Çevre dostu
teknolojilerin kullanılması, geri dönüşüm ile atıkların azaltılması ve tekrar kullanımı,
yenilenemez nitelikteki kaynakların asgaride kullanımı, yenilenebilir doğal kaynakların ise
planlı bir biçimde tüketilmesi “sürdürülebilir büyüme - kalkınma” ve “çevre etiği”ni
oluşturmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi (World of Business Council for
Sustainable Development) ile ICC’nin (International Chamber of Commerce) bu konularda
uluslararası iş camiasının ve çevrelerinin çabalarına örneklerdir. Bünyesinde “Yolsuzlukla
Mücadele Komisyonu” kuran ICC ayrıca yuvarlak masa toplantıları ile kurumsal yönetim
konusunda da aktif olmuştur. Bunlarla beraber her yıl yayınlanan “Küresel Yolsuzluk
Raporları” ve “Yolsuzluk Algılama Endeksi” ile etik konusunda 2000’lerde etkili olmuştur.
Örneğin, Ford, General Motors ve Chrysler üretim ve dağıtımda kirliliği önlemek için
tedarikçilerinden ISO 14001 standartlarına uygun çevre yönetimi uygulamaları istemektedirler.

3.1.11. Değerlendirme
Etik ve kurumsal sosyal sorumluluk özellikle gelişmiş ülkelerde güçlü bir akım haline
gelmiştir. Bu doğrultuda, genel olarak gelişmiş toplumlarda diğerlerine oranla toplumsal
sorumluluk söyleminin daha sık ve yoğun olarak gündemde olması doğaldır. Ayrıca, sosyal
sorumluluk anlayışı değerlendirilirken işletmelerin büyüklüğü ve niteliği de göz önünde
bulundurulmalıdır. Diğer taraftan, yukarıda belirtilen görüşlerin uygulamaya ne derece
yansıyacağı da tartışma konusudur. Topluma “iyi” görünmeyi esas alan bazı fırsatçı işletmeler,
sayısal performanslarına ilişkin yanıltıcı istatistikler çıkarabilmektedir. Daha radikal eleştiriler
ise tüm bu girişimleri kapitalizmin açtığı yaraların üzerine çekilen “yara bandı” olarak
görmektedir. Daha hafif eleştiriler de tüm bu değişiklikleri “kozmetik” olarak
nitelendirmektedir. Esasında sorun tanım ya da bilinçlenme sorunudur. Çevre kirliliği 20.
yüzyıl başlarında vardı; ancak 1960’lara kadar bir sorun olarak tanımlanmadı. Günümüzde
“ekoloji” bağlamında karbondioksitin artması, ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma,
buzulların çözülmesi, nehirlerin, denizlerin su kaynaklarının kirlenmesi, ormanların yok
olması, erozyon, vahşi doğanın ve yaşamın kayıpları tartışılır oldu. Bu gelişmeler çevrecilikte
“ikinci dalga” olarak nitelendirildi. Ne var ki, toplumlar bunlara farklı öncelikler
yükleyebilmekte ve sonuçta toplumlar arasında da sorun addedilenler arasında farklılıklar
oluşabilmektedir. Ancak, küreselleşmeyle birlikte bu farklar da hızla azalmakta, toplumlarda
etik ilintili konulara dair birbirine yakın değerlendirmeler yapılmaktadır. Diğer önemli bir sorun
da “mukabil” sorumlulukların yeterince, hatta bazı durumlarda hiç ele alınmamış olmasıdır.
İşletmelerin olduğu kadar paydaşlar olarak müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin,
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dağıtımcıların, yerel kuruluşların, kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın
da ahlaklı işletmeye karşı sorumluluklarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin,
müşterilerin “çevreci firmaların” fiyatları daha yüksek olsa bile, bu firmaların ürünlerini
almaları ya da korsan ürün almamaları; çalışanların işini eksiksiz yapması, kurumuna sadakat
göstermesi; yerel ve kamu kuruluşlarının toplumsal sorumluluğu üstlenen şirketlere - firmalara
öncelikler, kolaylıklar sağlaması; medyanın skandallara konu olan firmalar kadar ahlaklı
firmaları da haber konusu yapması ilk elde sözü edilebilecek bazı hususlardır. Ne var ki,
örneğin, tüketiciler çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak için plastik şişe yerine
depozitolu cam şişe kullanımını tercih etmemişlerdir. Ayrıca, satın alma kararlarında etik
faktörü halen kısıtlı bir rol oynamaktadır. Hatta bazı akademisyenler, etik tüketicinin bir “mit”
olduğunu, etik işletmenin satınalma kararlarını etkilemediğini, çevre dostu ürünlere daha fazla
fiyat ödeme konusunda niyet ve pratik arasında fark bulunmadığını ortaya koymuştur. Kısacası,
etik konular ve sosyal sorumluluk etkinlikleri sözde kalmamalı, söylem ve eylem tutarlılık
göstermeli, öte yandan paydaşların da “mukabil” sorumlulukları olduğu vurgusu yapılmalı ve
bu konuda kamuoyu oluşturulmalıdır
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Uygulamalar
Paydaş Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik Dönemini inceleyerek
tartışınız.

66

Uygulama Soruları

1- Paydaş Yönetimi kavramını tanımlayınız.
2- Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulanışını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlkçağda etik, hemen hemen bir bütün olarak antik Yunan felsefesi eliyle şekillendirilmiştir.
Burada etik, felsefenin varlık konusunu ele alan yüzyıllık bir ilk döneminin ardından, Sokrates
tarafından Yunan felsefesinin merkezine geçirilmiştir. Felsefi düşüncenin yaklaşık bin yıllık bir
dönemini meydana getiren Ortaçağda gelişen etik teorilerin daha önceki İlkçağ etiklerinden en
önemli farkı, Ortaçağda felsefenin dinle olan yoğun ilişkisinin veya dinin etkisi altında
kalmasının bir sonucu olarak, onlarda insanın doğal ya da rasyonel değil de, Tanrı tarafından
yaratılmış birvarlık diye tanımlanmasıdır. Çünkü Ortaçağ’da ahlaklılık dinin bir parçası haline
gelmiştir. Modern Çağ’da ahlaklılık veya ahlaki hayat, Platon veya Aristoteles’te ya da onların
Ortaçağ’daki izleyicilerinde olduğu gibi, artık insan doğasının ayrılmaz bir parçası, insanı insan
yapan en temel unsur, insanın özünü kuran en önemli şey değildir. Modern bilim yoluyla
aydınlanmış dünyada etik; insan davranışını açıklamayıp kontrol altında tutmanın; doğadaki
şeyler gibi, başka insanlardan yalıtlanmış, geçmişinden ya da geleneğinden kopmuş, sadece
kendi dinamik varoluşunu yaşama çabası içinde olan, yani yalnızca kişisel çıkarını ve hazzını
düşünen modern insana, bilime dayalı yeni bir hayat tarzı sunmanın; onu öteki insanlarla yeni
dünyanın taleplerine uygun bir tarzda ilişkiye sokmanın bir aracı olmak durumundadır.19.
yüzyılın ortalarından itibaren sömürgecilikle hızlanan seri üretim, sanayileşme ve gelişme iş
dünyası ve Kilise arasındaki çekişmeyi artırmıştır. Bu dönemde güçlenen Protestan reformcular
ve Kalvinistler, yeni iktisadi sistem için gerekli dini ve psikolojik alt yapıyı hazırlamışlardır.
Faiz dinen meşrulaştırılmış, çok çalışma, ticari başarı ve servet önemli ve arzu edilir olgular
olarak vurgulanmıştır (Weber, 1985). Protestan öğretisinin ve ahlakının bu etkisi, 19.
yüzyıldaki siyaset düşünürlerinin ve iktisat kuramcılarının geliştirdikleri modeller ve ideolojiler
ile pekişmiş ve özel sektör ve girişimcilik batıda temel kurumlardan biri haline dönüşmüştür.
İngiltere’de 1856 yılında işletmelere sınırlı sorumluluk imkanı veren ve ileride büyük
şirketlerin oluşmasını sağlayan yasal düzenlemeler de yürürlüğe girince, atölyelerden seri
üretim yapan işletmelere geçiş hızlanmış; özel sektör, serbest piyasa, sermaye ve girişimcilik
toplumun ve ekonominin en dinamik ve etkili kurumu haline gelmiştir. “Sınırlı sorumluluk”
durumu hem girişimcilerin yatırımcılardan sermaye toplamalarını bir anlamda körüklemiş, hem
de şirketin devletin dışında ilk etkili sivil - sosyal kuruluş olmasına imkan vermiştir.20. yüzyılın
başlarında Avrupa’da ve ABD’de geleneksel liberal ideolojinin karşına sosyalist akımın
çıkması ile dinsel bağlamdan uzaklaşmaya devam etmiştir. Bu tartışmalar genellikle
kapitalizmin aşırı kar güdüsüne yönelik eleştirisi, refahın bölüşülmesindeki eşitsizlikler,
sanayileşmenin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri gibi konular etrafında gelişmiştir.). İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonraki yirmi yılda hem ABD’de, hem de Avrupa’da ekonomi gelişmiş ve
refah artmıştır. Kitlesel üretim yapan dev firmalar ve gittikçe uluslararası nitelik kazanan
şirketler iş dünyasına egemen olmuştur. Bu süreçte işletme konuları da iyice ayrışmış,
işletmelerde pazar araştırmacısı, reklamcı, halkla ilişkiler sorumlusu, personel yöneticisi, kalite
sorumlusu gibi uzman yöneticiler çoğalmıştır. Bu bağlamda, özellikle ABD’de üniversitelerde
iş etiği konusunda araştırma ve tezler yapılmış, bazılarında ise iş etiği ders programına dahil
edilmiştir. Açık sistem yaklaşımının, kurumsal “paydaş kuramı”nın (stakeholder theory)
öncüsü olduğunu söylemek mümkündür. İşletmelerin ekonomik birimler olduğu kadar sosyal
birimler de olduğu ve çevreleriyle etkileşim halinde oldukları vurgusu, paydaş kavramını
doğurmuştur. Müşteriler, çalışanlar, ortaklar, hissedarlar, yatırımcılar, tedarikçiler,
dağıtımcılar, yerel kuruluşlar, ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve medya
kuruluşları işletmelerin çevresindeki paydaşlar olarak değerlendirilmiş ve bu gruplar ile
ilişkilerin, işletme yönetiminin başarısını etkilediği savunulmuştur. Gerek son 40 yılda yaşanan
bu gelişmelerin, gerekse Enron, Tyco, WorldCom, Adelphia, Ahold, Parmalat gibi büyük
şirketlerin hileli finansal raporlama skandallarının gündeme gelmesi sonucunda, iş etiği
2000’lerden itibaren yönetim ilintili tüm söylemlerde yer almış, hatta baş aktör ve paradigma
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haline gelerek popüler literatürde zirveye oturmuştur. Bu bağlamda, iş dünyasında işletmeler
ve yöneticiler için etik en önemli yönetim konularından birisi olmuş, gerek ulusal gerekse
uluslararası piyasalarda rekabet avantajlarını sürdürmek adına etik kodu olmayan ve kurumsal
sosyal sorumluluk projeleri yürütmeyen büyük şirket kalmamıştır. Strateji oluşturma sürecinde
muhtemel etik boyutlar ve paydaş yönetimi kesinlikle değerlendirmeye alınır olmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Ortaçağ’da etik hangi düzlemde temellenir?
a) Pozitif bilim
b) Ticari temeller
c) Teolojik
d) Hedonik
2) Hangi dönemdekitlesel üretim yapan dev firmalar ve gittikçe uluslararası nitelik
kazanan şirketler iş dünyasına egemen olmuş ve iş etiği kavramının gelişime neden
olmuştur
a) İlk çağ
b) Ortaçağ
c) 1600-1700 yılları
d) 1950-1970 dönemi
3) Sosyal denetim (social audit) kavramı ve uygulaması hangi dönemde yaygınlık
kazanmıştır.
a- Etik ve Sosyal sorumluluk dönemi
b- Etik İşletme ve Yeni Paradigmalar Dönemi
c- 2000’li Yıllar
d- 1950-1970 dönemi
4) ……………..içinde hissedarlara işletmenin performansı hakkında düzenli bilgi verilir,
kendileri ile ilgili düzenlemelerde onlara danışmadan karar alınmaz. Çalışanlara saygı
ile yaklaşılır, katılımlarına olanak sağlanır, onlara çeşitli konularda (kişisel gelişim gibi)
yardımcı olunur.
a) Ahlaklı bir iş ortamı
b) Seviyeli yönetim
c) Sosyal denetim
d) Etik yönetim anlayışı

5) Modern Çağ’da ahlaklılık veya ahlaki hayat, Platon veya Aristoteles’te ya da onların

Ortaçağ’daki izleyicilerinde olduğu gibi, artık insan doğasının ayrılmaz bir parçası,
insanı insan yapan en temel unsur, insanın özünü kuran en önemli şey değildir.
a) Doğru
b) Yanlış
6) Hangisi Modern Çağ –Metaetik ahlak felsefecilerinden biridir?
a)
b)
c)
d)

Platon
David Hume
G. E. Moore
Aristoteles

7) İşletmelerin ekonomik birimler olduğu kadar sosyal birimler de olduğu ve çevreleriyle
etkileşim halinde oldukları vurgusu, ……………kavramını doğurmuştur
a) Sivil toplum
b) Paydaş
c) Sosyal sorumluluk
d) etik
8) Küresel İlkeler Sözleşmesi” İlk olarak BM teşkilatında ele alınmaya başlamıştır
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a)Temmuz 2000
b)Aralık1999
c) eylül 2005
d) Haziran 2001
9) Etiğinin tarihsel gelişimi orta çağa kadar uzanır
a)doğru b) yanlış
10) Birleşmiş Milletler’in “Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde hangi başlıklar yer almaz
a) insan hakları
b) çalışma koşulları
c) çevre
d) işveren hakları

CEVAPLAR:
1)C ; 2)D; 3)A ; 4)D ; 5)A,6)B,7)B, 8)A, 9)B,10)D
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4.ETİK TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Etik Türleri
4.1.1. Metaetik
4.1.2. Normatif (Düzgüsel) Etik
4.1.2.1. Teleolojik Etik
4.1.2.2. Deontolojik Etik (Ödev Etiği)
4.1.2.3. Erdem Etiği
4.1.3. Uygulamalı Etik
4.1.3.1. İş Etiği
4.1.3.2. Biyoetik
4.1.3.3. Çevre Etiği
4.1.3.4. Pazarlama Etiği
4.1.3.5. Askeri Etik
4.1.3.6.Araştırma Etiği
4.1.3.7. Bilişim Etiği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Etik türlerini açıklayınız.

74

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Etik Türleri

Etik türleri hakkında genel Etik türleri tarihsel süreç
bilgiler öğrenilecektir
içinde gelişimi anlatılarak
kavramsal açıdan etik
türleri değerlendirilecektir

Metaetik

Metaetik hakkında genel Metaetiğin tarihsel süreç
bilgiler öğrenilecektir
içinde gelişimi anlatılarak
kavramsal
açıdan
değerlendirilecektir

Normatif (Düzgüsel) Normatik etik ve normatik Normatik etik ve normatik
Etik
etik türleri hakkında genel etik türleri tarihsel süreç
bilgiler öğrenilecektir
içinde gelişimi anlatılarak
kavramsal
açıdan
değerlendirilecektir
Uygulamalı Etik

Uygulamalı
etik
ve
uygulamalı etik türleri
hakkında genel bilgiler
öğrenilecektir

Uygulamalı
etik
ve
uygulamalı etik türleri
tarihsel
süreç
içinde
gelişimi
anlatılarak
kavramsal
açıdan
değerlendirilecektir
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Anahtar Kavramlar



Metaetik



Normatif (Düzgüsel) Etik



Uygulamalı etik
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Giriş
Etik türleri literatürde temel olarak üç başlık altında ele alınmaktadır. Bunlar metaetik,
normatik etik ve uygulamalı etik olarak sınıflandırılmaktadır. Normatik etik teleolojik
(erekbilimsel) etik ya da sonuççuluk, ahlaki doğruluğun işin sonuçlarına değil kendisine bağlı
olduğuna inanan deontolojik etik ya da ödev etiği ve ahlakı, erdemli bir karaktere bağlayan
erdem etiği şeklinde üçe ayrılmaktadır. Uygulamalı etik ise, iş etiği, biyoetik,, çevre etiği,
pazarlama etiği, araştırma etiği, askeri etik vb. şeklinde ele alınmaktadır. Bu bölümde etik
türleri bu kapsamda incelenecektir.

4.1.Etik Türleri
Sordukları sorular ve çalışma alanlarına göre etik geleneksel olarak üç ana başlıkta
incelenmektedir:




Ahlakın kökenini araştıran Metaetik
Ahlaki doğruları ve yanlışları araştıran Normatif (Düzgüsel) Etik
Etiğin günlük hayattaki uygulamalarına odaklanan Uygulamalı Etik.

4.1.1. Metaetik
Etiğin diğer çalışma alanlarına kıyasla sınırları en belirsiz olan metaetik ahlakın kökeni,
özü, doğası ve anlamı üzerinde durmaktadır. “Ahlak gerçek midir yoksa sanal mıdır? Kültürlere
göre değişir mi yoksa insan varlığından bağımsız mıdır?” gibi sorulara yanıt aramaktadır.
Hemen her sorusu soyut olarak nitelendirilen metaetik ahlaki yargıların kökenindeki
varsayımlar ve bağlılıkların haklı çıkarılıp çıkarılamayacağı konusuna vurgu yapmaktadır.
Ahlakın kökenine ilişkin savundukları itibarıyla metaetikçiler “öbür dünyacılar” ve “bu
dünyacılar” diye ayrılabilir. Öbür dünyacılar, Plato’nun idealar dünyası gibi daha mükemmel
tinsel bir âlemin ahlakın kökeni olduğunu, ya da ahlakın ilahi bir varlığın – Tanrı’nın – iradesi
ve isteğinin bir ürünü olduğunu savunanları kapsamaktadır. Ortaçağ filozoflarından William
Ockham, ahlakın Tanrı isteği sonucu oluştuğunu ve bunun sonucu olarak hem insanın
sezgilerinde yer bulduğunu hem de kutsal yazıtlarda yer aldığını söylemektedir. El Gazali ise
insan aklının ahlaki yargılamada sessiz kaldığını, ahlaki değer ile çıkarı karıştırma eğiliminde
olduğunu savunmaktadır ve Gazali’ye göre insana her yarar sağlayanın değil, öteki yaşamda
ödüllendirilecek olanın “iyi” ve bu bilginin de tek kaynağının “vahiy” olduğunu belirtmişlerdir.
İlk izleri M.Ö. 2. yy.’da yaşamış Sextus Empricus’ta görülebilen “bu dünyacılar” ise
ahlakın kökenini doğada, toplumda ya da bireyde aramaktadır. Her türlü yargıyı olduğu gibi
ahlaki değerleri de göreli gören kuşkucular, günümüzde “ahlaki kuşkuculuk” olarak da bilinen
akıma da öncülük etmişlerdir. Bu dünyacılara göre, ahlaki yargılar vardır ama insan ürünüdür.
Bireysel göreciler kişiden kişiye bu değerlerin değişeceğini savunur. Nietzsche’ye göre, üstün
insanın kurtuluşu dayatılan yanlış ahlaki yargıları reddedip kendi ahlaki gerçekliğini
oluşturmasıdır. Sextus Empricus ve Ortaçağ düşünürü Montaigne gibi kültürel göreciler ise
ahlakın bireysel seçimlerin değil daha çok toplumsal kabul görmenin bir sonucu olduğunu
belirtmektedirler. Metaetik kuramlarına ilişkin başka bir ayrım ise etik (ya da ahlaki) tümelcilik
ve etik (ya da ahlaki) tikelciliktir. Etik tümelciler, ahlaki yargıların genel geçer ahlaki ilkelere
dayanması gerektiğine inanırken, etik tikelciler savunulabilir etik ilkelerin varlığına, ya da en
azından ahlaki düşüncede gerekli olduklarına inanmamaktadır. Etik tikelcilere göre bazı ahlaki
ilkeler var olsa dahi, ahlaki açıdan duyarlı bir bireyin ahlaki yargısında nihai rolü oynamazlar,
çünkü böyle bir bireyin teorik öğretinin ötesinde, doğru ahlaki algılara ve buna uygun bir
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eğitime ihtiyacı vardır. Metaetik, insanların neden ahlaklı olmak istedikleri konusuna psikolojik
açıdan da cevap vermeye çalışır.

4.1.2. Normatif (Düzgüsel) Etik
Düzgüsel etik, ahlak kavramının nereden geldiğinden çok neyin ahlaki açıdan doğru ya
da yanlış olduğunu araştırmaktadır. Etikçiler, düzgüsel etik çerçevesinde, insan davranışına
rehberlik edecek etik ilkelerin neler olması gerektiği ile bu ilkelerin sonuç odaklı mı yoksa ödev
odaklı mı olması gerektiğine yanıt bulmaya çalışmaktadırlar. Adından da anlaşılacağı üzere
düzgüsel etik, edimleri/faaliyetleri yargılarken referans olacak kuralları oluşturmaya çalışır ve
ahlaki doğruluğu atfettiği yere göre genellikle üçe ayrılır:
o Ahlaki doğruluğun bir işin sonuçlarına bağlı olduğunu savunan Teleolojik
(Erekbilimsel) Etik ya da Sonuççuluk,
o Ahlaki doğruluğun işin sonuçlarına değil kendisine bağlı olduğuna inanan Deontolojik
Etik ya da Ödev Etiği,
o Ahlakı, erdemli bir karaktere bağlayan Erdem Etiği.

4.1.2.1. Teleolojik Etik
Teleolojik etik, neyin ahlaklı olduğuna ve etik teorilerin nasıl çerçevelenmesi gerektiği
sorusuna yanıt olarak, sonuçları göstermektedir. Diğer bir deyişle ahlaki olarak neyin doğru
neyin yanlış olduğuna ölçüt olarak bir işin ya da davranışın sonuçlarına bakma yöntemidir.
Daha somut bir dille, “Sonuççuluk” olarak adlandırılan bu yaklaşımda, sonuç, yöntemi haklı
çıkarır. Ancak, sonuççuluk özünde ne tür sonuçların iyi olduğunu söylemez. Neyin iyi sonuç
neyin kötü sonuç olduğuna ise tarih boyunca farklı cevaplar verilmiştir. Teleolojik etik
tartışmalarının ilk örneklerini Antik Yunan’daki Hazcılık (Hedonizm) ve Epikurosçuluk’ta
görmek mümkündür. Hayattan alınan haz üzerine kurulan hazcılık, hazzı en yükseğe çıkaran ve
yaşanılan acıyı en aza indirgeyen davranış ve işleri ahlaki açıdan en doğru sayar. Epikuros, her
hazzın insana yararlı olmadığını ve bazı anlık hazların ileride büyük acılara sebep olacağını da
düşünerek, uzun vadede en fazla sayıda insana gerçek hazzı ve mutluluğu sağlayacak olanın en
doğru olduğunu savunur. Modern çağlara yaklaşıldığında, sonuççuluğun önemli bir çeşidi olan
“yararcılık” (ütiliteryanizm), ahlaki açıdan en doğru olanı, en fazla insana en fazla yararı
sağlayan olarak ifade etmektedirler. Klasik yararcılardan olan Jeremy Bentham, John Stuart
Mill ve Henry Sidgwick, ahlaki doğruluğun sonuçlar dışında başka bir yerde aranamayacağına,
fakat bu “sonuç”tan anlaşılanın yalnızca bir işin bitiminden sonra meydana gelenler değil, işin
kendisi de olduğuna inanmaktadırlar. Klasik yararcılar, yararlı sonuçları hazla ilişkilendirmeleri
nedeniyle ahlaki değerler açısından hazcı bulunmaktadırlar, fakat Eski Yunan’daki hazcılardan
en önemli farkları hazzı bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde ele alıyor olmalarıdır.
Klasik yararcı düşünceleri, bakış açılarındaki farklılıklara göre Walter SinnottArmstrong aşağıdaki gibi sıralamıştır:
o Edimsel Sonuççuluk: Bir davranışın ahlaki doğruluğunun öngörülen, kastedilen ya da
olası sonuçlarından çok edimsel (aktüel) sonuçlarına dayanmasıdır.
o Doğrudan Sonuççuluk: Bir davranışın ahlaki doğruluğunun davranışı gerçekleştirenin
niyetinin sonuçları ya da benzer durumları kapsayan bir kural veya uygulamanın
sonuçlarından çok salt o davranışın sonuçlarına dayanmasıdır.
o Değerlendirmeci Sonuççuluk: Bir davranışın ahlaki doğruluğunun sonuçların diğer
özelliklerinden çok yalnızca değerine dayanmasıdır.
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o Hazcılık: Sonuçların değerinin özgürlük, bilgi, yaşam, vb. “iyilerden” çok yalnızca haz
ve acı üzerinden belirlenmesidir.
o En Çokçu Sonuççuluk: Ahlaki doğruluğun, sonuçların tatmin edici veya güncel durumu
iyileştirici özelliklerinden çok yalnızca en iyi olanı üzerinden değerlendirilmesidir.
o Toplamacı Sonuççuluk: Sonuçların en iyi olma özelliğinin, evrendeki sonuçlar arası
karşılaştırmadan çok sonucu oluşturan parçaların değerleri üzerinden belirlenmesidir.
o Toplam Sonuççuluk: Ahlaki doğruluğun ortalama iyilikten çok sonuçların toplam net
iyiliğine dayanmasıdır.
o Evrensel Sonuççuluk: Bir işin ahlaki doğruluğunun belli bir birey ya da gruptan çok tüm
insanlık için sonuçlarına dayanmasıdır.
o Eşitlikçi Değerlendirme: Ahlaki doğrulukla ilgili her bir tarafa sağlanan faydanın eşit
görülmesidir.
o Fail Yansızlığı: Bazı sonuçların diğerlerine göre daha iyi olmasının, bu sonuçların failin
bakış açısından değerlendirilmeye bağlı olmamasıdır.

4.1.2.2. Deontolojik Etik (Ödev Etiği)
Sonuççulara karşın deontolojik (deon = ödev) etikçiler bir işin ahlaki doğruluğunun o
işin özünde yattığına, sonuçlarına bağlı olmadığına inanmaktadır. Örneğin, yalan söylemek bir
sonuççu için yaratacağı sonuç kötü olursa (örn. Yanlış bilgilenmeye, kazalara, kayıplara sebep
olursa) ahlaki olarak yanlıştır. Bir deontolojik etikçi ise yalan söylemenin özünde ahlaki bir
yanlış olduğuna baştan inanarak, kötü değil iyi olsa dahi sonuçların bu yanlışı
değiştiremeyeceğini savunmaktadır. Immanuel Kant, etik felsefesi açısından en önemli
deontolojik etik savunucularındandır. Kant’a göre, kayıtsız şartsız ve sonuçlarından bağımsız
tek iyi, iyi niyettir. Ayrıca Kant için, ahlaki doğruluk açısından nasıl davranılacağını “Koşulsuz
Buyruk” (Kategorik Emperatif) belirler. Koşulsuz buyruk, söz konusu davranışın evrensel bir
yasa olup olamayacağı yönündeki şu soruya dayanmaktadır: Yalan söylemek her koşulda ve
zamanda herkesçe uyulması gereken bir yasa olabilir mi? Kant, koşulsuz buyruk anlayışında
herhangi ek bir şartı veya önkoşulu kabul etmediği için ve ona göre yalan söylemek bu buyruğa
uymayacağı için ahlaki açıdan yanlıştır.

4.1.2.3. Erdem Etiği
Kökeni Aristo’ya dayandırabilecek olan Erdem Etiği, ahlakın kurallara ya da sonuçlara
bağlılığından çok erdemlere yani ahlaklı bir karaktere bağlı olduğunu öne sürmektedir. Erdem
etiği, ahlaklı bir karakterin oluşmasında gereken erdemleri ve bu erdemler ışığında faaliyetlerin
yargılanmasını araştırmaktadır. Aristo, Plato gibi düşünürlerin vurguladığı bilgelik, cesaret ve
adalet kavramlarından ortaçağdaki Hıristiyan Skolastik düşüncenin vurguladığı iman, umut ve
sevgi gibi kavramlara kadar erdem etikçileri, hangi özelliklerin erdem kabul edilmesi gerektiği
üzerine durmuştur. Söz konusu erdemler kişinin karakterini oluşturan yapı taşları olduktan
sonra her bir edime ilişkin sorulması gereken temel soru: “Erdemli bir insan bu edimde bulunur
muydu?” şeklindedir. Aşağıda, Sonuççuluk, Deontoloji ve Erdem Etiğinin bakış açıları,
“İşyerinde rüşvet almak ya da vermek” örneği üzerinden karşılaştırılmaktadır:
Deontolojik bakış açısına göre: Rüşvet almak ya da vermek özünde kötü bir davranış
olması sebebiyle yanlıştır. Hiçbir sonuç rüşveti haklı çıkaramaz. Çünkü, Kantçılığa göre de
rüşvet, herkesin uygulaması gereken bir kural olsaydı, dünya kaotik bir ortam olurdu.
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Sonuççu bakış açısına göre: Rüşveti yargılamadan önce sonuçlarına bakmak
gerekmektedir. Verdiği rüşvet sonucu gerekli bilişsel kapasiteye veya yeteneğe sahip olmadığı
bir yere gelecek olan bir birey, daha çok insanın refahını kötü yönde etkileyecek ise rüşvet
“yanlıştır”. Böyle bir durumda “deontolojik etik” ve “teleolojik etik”, rüşvet için aynı ahlaki
yargıda bulunabilir. Fakat bir sonuççu için, yozlaşmış, rüşvetin sıradan bir pratik halini aldığı
bir sistemde, rüşvet vermek bir insanın hayatını kurtarmakla birlikte, diğer insanların hayatında
hiçbir değişikliğe neden olmayacak ise ahlaki açıdan yanlış değildir.
Erdem etiğinin bakış açısına göre: Rüşvet, ilgili erdemler önünde yargılanır ve rüşvet
vermek, elbette ki günümüzde erdem kabul edilen, dürüstlük, adalet, hakkaniyet, eşitlikçilik,
vb. gibi kavramlara terstir. Dolayısıyla ahlaki açıdan “yanlış” olarak görülebilir. Ancak rüşvet
vermenin ardında başka önemli bir erdem yatıyor olabilir. Örneğin rüşveti kişinin kendisi için
değil de başka birisinin hayatının kurtulması için vermesi yani yardımseverlik durumunda hangi
erdemin diğerine göre daha önemli olduğu sorusu sorulmalıdır.

4.1.3. Uygulamalı Etik
Uygulamalı etik, felsefenin yaşamın pratikleri ile buluştuğu önemli çalışma alanlarından
birisidir. “Doğru-yanlış”, “iyi-kötü” sorularını, ahlaki ikilemleri belirginleşmiş, kamu
yaşamının parçası unsurlara yöneltir. Ötenaziden, reklamcılığa, askeri yaşamdan, iş yaşamına,
insan haklarından insan-çevre etkileşimine kadar güncel yaşamdaki birçok konu, ahlaki
tartışmalara sahne olmaktadır. Bazı konular üzerinde toplumda fikir birliği sağlanabilirken bazı
konuların ahlaki yönü belirsiz kalmıştır.
Uygulamalı etiğin konusu olan alanlar aşağıda örneklendirilmiştir:














Hayvan Hakları
Biyoetik
İş Etiği
Bilgisayar/Bilişim Etiği
Eğitim Etiği
Çevre Etiği
Devlet Etiği
Ağırlama Etiği
İnsan Hakları (örn. cinsiyet etiği, idam)
Pazarlama etiği
Tıbbi etik
Askeri etik
Araştırma Etiği

4.1.3.1. İş Etiği
İnsan ilişkilerinin yoğunluğu ve çok boyutluluğu uygulamalı etiğin meslek hayatını ayrı
bir çalışma alanı olarak incelemesine neden olmuştur ve uygulamalı etiğin bir alt dalı olarak iş
etiği ve mesleki etik, profesyonel ortamlardaki örgütsel ve bireysel davranışlara yönelik etik
prensipleri incelemektedir. Gelişen teknoloji, değişen değerler ve küreselleşme gibi birçok
etken, mesleki yaşamda doğru ve yanlışın, iyi ve kötünün ayrımını güçleştirmekte, yeni “gri
alanlar” ortaya çıkarmaktadır. İmajı hizmet kalitesi üzerine konumlanmış bir şirketin
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çalışanının, hizmetin aksaması halinde müşteriye karşı dürüst olmak ile şirket politikasına
uygun hareket etmek için eksik ve yanlış nedenler gösterme arasında kalması, ya da arkadaşlık
geçmişi olan meslektaşlarının çalışma düzensizliklerini üst makamlara rapor etmesinin
beklenmesi gibi durumlar, bireyin kendi değerleri ile şirketin aktardığı kurumsal değerlerin
çakıştığı, diğer bir deyişle dar ölçekte doğru ile yanlışın belirsizleştiği durumlara örnektir.
Ayrıca, dar ölçekte etik bir ikilem olarak görülmese de, geniş ölçekte belirginleşen gri alanlar
da mevcuttur. Bölgeye kayda değer istihdam ve altyapı getirme potansiyeli bulunan bir
fabrikanın, aynı zamanda ekosisteme ciddi olumsuz etkilerinin söz konusu olması; sendikal
hakların tanınması sonucu, belli bir endüstriyel alanda bariyerlerin oluşması ve işe alımlarda
kaçınılmaz düşüşlerin yaşanması ihtimali, geniş ölçekteki söz konusu durumlara örnek olarak
verilebilir.
İş etiği kavramı (business ethics), esasında çalışma etiğini (work ethics) ve meslek
etiğini (professional ethics) de kapsamaktadır. Çalışma etiği bir toplumda işe ve çalışmaya
ilişkin değerler ve tutumlardır. Çalışma etiği toplumun kültür ve değerlerinden etkilenir. Bu
bakımdan bir toplumun işe yönelik tavrı bir başka toplumdan farklılıklar gösterebileceği gibi,
toplumun çeşitli katmanları arasında da farklı yaklaşımlar söz konusu olabilmektedir. Bazı
toplumlar ya da toplumsal kesimler işe ilişkin olumlu bir tutum sergilerken ve çalışmayı
yaşamanın amacı gibi nitelerken, bazıları işi ve çalışmayı bu derece ön plana almamaktadır.
Çalışma etiği disiplini, verimliliği, kaliteyi ve etkinliği önemser ve kişilerin çalışkan, tutumlu,
dakik, disiplinli ve dürüst olmalarını öngörür. Çalışma etiğinin yüksek olduğu toplumlarda
gelişmişlik düzeyi de genellikle yüksektir. Zira, çalışma etiğine sahip olmak bir kişilik özelliği
olduğu kadar aynı zamanda kültürel bir olgudur ve her kültürel olgu gibi sosyalizasyon ve
eğitim süreçleri ile aktarılabilir. Çalışma etiğinin temelleri şu ifadeler ile özetlenebilir:
• Çalışma, yaşamın en merkezdeki uğraşıdır.
• Çalışma, sosyal bir görevdir.
• Çalışma, boş zamandan daha önemlidir.
• Çalışma, zamanı düzene sokan bir eylemdir.
• Çalışma, kişiyi dakik, tutumlu ve disiplinli yapar.
• Kişi kimlik, saygı, psikolojik tatmini ve statüyü çalışma ile kazanır.
• Çalışma, yaratıcılığın ve yeteneklerin geliştirilmesine imkan verir.
İşin ve çalışmanın anlamını ve toplumsal yaşamdaki rolünü iş sosyolojisi inceler. Bu
çalışmalar endüstriyel sosyoloji, mesleki sosyoloji, iş sosyolojisi olarak da adlandırılmıştır. Bu
çalışmaların kapsamında genellikle şu konular yer almıştır:
• Sanayi toplumunun değerleri ve ögeleri
• İş örgütlerinin yapısı ve endüstri ilişkilerinin niteliği
• İş örgütlerinde/işletmelerde çalışma grupları
• Farklı uğraş ve meslekleri karakterize eden roller ve statüler.
Yine bu bağlamda işkoliklik, yabancılaşma, maddi ve manevi motivasyon teknikleri,
liderlik - ekip çalışması, tekdüze ve sorumluluk gerektiren işler, mavi yakalı - beyaz yakalı
çalışanlar - meslek sahibi çalışanlar araştırma ve inceleme konuları olmuştur. Meslek etiği de
81

iş etiği ve çalışma etiği ile ilintilidir ve belirli ölçüde örtüşmektedir. “Profesyonel” ve
“profesyonellik” sözcükleri bir işin maharetli ve gereklerine uygun bir biçimde yürütüldüğünü
ifade eder. Ancak bir işin meslek sayılabilmesi,
• Belirli bir akademik eğitim süresi
• Belirli bir ihtisaslaşma eğitimi gerektirir.
• Meslek üyelerinin yer aldığı meslek örgütünü gerektirir. Örgüt, üyelerini denetler,
mesleki uygulamalar için standartlar geliştirir ve bunlara uyulmasını izler.
• Meslek mensuplarının birincil amacı kendilerine ihtiyaç duyanlara hizmet etmektir.
Tıp, hukuk, mühendislik, akademisyenlik, gazetecilik, askerlik, mali müşavirlik gibi
tüm mesleklerin kendilerine özgü etik kuralları vardır. Peki bu meslekler farklı bir iş etiği mi
oluşturmaktadırlar? Bu sorunun yanıtı “hayır”dır. Zira değerler ve ilkeler kaynağını genel
etikten alır, standartlar ve kurallar ise ilgili mesleğe özgü olarak oluşturulur. Diğer bir deyişle
doğruluk, dürüstlük ilkeleri tüm meslekler için geçerlidir, ancak bunun yanında bir doktorun,
hakimin, avukatın, öğretmenin, medya mensubunun mesleğini icra ederken izlemesi ve uyması
gereken kurallar, standartlar ve yöntemler vardır. Meslek etiğindeki farklılıklar buradadır.
Sanayi toplumuna geçiş ile birlikte daha farklılaşan meslekler ve meslek ahlakı için
Durkheim’ın 1900’lerin başında yazdığı “Meslek Ahlakı” eserine bakılabilir. Ayrıca meslek
etiği ilkeleri genellikle toplumsal kültür ve değerlerden bağımsız olup, evrensellik arz ederler.
Örneğin, doktorların, avukatların, mühendislerin mesleki ilkeleri hemen her yerde aynıdır. Bir
doktorun işine zamanında gelmesi çalışma etiği, yanında çalışanlara adil davranması iş etiği,
hastalarına gereken ihtimamı göstermesi ise meslek etiği örnekleridir. Günümüzde kamu
hizmeti etiği, bilişim etiği, medya etiği, bilim - teknoloji etiği ya da siyasette etik, kamu
yönetiminde etik, yargıda etik, sporda etik, eğitimde etik, denizcilikte etik ve hatta jandarmada
etik gibi çeşitli etik alanları oluşmuştur. Bu alanların etik konularına ilişkin birer örnek aşağıda
verilmiştir:
• Siyasette Etik: Siyasetçilerin gerçekleştiremeyecekleri vaatlerde bulunmamaları
• Kamu Yönetiminde Etik: Vatandaşlara eşit muamele yapılması ve hizmette
bulunulması
• Yargıda Etik: Yargı organlarının kararlarında devlet-birey dengesinin gözetilmesi ve
süreçlerin daha hızlı çalışması
• Eğitimde Etik: Öğretmenlerin öğrencilerine özel ders vermemeleri
• Bilim Etiği: Araştırma bulgularının saptırılmaması
• Medya Etiği: Haber ile yorum ayrımının yapılması
• Sporda Etik: Doping ve şike yapılmaması
İş etiği, işletmeciliğin işlevsel alanları itibariyle de bir sınıflandırmaya tabii tutulmuştur.
Bu bağlamda, üretim etiği, pazarlama etiği, finans etiği, muhasebe etiği, yönetim etiğinden söz
edilebilir, etik ve etik dışı eylemler bu çerçevede incelenebilir. Ürünün ve hizmetin güvenliği
ve kalitesi, satış sonrası hizmet ve garanti koşulları, reklamların içeriği ve niteliği, yatırımcıların
hakları ve menfaatleri, bilançoların niteliği ve gerçekliği, insan kaynakları yönetimi ve
işletmelerin çevreye ilişkin politikaları işlevsel alanlardaki etik konularına birer örnektir..
Yönetim - Yönetici Etiği (Yönetsel Etik) ilintili olumsuz örnekler genellikle haksız rekabete
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yönelmek, keyfilik, hesap vermemek ve kişisel çıkardan kaynaklanmaktadır. Yaygın bazı
örnekler aşağıda verilmiştir:
• Sigortasız işçi çalıştırmak
• Finansal raporlarda hile yapmak
• Fikri Hak İhlalleri
• Ürün sorumluluğundan her koşulda kaçınmak
• Terfilerde liyakat ilkelerine uymamak ve ayrımcılık yapmak
Jandarma Genel Komutanlığı 2001 yılında “Jandarma Etiği” başlıklı kapsamlı bir kitap
yayınlamıştır. Pazarlama Etiği ilintili örnekler özünde müşterinin ya da tüketicinin haklarına
saygı duyulmaması ve ihlal edilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.
• Niteliksiz, ayıplı, güvensiz ya da tehlikeli ürün veya hizmeti piyasaya sürmek,
• Ürün veya hizmet hakkında eksik ya da yanıltıcı bilgilendirme veya etiketleme
yapmak, (örneğin, ürünün veya hizmetin içerdiklerine ve kullanımında dikkat edilmesi gereken
hususlara değinmemek)
• Rakip firmalar hakkında asılsız suçlamalarda bulunmak, • Satış sonrası hizmete ilişkin
bilinçli eksiklikler bırakmak,
• Garanti koşullarına ilişkin karmaşık düzenleme ve sürünceme yöntemleri uygulamak.
Pazarlama etiği kapsamında sayılan örnekler yöneticilerin sorumluluğuna da girdiği için
yönetici etiği ile ilintili düşünülmelidir.

4.1.3.2. Biyoetik
Biyoetik terimi Hollandalı biyokimyacı Van Rensselaer Potter tarafından, 1970 yılında
bilimde hızla cereyan eden yeni gelişmelere değerler sisteminden de karşılık gelebilmesi
düşüncesiyle icad edilmiştir. Bir süre terim bilimsel veriler ile değerler sistemi arasında bağ
kurma amacıyla kullanılmıştır. Günümüzde ise tıp etiği ve sağlık etiği faaliyetleri ile ilgili daha
geniş bir terminolojik anlam kazanmıştır. Çağlar boyunca, tıbbi uygulamaların etik boyutu
üzerine fikir üreten pek çok yaklaşım bulunmakla beraber, biyoetik etiğin alt dalı olarak ortaya
çıkarak filizlenmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı esnasında kamu değerlerini tahrip eden
uygulamalar bu alana ilgiyi arttırmıştır. Potter bu yeni disiplini gerçek veriler ile değerler
arasında köprü, bağ kuracak unsur olarak önermişti. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında ve
21. yüzyılda yaşam ve sağlık bilimlerindeki bilginin ve teknik olanaklar ve donanımın çığ gibi
büyümesine karşın, bu gelişmelerin değer sisteminde yaratacağı etkiler ve sonuçlar üzerinde
aynı ölçüde düşünülüp fikir üretilmemesi gerçeğine işaret etmişti. Terim “bios” yaşam ve
“ethos” ahlak kavramlarının birleşiminden oluşmuştur. İnsan yaşamı ile doğrudan ilgili uğraş
alanlarından biri tıptır. Ancak tıp alanındaki değer çatışmalarını inceleyen “tıp etiği” biyoetiğin
alt dallarından sadece biridir, ikisi birbirinin yerine kullanılmamalıdır. Ekolojik etik, çevre etiği,
tıp etiği tıbbi biyoetik, klinik etik, klinik biyoetik bu alt dallardandır. Hepsi biyoetiğin kapsamı
altına girer. Potter bu terminolojiyi, teknik olarak mümkün olan her şeyin etik olarak da haklı
çıkarılabileceği anlamına gelmediği; tam tersine başdöndürücü bilimsel (tıbbi) ilerlemelerin
doğayı, çevreyi, insan ve hayvan varlığına olumsuz anlamda müdahaleyi getirdiğini ve
hayvanların ve insan türünün geleceğinin tehlikede olduğu endişesiyle önermişti. Biyoetik etik
konusunda “global”, küresel düşünmeyi de getirir. Aslında Potter’ın kitaplarından birinin ismi
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“Global Bioethics” (1988)’ dir. Tarih boyunca bakıldığında etiğin küresel karakter taşıdığı
söylenemez. Aslında “evrensel” anlamda düşünme Alman düşünür “Immanuel Kant (17241804) tarafından ilk kez ortaya konmuştur. “Yapacağın eylemin evrensel anlamda geçerli
olmasına dikkat et” diyen Kant, küresel bir çağrışımda bulunmakla birlikte sadece insan
eylemini kastediyordu. Günümüzde biyoetiğin dayandığı küreselleşme, sadece insanı değil
doğayı, evrendeki tüm canlıları, çevreyi gelecek kuşakları ilgilendiren değerler üzerinde çalışır.

4.1.3.3. Çevre Etiği
Genel olarak düşünüldüğünde, “çevre etiği”nin insanın doğayla, ya da geniş
anlamda kendi dışındaki dünya ile nasıl ilişkide bulunması gerektiğini incelediğini
söyleyebiliriz. Tarihsel olarak, çevre etiğinin konusunu genellikle vahşi doğal alanlar, bu
alanlarda yasayan vahşi hayvanlar, organizmalar, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik
oluşturmasına rağmen özellikle son yıllarda insanın içinde yasadığı yakın çevresi ve bu
çevreyle kurduğu yakın ilişki de çevre etiğinin konusunu oluşturmaktadır Çevre
etiğini, insanın içinde yasadığı çevreyle, onun doğal dengesini bozmadan, nasıl bir ilişki
geliştirmesi gerektiğini araştıran bir felsefe disiplini olarak tanımlayabiliriz.
Geleceğin yönü sorununa, yeterli bir toplumsal ve siyasal gelecek için yapılacak
planlamada, etik ve ekonominin yanı sıra çevresel sorunlarla da ilgilenmenin zorunlu olduğunu
kabul ederek yaklaşmak gerekir. Çevre sorunlarına sebep olarak nüfus artışı, sanayileşme ve
kentleşme yanında, son çeyrek asırda bu sorunları arttıran faktörler arasına turizm de girmiştir.
İktisadi, sosyal, kültürel pek çok faydası olan bu olgunun doğal ve tarihi zenginliklerin yok
edilmesinden kıyı bölgelerinde deniz ve kıyıların tahrip edilmesine kadar çeşitli soruna sebep
olduğu da bir gerçek olarak ortada bulunmaktadır. Çevre etiğinin ortaya çıkmasında genel
etikteki farklı yaklaşımların etkisi yanında artan çevre sorunlarının büyük rolü olduğu inkar
edilemez bir gerçektir. Çevre etiği, insanlar ile doğal çevreleri arasındaki ahlaki ilişkilerin
sistemli olarak incelenmesidir. Çevre etiği aynı zamanda insanların çevreye karşı ne tür bir
sorumluluğu olduğunu göstermektedir. Çevre ahlakı ya da çevre bilinci, herkesin yaşanabilir
bir çevre yaratılması ve bunun sürekliliğinin sağlanması için kendisinin de sorumlu olduğunun
bilincine sahip olması ve bu hususta kendini vicdanen görevli ve sorumlu hissetmesi olarak
ifade edilmektedir. Çevre etiği ise, bireylerin doğayla ya da geniş anlamda kendi dışındaki
dünyayla nasıl ilişkide bulunması gerektiğini göstermekte ve insan-doğa ilişkilerinin ahlaki
yönünü vurgularken, bireyin doğal çevreye ve diğer varlıklara karşı sorumluluk geliştirmesi
gerektiğine de önemle vurgu yapmaktadır. Son yıllarda turizmin geliştiği ülkelerde, GSMH’nın
belirleyici alt sektörlerinden birisi konumuna gelmiş olan, turizm sektörüne ilişkin yeni
eğilimler incelendiğinde; tatilcilerin tercihlerinin, deniz-kum-güneş (3S) üçlüsünden, eğlence,
eğitim, çevre (3E) üçlüsüne kaydığı gözlenmektedir. Dokuzuncu Kalkınma Planında çevreye
duyarlı planlamadan, sektörel yer seçimlerinin ekolojik ayak izi yöntemi ile belirlenerek turizm
kapasitesinin, fonksiyonlarının, varış noktalarının ve destinasyonlarının belirlenmesi ve
çevreye yönelik önlemlerin alınmasından söz edilmektedir. Turizmin birçok ülkede ekonomik,
sosyal, çevresel gelişmenin önemli bir nedeni olarak anılması ile birlikte temel amaç,
gelişiminin sürdürülebilir olması, kaynakların doğru kullanımı ile bugünkü ve gelecekteki
toplumların yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir. Küresel olarak artan çevresel farkındalık,
turizm sektöründekiler de dahil olmak üzere işletmelerin daha “çevre dostu” ve “etik açıdan
doğru” ürün ve hizmet üretmeye başlamaları anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınma
düşüncesi her ne kadar gelecekteki ekonomik kaygılar nedeniyle ortaya atılmışsa da, giderek
daha kapsamlı bütüncül nitelikte etik bir yaklaşıma dönüşmüştür. Çevre etiği ile doğrudan
ilişkilendirilebilecek “ekolojik sorumluluk hedefi”, gelişmenin ve doğal kaynakları
kullanmanın yok edici ve bozucu bir biçimde değil, gelecek için endişe yaratmayacak,
devamlılığı ve sürdürülebilirliği sağlayacak biçimde sürdürülmesi anlayışına dayanmaktadır.
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Çevrenin korunması kamu otoritelerinin, yerel yönetimlerin, sendikaların, sivil toplum
örgütlerinin ve halkın, çevresel değerler olmadan turizm etkinliğinin sürdürülebilir
olamayacağını anladıkları ve bu yönde eylem planları geliştirdikleri ölçüde mümkündür.
Turizm, her kaynak gibi dikkatle ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetilmesi gereken bir
alandır. Sürdürülebilir turizm ancak, çevresel ve ekolojik anlamda sürdürülebilir, ekonomik
anlamda uygulanabilir ve sosyal anlamda ise kabul edilebilir özelliklere bağlı olarak çevreci bir
yönetim ve planlama ile gerçekleştirilmesi mümkün olan bir turizm çeşididir.

4.1.3.4. Pazarlama Etiği
Pazarlama etiği, pazarlamada karar alma üzerine etiksel düşüncenin bir uygulamasını
kapsar. Bir diğer deyişle pazarlama etiği; pazarlama kararlarına etik teorilerin uygulanması
yoluyla, işletmelerde pazarlama yöneticilerinin doğru davranışları benimsemelerine rehberlik
eder.
Pazarlamada etiksel düşünce, felsefeciler tarafından eski zamanlardan beri ele alınmakla
birlikte, son yıllarda bu konudaki ilginin dikkat çekici bir şekilde arttığı gözlenmektedir.
Pazarlama etiği artık, sadece felsefecilerin ilgilendiği bir konu olmaktan çıkmış, pazarlama
profesyonelleri tarafından araştırılır hale gelmiştir.
Pazarlama etiğinin günümüzde artan öneminin önde gelen nedenleri, küreselleşme ve
beraberinde getirdiği acımasız rekabet ortamıdır. Endüstrinin küreselleşmesine neden olan en
önemli iki etkenden ilkinin, yerli ve yabancı pazarlarda pay elde etme ihtiyacı; diğer etkenin
ise, yerli pazarlarda rekabet üstünlüğü kazanmak için uluslararası arenada ucuz ürün kaynakları
arayışına gidilmesi olduğunu belirtmiştir. Her geçen gün daha rekabetçi hale gelen pazarlama
ortamı, etiksel olmayan pazarlama davranışları için fırsatlar sunmaktadır. Ancak, iletişim
teknolojisindeki gelişmeler sayesinde bu fırsatları değerlendiren firmalar hakkındaki bilgilere
ulaşmak kolaylaşmış, işletmelerin uygulamaları daha görünür hale gelmiştir. Pazarlama etiğinin
bu gün önemli bir tartışma konusu olmasında, küreselleşen dünyada birbirini tetikleyen etiksel
olmayan pazarlama uygulamaları ile bunların sonuçlarının kitle iletişim araçlarıyla hızlı bir
şekilde çok sayıda insana ulaşıyor olmasının rolü büyüktür. Bilgilerin ulaşılabilir hale gelmesi
kamuoyu tepkisini de beraberinde getirmiştir. Günümüzde tüketici hareketi ve çevreci lobi,
topluma zarar verecek hareketlere karşı tetikte bekleyen güçlü bir oluşum haline gelmiştir.

4.1.3.5. Askeri Etik
Askeri Etik kavramı, askerlik mesleğine ilişkin normları, kuralları tanımlayan meslek
içi rekabeti düzenleyen, bireyin sosyal sorumluluk duygusu içinde kanunlara hizmet etmesini
sağlayan etik kodların bütününü ifade etmek için kullanılmalıdır. Bu etik kodlar, askerin
mesleğini ifasında ona yol gösterici birer rehberdir. Asker, askeri etik sayesinde
meslektaşlarına, topluma ve sorumlu olduğu kurumsal yapıya (devlet) karşı vazifeleri
konusunda bilgi sahibi olur. Aynı zamanda iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında keskin
renklerle yapılmış bu ayrım askerlik kurumunun bozulmasını ve yozlaşmasını engelleyici rol
oynar. Harp Okulları ise bir eğitim kurumu olarak askeri etiğin sistematik ve programlı olarak
sunulduğu bir eğitim kurumu olarak hizmet sunmaktadır. Verilmekte olan ‘etik eğitimin’ amacı
ise çalışanın, verilen görevi yerine getirirken askerlik mesleğin etik kodlarını, değerlerini,
amacını, bir asker olarak sorumluluklarını ve farklı durumlardaki yaklaşım metotlarını
anlamasını sağlamakla ilgilidir. Etik eğitimi, bireylerin etik karar alma süreçlerinde yaptığı
katkının yanı sıra, askerlik gibi bürokratik kurumların idari karar alma mekanizmalarında söz
sahibi olan yöneticilerin etik standartta karar vermeye teşvik etmesi açısından kurumsal
devamlılığa ve kurumsal kültüre de katkıda bulunmaktadır.
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4.1.3.6.Araştırma Etiği
Sosyolojik araştırmalarda uygun bir araştırma metodolojisi kadar önemli bir diğer konu
da etik ile ilgili davranış ve kurallardır. Sosyologlarda tıpkı doğa bilimlerinde olduğu gibi
istedikleri her türlü araştırmayı istedikleri biçimde yapamazlar. Her araştırmada araştırıcının
etik açısından uyması gerekli bazı kural ve kaideler vardır. Her araştırmacı profesyonel bir kişi
olarak bazı etik standartlara bilim ve ahlak açısından uymak zorundadır. Araştırma etiğinin
birinci kuralı açıklıktır. Diğer bir deyimle araştırmacı bulduklarını bilimsel bir toplulukla
paylaşmak zorundadır. İkincisi ise dürüstlüktür ve gerçekçiliktir. Yani araştırıcı bulgularını
uydurmayacak veya başka bir yerden çalmayacaktır. Kendi bulgularım diye bir başkasının
bulgularını veri olarak kullanıyorsa, bu bilim etiğine aykırı bir davranış olur.
Bir diğer kural ise araştırmacının ilgilendiği objeye veya konuya bir zarar vermemesidir.
Yani araştırmacı eğer cinsel taciz üzerinde çalışıyorsa bu tacize uğrayanları rahatsız etmeyecek
bir biçimde olmalıdır. Buna bağlı olarak araştırmacı insanların mahremiyetlerine ve sırlarına
saygılı olmalı, onları açıklamamalı, araştırmasında izin verilmediği sürece şahıs isimlerini
kullanmamalıdır. Bir diğer önemli nokta ise araştırmacı kimliğini saklamamalıdır. Genelde bu
konu bazı sosyologlar tarafından benimsenmese de, araştırmacı kimliğini açıkça ortaya koymalı
ve insanları kandıracak davranışlarda bulunmamalıdır.

4.1.3.7. Bilişim Etiği
Bilişim
etiği kavramı bilgisayar dünyası
içindeki
insanların
davranışlarını
inceleyen felsefe dalıdır. Bilişim etiği alanında Luciano Floridi ve Michael Davis önemli
isimlerdir. Bilişim etiği konusunda hackerlık, dosya paylaşımı, internetin demokratik olup
olmaması, lisanslar sıklıkla tartışılan konulardır.
Computer Ethics Institute (Bilgisayar Etik Enstitüsü) tarafından geliştirilen ve bilgisayar
kullanım etik ilkelerinin temelini oluşturan 10 ilke;
1. Bilgisayar başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz.
2. Başka insanların bilgisayar çalışmaları karıştırılamaz.
3. Bilgisayar ortamında başka insanların dosyaları karıştırılamaz .
4. Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz.
5. Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz.
6. Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve kullanılamaz.
7. Başka insanların bilgisayar kaynakları izin almadan kullanılamaz.
8. Başka insanların entelektüel bilgileri başkasına mal edilemez.
9. Kişi yazdığı programın sosyal hayata etkilerini dikkate almalıdır.
10. Kişi, bilgisayarı, diğer insanları dikkate alarak ve saygı göstererek kullanmalıdır.
Uygulamalı etik metafizik ve düzgüsel etikten farklı olarak, ahlakın kökenlerini veya
iyi ile kötünün ne olduğuna işaret edecek ahlaki referansları keşfetmekten çok, bu referansları
kullanarak yaşamın ahlaki önem taşıyan sorunlarına ışık tutmaya çalışmakta ve bu nedenle
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geleneksel olarak düzgüsel etiğin çalışma yöntemlerini kullanmaktadır. Diğer bir deyişle
yararcılık, deontolojik etik ve erdem etiği, uygulamalı etiğin savlarını geliştirirken kullandığı
başlıca araçlardır.
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Uygulamalar
Etik türlerini gelişim aşamalarını dikkate alarak değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

1-Etik türlerini açıklayarak gelişim aşamaları açısından uygulamalarını tartışınız
2-Etik türlerini turizm işletmeleri açısından değerlendiriniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etiğin diğer çalışma alanlarına kıyasla sınırları en belirsiz olan metaetik (FEISER,
2009)ahlakın kökeni, özü, doğası ve anlamı üzerinde durmaktadır. “Ahlak gerçek midir yoksa
sanal mıdır? Kültürlere göre değişir mi yoksa insan varlığından bağımsız mıdır?” gibi sorulara
yanıt aramaktadır. Düzgüsel etik, ahlak kavramının nereden geldiğinden çok neyin ahlaki
açıdan doğru ya da yanlış olduğunu araştırmaktadır. Etikçiler, düzgüsel etik çerçevesinde,
insan davranışına rehberlik edecek etik ilkelerin neler olması gerektiği ile bu ilkelerin sonuç
odaklı mı yoksa ödev odaklı mı olması gerektiğine yanıt bulmaya çalışmaktadırlar normatik
etik Teleolojik Etik, Deontolojik Etik (Ödev Etiği) ve Erdem Etiği olmak üzere üçe
ayrılmaktadır. Uygulamalı etik, felsefenin yaşamın pratikleri ile buluştuğu önemli çalışma
alanlarından birisidir. “Doğru-yanlış”, “iyi-kötü” sorularını, ahlaki ikilemleri belirginleşmiş,
kamu yaşamının parçası unsurlara yöneltir. Ötenaziden, reklamcılığa, askeri yaşamdan, iş
yaşamına, insan haklarından insan-çevre etkileşimine kadar güncel yaşamdaki birçok konu,
ahlaki tartışmalara sahne olmaktadır. Bazı konular üzerinde toplumda fikir birliği
sağlanabilirken bazı konuların ahlaki yönü belirsiz kalmıştır. Uygulamalı etiğin konuları; iş
etiği, biyoetik, çevre etiği, pazarlama etiği, askeri etik, araştırma etiği ve. bilişim etiği başlıkları
altında ele alınabilir.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi temel etik türlerinden biri değildir?
a) Metaetik
b) Normatik etik
c) Uygulamalı etik
d) Askeri etik
2) Hangisi normatif etik türlerinden biri değildir?
a) Erdem etiği
b) Teleolojik Etik,
c) Araştırma etiği
d) Deontolojik Etik (Ödev Etiği)
3) Hangisi uygulamalı etik türlerinden biri değildir?
a) iş etiği
b) Teleolojik Etik
c) biyoetik
d) çevre etiği
4) Günümüzde tıp etiği ve sağlık etiği faaliyetleri ile ilgili daha geniş bir terminolojik anlam
kazanan etik türü hangisidir?
a) araştırma etiği
b) biyoetik
c) erdem etiği
d) çevre etiği
5) Profesyonel ortamlardaki örgütsel ve bireysel davranışlara yönelik etik prensiplerini
inceleyen etik türü hangisidir?
a) iş etiği
b) araştırma etiği
c) askeri etik
d) çevre etiği
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6) İnsanın doğayla, ya da geniş anlamda kendi dışındaki dünya ile nasıl ilişkide bulunması
gerektiğini inceleyen etik türü hangisidir?
a) iş etiği
b) araştırma etiği
c) askeri etik
d) çevre etiği
7) Ahlak gerçek midir yoksa sanal mıdır? Kültürlere göre değişir mi yoksa insan varlığından
bağımsız mıdır?” gibi sorulara yanıtarayan etik türü hangisidir?
a) Metaetik
b) Normatik etik
c) Uygulamalı etik
d) teleolojik etik
8) Ahlaki olarak neyin doğru neyin yanlış olduğuna ölçüt olarak bir işin ya da davranışın
sonuçlarına bakan etik türü hangisidir?
a) Metaetik
b) Normatik etik
c) Uygulamalı etik
d) teleolojik etik
9) Tıp, hukuk, mühendislik, akademisyenlik, gazetecilik, askerlik, mali müşavirlik gibi tüm
mesleklerin kendilerine özgü etik kuralları vardır.
a) Doğru

b) Yanlış

10)………………bakış açısına göre: Rüşvet almak ya da vermek özünde kötü bir davranış
olması sebebiyle yanlıştır. Hiçbir sonuç rüşveti haklı çıkaramaz.
a) Metaetik
b) erdem etiği
c) deontolojik etik
d) teleolojik etik
Cevaplar ; 1)D, 2)C, 3)B, 4)B,5)A,6)D,7)A,8)D,9)A,10)C
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5.ETİK SİSTEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Etik Sistemi
5.1.1. Amaçlanan Sonuç Etiği (Teolojik Etik)
5.1.2. Kural Etiği
5.1.3. Toplumsal Sözleşme Etiği
5.1.4. Kişisel Etik
5.2. İşletme Faaliyetleri ile Etik İlişkisi
5.2.1. İşletme Faaliyetleri ve Yararcılık Etiği İlişkisi
5.2.2. İşletme Faaliyetleri ve Haklar Etiği İlişkisi
5.2.3. İşletme Faaliyetleri ve Adalet Etiği İlişkisi
5.2.4. İşletme Faaliyetleri ve İlgi Etiği İlişkisi
5.2.5. İşletme Faaliyetleri ve Erdem Etiği İlişkisi
5.2.6. İşletme Faaliyetleri ve Çevre Etiği İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4- Etik sistemi oluşturan kavramlar nelerdir? Açıklayınız
2- İşletme faaliyetleriyle etik ilişkisini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Amaçlanan Sonuç Etiği

Amaçlanan
Sonuç
Etiği
kavramının nasıl açıklandığı ve bu
kavramın etik sistem içindeki yeri
kavranmış olacaktır.

Amaçlanan Sonuç Etiği ile ilgili
kavramın
açıklanması
ve
örnekler verilmesi

Kural Etiği

Kural etiği kavramının nasıl
açıklandığı ve bu kavramın etik
sistem içindeki yeri kavranmış
olacaktır.

Kural etiği ile ilgili kavramın
açıklanması ve ilgili yazında bu
konuda yapılan tartışmaların
değerlendirilmesi

Toplumsal Sözleşme Etiği

Toplumsal
sözleşme
etiği
kavramının nasıl açıklandığı ve bu
kavramın etik sistem içindeki yeri
kavranmış olacaktır.

Toplumsal sözleşme etiği ilgili
kavramın açıklanması ve ilgili
yazında bu konuda yapılan
tartışmaların değerlendirilmesi

Kişisel Etik

Kişisel etik kavramının nasıl
açıklandığı ve bu kavramın etik
sistem içindeki yeri kavranmış
olacaktır.

Kişisel etik etiği ilgili kavramın
açıklanması ve ilgili yazında bu
konuda yapılan tartışmaların
değerlendirilmesi

İşletme faaliyetleri ve
yararcılık etiği, haklar
etiği, adalet etiği, ilgi
etiği, erdem etiği ve
çevre etiği ilişkisi

İşletme faaliyetleri ve yararcılık
etiği, haklar etiği, adalet etiği, ilgi
etiği, erdem etiği ve çevre etiği
arasındaki ilişkiler kavranmış
olacaktır.

İşletme faaliyetleri ve yararcılık
etiği, haklar etiği, adalet etiği, ilgi
etiği, erdem etiği ve çevre etiği
arasındaki ilişkilerin örneklerle
ve
literatürde
yer
alan
tartışmalarla açıklanması.
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Anahtar Kavramlar

Etik sistemler
Kural etiği
Toplumsal sözleşme etiği
Kişisel etik
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Giriş
Bu bölümde etik sistemi, amaçlanan sonuç etiği, kural etiği, toplumsal sözleşme etiği
ve kişisel etik olmak üzere dört farklı yaklaşımla ele alınacaktır. Amaçlanan sonuç etiği, kural
etiği, toplumsal sözleşme etiği ve kişisel etik kavramları açıklanarak ilkeleri açıklanacaktır. Bu
bölümde ayrıca, işletme faaliyetleriyle yararcılık etiği, hak etiği, adalet etiği, ilgi etiği. erdem
etiği, ve çevre etiği ilişkisi etik sistemi çerçevesinde ele alınacaktır.

5.1.Etik Sistemi
Etik sistemi; amaçlanan sonuç etiği, kural etiği, toplumsal sözleşme etiği ve kişisel etik
olmak üzere dört farklı yaklaşımla ele alınmaktadır.

5.1.1. Amaçlanan Sonuç Etiği (Teolojik Etik)
Amaçlanan sonuç etiği, bir davranışın ahlâkî doğruluğu amaçların sonuçlara uygun olup
olmamasına göre belirlenir. Amaçlanan sonuç etiğine göre fayda kavramı teolojik etiği
anlamada önemli bir rol oynar. Faydacı anlayışa göre bir eylemin ahlâkî bakımdan doğru
sayılabilmesi için, eylemin sağladığı toplam faydanın, bireyin yapacağı başka bir eylemin
sağlayacağı toplam faydadan daha büyük olması gerekmektedir. Bu anlayışa göre iki farklı
seçenekten birini seçme durumunda olan kişi daha fazla toplam fayda hangisinde var ise onu
seçmektedir. Faydacılık yaklaşımın temsilcilerinden Jeremy Bentham’ a göre seçeneklerin
yarar ve maliyet açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Amaçlanan Sonuç Etiğinin
temsilcisi John Stuart Mill faydacılığı on ilkeye dayanır. Bu ilkeler şunlardır:
1. Bir eylemin doğru ya da yanlış olduğuna karar verebilmek için olası sonuçlarına
yoğunlaşmak gerekir: Eylemin doğru olup olmadığını yargılamada, eylemin olası sonuç ve
etkilerinin neler olacağına bakmalıdır.
2. Eylem kuralları, onlara uyacak bireylerin karakterinden kaynaklanmalıdır: Sonuç
etiğinde, kuralların kaynağı, beklenen sonuçlarda bulunur. Örneğin, karayollarında hız sınırının
90 Km. oluşunun nedeni açıktır. Hız sınırını azaltmanın beklenen sonucu, her yıl meydana gelen
can kayıplarını azaltmaktadır. Kurallar, hizmet ettikleri bireyler için konulmaktadır.
3. Eylemlerin doğruluk oranı arttıkça, mutluluk da artar; azaldıkça mutluluk da azalır:
Eylemleri yargılarken, mutluluğu artırma eğiliminin bir hedef olarak kullanılması, bireylere
eylemlerini hiç istenmeyenden her zaman ve çok istenen arasında uygun yerlere yerleştirme
olanağını vermektedir.
4. Mutluluk, acının yokluğu ve hazzın varlığı olarak tanımlanabilir: Mutluluk kesin bir
biçimi olmayan bir kavramdır. Ancak, faydacılar bir mutluluk tanımı getirmişlerdir. Bireyler,
haz aldıkları şeylerin artması oranında mutludurlar; acının arttığı oranda da mutsuzdurlar. Tüm
insanların mutluluğu, bireylerin yalnızca haz verici deneyimleri ile olanaklıdır.
5. Her insan kendi mutluluğunu arzuladığı sürece, bu onların sonul mutluluğa ulaşmaları
için yeterli bir nedendir: Her insan yaradılışı gereği, acıdan kaçma, hazzı arama eğilimindedir.
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Bütün insanlar, mutluluğu aradıkları sürece, sonul mutluluğa ulaşmaya çalışacaktır. Burada
sonul mutluluk, doruk, en yüksek nokta anlamını taşımaktadır.
6. Mutluluk, insan eyleminin biricik amacıdır ve onun ölçütü ahlâkî oluşudur:
Eylemlerin ahlâkî oluşunu yargılamak için, açık bir ölçüte gerek vardır. Bu ölçüt, yargılarla
temellendirilir. Mutluluk, insan eyleminin sonul amacıdır. Bu eylemlerin etik ya da etik dışı
olup olmadığı ya da ne derecede etik olduğunu yargılamaya yardım eder.
7. Mutluluk, bireyin kendi mutluluğunun değil, davranışın doğruluğunun
belirleyicisidir. Ancak bunlar birbirleri ile ilişkilidir: Bu ilke, bir eylemden etkilenecek bütün
tarafların olası yargılarında, karar veren bireyin bir bağımsız gözlemci olmasını
vurgulamaktadır. Bu ilke faydacılığı, hazcılık ve bencillikten ayırır. Buradaki odak noktası,
bütün ilgililerin mutluluğudur ve hümanist bir yaklaşımdır.
8. Eylemin fayda derecesi, mutluluğu yaratabilir ya da mutsuzluğu önleyebilir: Bentham
faydayı şöyle tanımlamaktadır; fayda, herhangi bir objenin özellikleri aracılığı ile ilgili
bireylere çıkar, avantaj, haz, iyilik veya mutluluk sağlaması veya ağrı, kötülük veya mutsuzluğu
ortadan kaldırmasıdır.
9. Bir eylemin etik bakış açısı ile doğru sayılması için, eylemin sağladığı toplam
faydanın, bireyin yapacağı başka bir eylemin sağlayacağı toplam faydadan daha büyük olması
gerekir: Bu ilke etik kararlar verilmesi konusunda daha sayısal bir çerçeve çizer. Bir bireyin,
iki istenmeyen seçenekten birini seçmesi gerektiğini düşünürsek, burada her iki seçeneğin
faydası düşünülerek, fazla olan seçilir.
10. Faydacılık birbirine zıt etik yükümlülükler arasından seçim yapmada, genel bir
hakemlik işlevi görür: Nesnel düşünceli bireyler, etik kararlar verirken taraflı ve öznel
davranmaktan kaçınırlar. Ayrıca bu bireyler, ilgili tüm taraflara kesin bir dürüstlükle yaklaşmak
isterler. Genel hakemlik, hem tarafsızlık hem de dürüstlük sağlar. Burada sorun benim
görüşüme karşı onun görüşü değil; daha çok faydaların hesaplanması ve uygun kararların
verilmesidir. Amaçlanan sonuç etiği, yukarıda on madde de özetlendiği gibi amaçlarla
bağlantılı olarak yararlılık ve fayda ilkesini ahlâk ilkesi olarak formüle etmektedir. Bir eylem
yöneldiği kimselere en büyük yararları getirdiğinde ahlâkîdir, başka bir ifadeyle bir eylemin ya
da bir davranışın sonuçları, azami haz ve sevinç, asgari üzüntü ve acı getirirse bunlar ahlâkîdir
denilmektedir.

5.1.2. Kural Etiği
Çevrelerindeki kurallarla yüz yüze kalan bireylerin gelecekleri bu kurallar çerçevesinde
şekillendirilmektedir. Ancak, bireyler her ne kadar bu kurallardan şikâyetçi olsalar da
sürdürülebilir yaşam için kuralların olması gerekmektedir. Kural etiği, Immanuel Kant
tarafından geliştirilmiştir. Kant, ahlâkın temeli olarak faydayı temel alan ahlâk anlayışına
karşıdır. Kant’ a göre insanı insan yapan ve diğer canlılardan ayıran özelliği saf aklıdır. Bu saf
akıl ahlâkî bakımdan insanda vicdan ve ödev duygusu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle
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saf akıl olan vicdan tamamen güdülere ve isteklere uymayı değil, tam aksine onlara karşı
çıkmayı ve insani sorumlulukların hatırlanmasını sağlamaktadır. Kant’ a göre yasaya bağımlı
olan “iyi” olarak nitelendirilerek ortaya konulan kural etiğinin ilkeleri şunlardır:
1. Tüm etik kavramlar tümüyle öncüllere dayanan ve bundan dolayı ampirik bilgilerden
soyutlanamazlar. Etik, olan ve olması gereken arasındaki ilişkiler bakımından tanımlanabilir.
Olan, yaşanan, gerçekleşene ve insanların gerçekte ne yaptıklarından oluşur. Olması gereken
ise, ussal olan ve bireylerin ne yapacağına dayalı olan olası düşüncelerden oluşur. Olması
gereken olandan ayrılamaz. Ancak olan, olması gerekenden ayrılabilir. Örneğin, herhangi bir
toplulukta bireylerin %80’ inin birbirine benzer bir biçimde hareket etmesi, bu davranış
biçiminin doğru olarak kabul edileceği anlamına gelmez. Ancak bireylerin ahlâkî ilkelere uygun
biçimde davranmaları gerekir.
2. Bireyler, zorlamalar nedeniyle veya eylemin gerçekten iyi olması nedeniyle
davranışlarda bulunurlar. Bu ilkeye göre hukuki yasalar asgari etiği sağlayacak kadar temsil
edebilirler. Ancak gerçek etik, salt yasal olandan daha üst seviyede davranışları yönlendirebilir.
Bireyler, yasal sınırlar içerisinde kalsalar bile davranışları etik dışı olabilir. Diğer yandan başka
bir birey insanlık dışı bir yasayı sorgulayabilir, mücadele edebilir. Fakat yine de bu birey etik
ilkelere bağlı bir eylemde bulunmuş olarak düşünülür. Çünkü ikinci birey yasaların üstünde etik
ilkeler tarafından yönlendirilmektedir.
3. Bireyler kendilerini kısıtlayan ilke ve kurallara davranışlarında bağlı olmak
zorundadırlar. Temel ilke ve kurallar bir bütün halinde, bireyler için bir ahlâkî davranış pusulası
işlevini görmelidir. Temel ahlâkî prensipler binlerce yıldır insanlar tarafından bilinmektedir.
Bütün bireylerin ödevi, bu ahlâkî prensipleri öğrenmek ve onlara uygun olarak yaşamaktır. Tüm
insanlar, doğru ve yanlış davranışın ne olduğunu yargılamak için, yönlendirilmeye ve yol
gösterilmesine gereksinim duyarlar. Bu yargılamayı sağlayacak başlıca yol göstericiler ise
şüphesiz ahlâkî prensipler ve kurallardır.
4. Erdemli davranış, prensiplere bağlı davranmaktır: Erdem ise ahlâkî mükemmellik,
doğruluk, dürüstlük olarak tanımlanır. Kant’ a göre ilkelere uygun yaşamak iyi yaşamanın da
tek yoludur. Faydacı, fırsatçı ve sadece dış koşullarca yönlendirilen insanlar erdemli
sayılamazlar. Erdemli olabilmenin temel şartı, bireyin ahlâkî prensipleri benimsemesi ve
davranışlarını bu prensiplere göre yönlendirmesiyle mümkündür.
5. Sonsuz mutluluk, haz dolu bir yaşamdan ziyade, erdemli bir yaşamdır. Bu noktada
amaçlanan sonuç etiği ile kural etiğinin keskin ayırımı ortaya çıkmaktadır. Amaçlanan sonuç
etiği haz dolu bir yaşamı savunurken, kural etiği erdemli bir yaşamı en yüksek mutluluk olarak
kabul etmekte ve erdemli bir yaşamı da bireyin temel amacı olarak göstermektedir. Diğer
amaçların da bu asıl amaca hizmet edeceğini ileri sürmektedir.
6. Erdem bir fikir, düşüncedir ve tüm bireyler bir düşünceye mümkün olabildiğince
ulaşmak için mücadele etmelidirler. Erdem, iyi yaşamı oluşturan ahlâkî bir mükemmellik
düşüncesidir. Ahlâkî mükemmelliği 10 puan üzerinden değerlendirdiğimizde hiç kimse tam
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puanı alamayacaktır. Fakat 10 puana ulaşmak için çalışmak tüm insanların en büyük amacı
olmalıdır.
7. Tüm bireyler kendilerini öncelikle başkaları ile değil, kendi kendileri ile
mükemmellik açısından değerlendirmelidirler. Kant’ a göre mükemmellik, kusursuzluk
düşüncesi önemli bir ölçüttür ve insanlar buna göre bir değerlendirme yaparlarsa,
mükemmelliğe ulaşmak için çaba gösterirler. Bunun tam tersi başkalarını ölçü alarak bir
değerlendirmeye giderlerse ve bu kişilerde erdemli niteliklere sahip değillerse, kişi o zaman
kendisini kolay bir şekilde erdemli ve değerli olduklarına karar verebilirler.
8. Asıl olan bireylerin ahlâk kurallarını kendine göre uyarlaması değil, kendisini bu
kuralları içeren bir yaşam düzenine uydurmasıdır. Şüphesiz bu etik denklem sabit ve değişken
öğeleri içermektedir. Ahlâkî kusursuzluk sabit, bireyin davranışları ise değişkendir. Bu
noktadan hareketle bireyler, ahlâk kurallarını davranışlarına uydurmak için bu davranışlarını
ussallaştırılma hatasından kaçınarak, davranışlarını ahlâkî kurallara uydurulmalıdır.
9. Tüm bireylerin davranışlarının temelinde yatan ahlâkî ilkeleri, insanlık için genel
geçer kurallar olarak görmesi ve ona göre davranması gerekir. Örneğin değişmez bir ilke olan
“sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma” ilkesi tüm insanlık için
vazgeçilmez bir ilkedir. Bu insanlara hem büyük bir sorumluluk yükleyen hem de tüm
insanların bu ilkenin tümüyle çalıştığı bir dünyayı yaratma konusunda ödev yüklenmesi
gerektiği bir ilkedir.
10. İnsanlara karşı davranışlarımızda, onları amacımızı gerçekleştirecek araçlar olarak
görmeyip, salt bireysel amaçlarımızı değil, karşı tarafın amaçlarını da göz önünde tutarak
davranışlarımıza yön vermeliyiz. Kant’ ın burada vurgulamak istediği bireylerin insan olmaktan
kaynaklanan değerleri ve bu nedenle de saygı duyulmayı hak ettikleri düşüncesidir.

5.1.3. Toplumsal Sözleşme Etiği
Toplumsal sözleşme etiğinin öncüsü olan Jean Jack Rousseau için otorite ve özgürlük
arasındaki denge önem taşımaktadır. Devletin otoritesi, sadece devlet tarafından kurallar altına
alınan tüm bireylerin görüş birliğine göre kurulmaktadır. Bireyler topluma katkıda bulunurken,
toplum da bireylere katkıda bulunur. Bütün düzenlemeler, her iki tarafın da, bu bağlayıcı
sözleşmeden yararlanmaları temeline dayanmaktadır. Bu bağlamda sözleşme etiğinin temel
ilkeleri aşağıdaki gibidir:
1. İnsanlar doğada ilkel ve yalnız yaşadıkları takdirde yok olurlar. Bunun için toplum
haline gelmeleri ve üzerinde birleşilen ilkelerle yönetilmeleri gereklidir: Bireyler doğada tek
başlarına uzun süre yaşayamazlar, bu nedenle yaşamak için başkalarına tamamen bağımlı
olduklarını anlamak zorundadırlar.
2. Doğal yaşamdan uygar yaşama geçiş, eylemlere ve içgüdülere daha önce gereksinim
duyulmayan, ahlâkî bir karakter kazandırır: Doğal yaşam içinde yalnız ve ilkel olarak yaşayan
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bireylerin, eylemlerini ahlâkî ya da ahlâk dışı olduğuna ilişkin bir yargılama gereksinimi yoktur.
Ahlâkî eylemler, başka bireyler söz konusu olduklarında gündeme gelir. Birey, doğal yaşamdan
ayrılarak, toplumun bir üyesi haline gelmişse, ahlâkî davranmak onun yaşamında bir etken
olmaya başlar. Toplumun bir parçası olmak bireyin yalnız içgüdüleriyle değil, ahlâkî bir
perspektif içinde davranmasını gerektirir.
3. Kolektif ve ahlâkî bir organ olarak, toplumun genel prosedürlerine uygun davranmak:
Bireylerin bir araya gelerek kolektif bir organ oluşturmaları aynı zamanda doğru ve yanlış
davranışları belirleyerek, yargılayacak çerçeve kuralları oluşturularak, ahlâkî bir organın
oluşturulmasını da gerektirir. Çerçeve kurallar olmaksızın, kolektif bir organ yaratmak olanaklı
değildir. Böylece çerçeve kurallar, kolektif organ ve bireyler arasında bir toplumsal sözleşmeyi
de oluşturur. Çerçeve kuralların oluşturduğu ahlâkî standartlar, bireyin kendi davranışlarından
daha üstündür. Bu standartlar, kendi varlığına ve gerçekliğine sahiptir.
4. Toplumdaki bireylere, ödevler ve yararlar eşit olarak dağıtılır ve toplumun üyeleri
birbirine yardım ederler: Yeni kurulan toplumun üyeleri, bir toplumsal sözleşme tarafından
yönlendirilir. Bu toplumsal sözleşmenin tümüyle gerçekleştirilebilmesi, hem toplumun hem de
bireylerin sahip oldukları önemli rolleri gerçekleştirmelerine bağlıdır. Toplum, bireylerin iyiliği
için ve onların yararlarını gözetmek için kurulmuştur. Bütün bireyler de, toplumun iyiliği için
ve toplumsal varlığın korunması için ödev ve yükümlülüklerini yerine getirmelidirler.
Toplumun bireylere, bireylerin de topluma gereksinimi vardır. Hiçbiri diğeri olmadan var
olamaz.
5. Toplumun standartları, bireyin ne yapması gerektiğine karar vermesine yardım eder:
Toplum, yalnızca kamu yararı için toplumu yönlendirir. Kamunun farklı yararları, kamunun
sınırları içinde düşünülmelidir. Bireylerin çıkarları, merkezde toplanmalıdır. Aksi halde
toplumun varlığı tehlikeye düşer. Kamu çıkarları, yine kamu tarafından belirlenebilir.
6. Toplumsal sözleşme, toplumun yönetimini, yine toplumca belirlenen üyelere verir:
Toplumu temsil eden politik organ, toplumun tüm üyelerinin iyiliği ve yararını artırmaktan
sorumludur. Bunun amacı, politik organın sorumlulukları ile orantılı otoriteye sahip olmasıdır.
Bu otorite, ne bireyler ne de başka otoritelerce sorgulanamaz ve değiştirilemez.
7. Toplumun ahlâk kuralları ve anlayışı, bir köprünün mihenk taşı olarak işlev görürken,
hukuki yasalar diğer yapı taşlarıdır: Yasalar, toplumun genelinin davranışlarının
formülleştirilmesi aracıdırlar. Örneğin, toplum hırsızlık, içki içme, zina gibi davranışlara karşı
ise, bu tür davranışları yasaklayan yasalar çıkarılacaktır. Toplumdaki tüm bireylerin görevi ise,
bu yasaları geliştirmek ve onla uygun davranmaktır.
8. Bireyler kendilerini geliştirmeli ve yasaları koyma hakkından dolayı hoşnut
olmalıdırlar: Belli bir toplumda davranışlar ve ahlâk anlayışı belli bir zaman içinde değişebilir.
Böylece değişen ahlak anlayışı ve davranış standartlarını doğru olarak yansıtabilmeleri için
yasaların da değiştirilmeleri gerekir. Yasaların değiştirilmesi süreci, bireylerin tümünün
katkılarıyla seçilen politik organ tarafından gerçekleştirilmelidir.
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9. Toplumun bütün üyeleri yasalara, onların muhalefetine rağmen kabul edilmiş olsalar
bile rıza göstermek ve uygun davranmak zorundadırlar: Toplumun bütün üyeleri aykırı
görüşleri açıklama özgürlüğüne sahiptir. Ancak toplumca seçilmiş politik organ tarafından bir
yasa oluşturulmuş ise, bireyler karşı da olsalar bu yasaya uygun davranmak zorundadırlar.
10. Bireyler toplumsal sözleşmeye karşı çıkarlarsa, bireylerin muhalefeti onu geçersiz
kılmaz, ancak topluma üyeliklerini engeller: Toplumsal sözleşme, toplumun bütün üyeleri için
bazı çerçeve kuralları koyan, birey ve toplum arasındaki bir anlaşmadır. Bu kurallar, toplumun
bütün üyelerini kapsar. Küçük bir grubun muhalefet etmesi, çerçeve kurallarını geçersiz kılmaz.
Bireylerin iki seçeneği vardır; ya toplumun kurallarını uymayı kabul ederler ya da toplumdan
ayrılırlar. Başka seçenekleri yoktur. Toplumsal sözleşme etiğinin bu temel ilkeleri kişisel benle
toplumsal ben arasındaki dengenin belirlenmesi üzerine kurulmaktadır. Bu düşünceler
demokratik düşünceye sahip herkes tarafınca benimsenmelidir.

5.1.4. Kişisel Etik
Kişisel etik sisteminin en önemli temsilcilerinden biri Martin Buber, kişisel etiğin
kaynağının, bireyin içinden gelen ses olarak tanımladığı “vicdan” olduğunu savunmaktadır.
Buber, vicdanı, bireyin kendisinin bağımsız olarak sorgulayıp, o saf haliyle doğru ya da yanlışın
ne olduğuna karar verdiği içsel bir durum olarak tanımlamaktadır. Kişisel etik sisteminin on
ilkesi şunlardır:
1. Gerçeğin yeri bilginin kapsamı değil, yalnızca insanın varlığıdır: Etik, gerçeğin,
doğrunun temelini arar. Gerçeği nerede aramak gerekir? Bu sorunun yanıtı farklı etik
sistemlerinde, farklı biçimlerde verilmiştir. Amaçlanan sonuç etiği, gerçeğin ve doğrunun
sonuçlarda olduğunu; kural etiği, doğrunun gerçeğin evrensel geçerliliği olan kurallarda
olduğunu; toplumsal sözleşme etiği, gerçeğin- doğrunun belli bir toplumun normlarında,
geleneklerinde olduğunu belirtir. Kişisel etik ise, gerçeğin ve doğrunun sadece bilgi ve zekâda
değil, her bireyin kendi içinde yattığını savunmaktadır.
2. Vicdan, kişisel niyetleri gerçekleştirmek için girişilen eylemlerde, doğru ve yanlışı
ayırıp, doğru kararlar verebilmesine yardım eden, bireyin içinden gelen sestir: Doğruluk her
bireyin içinde yer aldığı gibi, etik davranış standartları da her bireyin içinde yer alır. Bu
standartlar, bireyin davranışlarına yön veren bir pusula gibidir ve bireyin doğru ile yanlışı
ayırmasına kılavuzluk eder. Bu pusulanın gösterdiği yönden sapan davranışlar, bireyde
suçluluk duygusu yaratır. Bireyin vicdanı, etik dışı davranmasını engeller. İki tür insan suçluluk
hissetmez. Birincisi, etik pusulasından ayrılmayan bireydir. İkinci tip ise, etik pusulası olmayan
ve etik sıkıntılar hissetmeyen insandır. Bu iki tip insan davranışı, tümüyle birbirinden farklıdır.
3. Kişisel vicdan, bireyin nasıl davranması gerektiğine ilişkin karar vermesine yardım
eden en üst düzeyde standartlar geliştirmeyi sağlar: Kişisel etik, diğer etik sistemlerinden farklı
olarak, bireyin kendisine dönmesini sağlar. Birey ne yapacağına ilişkin standartları kendi
vicdanı yardımı ile oluşturur.
103

4. Birey, karşılaştığı durumlarda kendisiyle yüzleşmeli ve hangi standartları
koruyacağına karar vermelidir: Birey çeşitli durumlarla karşılaşır ve tepki gösterir. Birey,
karşılaştığı durumlara tam ve kendi olarak tepki vermelidir. Bir durumla karşılaşıldığında, etik
kurallar el kitabına bakacak zaman yoktur. Bireyin belli bir duruma, belli bir zamanda, neyin
doğru, neyin yanlış olduğuna karar vermesi, kendisine bağlıdır.
5. Ulaşılmak istenen amaçlar izlenecek yolu belirler, bu nedenle amaçlar gözden
kaçırılmamalıdır: Buber, bu ilkede Machiavelli’ nin amaca ulaşmada her aracın
kullanılabileceğine ilişkin yaklaşımına karşı çıkar ve eğer bizi ulaşmak istediğimiz amaca
götürecek araç tartışmalı ise, amaç da ortadan kalkacaktır. Amaç ve amaca ulaştıran araç
uyumlu ve etik olmalıdır.
6. Yaşamın belli bir formülü yoktur. Yaşamda her şey olabilir: Bu ilke ile Buber, kural
etiğine karşı çıkar. Kant, tüm insanlık için geçerli ve evrensel geçerliği olan ahlâk yasalarının
olduğunu savunmuştur. Bireylerin görevi, bu yasaları korumaktır. Buna karşılık Buber,
yaşamda belirli bir kuralın düzenleyemeyeceği pek çok durumun söz konusu olduğunu
vurgulamıştır.
7. Birey bir grupta etkin bir üye olabilir, ancak bu durum bireyin haklı tarafı tutmasına
engel olmamalıdır: Bu ilke Buber’ in kişisel etiği ile, Rousseau’ nun toplumsal sözleşme etiği
arasındaki farkı vurgular. Toplumsal sözleşme etiğinde birey toplumun ayrılmaz bir parçası
olmakla birlikte, bireyin varlığı, genel içinde ikincildir ve kamu yararının sağlanması
birincildir. Kişisel etik sisteminde ise, bireyin yine toplumun ayrılmaz bir parçası olması
beklenir, ancak birey toplum içinde kendi bireyselliğini de korur. Böylece, birey ile toplum
arasında doğru- yanlış konusunda bir görüş farklılığı varsa, birey bu durumu sorgulamak ve
gerekli tavrı almakla sorumludur. Eğer kollektif vicdan bireyi yanlış yönlendiriyor ise, birey
buna uymak zorunda değildir. Burada içten ve dıştan denetimli birey; kör izleyici ve sorumlu
lider farklılığı da ortaya çıkmaktadır.
8. Birey özgürleştikçe daha çok şeyi reddeder ve daha kişisel ve yalnız davranma
sorumluluğu artar: Buber, “otantik kendilik” düzeyine ulaşan bireyi merkeze alır. Bu düzeydeki
bireyin, dış desteğe çok fazla gereksinmesi yoktur. Çünkü bu düzeydeki birey, kendi etik
standartlarını oluşturmuştur.
9. Birey ancak kendi çabaları ile kusursuzluğa ulaşır. Başkası bunu birey için yapamaz:
Buber, bütün bireylerin yeni, önceden hiç var olmamış, özgün ve biricik şeylerle dünyaya
geldiğini savunur. Bunun için her bireyin görevi, başkalarının yaptıklarını tekrar etmek değil,
kendini gerçekleştirmektir. Bütün bireyler, bunu başarmak için gerekli fırsat ve olanaklara
sahiptir. Bunun yolu da, bireyin kendisi olmak, kendi biricikliğini korumak ve olabileceğinin
en iyisini olmaktır.
10. Yaşam boyunca bireylerin gelişimine koşut olarak inançları da değişir: Çocukluk ve
gençlik dönemlerinden sonra yetişkin birey anlar ki, bazı değerleri değişmiş ve buna uygun
104

olarak yeni bir değerler dizisi oluşturmak zorundadır. Bu sistemlerin tek başına biri her türlü
durumda karşılaşılan etik sorunları ve çıkmazları çözmek için yeterli olmamaktadır. Ancak, söz
konusu duruma uygun düşen sistemlerden biri veya birden fazlasının ilkeleri, sorunun
çözümüne yardım edebilir. Farklı yaklaşımları ele alan etik sistemlerine çeşitli eleştiriler
yöneltilmektedir. John Stuart Mill (1806- 1873) Bir eylemin ahlâkî doğruluğu, amaçlanan
sonuçları tarafından belirlenir. Deneyimlere Dayalı Davranış Amaçlanan sonuç etiğinin en
güçlü yanı, pratik oluşu, sonuçlara dönük olması, ilgili pek çok kişiyi göz önüne alması ve
bireylerin sağduyusuna dayalı olmasıdır.
1. Mutluluk, haz ve faydanın tek bir tanımı nasıl yapılabilir?
2. Mutluluk, haz ve fayda nasıl ölçülebilir?
3. Belli bir eylemin sonuçları tam olarak nasıl kestirilebilir?
4. Kısa ve uzun dönemli mutluluk arasında nasıl bir seçim yapılabilir?
5. Eğer bir toplumun %90’ ı özgür, ancak %10’ u köle ise, en üst düzeyde mutluluk nasıl
sağlanacaktır.
Kural etiği Immanuel Kant (1724- 1804) Bir eylemin ahlâkî doğruluğu, standartlar ve
yasalar tarafından belirlenir. Genel Olarak Bilinçli Davranış Kural Etiğinin en güçlü yanı, etik
davranışlar için yapılandırılmış, güçlü bir çerçeve önermesidir. Belli eylemlerin doğruluğu ya
da yanlışlığını kararlaştırmada, bu kurallar oldukça işlevseldir. Kurallar kesinlik sağlar ve
belirsizlikten hoşlanmayan bireylerin işini kolaylaştırır.
1. Bireylere kabul ettirilecek ilkeleri ve bu ilkelerin doğruluğunu hangi otorite
belirleyecektir?
2. Çatışmalı kurallardan hangisi yeğlenmelidir?
3. Belirlenen genel kurallar, özel durumlara nasıl uygulanabilecektir?
4. Değişen durumlarla birlikte bu kurallar nasıl değişecektir?
5. Eğer sonuçları kötü olacaksa, niçin bir kuralın uygulanmasında ısrar edilsin?
Toplumsal sözleşme etiği Jean Jack Rousseau (1712- 1778) Bir eylemin ahlâkî
doğruluğu, belli bir toplumun normları ve gelenekleri tarafından belirlenir. Zihinsel Davranış
(Niyet) Toplumsal sözleşme etiğinin güçlü yanı, demokratik devletin kurulmasında felsefi bir
temel oluşturmasıdır.
1. Toplum adına karar verecek “genel politik organ” nasıl seçilecektir?
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2. “Kamu yararı” nın anlamı nedir?
3. Bağımsız düşünenler ne olacaktır?
4. Toplumsal sözleşme etiğine göre, Hitler’ in Nazi Almaya’ sı ahlâkî bir toplum olarak
kabul edilebilir mi?
5. Toplumun geneli, her şeyin ölçütümüdür?
Kişisel etik Martin Buber (1878- 1965) Bir eylemin ahlâkî doğruluğu, kişinin vicdanı
tarafından belirlenir. İçsel Davranış Kişisel etik, bireylerin kendini ifade etmelerine olanak
tanıyan ve bireyi, çeşitli kurallar, gelenekler ile sınırlamamıştır.
1. “Yapmam gereken en doğru şeyin bu olduğunu hissediyorum” diyebilmek için nasıl
bir yargılama yapılmalıdır?
2. İki kişinin çatışan bakış açılarına nasıl bir çözüm getirilecektir?
3. Kişisel etiği besleyen bir grupta, kamu sınırı nasıl belirlenecektir?
4. Örgütlerde kişisel etik sistemi benimsenirse, işgörenler arasında eşörneklik nasıl
sağlanacaktır?

5.2. İşletme Faaliyetleri ile Etik İlişkisi
5.2.1. İşletme Faaliyetleri ve Yararcılık Etiği İlişkisi
Daha önce de söz edildiği üzere, yararcılık, bir davranışı ya da kararı diğer bir davranışa
ya da davranışlara tercih ederken sonucunun sağladığı yarara odaklanan bakış açısıdır. Diğer
bir deyişle, etik olan kararlardan en fazla yarar sağlayacak olanı seçmektir. İşletmelerin, daha
spesifik olarak yöneticilerin, verdiği kararlarda, bu bakış açısının izdüşümünü yarar-maliyet
yaklaşımında görmek mümkündür. Bu maliyetler ya da yararlar, yıllık kâr, zarar, giderler gibi
özünde ekonomik, geniş çerçevede topluma olan etkiler açısından sosyal ya da psikolojik
olabilir. İşletmelerin hacimleri, faaliyet gösterdikleri alanlar ve kullandıkları teknolojiler de göz
önüne alındığında, günümüz anlayışında bu yarar ve maliyet eksenini; doğal yaşama, ekolojik
dengeye olan etkileri bakımından çevresel, iş ve iş adamlarına yönelik kültürel algılama
üzerindeki etkiler kapsamında kültürel ve hatta işletmelerin, faaliyetlerinin ideolojik temeli ve
politik sisteme olan etkileri üzerinden sorgulanması açısından politik boyutları da içine alacak
şekilde genişletmek mümkündür. Elbette ki bu yararların hangilerinin anlamlı ve ne düzeyde
önemli olduğu yine yararcılık bakış açısına sahip failin duruşuna, zaman ve ölçüt gibi diğer
anlayışlarına bağlıdır. Örneğin, edimsel yararcı bir bakış açısına sahip bir otel işletmecisi,
yalnızca kısa vadeli kazancı anlamlı bir yarar olarak görebilir ve kalite olgusuna
odaklanmaktansa, her şey dahil sisteminin uygulanması gibi o anki rekabet gücünü artıracak
bir karar almayı etik görebilir. Bununla birlikte, günümüzde işletmeler, bazı tahmin ve öngörü
yöntemleri kullanarak giderek daha çok gelecekteki yararları da göz önüne alacak şekilde karar
almaya çalışmaktadırlar. Örnek olarak, bir konaklama işletmesinin farklı bir yerde yeni bir tesis
açma kararını gelecek yıllardaki maliyetlerinin ve getirilerinin, faiz oranları ve olası
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riskler/fırsatları değerlendirerek “Net Bugünkü Değer” (ing. Net Present Value) yöntemiyle
karşılaştırarak vermesi gösterilebilir. Bir otelin müşteri memnuniyetini artırmak için bedava
internet hizmeti sunması, marka imajını iyileştirme adına kültürel faaliyetlere sponsorluk için
ayırdığı bütçeyi artırması, yararcılık bakış açısına göre etik bulunabilecek edimler arasındadır.
Yararın öznesinin kim olduğu, önemli bir diğer sorudur. Yararcılık, etik bencilik (yalnızca fail
için olan yararın anlamlı olması) ve etik özgecilik (yalnızca diğerleri için olan yararın anlamlı
olması) arasında eşitlikçi bir duruş sergiler, yarar açısından işletmenin kendisi ve toplumun
diğer üyeleri arasında ayrım yapmaz. Örneğin, müşterilerinin memnuniyeti için bir plajı kamu
kullanımına kapatan ve bu yüzden en az müşterilerinin sayısı kadar diğer insanların plajdan
alacağı hazzı engelleyen bir tatil köyü, etik olmayan bir seçim yapmış olur. Günümüzde hem
bilinçlenen toplumun baskısı hem de yasal çerçeveler edimsel yerine tüm tarafları ve
gelecekteki sonuçları da kayda alan daha evrenselci ve eşitlikçi yararcılık türlerini
cesaretlendirmektedir. Böylelikle yararcılık, turizm dahil bir çok endüstride faaliyet gösteren
işletmelerin seçimlerinde, etik bir yol gösterici olabilir. Yararcı etik açısından bakıldığında,
kurumsal ve yasal sonuçları yüzünden yalan beyan, sahtecilik, hırsızlık, insan istismarı vb.
birçok davranışın gayri etik oluşu daha belirgindir. Ancak, etikçilerin yararcılığa dönük en
büyük eleştirileri, özellikle yarar-maliyet hesaplamalarında karşılaştırılan öğelerin nesnel
değerlendirilebilmelerinin güçlüğüdür. Yeni açılacak bir tesisin yaratacağı istihdam potansiyeli
ve sağlayacağı gelirler parasal anlamda oluşacak giderler ile karşılaştırılabilirken, müşteri
memnuniyeti, çalışan ve toplum refahı gibi soyut kavramları aynı düzlemde karşılaştırmak
kolay olmadığı gibi zamana ve bakış açılarına göre görecelilik içerir. Yeni bir tesisin yaratacağı
istihdamdan doğan refah, kaybedilen kamusal alandan dolayı düşen toplumsal refahtan çok
mudur? Ya da söz konusu tarihi bir yapının tahsisi ise bu refah kültürel tahribatı haklı çıkarabilir
mi? Yararcılık karşılaştırmalar için ortak bir düzlem bulmaya çalışsa da bu düzlemin her türlü
koşul ve zamana uyum göstermesi beklenemez.

5.2.2. İşletme Faaliyetleri ve Haklar Etiği İlişkisi
Yararcılığın tek başına yanıt bulmada zorlandığı konularda deontolojik etik
kapsamındaki hak kavramı önemli bir rol oynamaktadır. Yararcılıkla açıklanması güç bir
durum bazen, hak kavramının yön göstericiliği ile açıklanabilir. Aşağıdaki varsayım bu duruma
bir örnektir: Bir işletmenin müşterilerine, daha az gelişmiş bir ülkeden, para karşılığında, ömür
boyu her türlü işlerinde kullanabilecekleri insanlar getirmektedir. Müşterilerin hizmetlerinde
kullanabilecekleri insan sahibi olmalarının maddi ve manevi memnuniyetinin yanı sıra, kendi
rızaları ile “ithal edilen” bu insanlar da bulundukları ülkede normal şartlarda açlık sınırının
altında yaşadıkları için yeni “sahip”lerinin sağladığı barınma ve yiyecek olanakları yüzünden
gerçekten mutludurlar. Kimsenin mutluluğu ya da kazandığı yararda bir azalma
gözlemlenilmeyen yukarıdaki varsayımın aslında “kölelik” olduğu ve “yasa dışılığı” bilinse de
etik sorgulamanın özünde yatan haklar kavramıdır. Hak, bir bireyin herhangi bir şeye sahip
olma ya da kullanmaya yetkili olması durumudur. Bu yetki yasal bir sistemden kaynaklanıyorsa
yasal bir haktır. Ülkemizde ve birçok ülke de yasal haklar anayasayla belirlenmiştir. Ahlaki
standartlardan kaynaklanan haklar ise ahlaki haklardır ve kimi zaman “insan hakları” olarak
adlandırılırlar. Velasquez, ahlaki hakların yasal hakların aksine belli bir coğrafya ile sınırlı
kalmadığını, kabul gören bir ahlaki hakkın – örneğin işkenceye maruz kalmama hakkı – hangi
ulustan olursa olsun tüm insanları kapsadığını söylemektedir. Yukarıdaki örnekten hareketle
özgürlük, yasal düzenlemelerle de güvence altına alınmış temel bir ahlaki hak olduğundan bu
hakkı tüm tarafların rızası dahilinde bile olsa ihlal etmek etik dışıdır. Ayrıca, Velasquez,
hakların kaçınılmaz ödevsel yönünü vurgulayarak bir bireyin sahip olduğu bir hakkın,
diğerlerine ödevler yüklediğini söylemektedir. Örneğin, bireyin sahip olduğu dilediği şekilde
ibadet edebilme hakkı başka insanlara o bireyin ibadetine karışmama ödevini doğurur. Bu
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uslamlama ile Velasquez, deontolojik etiğin iş etiğinde uygulanabilirliği için bir sav
oluşturmaktadır. Deontolojik etik, sonuç odaklılığın kararları ve faaliyetleri tanımladığı iş
hayatındaki etik tartışmalarda yine sonuç odaklı teleolojik etik karşısında zaman içinde
güçsüzleşmiştir. Fakat, sonuç odaklı bir etik anlayışının sonuca giderken seçilen yolların etik
niteliğini gölgede bırakma riski bulunmaktadır. Özünde doğru ya da iyi olduğu için değil,
sonuçlarının getireceği yarar nedeniyle faaliyetlerde bulunmak, çelişki durumlarında kişisel
çıkarlar doğrultusunda ve öngörüsüz kararlar vermeye neden olabilir. Frank ve Bowie, örneğin
kârda olduğu gibi salt sonuçları için etik olmanın bir paradoks yaratacağını, etik faaliyetlerin
yaratması arzu edilen güven, saygı, adanma, motivasyon gibi duyguları yaratamayacağını,
dolayısıyla kâra neden olmayacağını yazmaktadır. Deontolojik sav, Kant’ın Koşulsuz Buyruk
ilkesini işletmelerin ve iş adamlarının attıkları adımlarda bir ölçüt olabileceğini savunur, öyle
ki tüm iş dünyası için genellenebilecek her türlü karar etik, genellenemeyecek olan ise etik
değildir.

5.2.3. İşletme Faaliyetleri ve Adalet Etiği İlişkisi
Etik uslamlama yöntemlerinden bir diğeri adalettir. Adalet, bir edimden kaynaklanan
yarar ve maliyetlerin toplumda adil dağılması demektir. Adil dağılma, mutlaka eşit dağılım
anlamına gelmemekle birlikte, daha çok edimden etkilenen her bir bireyin hak ettiği paya sahip
olması anlamındadır. Yararcılık ve haklar kavramları kapsamında bir restoranda çalışan
garsonun sarf ettiği çaba sonucu maaş alması gerektiği sonucuna ulaşılabilir, fakat adalet
kavramı, işletmenin kazancı ve harcanan emek karşılığında bu maaşın ne düzeyde olması
gerektiğini belirler. Velasquez, adalet ve hakkaniyet ile ilgili soruların genellikle üç kategoride
toplanabileceğini söyler. Dağıtıcı adalet kategorisi, daha çok yarar ve yüklerin toplumda adil
dağıtılması üzerine yoğunlaşır. Yanlış eylemlerde bulunanların adil yargılanması ve adil olan
cezaya çarptırılması ile “cezalandırıcı adalet” ilgilenirken, denkleştirici adalet, bireylerin
kayıplarının adil tazminatı konusunu araştırır. Adalet kavramı yoğun ekonomik, politik ve
sosyolojik içeriği nedeniyle eşitlikçilik (egaliteryanizm), kapitalizm (anamalcılık), sosyalizm
(toplumculuk) ve özgürlükçülüğün (liberteryenizm) odağında olan kavramlar olmuş, her biri
adaletle ilgili kendi ölçütlerini koymuşlardır. Her ne kadar her düşüncenin kendi içinde alt
gruplaşmaları ve farklılaşması mevcutsa da, genel çizgilerle eşitlikçilik, yarar-maliyet
dağılımının insanlar arası hiçbir fark gözetmeden, kapitalizm ise topluma yapılan katkı
oranında belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Sosyalizm dağılımın gereksinim ve
yetenekler üzerine temellenmesi gerektiğini söylerken, özgürlükçü dağılımda bireysel/özgür
seçimler esastır.

5.2.4. İşletme Faaliyetleri ve İlgi Etiği İlişkisi
Haklar ve adalet kavramı, iş dünyasının yararcı eğiliminde önemli özdenetim
düzenekleri olarak görülebilse de, akılcı ve biçimsel çerçevesi açısından, bireyi toplumun bir
parçası olarak görmekten çok, soyutlaştırıcı ve idealize edici yaklaşımı eleştiri konusu
olmuştur. Önceleri feminist düşüncenin etik düzlemdeki izdüşümü olarak doğan ilgi etiği,
özellikle egemen haklar ve adalet kavramlarının geleneksel olarak erkeğe ithaf edilen akılcılık
ve bağımsızlıktan çok ilişkileri, sorumlulukları, bireylerin karşılıklı bağlılık ve dayanışmasını
vurgular. Tronto, haklar ve adalet temelli ahlak kavramı ile ilgi etiği arasındaki üç önemli farkı
aşağıdaki gibi açıklamaktadır: İlk olarak, ilgi etiği Kohlberg’in adalet etiğinden farklı ahlaki
kavramlar üzerinde durur; bunlar haklar ve kurallar yerine sorumluluk ve ilişkilerdir. İkinci
olarak, bu ahlak kavramı biçimsel ve soyut şartlardan çok somut şartlarla ilintilidir. Son olarak
bu ahlak, bir ilkeler dizisi halinde değil bir eylem, “ilgi eylemi” şeklinde kendini gösterir.
Gilligian’ın farklı deyimiyle “ahlak”, evrensel, soyut ilkelerle değil, gerçek insanların günlük
yaşamlarındaki deneyimleri ve ahlaki sorunları üzerine temellenir. Günümüz toplumunda,
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bireysellik ve bireysel başarı önem kazanırken, diğerlerinin ihtiyaçlarına ilgi ve özen gösterme
rolleri giderek silinmektedir. Erkeğe ve kadına yüklenen geleneksel roller (örn. akılcılık ve
yargılayıcılığa karşın sezgisellik ve empati/duygudaşlık) haklar ve adalet etiğinde de kendini
göstermektedir, fakat batı medeniyetinin temellerini oluşturan ve geleneksel olarak yüklenen
bu rollerin, birleştirmekten çok ayırıcı özellikleri olduğu belirtilmekte ve eleştirilmektedir.
Baier’in “zorunluluk kategorilerinin terk edilmeyip insani bağlar ve dostluğu içeren bir sevgi
ve güven etiği” olarak nitelediği ilgi etiğini, hizmet endüstrilerinde, özellikle de konaklama
işletmeleri gibi ağırlama sektörü aktörlerinin etik çelişkilerinde rol gösterici rol
oynayabileceğini aşağıdaki çıkarımlar destekleyebilir:
 Ağırlama sektörleri insan odaklı sektörler olup, çalışan-müşteri, çalışan- çalışan
etkileşiminin yüksek düzeyde ve çok çeşitli çerçeveler içinde gerçekleştiği ortamlardır.
Örneğin, bir otelde müşteri giriş ve çıkış işlemleri için resepsiyon, oda ile ilgili hizmetler için
kat hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri için otel restoranı ve barı, organizasyonlar için banket
servisi ve konaklama dışı bilgilendirme hizmetleri için ise konsiyerj ile iletişime geçer. Aynı
şekilde farklı etkinlikler içinde olan bu bölümlerin çalışanları gün içinde birçok kez kendi
içlerinde etkileşime geçer. İnsan etkileşiminin yoğun olduğu diğer sektörlerde de olduğu gibi
davranış ve faaliyetlerde standartlaşmanın zorluğu, yararcılık, haklar ya da adalet etiğinin
kuralcılığının yaşanan çelişkilerde muğlâk kalmasına ya da arzu edilen bir takım davranışları
(örn. ikramda bulunma, güler yüzlülük) cesaretlendirememesine neden olabilir. İlgi etiği,
ilişkilere, karşılıklı sorumluluklara, ihtiyaçlara gösterilmesi gereken ilgiye, dostane, saygılı bir
ortamın oluşmasına yaptığı vurguyla, gün içinde karşılaşılabilecek etik sorunlara ışık tutabilir.
 İlgi etiğinin temelindeki sözde eril – dişil özellikler ayrımı, batı toplumlarının,
özellikle de Anglo-Sakson bakış açısını yansıtmaktadır. Bu bakış açısına göre hırs, rekabetçilik,
ben-merkezcilik, güç, maddi zenginlik ve başarı, Hofstede’nin 64 ülkede ulusal kültür ve iş
ortamına yansımaları üzerine yaptığı araştırmasına göre “eril” özellikler kabul edilmiş, öte
yandan tevazu, ilişkilere ve diğerlerine ilgi gösterme ile yaşamda miktardan çok kaliteye önem
verme gibi özellikler ise “dişil” özellikler olarak adlandırılmıştır. Bu özellikler üzerinden
puanlanan ülkeler arasında, örneğin İngiltere, ABD gibi ülkeler daha “eril” özellikler
sergilerken, İsveç, Norveç gibi ülkeler daha “dişil” bir kültüre sahiptir. Hofstede’nin
metodolojisi ile eleştiri çekmiş olsa da kapsamı oldukça geniş olan çalışmasında dikkat edilecek
bir husus Türkiye’de de, ilişkilere verilen önem ve diğerlerine karşı gösterilen ilginin yoğun
olmasıdır. Öte yandan, çalışmada Türkiye’nin bireyciden çok ortaklaşacı (kolektivist) bir
toplum olarak gözükmesi yine ilişkilerin ve grup aidiyetinin önemine işaret etmektedir. Tüm
bunlar ilgi etiğinin vurguladığı noktalardır.
 Diğer endüstrilere oranla turizm endüstrisinde kadınların istihdam şansı daha
yüksektir. Bu durum, dişil kökenlere dayandırılan “ilgi etiği” ilkelerinin etkinliğinin artması
açısından turizmin elverişliliğini artırmaktadır. Avrupa Komisyonu İstatistik Bürosunun
(Eurostat) 2007 yılı istatistikleri, Avrupa turizm istihdam istatistiklerinde kadın çalışanların
oranını %56, konaklama sektöründe çalışan kadınların oranını ise %60 olarak göstermektedir.
Bu oran, tüm sektörlerde kadınların sahip olduğu %45’lik orandan fazla olması nedeniyle
kadınlar için elverişli bir tablo ortaya koymaktadır. Fakat Türkiye bu oranın altında
gösterilmiştir. Türkiye genelinde çalışan kadınların oranı %26, otel ve restoranlarda çalışan
kadınların oranı ise %14’tür. Öte yandan, turizmde çalışan kadınlar arasında tam zamanlı kayıtlı
olanların yüzdesi %95 ile Türkiye genelinde tam zamanlı kadın çalışanların yüzdesinden (%80)
yüksektir (epp.eurostat.ec.europa.eu). Türkiye İstatistik Kurumu 2009 yılı istatistiklerinde,
hizmet sektörünün %40’ını oluşturan kadınlar, otel ve restoranlarda kayıtlı istihdamın %18’ini
oluşturmaktadır. Turizm Araştırmaları Derneği’nin (TURAD) Temmuz 2009 araştırmasına
göre ise turizm sektörlerinde çalışan kadınların toplam oranı %25 olarak verilmiştir.
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5.2.5. İşletme Faaliyetleri ve Erdem Etiği İlişkisi
Erdem etiği, sonuççu ya da deontolojik bakış açısından farklı olarak erdem kabul edilen
bireysel özelliklerin geliştirilmesi üzerinden benci bir yaklaşıma sahiptir. Shaw ve Corvino,
erdem etiğinin iş dünyasında yol gösterici olabileceğini aşağıdaki üç özelliğe bağlar:
 Kişisel karakter gelişimi yapılan vurgu ile birey yıllar içinde kendi kendini eğitir ve
alışkanlıklar oluşturur, böylelikle ahlak (etik) dışı davranışlara karşı bir “direnç” oluşturur
 Ahlak (ya da etik) bir kurallar silsilesi olmaktan çıkarak kişisel doygunluk göstergesi
olur
 Kurumsal başarı daha geniş bir kavram olur; mali kazancı kapsasa da kişisel çıkarı
toplumsal çıkardan soyutlamaz. Turizm alanında turistlerin ve turizm profesyonellerinin etik
yönlendirilmesinde, erdem etiği; açık fikirli, kültürlere saygılı, tüketimde ölçülü ve hoşgörülü
turist karakterinin oluşmasında, turizm profesyonelleri için yaptığı işte en kaliteli olma, iyi bir
üne sahip olma, dürüstlük, yardımseverlik gibi kurum kimliğine atfettirilebilecek ve turistlerin
algılarında konumlanabilecek erdemlerin oluşması yönünde anlam kazanabilir.

5.2.6. İşletme Faaliyetleri ve Çevre Etiği İlişkisi
Geleneksel etik uslamlama yöntemlerinin ortak bir noktası antroposantrik (insaniçinci insan merkezli) olmalarıdır. Yararcılar, yalnızca ussal yetileri olanların yararını düşünür;
haklar, insan haklarıdır ve adalet, özünde insanlar arasında oluşan bir kavramdır. Üç semavi
dinin doğayı insana “tabi” kılması ve etik savların bu görüşü yansıtması, doğaya verilen önemi
araçsal; içsel önem taşıyan insana yararı dokunması nedeniyle değerli kılar. Örneğin, ormanı
korumak iyidir, çünkü böylelikle insanın soluyacağı havanın temizlenmesine katkıda bulunulur.
1960’larda şekillenmeye başlayan çevre etiği, sürdürülebilir çevre gereksiniminin yalnızca
insan gereksinimi için mi olduğunu yoksa çevrenin ve tüm insan dışı üyelerinin kendi içsel
değerlere sahip olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir. Bir yazar, yararcı bakış açısının
bilinci olan (hazzı ve acıyı hissedebilen) tüm varlıkları kapsaması gerektiğini söylerken, bazı
yazarlar da doğanın ve insan dışı üyelerinin içsel bir değer taşıdığını ve haklar kavramı
çerçevesinde içsel değer taşıyan insanlara olduğu kadar bu unsurlara karşı da ahlaki bir
sorumluluk bulunduğunu belirtmektedir. Modern etik savları etkilemiş olan çevre etiğinin
pratik amacı ise kimilerine göre, insaniçinciliğini terk etmeyen fakat daha “aydınlanmış” bakış
açısı ile de açıklanabilir, çünkü bu bakış açısına göre “insanın doğal çevreye yönelik taşıdığı
ahlaki ödevler, o çevrenin bir parçası olan insanlara karşı olan doğrudan ödevlerin bir
sonucudur”.
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Uygulamalar
Turizmde etik sistemi turizm işletmelerinin faaliyetleri esnasında etik türleri ile
ilişkisini işletmelerin etik uygulamaları çerçevesinde internet web sitelerinde etik
uygulamalarına ilişkin bildirimleri takip edilerek incelenebilir.
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Uygulama Soruları

1- Turizmde etik sistemi oluşturan unsurları açıklayınız
2- Turizm işletmelerinin faaliyetleriyle etik türleri arasındaki ilişkileri örneklerle
açıklayınız..
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik sistemi; amaçlanan sonuç etiği, kural etiği, toplumsal sözleşme etiği ve kişisel etik
olmak üzere dört farklı yaklaşımla ele alınmaktadır. Amaçlanan sonuç etiği, bir davranışın
ahlâkî doğruluğu amaçların sonuçlara uygun olup olmamasına göre belirlenir. Amaçlanan
sonuç etiğine göre fayda kavramı teolojik etiği anlamada önemli bir rol oynar. Faydacı anlayışa
göre bir eylemin ahlâkî bakımdan doğru sayılabilmesi için, eylemin sağladığı toplam faydanın,
bireyin yapacağı başka bir eylemin sağlayacağı toplam faydadan daha büyük olması
gerekmektedir. Çevrelerindeki kurallarla yüz yüze kalan bireylerin gelecekleri bu kurallar
çerçevesinde şekillendirilmektedir. Ancak, bireyler her ne kadar bu kurallardan şikâyetçi olsalar
da sürdürülebilir yaşam için kuralların olması gerekmektedir. Kişisel etik sisteminin en önemli
temsilcilerinden biri Martin Buber, kişisel etiğin kaynağının, bireyin içinden gelen ses olarak
tanımladığı “vicdan” olduğunu savunmaktadır. Yararcılık, turizm dahil bir çok endüstride
faaliyet gösteren işletmelerin seçimlerinde, etik bir yol gösterici olabilir. Yararcı etik açısından
bakıldığında, kurumsal ve yasal sonuçları yüzünden yalan beyan, sahtecilik, hırsızlık, insan
istismarı vb. birçok davranışın gayri etik oluşu daha belirgindir. Ancak, etikçilerin yararcılığa
dönük en büyük eleştirileri, özellikle yarar-maliyet hesaplamalarında karşılaştırılan öğelerin
nesnel değerlendirilebilmelerinin güçlüğüdür. Hak, bir bireyin herhangi bir şeye sahip olma ya
da kullanmaya yetkili olması durumudur. Bu yetki yasal bir sistemden kaynaklanıyorsa yasal
bir haktır. Ülkemizde ve birçok ülke de yasal haklar anayasayla belirlenmiştir. Ahlaki
standartlardan kaynaklanan haklar ise ahlaki haklardır ve kimi zaman “insan hakları” olarak
adlandırılırlar. Etik uslamlama yöntemlerinden bir diğeri adalettir. Adalet, bir edimden
kaynaklanan yarar ve maliyetlerin toplumda adil dağılması demektir. Adil dağılma, mutlaka
eşit dağılım anlamına gelmemekle birlikte, daha çok edimden etkilenen her bir bireyin hak ettiği
paya sahip olması anlamındadır. Önceleri feminist düşüncenin etik düzlemdeki izdüşümü
olarak doğan ilgi etiği, özellikle egemen haklar ve adalet kavramlarının geleneksel olarak
erkeğe ithaf edilen akılcılık ve bağımsızlıktan çok ilişkileri, sorumlulukları, bireylerin karşılıklı
bağlılık ve dayanışmasını vurgular. Erdem etiği, sonuççu ya da deontolojik bakış açısından
farklı olarak erdem kabul edilen bireysel özelliklerin geliştirilmesi üzerinden benci bir
yaklaşıma sahiptir. Geleneksel etik uslamlama yöntemlerinin ortak bir noktası antroposantrik
(insaniçinci - insan merkezli) olmalarıdır. Yararcılar, yalnızca ussal yetileri olanların yararını
düşünür; haklar, insan haklarıdır ve adalet, özünde insanlar arasında oluşan bir kavramdır. Üç
semavi dinin doğayı insana “tabi” kılması ve etik savların bu görüşü yansıtması, doğaya verilen
önemi araçsal; içsel önem taşıyan insana yararı dokunması nedeniyle değerli kılar. Örneğin,
ormanı korumak iyidir, çünkü böylelikle insanın soluyacağı havanın temizlenmesine katkıda
bulunulur. 1960’larda şekillenmeye başlayan çevre etiği, sürdürülebilir çevre gereksiniminin
yalnızca insan gereksinimi için mi olduğunu yoksa çevrenin ve tüm insan dışı üyelerinin kendi
içsel değerlere sahip olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi Etik sistem yaklaşımı içinde yer almaz
a) amaçlanan sonuç etiği,
b) kurgusal etik
c) toplumsal sözleşme etiği
d)kişisel etik
2)………….. sisteminin en önemli temsilcilerinden biri Martin Buber, …………..kaynağının,
bireyin içinden gelen ses olarak tanımladığı “vicdan” olduğunu savunmaktadır.
a) amaçlanan sonuç etiği,
b) kurgusal etik
c) toplumsal sözleşme etiği
d) kişisel etik
3)……………’ne göre; bir eylemin ahlâkî doğruluğu, standartlar ve yasalar tarafından
belirlenir.
a) kişisel etik
b) amaçlanan sonuç etiği
c) kural etiği
d) toplumsal sözleşme etiği
4)Önceleri feminist düşüncenin etik düzlemdeki izdüşümü olarak doğan ………..özellikle
egemen haklar ve adalet kavramlarının geleneksel olarak erkeğe ithaf edilen akılcılık ve
bağımsızlıktan çok ilişkileri, sorumlulukları, bireylerin karşılıklı bağlılık ve dayanışmasını
vurgular.
a) erdem etiği
b) adalet etiği
c) kural etiği
d) ilgi etiği
5)Yararcılık ve haklar kavramları kapsamında bir restoranda çalışan garsonun sarf ettiği çaba
sonucu maaş alması gerektiği sonucuna ulaşılabilir.
a) yararcılık ve haklar
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b) adalet ve yararcılık
c) yararcılık ve özgürlük
d) haklar ve özgürlük
6)………….kavramı, işletmenin kazancı ve harcanan emek karşılığında bir restoranda çalışan
garsonun sarf ettiği çaba sonucu bu maaşın ne düzeyde olması gerektiğini belirler.
a) özgürlük
b) yararcılık
c) adalet
d) haklar
7)İnsanlar doğada ilkel ve yalnız yaşadıkları takdirde yok olurlar. Bunun için toplum haline
gelmeleri ve üzerinde birleşilen ilkelerle yönetilmeleri gereklidir. İlkesi hangi etik sistem
yaklaşımının ilkelerinden biridir
a) kural etiği
b) amaçlanan sonuç etiği
c) kişisel etik
d) toplumsal sözleşme etiği
8)Tüm bireylerin davranışlarının temelinde yatan ahlâkî ilkeleri, insanlık için genel geçer
kurallar olarak görmesi ve ona göre davranması gerekir. İlkesi hangi etik sistem yaklaşımının
ilkelerinden biridir
a) amaçlanan sonuç etiği
b) kural etiği
c) kişisel etik
d) toplumsal sözleşme etiği
9)Ahlâkî kusursuzluk sabit, bireyin davranışları ise değişkendir. Bu noktadan hareketle
bireyler, ahlâk kurallarını davranışlarına uydurmak için bu davranışlarını ussallaştırılma
hatasından kaçınarak, davranışlarını ahlâkî kurallara uydurulmalıdır.
a) Doğru

b) Yanlış

10)Tüm etik kavramlar tümüyle öncüllere dayanan ve bundan dolayı ampirik bilgilerden
soyutlanabilir.
a) Doğru

b) Yanlış
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Cevaplar
1)B, 2)D, 3)C, 4)D, 5)A, 6)C, 7)D, 8)B, 9)A, 10)B
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6.TEMEL ETİK İLKELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.Temel Etik İlkeler
6.1.1. Adalet
6.1.2. Eşitlik
6.1.3. Dürüstlük ve Doğruluk
6.1.4. Tarafsızlık
6.1.5. Sorumluluk
6.1.6. İnsan Hakları
6.1.7. İnsancıllık
6.1.8. Bağlılık
6.1.9. Hukukun Üstünlüğü
6.1.10. Sevgi
6.1.11. Hoşgörü
6.1.12. Yasadışı Emirlere Karşı Direnme
6.1.13. Saygı
6.1.14. Tutumluluk
6.1.15. Demokrasi
6.1.16. Olumlu İnsan İlişkileri 6.1.17. Açıklık
6.1.18. Hak ve Özgürlükler
6.1.19. Emeğin Hakkını Verme
6.1.20. Kaynakları Etkin Kullanma
6.1.21. Sorumluluk ve Hesap Verebilme Anlayışı
6.1.22. Sadakat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Turizmde temel etik ilkelerin uygulamaları nelerdir tartışınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Temel Etik İlkeler

Temel etik ilkelerin neler Temel etik ilkelerin ilgili
olduğunun anlaşılması
yazında çeşitli açıklamaları
ve tartışmalarıyla birlikte
ele alınması

Adalet, Eşitlik, Dürüstlük
ve Doğruluk, Tarafsızlık,
Sorumluluk,
İnsan
Hakları,
İnsancıllık,
Bağlılık,
Hukukun
Üstünlüğü,
Sevgi,
Hoşgörü,
Yasadışı
Emirlere Karşı Direnme,
Saygı,
Tutumluluk,
Demokrasi, Olumlu İnsan
İlişkileri, Açıklık, Hak ve
Özgürlükler,
Emeğin
Hakkını
Verme,Kaynakları Etkin
Kullanma,.Sorumluluk ve
Hesap
Verebilme
Anlayışıve Sadakat

Adalet, Eşitlik, Dürüstlük ve
Doğruluk, Tarafsızlık, Sorumluluk,
İnsan Hakları, İnsancıllık, Bağlılık,
Hukukun
Üstünlüğü,
Sevgi,
Hoşgörü, Yasadışı Emirlere Karşı
Direnme, Saygı, Tutumluluk,
Demokrasi, Olumlu İnsan İlişkileri,
Açıklık, Hak ve Özgürlükler,
Emeğin Hakkını Verme,Kaynakları
Etkin Kullanma,.Sorumluluk ve
Hesap Verebilme Anlayışıve
Sadakat ilkelerinin anlaşılması

Adalet, Eşitlik, Dürüstlük ve
Doğruluk,
Tarafsızlık,
Sorumluluk, İnsan
Hakları,
İnsancıllık, Bağlılık, Hukukun
Üstünlüğü, Sevgi, Hoşgörü,
Yasadışı Emirlere Karşı Direnme,
Saygı, Tutumluluk, Demokrasi,
Olumlu İnsan İlişkileri, Açıklık,
Hak ve Özgürlükler, Emeğin
Hakkını Verme,Kaynakları Etkin
Kullanma,.Sorumluluk ve Hesap
Verebilme Anlayışıve Sadakat
ilkelerinin ilkelerin ilgili

yazında çeşitli açıklamaları
ve tartışmalarıyla birlikte
ele alınması
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Anahtar Kavramlar

 Temel Etik ilkeler
 Adalet, Eşitlik,
 Dürüstlük ve Doğruluk,
 Tarafsızlık, Sorumluluk,
 İnsan Hakları,
 İnsancıllık,
 Bağlılık,
 Hukukun Üstünlüğü,
 Sevgi,
 Hoşgörü, Yasadışı Emirlere Karşı Direnme,
 Saygı, Tutumluluk,
 Demokrasi,
 Olumlu İnsan İlişkileri,
 Açıklık,
 Hak ve Özgürlükler,
 Emeğin Hakkını Verme,
 Kaynakları Etkin Kullanma,.
 Sorumluluk ve Hesap Verebilme Anlayışı
 Sadakat
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Giriş
Ahlaki ya da etik kurallar ortak yaşamı mümkün kılmaktadır. Bu değerler ve kurallar
nelerdir? Neler olmalıdır? Bu konudaki yaklaşımlar ve kuramlar incelendiğinde bütün bireyler
ve toplumlar açısından aranılan ve hedeflenen değerlerin, temel etik değerleri ve ilkeleriyle
örtüştüğü görülmektedir. Bu gerçekten hareketle bir toplumdan diğerine çok büyük değişiklik
göstermeyen temel ve üst etik değerlerin ve ilkelerin aşağıdaki başlıklarda toplanması
mümkündür:
• Adalet (hakça davranma)
• Doğruluk - Dürüstlük (içi - dışı bir olma, “hilesiz olma”) • Tarafsızlık (nesnel
davranma, liyakati esas alma)
• Sorumluluk (bencillik ve kişisel çıkarlardan uzak olma, sorumlu davranma) Yukarıda
değinildiği gibi, bu temel etik değerlerin - ilkelerin içinde görülecek olumlu-olumsuz davranış
türleri vardır. Olumlu olanlar için şu örnekler verilebilir (Josephson, 2001, 80):
• Adil olmak
• Doğruyu söylemek
• Açık olmak
• Tutarlı olmak
• Kişisel bütünlük (integrity) göstermek
• Olumsuz davranış örnekleri ise şunlardır:
• Yalan söylemek
• Hile yapmak
• Sorumsuz davranmak
• Ayrımcılık yapmak
• Rüşvet almak
Yukarıdaki örnekler çoğaltılabilir. Ancak vurgulamak istenilen husus tüm bunların
özünde dört temel etik değer ve ilke içinde toplandığıdır. Bu noktada vurgulanmak istenen diğer
bir husus ise temel etik değer ve ilkelerin toplumdan topluma ve zaman içerisinde
değişebildiğidir. Toplumsal, ekonomik, fiziki ve teknolojik koşullar, toplumdaki egemen
ilkeleri ve uygulama kurallarını belirlemektedir. Ancak, zamanla bu koşullardaki değişikliklere
paralel olarak ilkeler ve uygulamalar da gelişme ve değişim göstermektedir. Diğer taraftan,
günümüzde bazı toplumlarda kadınlar iş dünyasında ayrımcılığa uğramaktadırlar. Oysaki temel
hak ve özgürlüklerde eşitliği savunan toplumlarda kadınlar, erkekler ile birlikte ekonomik
hayata katkı sağlamaktadır. Bu durum ilke ve kuralların toplumdan topluma farklılık
gösterebildiğine işaret etmektedir. Küreselleşme süreci de özellikle iş dünyasında birbirine
yakın ilke ve uygulamaların oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Zaten bu sürece etkin katılım
ancak ortak ilke ve uygulamalar çerçevesinde hareket etmekle mümkün olabilmektedir.
Örneğin, BM inisiyatifi ile başlatılan “Küresel İlkeler Sözleşmesi” bu konuda atılan en büyük
adımlardandır. Dünyada 6200’ün üzerinde kuruluş tarafından imzalanan sözleşme uluslararası
anlaşmalar çerçevesinde kabul gören çevre, çalışma koşulları, insan hakları ve yolsuzlukla
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mücadele başlıkları altında on maddeden oluşan bir etik ve sorumluluk manifestosudur.
Kuruluşlar sözleşmeye attıkları imza ile bu ilkelere saygı göstereceklerini beyan etmişlerdir.

6.1.Temel Etik İlkeler
Etik konusunda genel olarak kabul gören ilkeler mevcuttur. Bu ilkeler ahlaki olarak
bireylerin yerine getirmeleri gereken sorumluluklar dahilindedir. Çeşitli kaynaklarda farklı
şekillerde yer alan ilkeler temel olarak dürüstlüğü, saygısı, ahlaklı olmayı içermektedir. İş
yaşamında ve sosyal hayatta insanların dikkat etmeleri gereken ilkeler aşağıda verilmektedir.

6.1.1. Adalet
Kısaca haklılık ve hakka uygunluktur. Öznel anlamda adalet, herkesin hakkını tanıma
konusunda değişmez ve kesin istektir. Nesnel anlamda adalet, karşıt çıkarlar arasında hakka
(hukuka) uygun bir denkliktir. Adalet, eşitlik düşüncesidir. Adalet kavramı hak dağıtıcı adalet
(distributive justice) ve düzeltici adalet (rectificatory justice) olmak üzere ikiye ayrılır. Hak
dağıtıcı adalet, bireylere hakların, yararların ve sorumlulukların dağıtılması ilkelerini
belirlemeyi ve düzenlemeyi amaçlar. Dağıtımcı adaletin dağıttığı hak, dağıtılan her işgörence
farklı algılandığından görelidir. Verilen yönetsel kararlar, ilgili kişilerce haklı ya da haksız
bulunabilir. Bir işgören, hakkında verilen yönetsel kararların kendisini zarara uğrattığını
görürse dağıtımcı adaletin kusurlu çalıştığı kanısına ulaşır. Kusurlu adalet, yarattığı zarar
sonucunda işgöreni gerilime iter. Düzeltici adalet, bir kimsenin, başkalarının eylem ve
işlemlerinden dolayı zarar görmesi ya da haksızlığa uğraması durumunda, bu adaletsizliğin ya
da eşitsizliğin ortadan kaldırılmasını içerir. Düzeltici adalet üç kavrama yer verir. Bunlar telafi,
ceza olarak bazı şeylerden yoksun bırakma ve cezalandırmadır. Telafi, kurbanın verdiği kayıp
ya da zararın giderilmesidir. Yoksun bırakma, zarar verenin yanlış davranışlarından dolayı bazı
avantajlardan yoksun bırakılmasını içerir. Cezalandırma ise, zarar veren kişinin eyleminden
dolayı cezalandırmasıdır. Düzeltici adalet, hak dağıtıcı adaletin yetersizlik ve kusurlarını
düzeltmede önemli bir araçtır. Diğer bir deyişle, düzeltici adalet, hak dağıtıcı adaletin
bozulduğu noktada ortaya çıkar. Yöneticiler, örgütte görevlerin, yükümlülüklerin,
sorumlulukların ve yararların eşit bir şekilde dağıtılmasından sorumludurlar. Bu şekilde, hak
dağıtıcı adaleti yerine getirirler. Ancak hak dağıtıcı adaletin yeterince sağlanamadığı
durumlarda, bu durumdan zarar gören ya da haksızlığa uğrayan işgörenler düzeltici adaletin
işletilmesini ister ve beklerler. Adalet konusunda yayın yapan araştırmacıların çoğu
çalışmalarının temelini Adams’ın (1963) hakkaniyet (equity) teorisi üzerine kurmuşlardır. Bu
çalışmanın orijinal kopyalarına ulaşılamadığından Adams’ın teorisi şu şekilde özetlenebilir.
Psikolojik bir teori olan hakkaniyet teorisi insanların eşitlik ilkesi ihlal edildiğinde
sinirlendiklerini vurgular. Daha açık bir anlatımla insanlar adil olmayan bir muameleye maruz
kaldıklarında, birilerinin bu tür bir uygulamaya maruz kaldığını gördüklerinde ve hatta kendileri
bu tür bir muamele yaptıklarında oluşan rahatsızlığı azaltmak için fiziksel ve/veya psikolojik
telafiler ararlar. İşte bu telafi arayışı algılanan adalet literatürünün ortaya çıkışına ve giderek
önem kazanmasına neden olmuştur.

6.1.2. Eşitlik
1982 Anayasasının “Kanun Önünde Eşitlik” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi şöyle
demektedir: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya
sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” (T.C. Anayasası,1982). Eşitlik ilkesi
örgüt, yönetim ve çalışanlar arasında dil, din, ırk ve siyasi düşünce bağlamında var olan
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ayrılıkların belirleyici olmaması anlamına gelmektedir. Özellikle işletmelerde işe alma ve
ilerleme konularında fırsat eşitliği tanımak, personelin beceri, bilgi, teknik donanım, kişilik ve
yeteneklerinin dışında başkaca kriterlere yer verilmemesini içermektedir. Eşitlik, yararların,
sıkıntıların, hizmetlerin dağıtılmasında uygulanacak sınırların belirlenmesini içerir. Eşitlik,
dürüstlük ve adalet kavramları ile bütünleşmiş bir kavramdır. Eşitlik kavramı temel bireysel
eşitlik, kısmi eşitlik ve blokların eşitliği açılarından ele alınmaktadır. Aşağıda eşitlik kavramları
açıklanmaktadır.
1- Temel bireysel eşitlik: Temel bireysel eşitlik anlayışında, eşit bireylerden oluşan tek
bir sınıf vardır. Örneğin, toplumdaki tüm vatandaşların bir oy hakkı vardır. Bu tür eşitlik, tüm
bireylere eşit davranılması anlamına gelir.
2- Kısmi eşitlik: Temel bireysel eşitlik, her zaman işlevsel değildir. Çünkü toplumun
bireyleri aynı özelliklere sahip değildirler. Kısmi eşitlik, toplumdaki farklı gruplara eşitlik
sağlamak için farklı davranılmasını içerir. Örneğin, çiftçilerle işadamları farklı vergi öderler.
Çünkü gelir düzeyleri birbirlerinden farklıdır. Kısmi eşitliğin varsayımı, gruplar arasında
eşitliğin sağlanabilmesinin, ancak gruplar arasında farklı uygulamalar ve düzenlemeler
yapılmasına bağlı olduğudur. Kısmi eşitliğe, yapılandırılmış, sistematik eşitsizlik adı da
verilebilir. Burada gruplar eşitlik için eşitsizleştirilmektedir.
3- Blokların eşitliği: Blok eşitliği, gruplar arasında ve alt sınıflar arasındaki eşitliği
sağlamayı amaçlamaktadır. Kısmi eşitlikte, grupların toplumsal yapılandırmalar ile ortaya
çıkmasına karşın, blokların eşitliğinde söz konusu sınıflar genellikle doğal olarak ortaya
çıkmaktadır. Örneğin, kadın-erkek, yaşlı- genç gibi sınıflar doğal olarak oluşmuştur. Blok
eşitliğinde bloklar içinde bir eşitsizlik vardır ve genellikle karşı bloktan eşitlik istenir. Örneğin,
kadın eşitliği için erkeklerden eşit davranmaları istenmektedir. Örneğin istihdamda bazı
bloklara kotalar ayrılması; azınlıklara iş teşvikleri verilmesi gibi kamu siyasaları, blok eşitliği
mantığına dayanmaktadır. Yönetici, sahip olduğu yönetim hakkını ve yetkisini keyfiliğe
kaçmadan, adil bir biçimde kullanmalı; örneğin eşit durumda bulunan işgörene eşit davranarak
hâkim durumunu kötüye kullanmaktan kaçınmalıdır.

6.1.3. Dürüstlük ve Doğruluk
Doğruluk, tüm yaşamın ve eylemlerin gerçekler üzerine kurulmasını gerektirir.
Gerçeklerin, bireyin kendi duygu, düşünce, inanç ve yararları doğrultusunda çarpıtılması, daha
sonraki eylem ve işlemlerin doğruluğunu da ortadan kaldırır. Yalan, her dönemde ahlak dışı,
doğruluk ise ahlaklı davranışın temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Dürüstlük,
doğruluğu içerir, ama ondan farklı bir kavramdır. Doğruluk gerçeği söylemek, yani sözlerimizi
gerçeğe uydurmaktır. Dürüstlük ise, gerçeği sözlerimize uydurmak, yani sözümüze bağlı
kalmak ve beklentileri gerçekleştirmektir. Dürüstlüğü kanıtlamanın en iyi yollarından biri, o
sırada yanımızda olmayan kişilere sadakat göstermektir. Doğru ve yanlışı birbirinden ayırabilen
lider, örgüt içerisinde ona olan güveni sağlamlaştırmakta ve izleyenleri bu yolla etkilemektedir.
Verdiği kararların etik açıdan doğru olduğuna inanılan lider, doğruluk, dürüstlük ve sadakat
gibi sosyal değerlerin gelişmesini sağlayarak çalışanların örgüte bağlılığını artırmaktadır.

6.1.4. Tarafsızlık
İnsan kaynakları yönetimi çalışmaları, sürekli bir biçimde insanları değerlendirme ve
yönlendirmeyi içermektedir. Bu çalışmalar yürütülürken yönetimin insanları tarafsız bir
biçimde değerlemesi bir zorunluluktur. Bu anlamda tarafsızlık ve adalet kavramları örgüt ve
insan ilişkileri açısından güvenin temel taşlarını oluşturmaktadır. Tarafsızlık ya da nesnellik,
insanın bireyleri ya da nesneleri oldukları gibi görebilmesi, ve bu görüntüyü bireyin kendi istek
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ve korkuları ile oluşturduğu görüntüden ayırabilmesidir. Nesnel olabilmek kişinin duygularını
değil, aklını kullanmasını gerektirir. Bireylerin nesnel olabilmeleri, karşılarındaki birey ya da
nesne hakkında kendi ilgi, gereksinim ve korkularını işe karıştırmadan, bu görüntüleri
çarpıtmadan, aradaki farklılığın görülmesini gerektirir. Yönetici, işgörenlerle ilişkilerinde
yansız olarak davranmak ve hizmet sunmak zorundadır. Özellikle siyasal tarafsızlık,
yöneticinin en önemli sorumluluklarından biridir. Yöneticinin astlarına taraflı davranması,
işgörenlerin üstlerine karşı kapalı bir tavır içine girmelerine ve daha da önemlisi işgörenlerin
adalet ve güven duygularının zedelenmesine yol açmaktadır. Ayrıca yöneticiler, işgörenlerinin
din ve inanç özgürlüğüne karışmamalı ve Anayasal düzende güvenceye alınmış olan din ve
inanç özgürlüğünü zedeleyici bir davranışa girmemelidir.

6.1.5. Sorumluluk
En genel anlamda sorumluluk, belirli bir görevin istenilen nitelik ve nicelikte yerine
getirilmesidir. Sorumluluk, kişiye dışarıdan yüklenmiş olan bir görev olarak algılanmaktadır.
Sorumluluk, başkalarının gereksinmelerine yanıt vermeye hazır olmak anlamına gelmektedir.
Sorumluluğun temeli, yetkiyi kullanma zorunluluğudur. Sorumluluk, mesleki ve etik ölçütlere
uymayı gerektirdiği kadar bu ölçülerin yaratılmasını da gerektiren bir kavramdır. yöneticiler,
görevlerini mevzuata, plan, program ve emirlere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst
kademe yöneticilerine karşı sorumludur. işletme yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkça
belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden
amirin sorumluluğunu kaldırmaz. Sorumluluk kavramı iki şekilde gerçekleşebilir. Bunlardan
birincisi, üstlere hesap vermeyi içeren "sorumlu olma"dır. İkincisi ise bir işi yapmayı üstlenmek
anlamına gelen "sorumluluk alma"dır.

6.1.6. İnsan Hakları
İnsan hakları, kişinin sırf insan olduğu için sahip olduğu ve insan onurunu temel alan;
her yerde ve herkes için geçerli olan; bireyi diğer bireylere, topluma ve devlete karşı koruyan,
ancak devletin yükümlülüğünü esas alan, bireye yetkiler ve ödevler yükleyen, pozitif hukukça
güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin tümüdür.
1-İnsan haklarının bir özelliği, insan olarak doğmakla kazanılmasıdır. İnsan doğar
doğmaz hukukun kendisine tanıdığı tüm hakları elde etme konusunda eşit değere sahiptir. İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1. maddesine göre, “Bütün insanlar özgür ve onurda ve haklarda
eşit olarak doğarlar”. İnsanın doğar doğmaz bütün hakları elde edebilmesine “hak ehliyeti”
denir. Dolayısıyla hiç kimse doğuştan ırkı, rengi, dili, dini, cinsiyeti gibi makul ve objektif
olmayan nedenlerle, hukukun tanıdığı haklardan mahrum edilemez. Ancak insanın doğuştan
bütün haklara sahip olabilmek açısından eşit olması, doğar doğmaz tüm haklardan
yararlanabileceği anlamına gelmez. Hukukun tanıdığı haklardan yararlanabilmek için hukuk
düzeni bazı koşullar arayabilir. Haklardan yararlanabilme yetkisine “fiil ehliyeti” denir. Bu
nedenle insan olarak tüm haklara sahip olmak açısından eşit olmakla birlikte, bir haktan
yararlanabilmek için öncelikle o hakkı elde etmiş olmamız ve o hakkı kullanabilecek koşulları
sağlamamız gerekmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, herkes doğuştan evlenme hakkına
sahiptir. Ancak evlenme hakkından yararlanabilmek için hukukun öngördüğü yaşa gelmek
gerekmektedir. Yine herkes mülkiyet hakkına sahiptir. Ancak bu haktan yararlanabilmek için
hukukun öngördüğü şekilde hakkı kullanabilecek bir mal elde etmiş olmak gerekmektedir.
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2-İnsan haklarına ilişkin bir diğer özellik, hakların “insan onuru”na dayanmasıdır. İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin başlangıç bölümünün ilk cümlesinde, “İnsanlık ailesinin bütün
üyelerinde bulunan onurun ve bunların eşit ve devredilmez haklarının tanınması” ifadesine yer
verilmiştir. Dolayısıyla insan olmak başlı başına bir değerdir. Bu değerin korunması insan
haklarının temel işlevidir. İnsan maddi ve manevi yönüyle bir bütündür. Bu nedenle insan
hakları kişinin hem maddi hem de manevi yönünü korur. İnsan onurunu küçültücü, aşağılayıcı
muameleler insan haklarının ihlali anlamına gelir.
3- İnsan haklarının bir özelliği de, “eşit, devredilmez ve vazgeçilmez” haklar olduğudur.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1. maddesi “onurda ve haklarda eşitlik” kenar başlığı ile,
“Bütün insanların onurları ve hakları bakımından eşit ve özgür” doğduklarına işaret
edilmektedir. Eşitlik ilkesinin diğer bir ifadesi ayrımcılık yasağıdır. Bildirgenin 2. maddesinde
“Ayrımsız olarak haklara sahip olma” kenar başlığı ile, “Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din,
siyasal veya diğer bir görüş, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer bir statü
gibi herhangi bir nedenle ayrım gözetilmeksizin, herkes bu bildiride yer alan bütün haklara ve
özgürlüklere sahiptir” denilmektedir. Ancak hukukta eşitlik fiili eşitlik anlamına gelmez.
Hukukta eşitlik kanun önünde eşitlik demektir. Kanun önünde eşitlik ise hukuken aynı durumda
olan kişiler arasındaki eşitlik demektir. Dolayısıyla toplumsal yaşamın bir gereği olarak, haklı
nedenlerle kişiler arasında farklı muamele yapılabilir. Önemli olan bu farklılıkların
oluşmasında, ırk, renk, cinsiyet, dil, din gibi makul ve objektif olmayan nedenlerin
kullanılmamasıdır. Yoksa kamu düzeni, kamu yararı, genel ahlak, genel sağlık gibi haklı
nedenlerle farklı muameleler yapılması ayrımcılık olmayacağı gibi eşitliğe de aykırı olmaz. Bir
örnek vermek gerekirse, devlet kamu personeli alırken, kamu yararını gözeterek ihtiyaç
duyduğu kadar personel için ilan vermektedir. Başvuranlar arasında, makul ve objektif bir ölçü
koyarak bir sınav yapmaktadır. Bu sınavı kazananlar kamu personeli olmaktadır. Dolayısıyla
kamu personeli olanlarla olmayanlar arasında bir farklılık yaratılmış olmakla birlikte, bu
farklılık ayrımcılık anlamına gelmediği gibi eşitlik ilkesine de aykırı olmaz. Ancak devlet iş
başvurusunda ırk, renk, cinsiyet, din gibi makul ve objektif olmayan nedenler ileri sürerse bu
eşitliğe aykırı olmuş olur.
4- İnsan haklarının evrensel olma niteliği, Birleşmiş Milletlerce hazırlanan ilk insan
hakları belgesinin adına da yansımıştır. 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen “İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi” de adı ile insan haklarının evrensel olduğunu hatırlatmaktadır. Bildirgenin
içinde “evrenselliğe” ilişkin ilk vurgunun “herkesin” bu haklara doğuştan sahip olduğudur.
Bildirgenin başlangıcının ilk cümlesi, “İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğuştan sahip
oldukları” haklar şeklinde başlamaktadır. Dolayısıyla insan hakları insanlık ailesinin bütün
üyelerine ait haklar olarak evrenseldir. İnsan hakları bölgelere, ülkelere, etnik kimliklere, farklı
din mensuplarına göre değişmez. Sadece insan olmak dolayısıyla sahip olunan haklar olduğu
için dünyanın her yerinde ve herkes için geçerlidir. Bu gün özellikle uluslararası insan hakları
belgeleri ile, insan hakları dünyanın her yerinde geçerli kılınmaktadır. Bu belgelerle oluşturulan
ortak standartlar, taraf ülkelerin hepsinde aynı şekilde uygulanmaktadır. İnsan haklarının iyi
anlaşılması ve bireylerin bu haklarına saygılı olmak, bir yöneticinin etik değerleri arasında
öncelikle yer alması gereken unsurdur. Bu değere sahip olmayan bir yöneticinin, diğer ilkelere
uygun davranmasını beklemek gerçekçi olmayacaktır.
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6.1.7. İnsancıllık
İnsancıllık ya da diğer bir deyimle hümanizm, insan varlığının insani erdemlerce
biçimlendirilmesi, insancıllık çabası; insanın insancıl bir biçimde eğitilmesi öğretisi; insanların
yetişme ve gelişme yeteneğinden, insanın erdemleriyle, kişiliğinin göz önünde tutulmasından
yola çıkılarak, insanın çok yönlü yetişmesini, özgürce etkinlikte bulunmasını, yaratıcı güçlerini
ve yeteneklerini kullanabilmesini amaçlayan, insan toplumunun gelişmesine ve insan soyunun
daha da yetkinleşmesine ve özgürleşmesine yönelik düşünce ve çabaların bütünüdür (Çalışlar,
1983). Küçük işletmenin yönetim yapısı denilince doğal olarak ilk akla gelen işletme sahibi
veya yöneticisi olmaktadır. Yönetici bir bakıma küçük işletmenin hem en güçlü ve hem de en
zayıf yönü olabilmektedir. Yönetici yalnızca güçlü yönleriyle işletmeyi başarıya götürebildiği
gibi; kişisel zayıflıklarıyla da işletmenin başarısız olmasına neden olabilmektedir. Yöneticinin
çalışanlarıyla ve müşterileriyle iyi geçinebilme, sağlıklı ilişkiler kurabilme, onları motive
edebilme ve yönlendirebilme gibi insancıl özelliklere sahip olması gerekmektedir.

6.1.8. Bağlılık
Örgütsel bağlılık, bireyin örgütle değişik yönlerden bütünleşme derecesini
yansıtmaktadır. Bu açıdan bağlılık için üç öğeden söz edilebilir:
1- Kişinin örgüt amaçlarını kabulü ve onlara duyduğu güçlü inanç,
2- Kişinin örgüt için beklenenden daha fazla çaba gösterme isteği,
3- Kişinin örgütteki üyeliğini devam ettirmekteki kesin arzusu.
Meyer ve Allen (1997); Örgüte bağlılığı çok boyutlu bir kavram olarak
değerlendirmektedir. Bu modele göre “duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık” olmak üzere
üç farklı şekilde ortaya çıkan örgüte bağlılık boyutlarının dört ortak özelliği vardır:
1- Psikolojik durumu yansıtırlar.
2- Birey ile örgüt arasındaki ilişkileri gösterirler.
3- Örgüt üyeliğini sürdürme kararı ile ilgilidirler.
4- İşgücü devrini azaltıcı yönde etkileri vardır.

6.1.9. Hukukun Üstünlüğü
Hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşama geçirilmesi, hukuk düzeninin toplumda egemen
kılınması, hukuk üzerinde politik baskı olmaması, yasaların kişilere göre çifte standartlı olarak
uygulanmaması, suçlunun kısa sürede yakalanıp cezalandırılması, yargısız uygulama
yapılmaması, yetkili kişi ve kuruluşların yasalara saygılı olması, hukuk sisteminin sağlıklı ve
düzenli çalışmasını sağlar. Bireye ve topluma güven, huzur, mutluluk ve rahatlık verir. Kamu
yönetimi içerisinde kamu görevlilerinin tarafsızlık, hukukîlik ve dürüstlük ilkelerine uygun
davranmaları beklenir. Toplumsal talepteki değişim, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu ve
saydamlık gibi ilkelere de sahip çıkması ve buna uygun davranmasını gerektirmektedir.

6.1.10. Sevgi
Yöneticinin, sürekli olarak insanlar için, insanlarla birlikte çalışma gerekliliği, insanları
sevmesini de gerekli kılar. İş, başkalarına egemen olmanın değil, başkalarına hizmet etmenin
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bir aracı olarak görülmelidir. Birlikte çalışılan işgörenler, yöneticinin kendi amaçlarına
ulaşmasını sağlayan araçlar olarak değil, örgütsel amaçların birlikte gerçekleştirildiği, aynı
takımın üyeleri olarak algılanması gerekir. Sevgi, yalnızca insanlara yöneltilen bir duygu
değildir. Yöneticinin, mesleğini de sevmesi gereklidir. Yöneticilik, yoğun stres altında
çalışmayı, sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretmeyi gerektiren bir meslektir. Tüm bu
zorluklarına karşın, belli amaçlara ulaşmak üzere kurulmuş bir yapının işletilmesi, haz ve
doyum verici bir süreçtir. Yöneticiler, sağlıklı insan ilişkileri geliştirerek, hem örgütsel
amaçların gerçekleştirilmesi hem de işgörenlerin gereksinimlerinin olabildiğince
karşılanabilmesi için mesleklerini sevmeli ve yeterliklerini artırmak için kendilerini
geliştirmelidirler. İnsanların sahip oldukları duygular, temelde iki kategoriye ayrılır. Birinci
grup arasında kin, nefret, intikam ve hırs duyguları yer almaktadır. İkinci grup içerisinde ise
sevgi, hoşgörü ve sakin duruş gibi duygular yer almaktadır. Birinci gruptaki duyguları kontrol
etmede bireylere en önemli içsel desteği, ikinci grupta yer alan duygular sağlamaktadır. İş
ortamlarında sevgi zekâsı denilen sevgi merkezli yaklaşabilme yetisinin daha hızlı bir şekilde
ön plana çıkmasını sağlayan durumlar arasında; güvenlik, sahiplik, temizlik, bireysel
girişimlerin desteklenmesi, canlılık, estetik, bilgi akışı sağlama, görüş alma ve yetkilendirme
vb. durumlar yer alır.

6.1.11. Hoşgörü
Yöneticilerin ve bireylerin değişen koşullara ve örgüt yapılarına hızla uyum
sağlayabilmeleri, değişimi takip edebilmeleri, bulunduğu ortamdan memnuniyet duyabilmeleri,
işine karşı duygusal aidiyet hissedebilmeleri ve iş ortamında duygusal doyum sağlayabilmeleri
için, duyguları iyi tanıyabilmeleri, duyguların davranışları nasıl etkileyebildiği, duyguların
ifade ediliş biçimleri ve duyguların nasıl yönlendirilebileceği konularında daha donanımlı
olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte duygu yönetiminin önemi giderek artmakta ve
pozitif duygusal sermaye (hoşgörü, iyimserlik, aidiyet, doyum, vb.) bireyler ve örgütler için
önemli bir sosyal sermayeyi oluşturmaktadır. Hoşgörü, yasalara ve etik kurallara aykırı
olmadıkça, sevilmeyen ya da onaylanmayan şeylerin varlığına tahammül göstermektir. Ateş'e
göre hoşgörü, bireysel ve toplumsal bağlamda başkalarına, başkalarının inanç ve düşüncelerine
tanınan özgürlüktür. Başkalarının düşünceleri çok aykırı ve ters olsa bile, tahammül edebilmek
ve bunlara özgürlük tanımak, hatta bunun da ötesinde aykırı görüş ve düşüncelere sıcak ve
sevecen bir yaklaşım içinde olmak hoşgörünün çerçevesini çizer. Hoşgörü, insanı, insanlığı
anlamak, bilmek, saygı duymaktır, insanların birbirlerinden farklı duygu, düşünce, davranış,
tutum, eylem biçimleri olduğunu kabul etmektir. Hoşgörü, insanın karşısındaki insanla
etkileşirken, onunla eş duyum (empaty) içinde olmaya; etkileşim konusunda onun algılarını
tanımaya çalışması; böylece ona tepkide bulunması; ve ona belli bir sınır içinde kusurluluk
hakkı tanınmasıdır. Hoşgörünün tam tersi bağnazlıktır. Bağnazlık, "insanın bir konuya başka
her şeyi hiçe sayacak şekilde önem vermesi"dir. Bağnazlık, bireyleri, kitleleri kolayca sarabilen
ve aklın denetimi dışındaki eylemlere sürükleyen bir enerji haline dönüşebilmektedir.
Hoşgörülü olmak, aynı zamanda bir iç hesaplaşmayı gerektirir. Çünkü bu hesaplaşma olmazsa,
hoşgörü yerini ilkesizliğe ve bir tür bağnazlığa bırakabilir.
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6.1.12. Yasadışı Emirlere Karşı Direnme
Yasa uygulayan görevliler, yasanın kendilerine verdiği görevi her durumda
mesleklerinin gerektirdiği en yüksek sorumluluk uyarınca topluma hizmet ederek ve herkesi
yasadışı eylemlere karşı koruyarak yerine getirir. Yasalarda da açıkça belirtilmesine karşın,
yöneticiler zaman zaman yasa dışı ancak, üstler tarafından yerine getirilmesi istenen emirlerle
karşı karşıya kalmakta ve bunları yerine getirmektedirler. Oysa, hukuken suç teşkil eden
emirlerin yerine getirilmemesi konusunda yöneticiler kesin bir tavır içinde olmalıdırlar. Verilen
emrin hukuka aykırı olduğu kanısına varan yöneticinin, bu aykırılığı üstüne bildirmesi ve emrin
yazılı bir şekilde kendisine verilmesini sağlamalıdır. Böylece hukuka aykırı emir veren üstün,
bu emrin verilmesinden veya yerine getirilmesinden doğan sorumluluğu üstlenmesi sağlanır.
Ast, Üstünden aldığı emri, Yönetmelik, Yasa ve Anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine
getirmez, ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak Üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı
ile yenilerse emir yerine getirilir. Bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç
teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan
kurtulamaz. Emirlerin yasalara aykırılığının, üst yöneticilere hatırlatılması, yöneticin
yönetimde keyfiliğin ortadan kaldırılması ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasında önemli
katkıları olmaktadır. Bu tür bir etik tavır içine giren yöneticiler, astlarına da hukuka aykırı emir
vermeme konusunda duyarlı davranacaklardır.

6.1.13. Saygı
İnsan hakları eğitiminin ulusal hukuktaki ilk dayanağı Anayasadır. Anayasanın ikinci
maddesi “insan haklarına saygı” ilkesine yer vermiştir. İnsan, her şeyden önce insan olduğu için
değerlidir, insanın değeri ve onuru, insan ilişkilerinde köşe taşı niteliği taşır, insan canlı
varlıklar içinde en gelişmiş olan, düşünen, akıl yürüten, iletişim kuran, gelecek için planlar
yapan bir varlıktır ve bu yönleri ile saygıdeğerdir.

6.1.14. Tutumluluk
Örgütü amaçlarına uygun olarak yaşatmak, örgütteki insan ve madde kaynaklarını en
verimli biçimde kullanmakla gerçekleşir. Tutumluluk, kıt kaynakların etkin ve verimli
kullanımı olarak tanımlanabilir. Örgütsel kaynakların, örgütsel amaçlara yöneltilmesi ve
kurumsal kaynakların bireysel çıkarlar için kullanılmaması, tutumluluğun en önemli
öğelerindendir. Tutumlu olmak, örgüt kaynaklarının amaçlara uygun tüketilmesini, donanım ve
araç-gereçlerin kullanışlı, ekonomik, lüksten uzak ve işlevsel olanlardan seçilmesini gerektirir.
Genellikle gözden uzak kalan, ancak belki de en kıt kaynaklardan biri olan zamanın da etkin
olarak kullanılması gerekmektedir. Yöneticinin, zamanını dikkatle planlaması, önceliklerini
belirlemesi, yetkilerinden bir kısmını yeterli işgörenlere göçerebilmesi ve uygun olmayan
isteklere nazik bir biçimde "hayır" diyebilmesi, zaman konusunda etkin bir kullanımın ana
kurallarıdır.

6.1.15. Demokrasi
Çağdaş demokratik bir toplumda demokratik bir işletmenin mevcudiyeti kaçınılmaz
olduğundan, işletme personelinin karşılaştığı sorunların birlikte çözümü için verilecek kararlara
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katılmaları ve kendilerini ilgilendiren konularda söz sahibi olmalarını sağlamak yönetim görev
ve süreçlerinin en önemli bir yönü sayılmaktadır. Örgüt içinde demokratik bir ortam
oluşturulmasında, yönetici tutumlarının büyük bir rolü vardır. Yöneticinin demokratik tutumları
eğitsel ve yönetsel açılardan çok büyük bir önem taşımaktadır. İlk olarak, çalışanlara demokrasi
ve demokratik tutumların öğretilmesi için öncelikle rol modeli olan yöneticilerin bu yaklaşımı
benimseyerek, bir tutum haline getirmeleri gerekir, Ayrıca işletmenin amaçlarına
ulaştırılabilmesi için katılmalı yönetimi gerekli kılar. Bu açıdan işletme yönetiminde
demokratik yaklaşım, işletme etkililiğini artırır. Demokratik Yönetici; örgütteki kişilerin ihtiyaç
ve arzularını azami düzeyde karşılayan ve aynı zamanda örgütün amaçlarına en üst düzeyde
ulaşmasını sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştiren kişidir.

6.1.16. Olumlu İnsan İlişkileri
İnsan ilişkileri, personelin hareket biçimlerini ve personeli verimli bir çalışmaya götüren
nedenleri açıklar. Yönetimi meydana getiren unsurlar, sermaye, teknoloji ve insan gücüdür. Bu
üç unsurun uyumlu bir biçimde ele alınmadığı yönetimlerin verimli olduğu savunulamaz ve
yönetimlerden beklenen amaçlar sağlanamaz. Yönetimde, alanında olumlu insan ilişkilerinin
sağlanması, amaçlanan üretimin gerçekleştirilmesi ve işgörenlerin doyumunun sağlanması
açısından gereklidir. Yönetimde insan ilişkileri, insanlar için, insanlarla birlikte etkili biçimde
çalışabilme becerisidir. Doğru insan ilişkileri için, bireylerin yetenek ve kapasiteleri yanında,
zayıf yanlarının ve ihtiyaçlarının neler olduğunun anlaşılması ve bunların iyileştirilmesi için
çaba sarf edilmesi gerekir. İnsan ilişkilerinin niteliği, başarı ya da başarısızlığın anahtarı
durumundadır.

6.1.17. Açıklık
Açıklık, karşılıklı iletişim gerektirir, iletişim kısaca, bilgi üretme, aktarma ve
anlamlandırma süreci olarak tanımlanabilir. Genellikle kişi içi, kişilerarası, örgütsel ve kitle
iletişimi türlerinden söz edilebilir. Burada kişilerarası iletişim üzerinde durulacaktır.
Kişilerarası iletişimden söz edebilmek için, iletişime katılanların yüz yüze olmaları, katılımcılar
arasında karşılıklı bir ileti alış veriş sürecinin olması ve söz konusu iletilerin sözlü ya da sözsüz
olması gerekmektedir. Ayrıca günümüz yönetim anlayışının önemli bir unsuru da “açık
yönetim” ya da -açıklık-tır. Yönetimde açıklık kavramı, “saydam yönetim”, “şeffaf yönetim”,
“gün ışığında yönetim” ve “demokratik yönetim” gibi kavramlarla ifade edilmektedir.

6.1.18. Hak ve Özgürlükler
Hak; adaletin hukukun getirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç anlamında, Özgürlük
ise kişinin, başkasına zarar vermeden istediği gibi düşünüp davranması anlamına gelmektedir.
Temel Haklar; kişinin insana yaraşır biçimde yaşayabilmesi için gerekli olan haklarıdır. Temel
Hakların Nitelikleri (T.C. Anayasası,1982).
1- Temel haklar herkese eşit olarak tanınmıştır.
2- Temel hakların devlet tarafından yasal olarak tanınması ve korunması zorunludur.
3- Temel haklar başkasına devredilemez.
4- Kimsenin temel haklarına dokunulamaz.
5- Hiç kimse haklarından vazgeçemez.
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6- Temel haklar kişilere sorumluluk ve görev yükler.
Temel Hakların Sınırı (T.C. Anayasası,1982). Temel hak ve özgürlükler
1. Ülke ve millet bütünlüğünü bozamaz.
2. Cumhuriyeti tehlikeye düşüremez.
3. Devlet yönetiminin işleyişini engelleyemez.
4. Toplumun güvenliğini bozamaz.
5. Toplum ahlâkını bozacak şekilde kullanılamaz.
6. Başkalarının hak ve özgürlüklerini yok edemez.
7. Belli zümreleri yönetime zorla getirmek için kullanılamaz.
8. Dil, din, ırk, mezhep ve diğer ayrılıkları yaratmak için kullanılamaz.
9. Devlet düzenini din kurallarına dayandırmak amacıyla kullanılamaz.
Örgütlerde de, işgörenlerin hak ve özgürlükleri vardır. Örneğin yöneticiler, yasa dışı
eylem ve işlemler için, yetkilerini kullanarak işgörenleri zorlayamazlar, işgörenlerin belli bir
özgürlük alanları olmalıdır. Ayrıca işgörenler, örgütten ve yöneticilerden bazı şeyleri isteme
hakkına da sahiptirler, işgörenlerin hak ve ödevleri yasalarda açıkça gösterilmiştir. Ancak
yöneticilerin, işgörenlerin özellikle bazı haklarını kullanmalarında sağlam gerekçeler
göstermeksizin engeller çıkardıkları sık gözlenen bir durumdur. Örneğin, izin hakkının
kullanılması konusunda pek çok sorunlar yaşanmaktadır.

6.1.19. Emeğin Hakkını Verme
Aydın(2002)’a göre verilen emeğin hakkı işgörenin üretim veya hizmet için örgüte
harcadığı emekle yarattığı değer artışından hak ettiği değerin kendisine ücret olarak
döndürülmesidir. Emek, işgörenin örgütsel edimini elde etmek için harcadığı kafa ve kol
gücüdür, işgörenin emeğinin hakkı, örgütün yapacağı ödeme ile verilir. Ödeme, işgörenin
üretim için örgüte harcadığı emekle yarattığı değer artışından hak ettiği değerin kendisine
döndürülmesidir. Ödeme kavramı içine, işgörenin örgütçe karşılanan her türlü gereksinmesi
girmektedir, işgörenlerin kendilerinden beklenen edim düzeyine ulaşmaları için onlara
emeklerine denk ödemenin yapılması gerekmektedir.
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6.1.20. Kaynakları Etkin Kullanma
Kaynakların, örgütsel amaçlar ve yararı doğrultusunda harcanması, kişisel çıkarlar
yönünde kullanılmaması, kaynakların etkin kullanılmasını yani tutumluluğu ifade eder ki
tutumluluk, beraberinde aşırılığa kaçmamayı, haddi aşmamayı yani israfa neden olmamayı da
hedeflemektedir.

6.1.21. Sorumluluk ve Hesap Verebilme Anlayışı
Sorumlu olma, bir yandan yönetimin bir üyesi olunması nedeniyle sahip olunması
gereken zorunlulukları, bir diğer yandan ise, sunulan hizmet ve faaliyetlerin sonuçları nedeniyle
cevap verebilmeyi ifade eder. Sorumlulukta cevap verebilme durumu bizi hesap verebilme
ilkesine ulaştıracaktır. Hesap verebilirlik, birinin hareket veya hareketsizliğinden dolayı cevap
vermek zorunda olması ve sonuçlarından sorumlu tutulmasıdır. Hesap verebilirlik ve
sorumluluk ilkeleri, gücün kötüye kullanımı tehlikesini azaltmakta yönetime yardımcı
olacaktır.

6.1.22. Sadakat
Kuruma sadakat veya bağlılık personelin kurumun üyesi olması ve kurumda kalmak
istemesini ifade etmekte ve bir meslek mensubu olmanın bilincine vararak mesleki gelişme ve
ilerlemeye yatkın olması anlamına gelmektedir.
Bu ilkelerin örgütsel yaşama kazandırılması, örgüt içi ilişkilerde rehberlik yapması,
kişiler arası ilişkilerin uyumlaştırılması, işbirliği ve iş barışı konusunda önemli katkılar
sağlayacaktır. Gönüllü işbirliğini teşvik edecek uyumlu ilişkiler, aynı zamanda örgütsel iklimin
gelişmesini de sağlayacaktır. Her örgüt kendi işgörenine etik ilkelerini benimsetir. Bu
çerçevede örgütler yazılı ya da yazılı olmayan etik ilkeler ve öneriler belirler. Yukarıda verilen
etik ilkelerin yanında literatürde bir çok araştırmacı farklı etik ilkeler belirlemişlerdir. Bu
araştırmacılardan Laczniak’ın belirlediği 14 etik ilke aşağıda verilmektedir.
1- Ahlaki çatışmalar ve seçenekler, örgütün karar verme doğasında vardır.
2- Ahlaki kurallar, kanunlardan daha etkilidir.
3- Ahlaki eylemlerde herkesin hoşuna giden tek bir ölçüt yoktur, yönetici özel uygulama
kararlarını kendisi verebilmelidir.
4- Yöneticiler çok geniş ve herkes tarafından bilinen ahlaki ölçütler oluşturmalıdırlar.
5- Yöneticiler, örgütsel tartışmalarda ve durum analizlerinde daha çok ahlaki
duygusallıklardan yararlanmalıdırlar.
6- Ahlaki eylemleri şekillendiren bazı çatışmalar ve farklılıklar vardır. Öncelikle
bireysel, örgütsel, mesleksel ve sosyal değerler iyi belirlenmelidir.
7- Bireysel değerler en son ölçütlerdir, Ancak ahlaki davranışların nedenlerini
belirlemede yeterli değildir.
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8- Ahlaki değerler, karar verme sürecine ilişkin bir fikir birliği oluşturmakla birlikte,
verimlilik analizinde yanıltıcı sonuçlar verebilir.
9- Örgütün moral düzeyi, üst yönetim açısından çok önemlidir.
10- Alt kademe yöneticileri, ahlaki değerlere daha çok önem verirken, üst kademe
yöneticileri ahlaki olmayan eylemleri normal görebilirler.
11- Yöneticiler kendi ahlaki değerlerini grubun ahlaki değerlerinden daha önemli
görürler.
12- Etkili etiksel şifreler, anlaşılır ve açık olmalıdır.
13- İşgörenlere karşı cezalandırıcı olmamalı, örgütün etiksel sorunlarını belirleyici bir
mekanizma oluşturmalıdır.
14- Her örgüt, yüksek düzey yöneticilerini atarken, örgütsel etkinlikleri etiksel açıdan
destekleme sorumluluğunu yüklenebilecek yöneticiler atamalıdır.
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Uygulamalar
Turizm işletmelerinde etik ilkelerin uygulanış biçimlerini işletme bazında araştırınız.
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Uygulama Soruları

1-Turizm işletmelerinde temel etik ilkeler nelerdir?
2-Turizm işletmelerinde temel etik ilkelere ne ölçüde uyuluyor? Etik ilkelerin
uygulanmasında ne gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumsal, ekonomik, fiziki ve teknolojik koşullar, toplumdaki egemen ilkeleri ve
uygulama kurallarını belirlemektedir. Ancak, zamanla bu koşullardaki değişikliklere paralel
olarak ilkeler ve uygulamalar da gelişme ve değişim göstermektedir. Etik konusunda genel
olarak kabul gören ilkeler mevcuttur. Bu ilkeler ahlaki olarak bireylerin yerine getirmeleri
gereken sorumluluklar dahilindedir. Çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde literatürde yer alan
ilkeler temel olarak dürüstlüğü, saygısı, ahlaklı olmayı içermektedir. Bu ilkeler; adalet, eşitlik,
dürüstlük ve doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk, insan hakları, insancıllık, bağlılık, hukukun
üstünlüğü, sevgi, hoşgörü, yasadışı emirlere karşı direnme, saygı, tutumluluk, demokrasi,
olumlu insan ilişkileri, açıklık, hak ve özgürlükler, emeğin hakkını verme, kaynakları etkin
kullanma, sorumluluk ve hesap verebilme anlayışı ve sadakat gibi kavramları kapsamaktadır.
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Bölüm Soruları
1)Yönetimde açıklık kavramı, aşağıdaki hangi kavramla açıklanamaz?
a) saydam yönetim
b) şeffaf yönetim
c) gün ışığında yönetim
d) otokratik yönetim
2) Hak dağıtıcı adalet, bireylere hangi ilkeyi belirlemeyi ve düzenlemeyi amaçlamaz?
a) hakların
b) yararların
c) sorumlulukların
d) özgürlüklerin
3)……………….işgörenin üretim veya hizmet için örgüte harcadığı emekle yarattığı değer
artışından hak ettiği değerin kendisine ücret olarak döndürülmesidir.
a) emeğin hakkını verme
b) saygı
c) insan hakları”
d) sadakat
4) Hangisi Temel Hakların Niteliklerinden (T.C. Anayasası,1982) biri değildir?
a) Temel haklar herkese eşit olarak tanınmıştır
b)Kimsenin temel haklarına dokunulamaz
c) Temel hakların devlet tarafından yasal olarak tanınması ve korunması gerekmez
d) Temel haklar başkasına devredilemez.
5)…………….örgüt, yönetim ve çalışanlar arasında dil, din, ırk ve siyasi düşünce bağlamında
var olan ayrılıkların belirleyici olmaması anlamına gelmektedir.
a) adalet ilkesi
b) insan hakları
c) eşitlik ilkesi
d) demokrasi
6)Yöneticinin, sürekli olarak insanlar için, insanlarla birlikte çalışma gerekliliği, insanları
sevmesini de gerekli kılmaz.
a) Doğru
b)Yanlış
7)Hangisi Temel Etik ilkelerden biri değildir?
a) Adalet
b) Dürüstlük ve Doğruluk
c) Gösteriş
d) Tarafsızlık
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8)örgüt kaynaklarının amaçlara uygun tüketilmesini, donanım ve araç-gereçlerin kullanışlı,
ekonomik, lüksten uzak ve işlevsel olanlardan seçilmesini gerektirir.
a) tutumlu olmak
b) doğru ve dürüst olmak
c) saygılı olmak
d) adaletli olmak
9)………….insanın bireyleri ya da nesneleri oldukları gibi görebilmesi, ve bu görüntüyü
bireyin kendi istek ve korkuları ile oluşturduğu görüntüden ayırabilmesidir.
a) tutumluluk
b) tarafsızlık
c) sorumluluk
d) saygılı olma
10)Verilen emrin hukuka aykırı olduğu kanısına varan yöneticinin, bu aykırılığı üstüne
bildirmesi ve emrin yazılı bir şekilde kendisine verilmesini sağlamalıdır
a) Doğru
b) Yanlış
Cevaplar
1)D, 2)D, 3)A, 4)C, 5)C, 6)B, 7)C, 8)A, 9)B, 10)A
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7.ETİK KODLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Etik Kodlar
7.1.1. Etik Kodları Kavramı
7.1.2.Etik Kodlarının Tanımı
7.1.3. Etik Kodlarının İçeriği
7.1.4.Etik Kodlarının Önemi
7.1.5. Etik Kodlarının Rolü
7.1.6.Etik Kodlarının Geliştirilmesi
7.1.7. Etik Kodlarının Sınıflandırılması
7.1.8.Etik Kod ve Davranış Kuralları
7.1.9. Etik Komitesi, Etik Görevlileri, Ombudsman
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Turizm de etik kodlar bir zorunluluk mudur? Açıklayınız.
2- Turizmde etik kodların rolü nedir? Açıklayınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Etik
Kodları Etik kodları kavramı, içeriği Etik kodları kavramı,
Kavramı, İçeriği ve ve önemi hakkında genel içeriği ve önemiile ilgili
Önemi
bilgilerin kavranması
tartışmaların
ve
açıklamaların
Etik Kodlarının Rolü İşletmelerde etik kodlarının İşletmelerde
etik
rolü
hakkında kodlarının rolü ile ilgili
tartışma ve açıklamaların
değerlendirme yapabilme
yapılması
Etik
Kodlarının Etik
Kodlarının
Geliştirilmesi
ve geliştirilmesi
ve
Sınıflandırılması
sınıflandırılmasının
öğrenilmesi

Etik
Kodlarının
geliştirilmesi
ve
sınıflandırılması ile ilgili
genel bilgiler verilmesi ve
tartışılması

Etik Kod ve Davranış
Kuralları ve Etik
Komitesi,
Etik
Görevlileri,
ve
Ombudsman

Etik kod ve davranış
kuralları ve etik komitesi,
etik
görevlileri,
ve
ombudsman
hakkında
genel
bilgilerin
öğrenilmesi ve tartışılması

Etik kod ve davranış
kuralları ve etik komitesi,
etik
görevlileri,
ve
ombudsman hakkında genel
bilgilerin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar



Etik kodlar



Etik Komitesi



Etik Görevlileri



Ombudsman
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Giriş
Etik kodlar, yapılacak işlerde belirlenen standartlarda, kabul edilebilir davranışların
özelliklerini ortaya koymaktadır. Standartlar ve kodlar kabul edilebilir davranışları sistematik
tanımlama gayretleri olarak da ifade edilebilir. Etik kodlar yöneticilere iyi işleri yapmak ve kötü
işlerden sakınma bakımından yol göstermektedir. Dayandığı inançlar ve değerlere göre
toplumdan topluma farklılıklar gösteren etik kodların geliştirilmesinde genellikle hakkaniyet,
insan hakları, faydacılık ve bireysellik temel alınan yaklaşımlar olarak görülmektedir. Etik kod
savunucuları bu kodların yöneticilere iyi işleri yapmak ve kötü işlerden uzak durmak için bir
kılavuz görevi yaptığını ileri sürmektedirler. Ayrıca değerler arasında bir çatışma olduğu zaman
karar alıcılara yol gösterici fonksiyon üstlenirler. Kodlar yazılı olabileceği gibi yazısız da
olabilirler. Yazılı kodlar, insanlara karşı sorumluluk ölçüsü olarak zorlayıcı olabilirler. Yazılı
kodlar bir hükümet biriminde, bir meslekte veya bir organizasyonda oluşturulabilir. Aynı
şekilde bir otel işletmesinde uygulanabilir. Bu nedenle, genel veya özel, zorlayıcı ve yasal
nitelikli olabilir. Fakat kusursuz–evrensel ve sarsılmaz temellere sahip- etik kodların
oluşturulması her zaman mümkün olmamaktadır. Etik kodlar belirlemenin temel amacı, iş
yaşamındaki belirsizlikleri en aza indirgemektir. Etik değerleri benimseyen karar alıcılar, belli
kurallar içinde hareket edecekleri için onların davranışlarını teker teker öğrenmek
gerekmeyecektir. Bu da denetime daha az kaynak ve zaman harcayan, dolayısıyla daha etkin
bir yönetim ve kontrol mekanizmasının oluşmasını sağlayacaktır. İşletme yöneticileri temel
aldıkları prensipleri belirlemede değişik yaklaşımlardan hareket etmektedirler. Uzun ve
çoğunlukla yazılı olmayan yerleşik geleneklerden hareket eden bir grup şirket informel (doğal)
yaklaşım tarzını benimsemiş bulunmaktadır. Diğerlerinde ise gereksinmelere “kod” lar yoluyla
ayrıntılı şekilde açıklık getirilmektedir. Genel ve günden güne daha fazla taraftar bulan
yaklaşım tarzı ise, örgütün tümünü kapsayan “uygulamaya ilişkin yazılı prensipler” in
belirlenmesidir. Her ne şekilde açıklanmış olurlarsa olsun, özünde iyi niyet ve yönelişleri
yansıtan bu “kod” lar etik olgusunu bir kavram olarak yansıtmaktadır. “Kod” ların, etik
konusundaki uygulamaya yönelik beklentilerin açıklığa kavuşturulması ve bunun yanında
şirketce personelin bu ilkelere uyma gereğini belirtmesi şeklinde iki önemli fonksiyonu
bulunmaktadır. Çıkar çatışması olduğu ve belli konular arasında bir seçim yapılması gerektiği
durumlarda, insanlar bu değerleri benimsedikleri oranda, olayın etik yönünden yana
ağırlıklarını koyacaklardır.

7.1. Etik Kodlar
İşletmeler, etik kodları kavramına 1990’ lı yıllarda yoğunlaşmaya başlamıştır. Ancak,
1913 yılında J. C. Penney İşletmesi’ nin “Penney Idea” anlayışı ve Johnson & Johnson
İşletmesi’ nin etik beyanatının 1940’ larda oluşturulmasıyla işletmelerin yaşamında etik
kodlarının yeni olmadığı anlaşılmaktadır. 1950’ lerdeki çalışmalarda büyük işletmelerin %1540 nın etik kodlarını oluşturdukları tespit edilmiştir. Bu oran 1992 yılına kadar Amerika Birleşik
Devletleri’ ndeki araştırmaya katılan işletmelerin %93’üne ulaşmıştır. Bu bağlamda etik
kodlarının, işletmelerin hayatlarında önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Etik kodları
aşağıda ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.

7.1.1. Etik Kodları Kavramı
Etik kodları kavramını açıklamak amacıyla, sırasıyla kavramın tanımı, içeriği, önemi,
rolü ve geliştirilmesi aşağıda anlatılmaktadır.
Son yıllarda yöneticilerin “etik ilkelere” bağlı iş yapma anlayışlarını söylevlerinde
üstüne basa basa vurgulamalarının ardından etiğe uygun olmayan davranışları nedeniyle
skandallara neden olmaları bu kavramlara olan ilgiyi arttırmaktadır. Ayrıca bu kavramlar yaşam
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boyunca karşı karşıya kalınabilecek engellerin esnekliğini de etkileyebilmektir. Dolayısıyla
işletmelerin stratejik planlamanın odağına aldıkları etik olgusuyla kararlarını vermek zorunda
kalabilmektedirler. Her geçen gün işletmeler, toplumların hayatında giderek daha belirleyici bir
role sahip olmaktadırlar. Bu nedenle etik algısını sağlam temellere oturtmak yaşamsal önem
taşır. İşletmeler için rekabet stratejilerinin sonuçları da yaşamsal bir tercihe sahiptir.

7.1.2.Etik Kodlarının Tanımı
Etik kodları birçok farklı tanımlamaya sahiptir ve yaygın olarak kabul edilen tek
tanımlamaya henüz ulaşılamamıştır. Etik kodları ile ilgili yazında sürekli olarak kullanılmakta
olan aşağıdaki tanımlamalar bulunmaktadır:
• Etik kodları resmi ve yazılı dokümanlardır,
• Etik kodları, ahlâkî uyum politikalarını içeren dokümanlardır. Bu politikalar; ahlâkî
standartlar, temel değerler, prensipler, organizasyonun etiksel uyumunu ifade eden cümleler
şeklinde tanımlanabilir.
• Bu politikalar işgörenlerin davranışlarına veya organizasyonun tümüne rehberlik
etmesi amacıyla oluşturulur. Etik kodları, yapılacak işlerde saptanan standartlar olarak, kabul
edilebilir davranışların minimum özelliklerini ortaya koymaktadırlar. Kodlar yazılı veya yazısız
olabilirler, fakat yazılı kodlar kamuoyu için sorumluluk ölçüsü olarak zorlayıcı olabilirler ve
uygulanabilirler. Yazılı kodlar bir hükümet biriminde, bir meslekte veya bir organizasyonda
oluşturulabilir. Kodlar, genel veya özel, düşünsel veya hayali, zorlayıcı ve yasal nitelikli
olabilir. Ayrıca kodlar, duvarda asılı 10 altın kural listesi veya eğitim ve öğretim karmaşık
sisteminin, uygulamalı ve sürekli revizyonun bir parçası da olabilirler. Her ne şekilde
açıklanmış olurlarsa olsun özünde iyi niyet ve yönelişleri yansıtan bu kodlar etik olgusunu bir
kavram olarak yansıtmaktadırlar. Kodların, etik konusundaki uygulamaya yönelik beklentilerin
açıklığa kavuşturulması ve bunun yanında şirketçe personelin bu prensiplere uyma gereğini
belirtmesi şeklinde iki önemli fonksiyonu bulunmaktadır. Çıkar çatışması olduğu ve belli
konular arasında bir seçim yapılması gerektiği durumlarda, insanlar bu değerleri benimsedikleri
oranda, olayın etik yönünden yana ağırlıklarını koyacaklardır. Etik kodlar, aslında bir oyunun
kurallarını çizmeye yöneliktir. Kuralların belli olması, oyuncuların seçeneklerinin sınırlı olması
anlamına gelir, bu durumda da söz konusu oyuncunun davranışlarını kestirebilmek olanaklı
hale gelmektedir. Bazı seçeneklerin dışlanması, onların gerçekleşmesi durumunda nasıl tavır
alınacağına ilişkin çalışmalar için kaynak tahsisini gereksiz kılacağı için, işlem maliyetlerini
azaltacaktır. Bu da piyasanın daha etkin çalışması demektir. Etik kodları, piyasanın aktörleri
tarafından, belirsiz ve karmaşık durumlarda karar vermeyi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen
yazılı veya yazılı olmayan davranış kalıpları olarak tanımlanabilir. Etik kodları, işgörenin
ahlâki çıkmazla karşılaştığında hareket yönünü tayin eden bir pusuladır.

7.1.3. Etik Kodlarının İçeriği
Kodların içerikleri, bir endüstriden diğerine farklılık göstermekle birlikte, kusursuz –
evrensel ve sarsılmaz temellere sahip- etik kod hiçbir zaman bulunmayacaktır. Ancak,
günümüzün iş yaşamının bir gerçeği olan etik kodlarının oluşturulmasında temel ilkeler ise
aşağıdaki gibidir:
• Önce insan,
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• İnsan mutluluğunun (çalışanın, müşterinin ve toplumun bir bütün olarak mutluluğu)
araç değil amaç olması,
• Temelde dürüstlük ve yasalara bağlılık,
• Özeleştiri,
• Duygu ve değerlerin ortak kültürü,
• Güven ve karşılıklı saygı,
• Sürekli gelişim,
• Demokratik katılım,
• Tutarlılık,
• Bütünsel bakış açısı,
• Yaratıcılık ve uzlaşmayla sonuçlanan çıkar çatışmaları,
• Ürüne ilişkin olarak güvenilirlik ve kalite,
• İşyeri hijyen koşulları ve güvenliği.

7.1.4.Etik Kodlarının Önemi
Etiksel yönetimin anahtar öğelerinden birisi olan etik kodlarını belirlemenin temel
amacı, iş yaşamındaki belirsizlikleri azaltmaktır. Etik değerleri benimseyen karar vericiler belli
kurallar içinde hareket edecekleri için sözleşme yapabilmek amacıyla, onların davranışlarını
teker teker öğrenmek gerekmeyecektir. Bu da denetime daha az kaynak ve zaman harcayan,
dolayısıyla daha etkin bir mekanizmanın oluşmasını sağlayacaktır. Etik kodları etiksel
beklentileri artırmak, etiksel konulardaki diyalogları yasallaştırmak, etiksel karar vermeyi
teşvik etmek ve uygulamalar için yetkiyi kötüye kullanımının engellenmesi amaçlanmaktadır.
Bazıları kodların birilerinin eylemlerini sınırlamak için tasarlandığına inanırlarken, kodlar
aslında üyeleri ve gönüllüleri daha güvenli ve çok etkili kararlar almak için özgürleştirmek ve
güçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Dolayısıyla kodlar yüksek standartlı davranışlarla
sonuçlanmaktadır. Etik kodu savunucuları bu kodların yöneticilere iyi işleri yapmak ve kötü
işlerden uzak durmak için bir kılavuz görevi yaptığını ileri sürmektedirler. Ayrıca değerler
arasında bir çatışma olduğu zaman karar vericilere yol gösterici fonksiyon görürler. Kodların
işletmelerde adaptasyonu güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Fakat onların değeri
tartışılmaktadır. Etik kodlarının etkinliği ile ilgili yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde
edilmiştir. Bazı sonuçlara göre işgörenlerin etiksel davranışlarına pozitif etki yaparken diğer
sonuçlara göre de etkisi olmadığı görülmüştür. Bu çerçevede işletmelerin yaşamını yönlendiren
etik kodlarına ilişkin konular şunlardır:
• İşlemenin normatif yapısı
• Üst yönetimin etiksel liderliği
• Dışsal iş çevresi
• Sosyal değerler
• Kodların içeriği ve atmosferi
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• Kodların uygulanması
• Kodların verimliliği için faktörlerin özetlenmesi.
Kodların etkinliği için -açık bir kanıt olmaksızın- etiksel davranışı sürekli
desteklediğinden talep edilmektedir. Kodlar diğer etik aktiviteleri gibi sembolik bir fonksiyona
sahip olabilirler. Bazen işgörenlerin dikkatini çekmek, işletmenin imajını yönetmek, hükümet
düzenlemelerinden sakınmak ve işgörenin moralini arttırmak amacıyla oluşturulan etik kodları
etiksel davranışı direkt olarak etkileme konusunda başarısız olabilir. Ancak bu fonksiyonların
bir veya bir kaçında başarılıdır.
Etik bir koda sahip olmak tüm sorunları çözmeyecektir ancak sağlayacağı yararlar bir
çalışmada şöyle sıralanmıştır:
1. Tüm yönetici ve işgörenlere doğru davranışın ne olduğunu gösteren, beklenen
davranış standartlarını açıklayan, onların etiksel davranışlarını teşvik eden düzenleme ve kalıcı
rehbere sahip olmak,
2. Yöneticilerin çalışma hayatında karşılaştıkları etik sorunları, ikilemleri
çözümleyerek, doğru ve iyi kararlar vermelerine yardımcı olmak, Toplumun güven ve
saygınlığını kazanmak, iyi bir imaj ve üne kavuşmak. Etik kodları, işletmelerin etik karar
vermek için bu gerekliliğin farkında olup olmadıklarının ve bu gerekliliğin taahhüt edilip
edilmediğinin araştırılmasında somut bir yol olduğu söylenebilir. Ancak işletmelerin etik
kararlarında etik yeterli olmayabilir. Bu nedenle etik kültürünün geliştirildiği ve sürdürüldüğü
çabalara odaklanmak gerekmektedir. Başka bir deyişle kodlarının gerçekten fonksiyonel olması
isteniyorsa kurumsal kültürün bir parçası olmaları gerekir. Kurumsal kültürün bir parçası halini
alan etik kodlar, kurumsal dürüstlüğü ve hesap verebilirliği geliştirir. Bu açıdan, kurumsal
kültürle bütünleşmesi oldukça önemlidir. Etik kodlarının kurum kültürü ile bütünleşebilmesi
için izlenebilecek metotlar şunlardır:
• İşletmelerin, faaliyet alanlarının özelliklerini de göz önünde bulundurarak, kurumsal
etik kodlarını belirleyebilmesi gerekir.
• Etik kodlarının kurumsal kültürün bir parçası haline getirilmesi konusunda, kurum
yöneticilerine rehber olma ve vizyon sağlama konusunda büyük bir sorumluluk düşmektedir.
• Etik kodlarının işgörenlere aktarılması için kurum içi eğitim çalışmaları yapılmalıdır.
Broşür ve el kitapçıkları dağıtılmalı, etik ikilemlerle veya etik standartlara uyumla ilgili
sorunlar gündeme geldiğinde işletme işgörenlerin de katılımları sağlanarak toplantılar
düzenlenmelidir. Yukarıda verilen yararlara karşın etik kodların uygulamaya geçirilmemesi
hiçbir anlam ifade etmez. İşletme etik kodlarının oluşturulması için maliyete katlanmasına
karşın eğer bir de uygulanmaz ise işletmenin daha fazla zarara uğraması muhtemeldir.
Dolayısıyla etik kodların işletmede süreçlerle uyumlaştırılması gerekmektedir. Çalışanların bu
konuda sürekli olarak bilinçli olması sağlanmalıdır. Programlı olarak etik konusunda eğitim
çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca bu çabaların performans değerlendirmesi yapılarak
işletmelerin yön tayin etmesinde etkili olan faktörler tespit edilmelidir.
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7.1.5. Etik Kodlarının Rolü
Etik kodlarının genel ifadesi, bir kültürün veya ülkenin oluşturduğu yasal, politik ve
ekonomik iklimin üstünde olan etiksel davranışı ve karar vermeyi desteklemesidir. Ayrıca etik
kodlarının rolü bir işletmenin, kodların paydaşları ile ilgili sorumlulukları yerine getirmemek
için kodların sebep olabileceği baskılara karşı çıkarak boyutlarını arttırmak olmalıdır. Yazında,
etik kodlarının rolü aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:
• Kişi orijinal bir durumla karşılaştığında grup rehberliği sağlaması,
• Mesleklerin değerlendirilmesinde ve kamu beklentilerinde temel sağlaması,
• Organizasyonun üyeleri arasında yaygın amaç duygularını güçlendirmesi,
• Meslek ününü ve kamu güvenini arttırması,
• Mesleğe karşı yerleştirilen güçlü eğilimleri koruması,
• Yaptırımları tanımlayarak ve etik olmayan davranışların doğrulanarak raporlanan bir
ortam yaratarak etik olmayan davranışlardan caydırması,
• Etik olmayan davranışlarda bulunma baskısı ile karşılaşan kişilere destek vermesi,
• Üyeler veya üye olmayanlar arasında ve meslek üyeleri arasında tartışmaları
düzenleme vazifesi görmesi.
Bazı yazarlar da yukarıda yapılan sıralamayı çok spesifik olarak ele almaktadırlar. Etik
kodlarının en önemli rolünün işgörenlerin davranışlarına karşılık getirilen yasal tutanaklara
karşı savunmada kodları kullanılabilmesi için işgörenlere rehberlik sağlaması gerektiğini
söylemektedirler. Başka bir deyişle, etik kodlarının görevi, tartışmaları düzenleme vazifesi
görmek ve mesleğin değerlendirilmesi amacıyla temel sağlamasıdır. Ayrıca etik kodları dışsal
eleştirileri tatmin etmek içinde geliştirilir. İçsel gereklilikler içinse etik kodlarının önemli
olmasını nedenleri de şunlardır:
• Normlarda ve değerler yeterli olmadığında oluşan karışıklıkta ya da orijinal durumlar
için rehberlik yapmak,
• İçsel karmaşıklıkları azaltmak yani organizasyon üyeleri arasındaki yaygın amaç
duygularını güçlendirmek,
• Etik olmayan davranışlardan caydırmak veya yaygın amaç duyguları ile ilgili içsel
tartışmalarda tatmin edici olmak.

7.1.6.Etik Kodlarının Geliştirilmesi
Bir etik kodu oluşturulurken etik kodun aşağıdaki özelliklere cevap verebilir nitelikte
olması gerekmektedir;
1. Uygulanabilirliği var mı?
2. Yeterince spesifik mi?
3. Kolay yayılabilir mi?
4. Bir geçerliliğe sahip mi?
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Bir etik kodu oluşturmak için öncelikle onay alınmalıdır. Bu onay kod oluşturulacak
gruptan veya toplumdan alınabilir. Etik kodu oluşturmanın son aşaması ise etik kodun gözden
geçirilmesidir. İdeal bir etik davranış kodu şu özelliklerden oluşur;
• Hazırlanma ve güncelleştirilme sürecinde toplumun büyük bir kesiminin katılımı
sağlanmalıdır.
• Taslaklarla ilgili yorumlar dikkatli bir biçimde incelenmeli, kamuoyunun talep ve
eleştirileri dikkate alınmalıdır.
• Eğitim; denetim ve yaptırımlar ile desteklenmelidir.
• Açık ve kapsamlı olmalı, kolayca anlaşılabilir bir dilde yazılmalıdır.
• Ulusal etik davranış kodu, etik konusunda belli bir standardı sağlayacak şekilde
düzenlenmelidir.
• Üst düzey ve bazı hassas mevkilerde görev yapan kamu görevlilerine daha katı
standartlar getirilmelidir.
• Kamu görevlilerine kılavuzluk edecek ve onları koruyacak kapsamlı bir “yap” ve
“yapma”lar listesi olmalıdır.
Etik kodlarının bir organizasyonda geliştirme süreci şu aşamalardan meydana
gelmektedir;
• Farkındalık yaratma aşamasında organizasyonda ihtiyaçların tespiti için toplantılar
düzenlenir ve toplantı sonuçlarının paylaşılması etik kodların geliştirilmesi için etkili bir
yöntemdir.
• Konuların teşhisi aşamasında anket, gözlem gibi yöntemlerle araştırma
yapmak,görüşme ve grup toplantılarıyla da farklı bakış açıları ve tutumları belirlemek
amaçlanmaktadır.
• Bağlılık, etik kodlar genellikle kıdemli yöneticiler ve uzmanlardan oluşan bir grup
tarafından oluşturulur ve çalışanların uyması arzu edilir. Bu şekilde tüm organizasyonda
bağlılık esası sağlanmış olur.
• Şampiyonlar aşamasında organizasyonun farklı bölümlerinde uygulamaları
gerçekleştirebilecek gönüllüleri tespit etmek ve onları konular hakkında tartışma ortamına
çekebilmek amaçlanmaktadır.
• Uluslararası değerler oluşturabilmek ve her alanda standartlar belirlemek zordur. Bu
aşamanın amacı tüm ülkelerdeki çalışanlar dikkate alınarak uluslararası kodlar oluşturmaya
çalışmaktır.
• Alternatif tarzlar, aşamasında genel kodlar yanında alternatif kodlar belirlenmeye
çalışılır.
Etik kodlar, piyasanın aktörleri tarafından belirsiz ve karmaşık durumlarda karar
vermeyi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen davranış kalıpları bütünüdür.Etik kodları
gemilere yol gösteren bir deniz feneri gibidir.
Etik kodlar şu nedenlerden dolayı büyük bir öneme sahiptir.
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• Kişi orijinal bir durumla karşılaşırsa etik kodlar grup rehberliği sağlar,
• Etik kodlar, mesleklerin değerlendirilmesinde ve kamu beklentilerinde temel
oluşturur,
• Etik kodlar organizasyon üyeleri arasında yaygın amaç duygularını güçlendirir,
• Etik kodlar sayesinde meslek ünü ve kamu güvenini artar,
• Etik kodlar mesleğe karşı yerleştirilen güçlü eğilimleri korur,
• Etik kodlar yaptırımları tanımlar, etik olmayan davranışlardan caydırır,
• Etik kodlar, etik olmayan davranışlarda bulunma baskısı ile karşılaşan kişilere destek
verir,
• Etik kodlar, üyeler veya üye olmayanlar arasında ve meslek üyeleri arasında
tartışmaları düzenleme vazifesi görür.
Evrensel etik standartlarında olması gereken kavramlar; dürüstlük, saygı göstermek,
sorumluluk, doğruluk, insancıl olmak,uyulması gereken vatandaşlık kuralları olarak
belirlenmiştir.
.Etik kodların geliştirilmesi; temel değerlerin tanımlanması ve temel değerlerin
uygulanması olarak iki kısma ayrılır.
Etik kodlarının geliştirilmesi temel değerlerin tanımlanması ve temel değerlerin
uygulanması olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Temel değerlerin oluşması; etik
kodlarının geliştirilmesinde, ilk olarak değerlerin gözden geçirilip yasa ve düzenlemelere uygun
olup olmadığına bakılması gerekmektedir. İkinci olarak başarılı hizmet sunmayı
engelleyebilecek değerler veya etik davranmaya engel olarak tehdit oluşturabilecek değerler
gözden geçirilmelidir. İşletmede etik sorunlar açısından potansiyel durumların belirlenmesi
gerekmektedir. Bunun için, işletmede önemli pozisyonda bulunan işgörenler ile görüşülüp
onlardan bilgi alınmalıdır. Bununla beraber, SWOT analizinin sonuçlarına bakılarak güçlü
yönlerin vurgulanması, zayıf yönlerinde ortadan kaldırılması amacıyla uygulanacak değerler
belirlenmelidir. Etik kodları yılda en az bir kere güncelleştirilmelidir. Temel değerlerin
benimsenmesi ve uygulanması; etik kodlar oluşturulduğu üst yönetim tarafından benimsenmeli
ve uygulanması sorgusuzca desteklenmelidir. Etik kodların geliştirilmesi ve uygulanması
amacıyla hazırlanan program işgörenlere tanıtılmalı ve işgörenler katkıları ile bu sürecin
içerisinde etkin olmalıdırlar. Değişimin kabullenilmesi zordur. Etik kodlarının hazırlanmasına
yönelik bir programda ilk aşama, amacın açıkça belirlenmesini gerektirir. Değişim sürecinde
programdan sorumlu olan yönetici, üst yönetimden başlayıp hiyerarşide en alt düzeydeki
işgörenlere kadar örgüt içerisindeki herkesle iletişim içerisinde olması gerekmektedir. Böylece
programın başarısı için gerekli olan destek sağlanmış olacaktır. Etik kodların oluşturulmasında
seçimle oluşturulmuş bir komite tarafından demokratik ve katılımcı bir yöntem uygulanması
yararlı olabilecektir. Bu çerçevede geliştirilecek etik kodlarının kapsamı şu şekilde sıralanabilir:
• Etik davranışların özendirilmesi ve etik dışı davranışların önlenmesi,
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• İşgörenlerin davranışlarının değerlendirilmesi için bir dizi yazılı standart ölçütler
belirlenmesi,
• İşgörenlerin karar verme sırasında sosyal sorumluluk ve organizasyon yararıyla
bireysel çıkar arasında tercih yaparken bir güçlükle karşılaşınca yararlanacağı bir rehber olması,
• İşgörenin faaliyetin sonuçlarıyla ilgili hak ve sorumluluklarını belirlemesi,
• İşgörenin örgütsel ya da mesleki olarak amaçladığı hakkaniyet, tarafsızlık gibi temel
ilkeleri oluşturması,
• İşgörenleri ile diğer gruplar arasında faaliyete ve hizmete ilişkin kuralları belirleyen
bir anlaşma olması,
• İşgörenin mesleki ve etik gelişimiyle ilgili kuralları belirlemesi,
• Mesleki kuralların ve bu kuralların ihmali halinde ya da etik dışı davranışlar ortaya
çıktığında uygulanacak yaptırımların temelinin sağlanması,
• İşgörenin toplumdaki konumunu güçlendirecek kurallar oluşturması,
• Müşterilerin işgörenden beklentilerini belirleyen mesleki davranışlarla kurallarını
belirlemesi.
Dayandığı inançlar ve değerlere göre toplumdan topluma farklılıklar gösteren etik
kodlarınıngeliştirilmesinde genellikle temel alınan yaklaşımlar şunlardır:
• Hakkaniyet İlkesi: Bütün kararların tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olması
üzerinde odaklaşmaktadır.
• İnsan Hakları İlkesi: Bireylerin varlığı, bütünlüğü ve temel insan hakları üzerinde
odaklanmaktadır.
• Faydacılık İlkesi: Herkes için en iyi olacak kararın verilmesidir.
• Bireysellik İlkesi: Bireylerin temel amaçlarının uzun dönemli olarak kişisel
kazançlarını arttırmaktır. Burada uzun dönemli terimi anahtar kavramdır. Bireysellik ilkesi kısa
dönemde fazla kazanç sağlamak için yapılan yanlış eylemleri içermez.
İşletmeler etik kodları basitçe uluslararası değerlere temellendirmelidirler. Çünkü
kültürel özelliklerinin oluşturulmadığı etiksel iş davranışının olduğu birçok kültür var olmuştur.
Bu koşullar altında ideal etik kodlarının taşıyabileceği özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır:
• Hazırlanma ve güncelleştirilme sürecinde katılım sağlanmalıdır,
• Taslaklarla ilgili yorumlar dikkatlice incelenmeli, diğer grupların talep ve eleştirileri
dikkate alınmalıdır,
• Eğitim, denetim ve yaptırım mekanizmalarıyla desteklenmelidir,
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• Açık ve kapsamlı olmalı, kolayca anlaşılabilir bir dille yazılmalıdır. Etik kodları, etik
konusunda yeknesaklık sağlayacak şekilde düzenlenmelidir,
• Üst düzey ve bazı hassas mevkilerde görev işgörenlere daha katı standartlar
getirilmelidir.
• İşgörenlere kılavuzluk edecek ve onları koruyacak kapsamlı bir “yap” ve “yapma”lar
listesi olmalıdır. Etik kodları geliştirilirken kültürel ortam göz ardı edilmemelidir. Kültürle
uyumlu olmayan kodların uygulanmama ihtimali yüksektir. Geliştirilen kodlar aynı zamanda
esnek bir yapıya sahip olup evrensel çerçevede de geçerlilik kazanabilmelidir.

7.1.7. Etik Kodlarının Sınıflandırılması
Etik kodlarının sınıflandırılması için birçok yol vardır. Yazında kodların
sınıflandırılması beş şekilde yapılmaktadır. Bu sınıflandırma sadece kodların etkileme gücüne
göre yapılmıştır.
1. Esnek Kodlar: Esnek kodlar davranışlar için genellikle rehberlik ederler. Bu tip
kodlar yoruma açıktır ve işletmeleri farklı yollara sevk edebilirler. Örneğin, Rekabet İstihbaratı
Grubu (Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP)) etik kodlarını üyelerinin
profesyonel aktiviteleri için yayımlamıştır. SCIP üyelerinin bu kodları takip etmelerine rağmen,
yorumlamada önemli şekilde hareket tarzı kolaylığı vardır. Diğer bir ifadeyle herkes kendi
çıkarlarına göre yorumlayabilmektedir.
2.Katı/ Düzenleyici: Kodlar Katı/ düzenleyici kodlar normatif kod tipindedir ve
genellikle “yapmalı ve yapmamalı” gibi cümlelere karşılık gelir. Bu katı formlar, işletmelerin
çevre ve paydaşlarla imzaladığı kontratlarda görülebilir. İşletmenin etik kodları oluşturulur
oluşturulmaz bu kodlar paydaşların günlük ihtiyaçlarında başvurulabilir rehber seti olarak
formüle edilmelidir. Etik kültürünün geliştirilmesinde işletme etiksel strateji ve yapıları,
fırsatları ve riski, kaynakları ve yetenekleri, işgören değerleri ve tercihlerini, ekonomik ve
sosyal sorumluluklarını dikkate alarak açıkça formüle etmek zorundadır.
3. Hikâyesel, Örnek Olay, Öykü veya Anekdotal Yaklaşım: Bu tip kodlar şüphesiz,
etiksel farklılığın bilincinde olan eğitim kurumları tarafından uygulanır. Etiksel çıkmaz ve
ilgilerin karmaşıklığı ile ilgili çalışmalar yönetim okullarının kurslarında geniş bir şekilde
kullanılmıştır. Frankel bu tip etik kodlarını, etiksel problemle karşılaşıldığında bu kodlardan
nasıl yararlanılabilir sorusunun temel amacı olan eğitimsel kodlar olarak sınıflandırmaktadır.
4. Altın Kurallar: Bu yaklaşım şu şekilde temellendirilir: “şimdi veya gelecekte
işletmemi utandıracak ve zarar verecek hiçbir şey yapmayacağım” veya “diğerlerinin yapmak
istemediklerimi yaptırmasına izin vermeyeceğim”. Bu içgüdüsel etik kodları uygulayıcılar
tarafından hızlı bir şekilde asimile edilebilir; fakat bunlar herhangi bir işletmede düşünceli
etiksel davranışın kurulmasına izin vermez.
5. Soru ve Cevap Yaklaşımı Bu yaklaşım, 12 soruyu cevaplayarak (Nash’ ın geliştirdiği)
bir kararın kişisel değerlendirmesi ile ilgilidir. Bu tip bir süreç kişilere problemli kararlarla
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karşılaştıklarında yardımcı olur. Her bir sistem lehte ve aleyhte durumlara sahiptir ve her
birinin özel amaçları vardır. Frankel kodların temel amaçlarını şu şekilde tanımlamıştır:
• Uzun süredir güdülen büyük amaç: Her bir başarının vurgulanması.
• Eğitimsel: Etiksel düşüncelerin öneminin belirtilmesi.
• Düzenleyici: Rehberlerin önerilmesi.
İş görenlere mesleki ve biçimsel olarak rehber olma görevini üstlenecek işletme
kuralları sağlayan iş etiği kodları üç grup halinde sınıflandırılmaktadır. Bunlar:
• Paydaşlar veya iş prensipleri için hazırlanan kodlar,
• Değer ifadeleri,
• Davranış kodları’ dır.
Etik kodlarının sınıflandırılmasında, kodların kullanılacağı hedef gurup ve kullanım
amacı göz önünde bulundurulmaktadır. Kodları geliştirirken bu sınıflandırmalar dikkate
alınmalı ve işletmenin hedefleri ile örtüşmelidir. Eğer örtüşme gerçekleşmez ise kodların
davranışları etkileme gücü düşük olacaktır.

7.1.8.Etik Kod ve Davranış Kuralları
Etik kodlar iş dünyasının etik konusuna yönelmesinin ilk somut işaretlerinden biri
olmuştur. Etik kod ve davranış kuralları işletmenin değerlerinden kaynaklanan sistemleştirilmiş
ve resmileştirilmiş ilkelere ilişkin bir manifestodur. İşletmenin kimliğini tanımlar, işlerin hangi
ilke ve esaslara göre yürütüleceğini, hangi davranışların kabul edilir olduğunu belirtir (Hosmer,
1996, 149). Bunun yazılı olarak açıklanmasının işlevsel bir yararı vardır: Yöneticiler ve
çalışanlar kendilerinden bekleneni ve buna uymama halinde olası yaptırımları daha net olarak
göreceklerdir. Ülkemizde ise bu yönde gelişmeler özellikle 2000’lerden sonra hızlanmıştır. Etik
kodlar genellikle yasal olma, adalet, dürüstlük, insana ve topluma saygı gibi genel etik değerler
ile idealist bir temel teşkil eder, işletmenin bu değerlere atfettiği önem ve önceliği vurgular ve
bu bağlamdaki ilke, standart ve kuralları soyuttan somuta doğru ayrıntılandırılır. Değerlere
dayandırılmayan kurallar temelsiz kalır, kuralların belirtilmediği durumlarda ise değerler
boşlukta kalır. Diğer bir deyişle kodlar sadece “yap - yapma listesi” olmamalı, davranış
kurallarının dayandığı değerler ile temellendirilmelidir. Ayrıca, uygulanamayacak kodların
yarar sağlamayacağı unutulmamalıdır. Zira kurallar böylece anlam ve işlerlik kazanır. Nitekim,
uçak sanayinin devlerinden Boeing şirketi, “Ethical Business Conduct Guidelines” başlıklı
kodunda Boeing’in temel değerlerini; alanında dünya lideri olmak, dürüst ve sorumlu olmak,
ürün kalitesini sürekli artırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, insan kaynağının kıymetini
bilmek, iyi kurumsal vatandaş olmak ve hissedarların yatırımlarının değerini en üst düzeye
çıkarmak olarak sıralanmıştır. Bunu takiben de tüm Boeing çalışanlarının işlerini yaparken
uymaları istenilen temel davranış ilke ve kuralları belirtilmiştir. Örneğin, tüm ilgili yasa,
yönetmelik ve kurallara harfiyen uymak, etik değerlere saygılı olmak, aykırı durumları ise
bildirmek; şirketin itibarını zedeleyebilecek hiçbir davranışta bulunmamak; paydaşlar ile
ilişkilerde dürüstlüğü ve bütünlüğü esas almak; şirketin bilgilerini korumak ve gizliliğe riayet
etmek; çıkar çatışmasından uzak durmak. Ardından daha ayrıntılı olarak uygun davranışlara ve
kabul edilmeyen davranışlara değinilmekte ve örnekler verilmektedir. Örneğin, pazarlama ve
satış yöntemleri ve uygulamaları ile diğer iş ilişkilerinde misafirperverlik sınırları, hediye
verme/alma konusu örnekler çerçevesinde somutlaştırılmaktadır. Kamu görevlileri ve
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tedarikçiler ile ilişkilerde yemek vermek/yemeğe gitmek, havaalanından almak/alınmak gibi
ayrıntılı durumlara kadar değinilmektedir. Şirket kaynaklarının kişisel kullanımı ve içeriden
öğrenilenlerin ticareti konularında da benzer biçimde olumlu ve olumsuz davranışlara örnekler
verilmektedir. Çalışanların tereddütte kaldıkları durumlarda “etik danışmanlarına”
başvurabilecekleri belirtilmektedir. Her ne kadar değerler bazında örgütlerin kodları
benzerlikler gösterse de, sektörlerinin özellikleri işletmelerin farklı vurgularda bulunmasına
neden olabilir. Örneğin, kimyasal ürünler sektöründeki bir firma çevre ve güvenlik; finans
sektöründe yer alan bir firma raporlama ve mahremiyet; üretim ağırlıklı bir işletme de ürün
güvenliği konularına odaklanabilir. Ayrıca, her bir birim için ayrı bir davranış kodu
geliştirilmesi mümkündür. Nitekim, pek çok başarılı işletmede değerlerin belirtilmesini
takiben, genel davranış ilkeleri vurgulanmış, bunun arkasından da departmanlara özgü daha
ayrıntılı davranış standartlarını tanımlanmıştır. Örneğin, Boeing de finans bölümü ve
yöneticileri ile Yönetim Kurulu ve üyeleri için ilave kodlar oluşturmuştur. Bazı kodlar da uygun
kıyafet, lisan, hitap ediş ve iletişim gibi iş ilintili, bazıları da görgü kurallarına göre davranışları
ayrıntılı olarak tanımlayabilmektedir. Turizm alanında ve otel işletmelerinde bu konular daha
da ayrıntılandırılmaktadır. 1975 yılında yayınladığı Değerler Bildirgesi ile ilaç ve tıbbi
malzemeler firması Johnson & Johnson bu konunun öncülerinden biri olmuştur. Johnson &
Johnson Şirketi’nin Etik Kodu’nda yer alan hususlar aşağıda özetlenmiştir
• Birincil sorumluluğumuz doktorlara, hemşirelere, hastalara, annelere ve ürünlerimizi
- hizmetlerimizi kullanan diğer kişileredir.
• Bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılarken yaptığımız herşeyde yüksek kalite esas olmalıdır.
• Maliyetlerimizi düşürerek makul fiyatlarımızı sürdürmek için devamlı bir çalışma
içinde olmalıyız.
• Müşterilerimizin siparişlerini hızlı ve hatasız biçimde karşılamalıyız.
• Çalışanlarımıza karşı sorumluyuz; onurlarına ve yeterliliklerine saygılıyız. •
Yönetimimiz adil ve etik olmalıdır.
• İçinde bulunduğumuz topluma ve dünya toplumuna karşı sorumluyuz; iyi vatandaş
olmalı ve eğitim, sağlık, çevre ve yaşam konularında katkıda bulunmalıyız.
• Hissedarlarımıza karşı sorumluyuz; firmamız sağlıklı biçimde kar yapmalıdır;
araştırmalar yürütülmeli ve yenilikler denenmeli ve böylece hissedarlara hak ettikleri getiriler
sağlanmalıdır. Bilgisayar, hesap makinaları ve benzeri yüksek teknoloji içeren ürünleri ile
tanınan ABD menşeli uluslararası Texas Instrument firması kodunun genel kısmında en değerli
varlığın paydaşlarının güveni ve saygısı olduğunu ve bunun hergün tazelenmesi ve kazanılması
gerektiğini vurgulamaktadır. Bunu sağlamak üzere de nasıl davranılmasına yönelik soru - cevap
kısımlarından oluşan bir bölüm yer almaktadır. Etik testi işlevi gören bu bölümdeki sorulara
bazı örnekler şunlardır:
• Eylem yasal mıdır?
• Firmanın değerleri ile uyumlu mudur?
• Eylem sonucunun basında yer alması sizi rahatsız eder mi?
• Emin olmadığınız karar ve eylem için, adım atmayın, danışın; içiniz rahat edene kadar
bekleyin.
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Siyasi partilere ve adaylara kampanya katkısı yasal olmasına rağmen zaman zaman etik
algılamalarda sorun yaratması nedeniyle, Texas Instrument etik kodunda bu tür katkıları
yapılmayacaklar arasında saymıştır. Ayrıca, davranış koduna aykırılıklar halinde disiplin
işlemleri sözlü uyarı, yazılı uyarı, sınamalı durum, geçici çıkarma ya da ilişki kesme
yaptırımları olarak açıkça belirtilmiştir. Özelliğini üstün nitelikli ürünler tasarımlamak, üretmek
ve pazarlamak olarak tanımlayan büyük motor ve makina imalatçısı Caterpillar şirketi, bu
süreçte tüm paydaşları ile ilişkilerinin niteliğini ayrıntılandırmaktadır: Bayilerden,
çalışanlardan ve tedarikçilerden beklenilen davranışlar; finansal raporlamada izlenecek esaslar
ve kamuyu bilgilendirme; yönetim kurulunun oluşumu ve kompozisyonu; atıkların yönetimi;
kamuya yönelik sorumluluklar Caterpillar’ın etik kodunda yer alan önemli başlıklardır.
Etik kodlar ve davranış kuralları her etik ikilemi ya da sorunu çözemeyebilir. Zaten,
kodlar bir ideal sunmaktadır. Bu bağlamda, etik kodların çok soyut ve idealist oldukları
eleştirisi zaman zaman dile getirilmiştir. Ancak gerekliliği ve yararları değerlendirildiğinde,
mevcudiyetinin daha tercih edilir olduğu bir gerçektir. İşlevsel olması adına, etik kodların
hazırlanması aşamasında işletmenin ekonomik gücü dikkate alınmalıdır. Bazı araştırmalarda
etik kodların varlığının etik farkındalığı ve yönelimi bizzat etkilediği ve yazılı etik kurallara
sahip şirketlerde yöneticilerin daha fazla iş etiğine uygun davranışlarda bulundukları ileri
sürülmüştür. Üretim departmanı yöneticilerini kapsayan ülkemizdeki bir çalışmada, etik kodu
bulunan işletmelerin bu konuda daha duyarlı oldukları saptanmıştır. Ancak, iş etiği ihlallerinin
yaşanmaması ya da asgariye indirilmesi için etik kodların gerekli olmasıyla beraber, tek
başlarına yeterli olmayabilecekleri unutulmamalıdır. Çeşitli kademelerdeki yöneticiler, değişik
birimlerin yöneticileri, hukukçular ve çalışanlardan oluşan bir grubun şirketin etik kodunu
hazırlaması bir seçenektir. Üst yönetimin emirleri görüntüsünü bertaraf edebilecek ve katılımı
bir ölçüde sağlaması bakımından yararlı olabilecek bu yöntemin daha pratik olabilmesi için
bazı taslak metinlerin komiteye yardımcı olmak üzere iletilmesi düşünülebilir. Bu kapsamda
toplumdaki, sektördeki ve kuruluştaki en önemli ve en sık karşılaşıldığı düşünülen etik sorunlar
dikkate alınarak hareket edilebilir. İşletme dışından profesyonel danışmanlardan istifade
edilmesi de bir seçenektir. Ayrıca, etik kodlar belirli aralıkla gözden geçirilerek gerekirse
yenilenmelidir. Ortaya çıkan metnin ilgili paydaşlara iletilmesi, anlatılması ve eğitiminin
yapılması üst yönetimin koordinatörlüğünde yürütülmelidir. Etik kodlar, hukuki terimlere
boğulmamalı, açık ve net olmalı, gerekçeleri açıklanmalı ve bu kodlara uyulmaması halinde
öngörülen yaptırımlar belirtilmelidir. Örneğin, Xerox şirketinin davranış kurallarında şu ifade
yer almaktadır: Her ne şekilde olursa olsun rüşvet alan işten çıkarılır. Ancak, uygun
davranışların özendirilmesi ve ödüllendirilmesi vurgusu da önemsenmelidir.İşletmenin tüm
süreçlerinde, örneğin, İKY uygulamaları ve performans ölçümünde gözönünde tutularak
“bütüncül” bir yaklaşım sergilenmelidir. Etik kodlar, etik yapı ve süreç oluşturulmasında en
başta gelen yöntem olmuştur. Etik kodların firma bazında kuruluşa ruh vermesi, yöneticilere ve
çalışanlara rehber olması gibi bilinen olası yararlarının yanında, paydaşların ve kamunun piyasa
mekanizması, serbest pazar, iş dünyası ve işletmeler hakkında daha olumlu görüşlere sahip
olmasını sağlama potansiyeli vardır. Özel sektörün sağlayacağı bu güven ortamı, toplumun
ekonomik refahına ve demokratik gelişimine katkıda bulunacaktır. Türk yönetim kültürü
bağlamında bireycilik göreli olarak düşük, toplulukçuluk göreli olarak yüksek olduğu için etik
kodların yazılışında çoğul ve anonim ifadeler tercih edilmelidir. Örneğin, “Çalışanların etik
kurallara uyması gerekir” yerine “Etik kurallara uyma önemli bir meziyettir” ya da “Etik bir
işletme için birlikte hareket edelim” gibi ifadeler daha etkili olabilir.
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7.1.9. Etik Komitesi, Etik Görevlileri, Ombudsman
Etik yapılanma çeşitli biçimlerde olabilmekle birlikte, genellikle etik komitesi ile
başlamaktadır. Komiteler, etik komitesi ismini taşıdığı gibi değişik başlıklar altında da faaliyet
gösterebilmektedir. Bazı örnekler aşağıda sunulmuştur:
• Motorola: İş Etiği Uyum Komitesi (Business Ethics Compliance Committee)
• Pacific Bell: Etik Danışma Komitesi (Ethics Advisory Committee) • USAA: Etik
Konseyi (Ethics Council)
• United Technologies: İş Uygulamaları Birimi (Business Practices Unit)
• American Express: Uyum ve Etik Birimi (Compliance and Ethics Unit)
Bazı firmalar düzenlemelerini şirketin başkan yardımcısı düzeyinde yapmakta ve etik
komitesini - kurulunu başkan yardımcısının sorumluluğuna vermektedir. Bazı örnekler aşağıda
sunulmuştur:
• General Dynamics: Etikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Vice President in
charge of Ethics)
• Bell Atlantic: Etik Uyum, Çeşitlilik ve Organizasyonel Gelişimden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı (Vice President in charge of Ethics, Compliance, Diversity and
Organizational Development)
• General Electric: Kurumsal Vatandaşlıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Vice
President in charge of Corporate Citizenship) Son yıllarda ise şirketlerin, Chief Executive
Officer, Chief Financial Officer, Chief Information Officer ünvanlarından esinlenilerek Chief
Ethics Officer ünvan ve pozisyonu da kimi şirketlerde tercih edilmektedir (örneğin, USSA).
Etik komiteleri ya da kurulları genellikle ilke, kural ve standartların tanımlanmasında
ve etik eğitim programlarının geliştirilmesinde önemli rol oynar. Bu kurulların içinde genellikle
bir de yürütme kurulu oluşturulur ve bu alt kurul, etik kurulunun kararlarını izler ve uygular.
Ayrıca, etik programlarını koordine eder ve yürütür. Benzer işlevleri ile “etik ofisi”nin de
kurulduğu örnekler vardır. Etik görevlileri (ethics officer) etik savunucusu rolü ile bu süreçte
günlük doğabilecek sorunlarla ilgilenir, etik ihlallerini değerlendirir ve sonuca ulaştırır.
American Express gibi dev bir finansal hizmetler şirketinde 200 kadar personel etik görevlisi,
yardımcı ve destek elemanı olarak görev yapmaktadır. Bazı firmalar da her departmanda bir
etik sorumlusu görevlendirmişlerdir. Ancak, mevcut disiplin kurullarının işlevleri ile etik
birimlerinin işlevleri birbirine karıştırılmamalıdır. Disiplin ilintili kararlar ve yaptırımlar
disiplin kurulu tarafından verilmelidir. Etik görevlisinin, üst yönetim tarafından görevlendirilen
bir muhbir olarak nitelendirilmemesi için, hem seçiminin çok dikkatli yapılması, hem de
icraatının tarafsız ve adil olması gerekir. Bu bakımdan yakın tarihlerde kimi firmalar
“ombudsman” ya da “ombudsperson” sözcüğünü tercih etmiştir. Ombudsman, kamu yönetimi
sürecinde vatandaşın idare ile arasındaki anlaşmazlıklarında hakemlik yapan bir organ olarak
ortaya çıkmış ve kötü yönetime karşı duran bir simge olmuştur. Hakemlik ve tarafsızlık
vurgusu, ombudsman’ın iş dünyasında da popülerlik kazanmasına yol açmıştır. Örneğin, United
Technologies şirketi ombuds programı oluşturmuş, çalışanların “ombudsperson”lara etik
ihlallerini iletmeleri için bürokratik olmayan süreçler ve çalışanın kimliğini saklama gibi
yöntemler uygulamıştır. Hatta kimi firmalar ombudsman/person olarak kurum dışından kişiler
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seçmişlerdir. Kurum dışından seçilen bu uzman kişilerin etik danışmanı olarak isimlendirilmesi
de görülmektedir. Etik danışmanlarını yeni “rahipler” olarak tanımlayanlar da olmuştur. Bazı
kuruluşlar etik komitesini bir başkan yardımcısının ya da yönetim kurulu üyesinin
sorumluluğunda kurup, doğrudan CEO’ya rapor vermek üzere görevlendirmiştir. Bazı
durumlarda ise, komite dışarıdan ve STK temsilcilerinden oluşabilmekte ve bu komite şirketin
yönetim kuruluna yıllık ya da altı ayda bir rapor vermektedir. Örneğin, Japonya’da etik
komitesine şirket dışından yönetici ya da uzman getirmek gittikçe artan bir uygulama olmuştur.
Kritik olan, komitenin üst yönetimin desteğini alması ve üst yönetim ile sürekli irtibat halinde
olmasıdır. Etik komitesinin, denetim komitesi ile de iletişim kurması ve sürdürmesi gerekir.
Kurumsal yönetim ilkelerine göre zaten halka açık şirketlerin denetim komitesi kurmaları
zorunludur. Bundan öte, örneğin, ABD’de Sarbanes-Oxley yasasıyla denetim komitelerine yeni
görev ve sorumluluklar verilmiş, üyelerin finansal konularda uzman olması öngörülmüş, dış
denetçi firmalardan alınabilecek diğer hizmetler sınırlandırılmıştır. Ülkemizde de İMKB’de
hisse senetleri işlem gören şirketlerin 2003 yılından bu yana denetim komitesi kurmaları
zorunlu olmuştur. Finansal raporlama süreçlerini izlemek, iç denetim ve dış denetim
çalışmalarını değerlendirmek durumunda olan denetim komitesi ile etik komitesinin belli bir
diyalog ve işbirliği içinde olması ihtiyacı açıktır. Ayrıca, etik komitesinde firmanın çeşitli
kademelerinden temsilcilerin bulunması yararlı olacaktır. Ancak, komitenin etkili ve işlevsel
olabilmesi bakımından, üye sayısının da sınırlı tutulması gözetilmelidir. Özetle, etik komitesi
saygın, etik görevlileri de tarafsız ve adil bir görünüm sergilemelidir. Türk yönetim kültürü
bağlamında, kıdemli ve yaş olarak büyük kişiye saygı söz konusu olduğu için, etik
görevlilerinin ya da ombudsmanların seçiminde bu husus da gözönünde tutulabilir. Dişi kültür
özellikleri daha ağır basanların da tercih edilmesi düşünülebilir.
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Uygulamalar
Turizm işletmelerine gidilerek uygulamakta oldukları etik kodların neler olduğu
incelenebilir.
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Uygulama Soruları

1-Turizm işletmelerinde uygulanan etik kodlara örnek veriniz
2-Turizm işletmelerinde etik kodların önemini açıklayınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dayandığı inançlar ve değerlere göre toplumdan topluma farklılıklar gösteren etik kodların
geliştirilmesinde genellikle hakkaniyet, insan hakları, faydacılık ve bireysellik temel alınan
yaklaşımlar olarak görülmektedir. Etik kodlar ve davranış kuralları her etik ikilemi ya da sorunu
çözemeyebilir. Zaten, kodlar bir ideal sunmaktadır. Bu bağlamda, etik kodların çok soyut ve
idealist oldukları eleştirisi zaman zaman dile getirilmiştir. Ancak gerekliliği ve yararları
değerlendirildiğinde, mevcudiyetinin daha tercih edilir olduğu bir gerçektir. Etik kodları etiksel
beklentileri artırmak, etiksel konulardaki diyalogları yasallaştırmak, etiksel karar vermeyi
teşvik etmek ve uygulamalar için yetkiyi kötüye kullanımının engellenmesi amaçlanmaktadır.
Etik kodlarının sınıflandırılması için birçok yol vardır. Etik kodlarının en önemli rolünün
işgörenlerin davranışlarına karşılık getirilen yasal tutanaklara karşı savunmada kodları
kullanılabilmesi için işgörenlere rehberlik sağlaması gerektiğini söylemektedirler. Bir etik kodu
oluşturmak için öncelikle onay alınmalıdır. Bu onay kod oluşturulacak gruptan veya toplumdan
alınabilir. Etik kodu oluşturmanın son aşaması ise etik kodun gözden geçirilmesidir. Yazında
kodların sınıflandırılması beş şekilde yapılmaktadır. Etik kod ve davranış kuralları işletmenin
değerlerinden kaynaklanan sistemleştirilmiş ve resmileştirilmiş ilkelere ilişkin bir
manifestodur. İşletmenin kimliğini tanımlar, işlerin hangi ilke ve esaslara göre yürütüleceğini,
hangi davranışların kabul edilir olduğunu belirtir. Etik yapılanma çeşitli biçimlerde olabilmekle
birlikte, genellikle etik komitesi ile başlamaktadır. Komiteler, etik komitesi ismini taşıdığı gibi
değişik başlıklar altında da faaliyet gösterebilmektedir. Etik komiteleri ya da kurulları
genellikle ilke, kural ve standartların tanımlanmasında ve etik eğitim programlarının
geliştirilmesinde önemli rol oynar.
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Bölüm Soruları
1) Etik kodların içerikleri, bir endüstriden diğerine farklılık göstermekle birlikte, kusursuz –
evrensel ve sarsılmaz temellere sahip- etik kod hiçbir zaman bulunmayacaktır
a) Doğru b) Yanlış
2) Hangisi etik kodlarının oluşturulmasında temel ilkelerden biri olamaz
a)dürüstlük ve yasalara bağlılık
b)özeleştiri
c)duygu ve değerlerin ortak kültürü
d)adaletsizlik
3) Frankel’e göre hangisi etik kodların temel amaçlarından biri değildir?
a) karın arttırılması
b)uzun süredir güdülen büyük amaç: Her bir başarının vurgulanması.
c) eğitimsel: Etiksel düşüncelerin öneminin belirtilmesi
d)düzenleyici: Rehberlerin önerilmesi.
4) Hangisi etik bir kodların sağlayacağı yararlardan biri değildir?
a)Tüm yönetici ve işgörenlere doğru davranışın ne olduğunu göstermesi
b) Yöneticilerin çalışma hayatında karşılaştıkları etik sorunları, ikilemleri çözümleyerek, doğru
ve iyi kararlar vermelerine yardımcı olması
c) yöneticilerin ve çalışanların eğitim seviyesini arttırır
d) Toplumun güven ve saygınlığını kazanmak, iyi bir imaj ve üne kavuşmak
5) Hangisi işletmelerde etik kodlarının rolünü açıklamaz?
a) Mesleklerin değerlendirilmesinde ve kamu beklentilerinde temel sağlaması
b) Meslek ününü ve kamu güvenini arttırması
c) Organizasyonun üyeleri arasında yaygın amaç duygularını azaltması
d) Mesleğe karşı yerleştirilen güçlü eğilimleri koruması
6) Hangisi ideal etik kodlarının taşıyabileceği özelliklerden biri değildir?
a) Hazırlanma ve güncelleştirilme sürecinde katılım sağlanmalıdır,
b) Eğitim, denetim ve yaptırım mekanizmalarıyla desteklenmelidir,
c) Açık ve kapsamlı olmalı, kolayca anlaşılabilir bir dille yazılmalıdır. Etik kodları, etik
konusunda yeknesaklık sağlayacak şekilde düzenlenmelidir,
d) Üst düzey ve bazı hassas mevkilerde görev işgörenlere daha düşük standartlar getirilmelidir.
7) Türk yönetim kültürü bağlamında bireycilik göreli olarak düşük, toplulukçuluk göreli olarak
yüksek olduğu için etik kodların yazılışında çoğul ve anonim ifadeler tercih edilmelidir.
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a) Doğru

b)Yanlış

8) Hangisi işletme kuralları sağlayan iş etiği kodları sınıflandırması içinde yer almaz?
a) paydaşlar veya iş prensipleri için hazırlanan kodlar
b)etik ikilemler
c)davranış kodları
d) değer ifadeleri
9) Bir etik kodu oluşturulurken etik kodun aşağıdaki hangi özelliğine cevap verebilir nitelikte
olması gerekmez?
a)Uygulanabilirliği var mı?
b) Yeterince genel mi?
c) Kolay yayılabilir mi?
d) Bir geçerliliğe sahip mi?
10)Hangisi kodların etkileme gücüne göre yapılan etik kodlarının sınıflandırılması içinde yer
almaz?
a) esnek Kodlar
b) katı/ Düzenleyici Kodlar
c) hikâyesel, Örnek Olay, Öykü Veya Anekdotal Yaklaşım
d) basit Kurallar

Cevaplar
1)A, 2)D, 3)A, 4)C, 5)C, 6)D, 7)A, 8)B, 9)B, 10)D
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8.AHİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Ahilik
8.2.Ahi Evran Kimdir ?
8.3. Ahiliğin Görgü Kuralları
8.4. Ahilikte Meslek Eğitimi
8.5. Ahilik İş Ahlakının Genel Hatları ve Günümüz Türk İş Ahlakına Katkıları

164

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Ahiliğin etikle ilişkisi nedir?
2- Türkiye’de ahiliğin gelişimi ve Türk iş hayatına katkıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

Ahilik

Ahilik
kavramı
hatlarıyla kavramak

Ahi Evran Kimdir ?

Ahi Evran’ın kim olduğuyla Ahi
Evran’ın
ilgili bilgi sahibi olmak
olduğuyla ilgili
bilgilerin verilmesi

elde
veya

genel Ahilik kavramı hakkında
ahiliğin tarihsel gelişim
süreci ve günümüz modern
hayatındaki
yerinin
açıklanması
kim
genel

Ahiliğin
Görgü Ahiliğin görgü kuralları ve
Kuralları ve Ahilikte ahilikte meslek eğitimi
Meslek Eğitimi
hakkında genel bilgileri
kavramak

Ahiliğin görgü kuralları ve
ahilikte meslek eğitimi
hakkında genel bilgilerin
verilmesi

Ahilik İş Ahlakının
Genel Hatları ve
Günümüz Türk İş
Ahlakına Katkıları

Ahilik iş ahlakının genel
hatları ve günümüz Türk iş
ahlakına
katkılarının
açıklanması

Ahilik iş ahlakının genel
hatları ve günümüz Türk iş
ahlakına
katkılarını
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar



Ahilik



Ahi Evran
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Giriş
Ahilik, başlangıçta Türklerin Anadolu’da yerli Bizans ekonomisine karşı karşılaştıkları
sosyal ve ekonomik sıkıntıları çözmek ve rekabet gücünü arttırmak ihtiyacından doğmuş bir
esnaf ve sanatkarlar birliği olma özelliğindeyken, zamanla toplumun tüm katmanlarını
etkileyecek, meslek ve ahlak eğitiminin bir arada verildiği bir kurum olmuştur. Koyduğu
ilkelerin, eğitimlerin amacı bireyin ahlaki, mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak ve onu bu
yönde yetiştirmektir. Ahilikte iş ahlakını meydana getiren kurallardan bazıları şöyle
sıralanmıştır (Demir, 2001:78):
• Ahiler, birkaç iş veya sanatla değil yeteneklerine en uygun olan sadece bir iş veya
sanatla uğraşmalıdır.
• Ahinin, emeğini değerlendirecek ve onurunu koruyacak bir işi, özellikle bir sanatı
olmalıdır.
• Ahi doğru olmalı, emeğiyle hak ettiğinden fazlasını kazanma yoluna sapmamalıdır.
Görüldüğü gibi günümüzde iş dünyasında uygulanması beklenen ve yerleştirilmeye
çalışılan etik değerlerin temelleri, Ahilik Kurumu’nun da temelini oluşturmaktadır. Ahiliğin
temel şartları olan cömertlik, tevazu sahibi, konuksever ve sofrası açık olmak, dilini tutmak,
dedikodu yapmamak, kötü söz söylememek, kimsenin ayıbını görmemek, kimsenin onuruna,
namusuna göz dikmemek şeklinde sıralanan özellikler adeta günümüz iş dünyasında,
bireylerden beklenenlerin bir özeti niteliği taşımaktadır. Kişilerin kendi mesleklerine ve
toplumun söz konusu mesleğin üyelerine saygı ve güvenini sağlamak amacıyla, örneğin; doğru
çalışmayan, hile yapan esnafın cezalandırılması ve böyle esnaftan alışveriş yapılmaması için
halka duyuru yapılması gibi uygulamalar da Ahilik Kurumu içerisinde yer almıştır Ahilik
Kurumu’nun bir başka özelliği de tüketiciyi koruyan yaklaşımı ve uygulamalarıdır. Örneğin;
tüketicinin temel ihtiyaçları olan birçok ürün, aracı kullanılmadan, doğrudan doğruya üretim
yapan iş yerinde pazarlanmakta ve ürünün fiyatı, o üründe kullanılan işçilik ve hammaddenin
değerinin toplamından oluşmaktaydı. Ayrıca, üretim esnasında çırağın veya kalfanın herhangi
bir hatası ustasına bildirilir ve yapılan hata düzeltilirdi. Ürünün kalitesi konusundaki titizlik ve
standart üretim elde etmek için geliştirilen yöntem ve kurallar, bugünkü “Toplam Kalite
Yönetiminin” ilk hayata geçirilişi olarak da değerlendirilmektedir. Selçuklu Türkleri’nde, dinî
ve millî birliğin muhafazasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve Osmanlı insanının
yetişmesi ve terbiyesinde büyük hizmetler gören içtimaî (sosyal) bir teşkilattır.

8.1.Ahilik
Arapça "kardeşim" manasına gelen ahî ile Türkçe "cömert, eli açık" manâsında olan akı
kelimeleri ile yakınlık göstermekte ise de, hangisinden geldiği belli değildir. Her iki kelimeden
de gelmesi ihtimal dâhilindedir.
Dil bilimciler arasında “Ahi” sözcüğünün kökeni konusunda görüş birliği yoktur. Ahi
kelimesinin kaynağının Türkçe olduğu görüşünde olanlar “Akı” kelimesinin Anadolu’daki
söyleniş tarzından kaynaklandığını kabul ederler. Öz Türkçe akı kelimesinin eli açık, cömert,
yiğit anlamlarına geldiğini bildiren Fransız Türkolog Denny ve Fuat Köprülü, akı kelimesinin
zamanla değişerek “ahi” şekline geldiğini ileri sürerler.
Divanü Lûgat-i Türk’te Ahi kelimesinin yiğit, eli açık, cömert anlamına gelen akı
kelimesinden türediği kaydedilmiştir. Ahi kelimesinin Türkçe olduğunu ileri süren dil
bilimciler, kelimedeki “k” harfi genelde “h” şekline dönüşerek çakı-çahı, yakı-yahı, okumakohumah, şeklinde telâffuz edildiği gibi, akı da ahıya dönüşmüştür. Anadolu’da hâlen birçok
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yerleşim birimine verilmiş olan “ahi” adı halk arasında “ahı” olarak telâffuz edilmektedir. Ahı
baba, Ahılar köyü gibi. Bizim kanaatimiz de ahiliğin “akılıktan” geldiği yolundadır. Fakat ahi
kelimesini tetkik eden bir kısım bilim adamı ise ahiliğin “kardeşim” anlamına gelen Arapça
kökenli bir kelime olduğunu belirtirler. Kardeş kökünden türeyen kardeşlik, dostluk,
yardımlaşma, birlik, beraberlik anlamıyla ahiliğe yaklaşılmakta, fakat Ahilik adına bir kuruma
Arabistan’da rastlanmadığından, Ahilik, akılıktan gelen ve Anadolu’da kurulan bir Türk
Kurumu olarak kabul edilir.
XIII.Yüzyılda Anadolu’da, Balkanlar’da, Kırım’da Türkler tarafından kurulan esnaf,
sanatkâr ve üretici (sanayi) birlikleri ile bu birliklerin uyguladıkları ahlâkî, siyasî, iktisadî,
felsefî duygu ve prensipler anlamına gelir.
Teşkilat Anlamında Ahilik:
Anadolu’da birliği, refahı, toplum düzenini sağlayan ve halkın maddî, manevî tüm
ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda teşkilatlanan sivil toplum kuruluşudur. Ahiliğin teşkilât
yönünü yoğun bir şekilde karşılaştıkları Ahi birliklerinin benzerlerini diğer İslâm ülkelerinde
de rastladıklarını söylemektedirler. Fakat bu kurumlarla Ahi birlikleri arasında önemli
farklılıklar tespit edilmiştir.
Miladi 1277 (Hicri 676) tarihli vakfiye suretinde (yukarıda görülen) Ahi Evran
vakfından bahsedilmektedir. Ahi Evran’ın vefatından sonra tanzim edilen vakıf senedinde
vakfın nasıl idame ettirileceği bildirilmektedir. Bu bilgiler, Ahilik geleneğinin Türk
Toplumunda, ne kadar derinlere indiğini göstermektedir.
Genel yaklaşım olarak Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu'da yaşayan Türklerin, esnaf ve
sanatkârlarının birliğini, çalışma esas ve usullerini teşkil eden, sosyo-ekonomik bir Türk
kurumudur. Ahilik, ihtiva ettiği hizmetler bakımından cömertlik, mertlik ve mürüvvet
manalarına gelen fütüvvet teşkilatının daha da gelişmiş bir şekli olarak görülmektedir. Sonraları
esnaf ve sanatkârlar birliğine ünvan olarak verilmiştir. On birinci asrın ikinci yarısından itibaren
Anadolu'ya girmeye başlayan Müslüman Türkler (Selçuklular), Türkistan'da ticaret ve sanayi
merkezlerinde yaygın fütüvvet ilkelerini de beraberlerinde getirdiler. Bu ilkeler arasında
bilhassa; Müslüman kardeşinin işini görmek, onun yardımında bulunmak, hata ve kusurlarını
affedip, husumet ve düşmanlık beslememek, ayıp ve kusurlarını örtmek, kendisini başkasından
üstün görmemek, musibete uğrayan düşman bile olsa sevinmemek, başta gelmektedir. Diğer
taraftan Horasan ve Mâverâünnehir'deyken Fahreddin-i Razî, Ahmed Yesevî ve Şihabüddin
Sühreverdî gibi büyük âlimlerden ders alan Ahi Evran (1171-1261), daha sonra Anadolu’ya
gelerek, Kayseri’de yerleşmiş ve halkı irşad vazifesine başlamıştı. Kayseri'de debbağlık yapıp,
elinin emeği ile geçinen Ahi Evran, Türkistan'dan gelen bilhassa esnaf teşekküllerini bir çatı
altında toplayıp teşkilatlandırdı. Fütüvvetnamelerden faydalanarak, teşkilatın bir nevi
yönetmeliğini yazdı. İslam ahlâkını esas alan bu yönetmeliği, esnaf ve sanatkârlar arasında
tatbik etti. Onlar arasında İslam ahlâkına dayalı bir birlik ve kardeşlik kurdu. Böylece ''ahilik
teşkilatı'' ortaya çıktı. Diğer taraftan, hocası Evhadüddin Kirmanî'nin kızı olan hanımı Fatma
Bacı da kadınları yetiştirip ‘Baciyan’ grubunu teşkil etti. Ahilik teşkilatı sayesinde, Anadolu'da
Rumlar ile Ermenilerin elinde olan sanat ve ticaret hayatına, zamanla Türkler de katılıp, söz
sahibi olmaya başladılar. Ayrıca ahiler, yaptıkları zaviyelerde, Müslüman tüccar ve esnafın
ahlaki terbiyesi ile de uğraştılar. Ahi zaviyeleri zamanla memleketin her tarafına yayıldı.
Ahiler, içtimaî hayattaki bu hizmetleri yanında ihtiyaç halinde gazalara ve memleket
savunmasına da katıldılar. Onüçüncü asrın ilk yıllarında Çinin kuzey-batısında katliamlara
başlayan, kısa bir müddet içerisinde dünyanın siyasî haritasını alt üst eden ve Anadolu'ya doğru
yaklaşan Moğol tehlikesine karşı tedbir aldılar. Moğolların önlerinden kaçıp gelenlere kucak
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açarak, Anadolu insanını, Moğollara karşı gaza aşkı ile doldurarak; cihad yolunda Allah
rızasından başka bir şey düşünmeyen kimseler olarak yetiştirmeye çalıştılar ve bu insafsız
düşman karşısında kahramanca mücadele ettiler. Nihayet Moğollar, 1243 yılında Kayseri'yi
muhasara edip, çetin bir muharebe sonunda şehri ele geçirince, binlerce ahiyi şehid ettiler.
Anadolu'nun karışıklıklar içerisinde olduğu bu sırada, Ahi Evren'i de Kırşehir'de öldürdüler.
Kısaca "sulhta muallim, muharebede asker" olan ve Anadolu'nun her tarafına yayılmış bulunan
ahiler, gerek Moğol zulmü ve gerekse başka karışıklıklarla sıkılan ve bunalan insanlara, maddî
ve manevî güç ve moral vererek Osmanlı Devletinin kuruluşuna kadar Anadolu'yu dinî ve millî
birlik içinde tutmaya muvaffak oldular. Bu sırada Söğüt civarında gelişmekte olan Osmanlı
Beyliği’nin emrine koşan ahilerin bir kısmı, uçlara yerleşip zaviyeler kurdular. Doğudan bu
mıntıkaya gelen Türkmenlerin erkeklerini, ahi erkekleri, kadınlarını da Fatıma Bacının
yetiştirdiği bacıyan grubu terbiye etti. Böylece, üç kıtada altı asır at koşturacak olan,
istikbaldeki Osmanlı neslinin temelini attılar. Bu esnada itibarlı bir ahi olan Şeyh Edebali,
Osman Gazi ile yakın münasebetler kurup, kızını ona verdi. Orhan Gazi ve Murad-ı
Hüdavendigâr, ahilerden olup, vezirleri Alâeddin ve Çandarlı Kara Halil de ahi idiler. Böylece
ahilerden bir kısmı âlim, kadı olarak ilim sahasında, bir kısmı vali ve komutan olarak idarî ve
askerî alanda, bir kısmı da ticaret ve sanat alanında hizmet vermeye başladılar. Ahilerin;
İslam'ın emri olan, zamanın kıymetini bilmek, disiplinli bir hayata sahip olmak, istişare etmek
(karşılıklı danışmak, tartışmak), adil olmak ve adalet esaslarını aşıladıkları küçücük bir aşiret,
kısa zamanda büyük bir devlet olmaya başladı. Zaman zaman devletin yükünü hafifletici
hizmetlerde de bulunan ahiler, Bursa'yı Düzmece Mustafa'nın hücumundan korudukları gibi,
1360 yılında idareleri altındaki Ankara'yı Sultan Birinci Murad’a teslim ettiler. Bu hizmetlerine
karşılık Osmanlılar, ahilere yardımcı olup hürmet göstererek halkı yetiştirmeleri için teşvikte
bulundular. Bu yüzden, daha sonra Birinci Murad'ın ahilerin başı olduğu ve kendisinden Ahi
Murad diye bahsedildiği de bilinmektedir. Osmanlı Devleti kuvvetlenip Anadolu'ya hakim
olduktan sonra, ahiler daha ziyade hayırsever bir cemiyet, bir esnaf teşkilatı şeklinde
faaliyetlerini devam ettirdiler. Ahiler arasında, sanatın okumakla değil, ahinin yetişmesi için,
üstattan öğrenmesi şartı getirilip; yamaklık, çıraklık, kalfalık, ustalık, yiğitbaşılık, ahi babalık
ve kethüdalık safhalarından geçmesi şartı vardı. Gündüz işinde çalışan ahiler, akşamları
kendilerine mahsus binalarda sohbetlere katılırlardı. Böylece ahilerin ahlaki terbiyesi, ihmal
edilmezdi. Ahilerin kendilerine mahsus kıyafetleri vardı. Ondördüncü asır seyyahlarından İbni Battuta, üstlerine hırka, başlarına sarık sarılı beyaz yünden bir külah ve ayaklarına mest gibi
ayakkabı giydiklerini bildirmektedir. Ahiliğe kabul edilen namzede (adaya), şeyh tarafından
şedd-i bend denilen ve ahiliğin nişanı kabul edilen bir kuşak kuşatılırdı. Ahiler kuşaklarında,
büyükçe bir bıçak taşırlardı. Ahilik teşkilatında şu mertebeler bulunurdu:
1) Teşkilata yeni giren yiğitler,
2) Ahi bölükleri (Altı bölük olup ilk üç bölüğe ''eshab-ı tarik'', diğer üçüne de ''nakib''
denirdi),
3) Halife,
4) Şeyh,
5) Şeyh-ül-meşayıh.
Ahilerin idare heyeti, her sanat kolunda, kendi azaları arasından seçilmiş beş kişiden
meydana geliyordu. Kendilerine, kadı tarafından, seçimden sonra resmi vesika, icazet verilip,
icraatları ve neticeleri büyük meclise bildirilirdi. Birlik idare heyeti, her ay üç gün toplanırdı.
İdare heyeti, birliğin hazinesi mahiyetinde olan orta sandığını idare ederdi. Ahilerin kendilerine
has merasimleri vardı. Bunlardan bazıları şöyledir:
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1. An'anevi Ahi Evren merasimleri: Senelik olup, Ahi Evren'in türbesinin bulunduğu
Kırşehir’de yapılırdı.
2. Yol atası ve yol kardeşliği merasimi: Ahiliğe girmek talebinde bulunan gençlerin,
birliğe kabul edilmesi mahiyetindeki bir merasim olup, zamanla çırak kabul etme merasimi
halini aldı.
3. Yol sahibi olma merasimi: Çıraklık müddetini tamamlayanların, kalfalığa
yükseltilmesi için yapılan merasimdi.
Ahilerin yönetmeliğine göre, ahinin üç şeyi açık olmalıydı: Eli açık, yani cömert olmalı;
kapısı açık, yani misafirperver olmalı; sofrası açık, yani aç geleni tok göndermeli. Üç şeyi de
kapalı olmalıydı: Gözü kapalı olmalı, yani kimseye kötü nazarla bakmamalı; kimsenin ayıbını
görmemeli; dili bağlı olmalı, yani kimseye kötü söz söylememeli; beli bağlı olmalı, yani
kimsenin namusuna ve şerefine göz dikmemeli.
Ahilik mensuplarının, takdir edilmelerinin yanında cezalandırıldıkları da olurdu.
Fütüvvetnamelerde, şu onsekiz şeyin, ahiyi ahilikten çıkarma sebebi olduğu, ayrıca
Cehennemlik yapacağı yazılıdır:
1) Şarap içmek,
2) Zina yapmak,
3) Livata yapmak,
4) Dedikodu ve iftira etmek,
5) Münafıklık etmek
6) Gururlanıp kibirlenmek,
7) Sert ve merhametsiz olmak,
8) Haset etmek, kıskanmak,
9) Kin tutmak, affetmemek,
10) Sözünde durmamak,
11) Kadınlara şehvetle bakmak,
12) Yalan söylemek,
13) Hıyanet etmek,
14) Emanete riayet etmemek,
15) İnsanların ayıbını örtmeyip, açığa vurmak,
16) Cimrilik etmek,
17) Koğuculuk ve gıybet etmek,
18) Hırsızlık etmek.
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Yine ahi yönetmeliği olan fütüvvetnamelere göre; ahi, helalinden kazanmalıdır.
Hepsinin bir sanatı olmalıdır. Yoksul ve düşkünlere yardım etmeli, cömert olmalıdır. Alimleri
sevmeli, hoş tutmalıdır. Fakirleri sevmeli, alçak gönüllü olmalıdır. Temiz, iyi kimselerle sohbet
etmeli, namazını kazaya bırakmamalı, haya sahibi olup, nefsine hakim olmalı, dünyaya düşkün
olanlarla düşüp kalkmamalıdır. Bunlar, asırlarca Osmanlı insanının ahlâkının temel taşı olan
hasletler hâline geldi. Osmanlı Devletinin bünyesinde, bu hizmetleri hakkıyla yapmış, sanat ve
ticaret hayatını Osmanlının maddi ve manevi yapısına göre düzenlemiş olan ahilik teşkilatı,
diğer kıymetli müesseseler gibi, bilhassa İngilizlerin desteklediği Mustafa Reşit Paşa'nın
hazırladığı Tanzimat Fermanı’ndan sonra, büyük bir sarsıntı geçirmiş ve eski işlevini
kaybetmiştir.

8.2.Ahi Evran Kimdir ?
Ahi Evran 1171 yılında Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğmuş ve 1261 yılında
Kırşehir'de vefat etmiştir. Asıl adı Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas'dır. Ahi Evran,
ilk eğitimini Hoy'da alıp Ahmet Yesevi'nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Hacı
Bektaş-ı Veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamıştır. Ahi Evran'ın adı kayıtlara Nasir üd-din
EbüI-Hakäyik Mahmud El Hoy olarak geçmiştir. Evran ismi ise herkesi korkutan yılanın onu
görünce sakinleşmesi sebebiyle insanlar tarafından anılmaya başlanmıştır.
Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen alperenlerden biri de Ahi Evran'dır. Denizli, Konya ve
Kayseri gibi şehirleri gezerek Ahilik teşkilatının kurulması ve yayılmasında önemli rol
oynamıştır. Asıl mesleği “debbağlık”tır. Osmanlı Devleti zamanında Ahi Evran'ın esnafın piri
olarak kazandığı ün Anadolu, Rumeli, Balkanlar ve Kırım'a kadar yayılmıştır. Ahi Evran,
Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen sanatkâr ve tüccarların dayanışmasını sağlamıştır.
Onlar arasında sağlam bir birlik oluşturarak kaliteli mal üretmelerini teşvik etmiştir. Daha sonra
Kırşehir'e yerleşerek vefat edinceye kadar burada yaşamıştır.
Ömrünün sonlarına doğru Anadolu Selçuklu Devletindeki taht mücadelelerine karışmış
ve II. İzzeddin Keykavus tarafını tutmuştur. Mevlana ve çevresi ile siyasi ihtilafa düşmüş olup,
bu ihtilafta da Mevlana'nın oğlu Alaaddin Çelebi Ahi Evran'in yanında yer almıştır.
Mevlana'nın diğer oğlu Sultan Veled'in, Ahi Evran'in ölümü üzerine yazdığı rubaide geçen ay
tutulmasına dayanarak 12 Nisan 1261'deki meydana gelen parçalı ay tutulması aynı zamanda
Ahi Evren'in ölüm günüdür.
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Ahi Birliklerinde Yönetim, Organizasyon ve Görev Dağılımı Şeması

Ahi
Teşkilatı’ndaki
Ünvanı

Günümüzdeki
Yönetim
Karşılığı

Ahi
Baba, Yönetim
Kethüda,
Başkanı
Ombudsman

Yiğitbaşı

Görev Tanımı

Kurulu Birlik üyelerinin ürettikleri mamullerin müşterek
olarak
belirlenen
fiyatlarının
hükümete
bildirilmesi, Birliğin orta sandığına ait gelirleri,
vergi ve aidatlarının hesaplarını denetlemek, şed
kuşanma törenini düzenlemek ve devlet ile Birlik
üyeleri arasında arabuluculuk yapmak

Yönetim Kurulu Terfi etmesi veya dükkan açması teklif edilen
Başkan Yrd.
birinin denetimini sağlamak, onayını vermek ve
Ahi Baba’ya yardımcı olmak

Hakem Heyeti (Ehl- Tüketici Hakları Birlik üyeleri arasında doğabilecek geçimsizlikleri
i Sınai veya Ehl-i Koruma; Müşteri tatlıya bağlamak, tüketici ile üretici arasında çıkan
Hibre)
Şikayet Masası ve anlaşmazlıklarda hakem heyeti görevi yapmak,
Yön. Kur. Üyeliği esnafın bariz bir hatası var ise konuyu Yiğitbaşı’na
havale etmek
Ustabaşı, İşçibaşı

Kalite Güvence ve Birlik üyesi işyerlerinde üretilen mamullerin
Üretim Sorumlusu sağlamlığını, zerafetini, fiyatını denetlemek,
standart dışı üretilen bozuk ve niteliksiz malların
imhası ve zarara uğrayan tüketicinin zararının
karşılanması işlerine bakmak

Yolatası

Kıdemli Eğitimci Ustalık yolunda yetişen kalfaların
Usta
eğitiminden sorumlu olmak,

Usta

Usta

740 adet usul, kaide ve kuralı kademe kademe
bilmek, işbaşında ortalama 40 yaşlarına kadar
ulaşmak

Kalfa

Kalfa

Yamaklık ve çıraklık süresince 124 usul, kaide ve
kuralı kademe kademe bilmek, işbaşında 1001 gün
işbaşı eğitimi almak

iş

dışı
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Çırak

Çırak

Yamaklık süresince 124 usul, kaide ve kuralı
kademe kademe bilmek

Yamak

Yamak

Mesleğe atılan ilk adım, yeteneğe
sınıflandırma yapılan ilk öğrencilik

göre

Kaynak : Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.
Süleyman Demir tarafından hazırlanmıştır.

8.3. Ahiliğin Görgü Kuralları
Ahilik örgütündeki eğitimin asıl amaçlarından biri de kişiyi sosyalleştirerek bir şahsiyet
haline getirmek ve üstün insan kılmaktır. Kişinin sosyalleşmesi için gerekli kabul edilen ve
“görgü kralları” olarak ifade edilen bütün kuralların Ahi zaviyelerinde, Ahi örgütü üyelerine
kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu kuralların kişiye benimsetilmesi için Ahi örgütlerinde belirli
zamanlarda dersler verilmiş ve uygulaması mümkün olanlar tatbikli olarak gösterilmiştir.
Fütüvvetin ancak bu kurallarla bütünlüğe ereceği beyan edilmiş ve “nefis terbiyesi ders
terbiyesinden hayırlıdır” hadisi esas alınarak kurallar benimsetilmeye çalışılmıştır. İşte bu
kuralların bir kısmını oluşturan görgü kurallarını aşağıdaki ana başlıklar altında sıralayabiliriz.
• Yemekte edepler 12 tanedir; sağ dizin yukarı dikilmesi, sol ayağın aşağıda olması,
lokmanın çiğnenmesi, lokmanın küçük olması, yemeği dökmemesi, ağzında lokma varken
konuşmaması, başkasının lokmasını gözetmemesi, ekmeği ısırıp bırakmaması, sümkürmemek,
ekmeği yemeğin suyuna batırmamak, ağzının şapırdatmamak, yemekten sonra elleri yıkamak
ve silmek.
• Su içmekle ilgili edepler 3 tanedir; bardağı iki el ile tutmak, dinlene dinlene içmek ve
bitirmek, dökmemek.
• Söz söylemekteki edepler 4 tanedir; sert konuşmamak, konuşurken sağa sola
bakmamak, sen ben değil de siz, biz olarak hitap etmek, el kol hareketleri ile bir şeyi ifade
etmemek.
• Elbise giymekte 4 edep vardır; sağdan başlamak, sarığı oturarak sarmak, yürüyerek bir
şey giymemek, dururken giymek.
• Evden çıkmaktaki edepler; çıkarken sol ayakla çıkmak, neşeli çıkmak, endişeli
çıkmamak, çıkarken yukarıya bakmamak.
• Yürümekteki edepler; sert yürümemek, çukurlara basmamak, yanlara bakarak yürüme,
taştan taşa seğirme, yol ortasında yürümemek, kimsenin ardından bakamamak, büyüğünün
önünde yürümemek, birisiyle giderken bir işle meşgul olup, onu bekletmemek.
• Mahallede; işi olmadıkça mahallede gezmemek, açık kapı ve pencerelerden
bakmamak, çocuklara uymamak.
• Pazarda; omuzunu kimseye vurmamak, uzaktakileri çağırmamak, kahkaha ile
gülmemek, tükürmemek, sümkürmemek, bir şey yememek ve içmemek.
• Alış-veriş; yumuşak söylemek, az almak, aldığı şeyi geri vermemek,
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• Eve bir şey getirmede; elbisesini taşıma vasıtası yapmama, açıktan getirmeme, eve
varır varmaz yememe.
• Eve girerken; haber verme, sağ ayakla girme, selam vermek, çevreye bakmamak,
besmele ile eve girmek.
• Oturmaktaki edepler; sağ dizi dikmek ve sol ayağın yerde olması, kendi yerini bilmek,
ayağı örtmek, ev sahibi konuşmadan konuşmamak.
• Misafirlikte; çağırmaya gelenin önünde yürümemek, yiyecek ne var diye sormamak,
yemekten sonra çok oturmamak.
• Hasta ziyareti; ikindiden sonra gitmek, güler yüzlü olmak, hastanın sağ yanına
oturmak, çok oturmamak, Fatiha okumak.
Bütün bu kurallar Ahilikte, talip için gerekli temel dersleri esas alan sistemli bir
programla beraber teşkilat içindeki çeşitli toplantı ve merasimlerde uygulamalı olarak verilerek,
teşkilat adap ve erkânını öğrenme ve yaşatma hedeflenir.
Teşkilat mensubunun hayat tarzı teşkilatta öğrenilen dini-ahlaki kurallar doğrultusunda
şekillenir. Böylece kişi, evrensel ahlak ve tevhit inancına bağlı, kendisini tanıma ve tanıtma
yolunu bilen, kabiliyetlerini kullanabilen, insanlık fıtratını koruyabilen şahsiyetli ve iyi insan
olur. (Tokgöz, Arzu, 2012)

8.4. Ahilikte Meslek Eğitimi
Ahilik İslam inancıyla Türk örf ve adetlerini kaynaştıran bir düşüncedir. Bu düşünce
sisteminde “insan” sistemin merkezine konulmuş, her şey onun dünya ve ahret mutluluğu için
düzenlenmiştir. İnsanın bir bütün olarak ele alındığı bu anlayış, ahiliğin eğitim faaliyetlerinin
bir unsurudur. Ahilikte eğitim faaliyetlerinin, tamamen hayata dönük olarak İslam dininin
esaslarına göre iş dışında ve iş başında olmak üzere düzenlendiği görülmektedir. Nitekim İslam
dininde, bireyin içinde yaşadığı dünyası ile uğraşması istenirken, ahretinin de bu dünyada
kazanılacağı ifade edilmektedir. Şu halde ahilikte çalışma sistemi, İslam dini prensiplerine
uygun olma esasına dayanmakta ve gene bu prensiplere uygun olarak kurulup
geliştirilmektedir. Ahilik eğitimi, Ahilik prensiplerine uymayı kabul eden herkese açık olup,
ücretsizdir. Derslerin ise yetkili kişilerce verilmesi esastır. Sistemin en çarpıcı özelliği; mesleki
eğitim, genel eğitim ve sosyal yaşamın bir bütün içinde uygulamaya konmasıdır. Mesleki eğitim
iş başında yapılır, kalfalar ve ustalar tarafından verilirdi. Mesleki dereceler, yamak, çırak, kalfa,
usta olmak üzere dört kademeden oluşur. Ahi Birliklerinin kurdukları ve geliştirerek
uyguladıkları eğitim sisteminde; insan bir bütün olarak ele alınmış, ona yalnız mesleki eğitim
değil, sosyal, kültürel ve ahlaki bilgiler de verilmiş, iş başında yapılan eğitimin iş dışında
yapılan eğitimle bütünleşmesine çalışılmış, eğitimin belli bir dönem için değil, ömür boyu süren
bir faaliyet olması öngörülmüş ve bu faaliyetin en küçük yerleşim birimlerine kadar
ulaştırılması sağlanmıştır.
a) İşbaşında Eğitim :
Ahilik kurumundaki, meslek eğitiminde izlenen "işbaşında eğitim" metodunun bir diğer
adı da, "usta-çırak eğitimi" metodudur. Ahiliğe girenler aynı zamanda çırak sınıfından sayılır
ve bir ustanın yanında sanat öğrenmeye başlar. Çırak ustasının yanında işin yapılış tarzını
öğrenir ve istendiğinde kendisi uygular. Sanatta belirli bir yol alındığı zaman, usta çırağına iş
verir ve kendisinden yapması istenir. İstenilen düzeye gelen çırak bir törenle kalfalığa terfi
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ettirilir. Bu eğitim tarzı ustalığa kadar devam eder, olgunlaştığı kabul edilen ve usta olan kişi
dilediği takdirde kendi işyerini açar.
b) İş Dışında Eğitim :
Akşamları ahilik zaviyelerinde işin uzmanı eğitimciler ve mesleğin ileri gelenlerince
verilen eğitmelerde; adab-ı muaşeret kuralları öğretilir, okuma yazma, dini bilgiler ve Kuran-ı
Kerim, Türk tarihi ve destanları, spor(okçuluk, ata binme), kendini savunacak kadar askeri
bilgiler (kılıç kullanma) öğretilirdi. Ahi Evran’ın kitapları ve ahiliğin anayasası, ahlak
nizamnamesi fütüvvet kitapları ders kitabı olarak okutulurdu. Örneğin, yemek yemenin (taam
yimenin) yirmi erkânı vardır; Yemeğe başlamadan ve yemekten sonra eller yıkanır, yemeğin
helal olup olmadığına dikkat edilir, büyükler başlamadan yemeğe başlanmaz, yemek yenen yere
ayakkabıyla girilmez, önündeki yemekten yenir, öksüreceği zaman ağzını eliyle değil mendil
ile kapatılır, başkalarının yediğine bakılmaz vb.
c) Sanat Eğitimi :
Ahilik sisteminde gençlere ahlâk ve sanat eğitimi birlikte veriliyordu. Ahlâka ait usul
ve erkân kuralları eğitim müfredatına göre düzenlenirdi. Gençlere yaşlarına ve öğrenim
sürelerine göre verilecek bilgiler de programlanmıştı. Zamanı gelmedikçe ne sanata ne de ahlâki
kurallara ait bilgiler verilmezdi. Ancak öğrenci olgunlaştıkça ve sanattaki yetenekleri arttıkça,
bilgiler belirlenen ölçülerde arttırılırdı. Örneğin, Osmanlı döneminde, çırakların okuma
yazmayı öğrenmeleri için, “Fatih Medresesi"nde okutulan derslerin saraçhanede de
okutulmasına önem verilirdi. Ahiliğin, uygulandığı bir sanat dalı da Nakışçılıktı. Anadolu
Selçuklu devleti zamanından beri görülen nakışhaneler, Osmanlı Devleti zamanında da
gelişerek devam etmiştir. Bu atölyelerde hattatlar, nakkaşlar, kitap süsü, ülkede yapılan
binaların süslemesi gibi işlerin esaslarını hazırlardı. Bu nakışhaneler sanat öğreten bir okul
gibiydi. Burada baş usta (okulun müdürü), kalfalar ve çıraklar vardı. Çırak ustasının tarifleriyle
değil, onun nasıl çalıştığını görmekle ve ona dikkat etmekle sanatı öğrenebilirdi. Öğrenciler hep
birlikte bir atölyede çalışırlar, herkes birbirine bakarak görerek bir şeyler öğrenirdi. İyi bilenler,
yeni gelenlere bu hususta yardımcı olurdu.
d) Ahlak Eğitimi :
Ahi Evran kurmuş olduğu teşkilatta her şeyden önce bireysel ahlaka, iyi bir eğitim
alınmasına ve iş ahlakına önem vermiştir. Eğitimsiz yapılan hiçbir işin başarıya ulaşması
mümkün değildir. Ahi Evran’ın, hangi meslek grubu olursa olsun ahi teşkilatına üye
olabilmenin şartını ahlaklı olmaya ve iyi bir eğitim almaya bağlamasının nedeni bu iki disiplinin
nitelikli insan yetiştirmede ön koşul oluşturmasıdır. İyi bir ahlak eğitimi, insanı nitelikli yaptığı
gibi, iş ahlakı da aynı amaca ve beraberinde nitelikli üretim ve tüketim sağlamaya yöneliktir.
Ahilik, birbirine saygı duyan, yardım eden, fakiri gözeten, yoksulu barındıran, ilmi ve çalışmayı
ibadet sayan din ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı esnaf-sanatkârların teşkilatı anlamını ifade
eder. Ahilik çalışmayı, ibadet ve dürüstlüğü bir bütün olarak ele almış ahlâka büyük önem
vermiştir. Ahiliğe göre güzel ahlâkın olduğu yerde kardeşlik, eşitlik, özgürlük, sevgi, hak ve
adalet vardır. Ahi teşkilatlarında ahlâki eğitim zaviyelerde verilirdi. Ahi zaviyelerinde verilen
eğitim sadece gençlere yönelik olmayıp, her yaştan insanların istifade edebileceği özellikteydi.
Bu nezih mekânlarda öğretilen ahlâk kuralları daha sonra da tüm toplumun ortak değerleri
olarak hayata geçiriliyordu.
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8.5. Ahilik İş Ahlakının Genel Hatları ve Günümüz Türk İş Ahlakına
Katkıları
Ahilik iş ahlakını anlamak için fütüvvetnameleri ve onun ahlaki ilkelerini incelemek ve
bilmek gerekir. Ahiliğin temel değerlerini oluşturan, iş ahlakını sistemleştiren bu maddeler 740
tanedir. Ancak bazı fütüvvetnamelerde ise Ahi‟nin ahlakının 6 temelde oluştuğu yazılır. Buna
göre Ahi‟nin 3 Şeyi bağlanır, 3 Şeyi açılır. Gözü haram olan şeylere, ağzı günah olan sözlere,
eli zulümlere bağlanır. Kapısı konuklara, kesesi kardeşlerden ihtiyacı olanlara, sofrası ise bütün
açlara açılır. Görüldüğü üzere ahilerin ahlaki tüzük olarak kabul ettikleri fütüvvetnameleri de
geçen bu ilkelerin toplumun tümünü şahsi ve toplumsal istikrara kavuşturma, iş ve meslek
hayatlarına ahlaki sorumluluk yükleme misyonu icra ettiğini söyleyebiliriz. Farabi‟nin de ifade
ettiği gibi tüm bu ahlaki ilkeler, ahi teşkilatının Medinet‟ül Fadıla‟yı yani “mükemmel ve
müreffeh bir toplumu oluşturmak” hedefinin bir neticesidir. Diğer bir ifade ile “Âleme nizam
vermek” ahilerin değişmez gayesini oluşturur. Hedef mükemmeli oluşturmak ve genel ahlak
ilkelerini sistemleştirmek olunca bu ahlak ilkelerinin kaynağı olan İslam ahlak ilkelerinin etkisi
şüphesiz çok önemli olacaktır. Bu hassasiyet sonucu oluşan biçimsel olmayan ahilik iş ahlakı
ilkelerini ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz.
1) İyi huylu, tatlı dilli ve güler yüzlü olmak. Bu ilke insana, iş yerinde çalışan yamaktan
tüketiciye kadar herkese iyi davranma sonucunu doğurur.
2) İçi dışı, özü sözü bir olmak. Muhataba güven verme sonucunu doğurur.
3) Sözünde durmak, sözünü bilip yerine göre konuşmak. İnsanın güvenini sarsmamayı
ve ona saygı duyma sonucunu çıkarır.
4) Cömert ve ikram sahibi olmak. İhtiyaç sahibi tüketicilere önem verme sonucunu
doğurur.
sağlar.

5) Başkasının malına hıyanet etmemek, hile yapmamak. Tüketicinin haklarını korumayı

6) Öfkesine hakim olup sabırlı olmak. Müşteri velinimetimizdir ilkesini doğurur ve
tüketiciye saygılı olmayı öğretir.
7) Hizmette ayrım yapmamak. Adaletli davranmayı sağlar.
Aynı zamanda Ahi;
1) Birkaç iş veya sınıfla değil, yeteneklerine en uygun olan tek bir iş veya sanatla
uğraşmalıdır. Bu anlayışa göre birden fazla sanatla uğraşmak, hiçbir sanatla uğraşmamakla
aynıdır.
2) Doğru olmalı, emeğinin hakkı olandan fazlasını kazanma yoluna sapmamalıdır.
3) Gelenek ve otoriteye bağlı kalmalıdır.
4) Dayanışmacı olmalıdır. Burada dayanışmadan kasıt can ve mal güvenliği noktasında
değil de kazançların müşterek hale getirilmesi ile ilgilidir.
5) Yanlarında çalışan çırak ve kalfalara emekleri sömürülecek varlıklar gibi değil,
yetiştirilecek ve ilerde işyeri temin edilecek birer insan olarak bakarlar.
6) Ahilik mal biriktirme ve yağma peşinde koşan haris ve istismarcı ticarete karşıdır.
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7) Kardeşini kendine tercih edendir. Ahilikte ahlak ve ekonomi anlayışı sanatkârların
işleri ile bütünleşmelerini sağlayarak işlerini ve çalışma şartlarını zevkli ve huzurlu hale
getirmiştir. Sanatkârların işine kendi ruhlarını yansıttığı bu çalışma şartları içinde rekabet daha
fazla mal üretme şeklinde değil, daha mükemmel eser yapma şeklinde ortaya çıkmıştır.
8) Ahinin 18 dirhem gümüşten fazla dünyalığı olmamalıdır. Ahilik sermayenin ataletine
karşıdır. Sermaye atıl bırakılmayıp, ekonomik hayata kazandırılmalıdır. Dolayısıyla bu düstur,
sermayenin atalete bırakılmayıp, ekonomik hayatın canlı tutulmasına matuf bir düsturdur.
Hem felsefi hem de dini bilgileri tahsis etmiş olan Ahi Evran’ın iş ahlakının en temel
ilkelerinin eğitim, bilgi, dayanışma, çalışma, kanaatkâr olmak, tüketici haklarını korumak ve
doğruluk olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilkeler bize amacın para kazanma ve biriktirme değil
mükemmel ve müreffeh bir toplumu oluşturmayı hedeflediğini gösterir. Ahiler için para
kazanmanın gaye olmadığı, mükemmel ve müreffeh bir toplumu meydana getirmede vasıta
oluşturduğunu ve örgütün toplumsal sorumluluğu olarak, hizmette mükemmellikten,
doğruluktan, dürüstlükten asla ödün verilmediğine vurgu yapar.. Esasen toplumsal değerlerin
yaptırımları birtakım roller oynayarak muhataplar üzerinde baskı unsurları oluştururlar. Moral
ve toplum değerlerinin belirlediğinin dışına çıkan esnaf veya tüccarın toplum nezdinde
değerinin azalması, sadece gelirinin eksilmesi değil aynı zamanda toplumsal statüsünün de
gerilemesi demektir. Bu halde ahi tavrı, hem esnaf loncalarına hem de tüketiciye ahlaki değerler
aşılamakta, çarşıda gerçekleşen ideal toplumsal vasıflar bireylerin günlük davranışlarına sirayet
etmektedir. Ahiliğin geliştirdiği ahlak ilkelerinin önemli amaçlarından biri de erdemli bir
toplum oluşturmaktır. Ahiliğin iş hayatına ve toplumsal ahlaka yönelik ilkelerini, modern Türk
toplumuna uyarlayarak, geçmişle gelecek arasında bir bağ kurabiliriz.
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Uygulamalar
Ahi Evran’ın Türk toplumundaki ve Türk iş hayatındaki yerini ve etik uygulamalara
katkısını araştırınız.
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Uygulama Soruları

1-Ahilik ve etik arasındaki ilişkiyi açıklayınız
2-Ahilikte görgü kuralları nsıl oluşmuştur ve eğitim nasıl verilmektedir? açıklayınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ahi Evran 1171 yılında Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğmuş ve 1261 yılında Kırşehir'de vefat
etmiştir. Asıl adı Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas'dır. Ahi Evran, ilk eğitimini Hoy'da
alıp Ahmet Yesevi'nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana
ile aynı dönemde yaşamıştır. Ahi Evran'ın adı kayıtlara Nasir üd-din EbüI-Hakäyik Mahmud
El Hoy olarak geçmiştir. Evran ismi ise herkesi korkutan yılanın onu görünce sakinleşmesi
sebebiyle insanlar tarafından anılmaya başlanmıştır. XIII.Yüzyılda Anadolu’da, Balkanlar’da,
Kırım’da Türkler tarafından kurulan esnaf, sanatkâr ve üretici (sanayi) birlikleri ile bu
birliklerin uyguladıkları ahlâkî, siyasî, iktisadî, felsefî duygu ve prensipler anlamına gelir.
Ahilik, başlangıçta Türklerin Anadolu’da yerli Bizans ekonomisine karşı karşılaştıkları sosyal
ve ekonomik sıkıntıları çözmek ve rekabet gücünü arttırmak ihtiyacından doğmuş bir esnaf ve
sanatkarlar birliği olma özelliğindeyken, zamanla toplumun tüm katmanlarını etkileyecek,
meslek ve ahlak eğitiminin bir arada verildiği bir kurum olmuştur..Ahilik örgütündeki eğitimin
asıl amaçlarından biri de kişiyi sosyalleştirerek bir şahsiyet haline getirmek ve üstün insan
kılmaktır. Kişinin sosyalleşmesi için gerekli kabul edilen ve “görgü kralları” olarak ifade edilen
bütün kuralların Ahi zaviyelerinde, Ahi örgütü üyelerine kazandırılmaya çalışılmıştır.Hem
felsefi hem de dini bilgileri tahsis etmiş olan Ahi Evran’ın iş ahlakının en temel ilkelerinin
eğitim, bilgi, dayanışma, çalışma, kanaatkâr olmak, tüketici haklarını korumak ve doğruluk
olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilkeler bize amacın para kazanma ve biriktirme değil mükemmel
ve müreffeh bir toplumu oluşturmayı hedeflediğini gösterir. Ahiler için para kazanmanın gaye
olmadığı, mükemmel ve müreffeh bir toplumu meydana getirmede vasıta oluşturduğunu ve
örgütün toplumsal sorumluluğu olarak, hizmette mükemmellikten, doğruluktan, dürüstlükten
asla ödün verilmediğine vurgu yapar.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi Ahilik iş ahlakı ilkelerinden biri değildir?.
a) İyi huylu, tatlı dilli ve güler yüzlü olmak. Bu ilke insana, iş yerinde çalışan yamaktan
tüketiciye kadar herkese iyi davranma sonucunu doğurur.
b). Cömert ve ikram sahibi olmak. İhtiyaç sahibi tüketicilere önem verme sonucunu doğurur.
c) Başkasının malına hıyanet etmemek, hile yapmamak. Tüketicinin haklarını korumayı sağlar.
d) İçi dışı, bir olmamak. Muhataba güven verme ihtiyacı duyulmaz
2)Hangisi Hem felsefi hem de dini bilgileri tahsis etmiş olan Ahi Evran’ın iş ahlakının en temel
ilkelerinden biri değildir
a) dayanışma
b) akılcı olma
c) tüketici haklarını korumak
d) çalışmak
3) Hangisi Ahilik pazarda uyulması gereken görgü kurallarından biri değildir?
a)omuzunu kimseye vurmamak,
b)uzaktakileri çağırmamak, , tükürmemek, sümkürmemek,
c)bir şey yememek ve içmemek.
d) kahkaha ile gülmek
4)Hangisi Ahilik alışverişte uyulması gereken görgü kurallarından biri değildir?
a) yüksek sesle konuşmak
b)yumuşak söylemek
c) az almak
d)aldığı şeyi geri vermemek
5)Ahilik eğitimi, Ahilik prensiplerine uymayı kabul eden herkese açık değildir ve ücretlidir.
a) Doğru

b) Yanlış

6)Ahi Evran kurmuş olduğu teşkilatta öncelikle hangi konulaya önem vermez?
a) bireysel ahlaka
b) iyi bir eğitim alınmasına
c) gizlilik
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d) iş ahlakına önem vermiştir
7)Genel yaklaşım olarak Ahilik, …….………… Anadolu'da yaşayan Türklerin, esnaf ve
sanatkârlarının birliğini, çalışma esas ve usullerini teşkil eden, sosyo-ekonomik bir Türk
kurumudur
a) 13. yüzyılda
b)12. yüzyılda
c) 14. yüzyılda
d) 20. yüzyılda
8) Ahi, birkaç iş veya sınıfla değil, yeteneklerine en uygun olan tek bir iş veya sanatla
uğraşmalıdır. Bu anlayışa göre birden fazla sanatla uğraşmak, hiçbir sanatla uğraşmamakla
aynıdır.
a) Doğru

b) Yanlış

9)Hangisi, ahiyi ahilikten çıkarma sebebi olan ve
davranış değildir:

ayrıca Cehennemlik yapacağı yazılan

a) dedikodu ve iftira etmek
b) gururlanıp kibirlenmek
c) şikayet etmek
d) Sert ve merhametsiz olmak
10)Ahi Evran ………… Azerbaycan'ın ……..şehrinde doğmuş ve 1261 yılında ……….. vefat
etmiştir
a) 1191 yılında, Bakü şehrinde, Konya’da
b)1171 yılında, Hoy şehrinde, Kırşehirde
c) 1181 yılında, Hami şehrinde, Kayseri’de
d) 1177 yılında, Isfahan şehrinde, Erzurum’da
Cevaplar
1)D, 2)B, 3)D, 4)A, 5)B, 6)C, 7)A, 8)A, 9)C, 10)B
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9.TURİZM VE ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Turizm
9.2.Turizmde Etik
9.3.Turizm ve Etik İlişkisinin Özellikleri
9.4. Çevre ve Ekoloji
9.4.1. Konaklama İşletmelerinin Ekolojik Dengenin Korunması İle İlgili
Yükümlülükleri
9.4.2. Konaklama İşletmelerinin Çevre İle İlgili Hukuki Sorumlulukları

185

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Turizm ve etik ilişkisinin özelliklerini açıklayınız.
2-Konaklama işletmelerinin ekolojik dengenin korunması ile ilgili yükümlülükleri nelerdir?
3-Konaklama işletmelerinin çevre ile ilgili hukuki sorumlulukları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Turizm

Turizm
kavramı
ve Turizm
kavramı
ve
özelliklerinin kavranılması
özelliklerinin
hakkında
genel bilgiler verilmesi

Turizmde Etik

Turizmde etik konusunun Turizmde etik konusunun
nasıl ele alındığı ve nasıl ele alındığı ve
uygulamaların kavranması
uygulamalar
hakkında
örnekler verilmesi

Turizm
ve
Etik Turizm ve etik ilişkisinin Turizm ve etik ilişkisinin
İlişkisinin Özellikleri özelliklerinin öğrenilmesi
özelliklerinin
hakkında
açıklayıcı bilgiler verilmesi
Çevre ve Ekoloji

konaklama işletmelerinin
çevreye
karşı
yükümlülüklerinin
ve
hukuki sorumluluklarının
kavranması

Çevre
ve
ekolojinin
konaklama
işletmeleri
açısından incelenmesi ve
ilgili yükümlülüklerin ve
hukuki
sorumlulukların
açıklanması
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Anahtar Kavramlar


Turizm



Turizmde etik

188

Giriş
Dünyanın en büyük ve en önemli sektörlerinden biri olan turizm sektörü her yıl
milyonlarca turistin dünya çapında seyahat etmesini sağlayan bir endüstrisi halini almıştır.
İnsanlar yüzyıllar boyunca farklı sebeplerle yerleşim yerlerinin dışına seyahat etmişler ve bu
seyahatleri zamanla turizm olarak adlandırılmıştır (Kozak ve Güçlü, 2006: 5). İnsanlar seyahat
ederken konaklama ve yeme-içme gibi olağan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için farklı kültürler
tanıyıp, iletişim kurmaktadırlar. Bu nedenle turizmin en belirgin özelliklerinden birisi bireylerin
yapı taşını oluşturduğu toplumsal bir olgu oluşudur. İnsanlar çoğunlukla gezmek, görmek ve
dinlenmek maksatlarıyla seyahat etmektedir. Seyahatleri sırasında rahatlamak ve iyi zaman
geçirmek istemelerine rağmen bazen bu seyahatleri insanlar için bir gerilim halini
alabilmektedir. Bu bağlamda turizm gibi insan odaklı toplumsal etkisi bulunan faaliyetlerin etik
ilke ve standartlarıyla beslenmesi gerekmektedir.

9.1. Turizm
İnsanoğlunun bir yerden diğerine seyahati, tarih kadar eskidir. Göçler, savaşlar ve
keşifler insan hareketinin en eski örnekleri arasında gösterilebilirken, turizm daha özel bir
çerçeveden bakılan bir kavram olmuş ve geleneksel olarak zorunluluk dışı kısa yer
değiştirmeleri tanımlamıştır. Başlarda daha çok eğlence ya da dinlence amaçlı olarak kabul
edilmiş fakat tanımı yıllar boyunca evrimleşerek günümüzde daha kapsayıcı bir hal almış olan
turizmi Przeclawski “ziyaret edilen doğal, kültürel ve/veya sosyal ortamla kişisel bir teması da
içeren gönüllü ve geçici yer, yaşam ritmi ve çevre değişimi ile ilgili bir uzamsal hareketlilik
olayı” olarak tanımlamaktadır . Kaynağı milattan öncesine, ritüel seyahatlere, keşif gezilerine
kadar inebilecek turizm, küresel patlamasını II. Dünya Savaşı sonrasında yaşamıştır. II. Dünya
Savaşı’na kadar masraflı ve belirli tabakalara özel kalmış olan turizm, özellikle uçağın
taşımacılıkta kullanımının artması, sınırlar arası ulaşımın kolaylaşması, harcanabilir gelir artışı,
tatil haklarının tanınması ve yaşam standartlarındaki genel yükselişin sonucu olarak
popülerleşerek geniş kitlelere yayılmış, turist olmak modern olmanın tanımlayıcı
niteliklerinden biri olmuştur. Değişik türleri ve ölçekleri ile birçok endüstriyi doğrudan ya da
dolaylı olarak etkileyen turizm, tek bir endüstri değil, birçok endüstriden oluşan bir “alaşım”
olarak da görülebilir. Turizm türleri seyahat etme güdüsüne göre, önceleri dinlence ve
eğlenceye indirgenmiş olsa da günümüzde kültür turizminden, doğa sporları turizmine,
gastronomi turizminden medikal turizme kadar birçok başlıktan oluşmaktadır. Ayrıca turizm
hareketinin yönüne göre de iç veya uluslararası, incoming ya da outgoing veya turizm
hareketinin ölçeğine bağlı olarak kitle turizmi ve niş turizm olarak adlandırılabilmektedir.
Turizmin bu çok-türlülüğü ve çok-ölçekliliği, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik etkileri
zamanla göz ardı edilemez boyutlara taşımış, olumlu etkilerin cesaretlendirilmesi, olumsuzların
da önlenmesi konuları gündeme gelmiştir
Turizm, Latince kelime anlamıyla dönme hareketini ifade etmekte olan “tornus”
sözcüğünden gelmektedir. İngilizce “touring” ve “tour” sözcükleri “tornus”tan türetilmiştir.
“Tour” kelimesi dairesel hareket etmeyi, iş ve eğlence amacıyla yapılan yer değişirtirmeyi ifade
etmektedir.”Touring” kelimesi ise zevk için yapılan seyahatler için kullanılan bir deyimdir.
Özetlenecek olunursa bu kelimeler başlama noktasına dönmek üzere gerçekleştirilen
seyahatleri ifade etmektedir. Turizmin tanımı yapılacak olunursa; İnsanların devamlı ikamet
ettikleri yerler dışına seyahat etmeleri ve geçici konaklamaları, bu seyahatleri esnasında turizm
işletmelerinin ürettiği mal ya da hizmetlerden yararlanmalarından doğan ilişkiler turizm olayını
meydana getirmektedir. Turizm hızla gelişen ve günümüzde gelişme hızının önüne
geçilemeyen bir sektör halini almıştır. UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü)
(2011)’nun yapmış olduğu tahminlere göre, dünya çapında 2020 yılı itibariyle uluslar arası
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turizme katılan kişi sayısının 1,6 milyar kişiye ulaşması beklenmektedir. Bu kontrolsüz büyüme
bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan birisi turizm
işletmelerinin çevreye yönelik olumsuz etkileridir. Turizm endüstrisi için vazgeçilmez bir girdi
olarak kullanılan çevrenin ve çevresel kaynakların korunması (doğal, kültürel ve tarihi
kaynakların yer aldığı) özellikle dikkat edilmesi gereken bir husustur. Tüm sektörler açısından
önem arz eden etik ilkelerinin turizm sektörünün bir hizmet sektörü olması ve tüketimin
üretimin gerçekleştiği işletmelerde meydana gelmesi gibi nedenlerle ayrı bir öneme sahip
olduğu görülmektedir.
İnsanlar yüzyıllar boyunca çeşitli neden ve amaçlarla bulundukları yerin dışındaki başka
bir coğrafi mekana hareket etmişlerdir. Bu yer değiştirme hareketi zaman içerisinde turizm
olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Turizm olayını veya kavramını belirlemek amacıyla yapılan
çalışmalar XIX. Yüzyılın sonlarına kadar uzanmaktadır. Turizm olayının tanımlanmasında
genellikle dinamik bir unsur olarak kabul edilen seyahat, statik faktör olarak bilinen konaklama
ve bu iki öğe arasında gidip gelen insan önemli bir yer tutar.
Turizmin yapısal özelliği gereği bir bölgeyi ziyaret eden ziyaretçiler ile o bölgede
yaşayan ve gerek turizm endüstrisinde doğrudan görev alan gerek sahip olduğu kültürel
değerlerle bir turizm ürününü oluşturan bölge halkı arasında sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik
etkileşimlerin olması kaçınılmaz bir gerçektir. Turistler, seyahatlerinde değer yargılarını, yaşam
biçimlerini ve toplumsal alışkanlıkları da beraberinde götürürler. Sürenin kısa olması nedeniyle
alabildikleri kadar deneyim almak isteyecekler ve dolayısıyla çevredeki kişilerin düşüncelerini
göz ardı edeceklerdir. .

9.2.Turizmde Etik
Turizm disiplinler arası bir konu olarak, birçok toplum ve doğa bilimi ile yakın bir ilişki
içindedir. Turizmde, birçok konu ve sorun etik uygulamalar ile ilgilidir. Turizm endüstrisinde
farklı çıkarlar peşinde koşan birçok taraf bulunmaktadır. Turizm sosyo-kültürel, ekonomik ve
çevresel boyutları birçok karmaşık etkiye neden olabilmektedir. Tüm bu özel durumlar,
turizmin etik olarak incelenmesini gerekli kılmaktadır. Küresel turizm etik ilkelerinin, yedinci
ve sekizinci maddeleri daha çok turist - devlet ilişkileri ile ilgilidir. Geriye kalan yedi madde
ise, ana hatlarıyla turizm endüstrisinin/işletmelerinin dört unsur ile olan ilişkisini
şekillendirmeye çalışmaktadır. Bunlar, turizm işletmeleri – doğal çevre ilişkisi, turizm
işletmeleri –yerel toplum/kültür ilişkisi, turizm işletmeleri – turist ilişkisi (turizm pazarlaması)
ve turizm işletmeleri – turizm endüstrisinde çalışanlar ilişkisidir. Turizm endüstrisinde; doğal
çevreye, sosyo-kültürel çevreye, turistlere ve çalışanlara etik olarak yaklaşılmalıdır. Aslında,
turizm endüstrisinin bu dört unsur ile olan ilişkisinin, turizmin gelişmesi ve ekonomik katkılar
sağlaması ile bağlantılı olduğu da söylenebilir. Bu dört unsura yönelik davranışlar etik
olmadığında, turizmin sürdürülebilirliğinden ve ekonomik faydasından söz edilemeyecektir. Bu
bağlamda, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak kitle turizmden tam olarak
faydalanamamalarının nedeni de kitle turizminin bu dört temel unsur ile olan zayıf ilişkisi
gösterilebilir.
Etik olmak işletmenin genel kabul görmüş ahlaki kuralları dikkate alarak davranmasını
gerektirir. Zira dünya turizm genel etik ilkeleri belirlemiştir. Bu ilkeler turizm sektörü için genel
ilkeleri ortaya koymuştur. Daha mikro düzeyde işletmeler, tüketicilere yönelik olarak bir takım
etik ilkeler ve davranış biçimleri belirleyerek tüketicilerin güvenini kazanabilirler. Örneğin,
tanıtımda yanıltıcı uygulamalardan kaçınmak, hijyen ve temizlikte azami özeni göstermek,
anlaşma hükümlerine bire bir uymak, rezervasyon akışını müşterileri mağdur etmeden
yönetmek ve rezervasyon anında tesisin özelliklerini objektif olarak açıklamak, işletmenin
sürekliliğini sağlayacak makul bir fiyat belirlemek ve odalar arasında oluşabilecek fiyat
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farklılıklarının nedenini açıklamak, fiyata dahil aktiviteleri anlatmak, tüketicilere taahhüt edilen
fiziksel çevre koşullarını sağlamak, tüketicilerin doğru biçimde bilinçlendirilmesini ve
haklarının korunması sağlamak, tüm yasal düzenlemelere uygun standartlarda ve şartlarda
hizmet sunmak gibi birçok uygulama ile tüketicilerin güveni kazanmak olasıdır.
Diğer taraftan etik ilke ve kurallar sadece tüketicilere yönelik olmaktan öte çalışanların,
tedarikçilerin, ortakların ve toplumun çıkarlarını gözetmeli, çevrenin korunmasına ve turizm
sektörünün
devamlılığını
sağlamaya
yönelik
olmalıdır.
Unutulmamalıdır ki, turizm sektörünün öznesi insandır. Bu nedenle turizm işletmeleri
arasındaki önemli ayırım noktası etik ilkelerin işletmenin bütünü tarafından benimsenmiş
olması ve bu doğrultuda müşterilere hizmet vermesi olacaktır. İşletmenin etik değerlere bağlı
bir işletme anlayışını benimsenmesi ve bu doğrultuda hizmet sunması müşteri memnuniyetini
artıracağı gibi çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı yaratacağından etkinliği de artıracaktır.
Gerek üretim işletmesi olsun, gerekse hizmet işletmesi olsun, hemen her işletme türünde
etik olmayan uygulamalara rastlamak mümkündür. Ancak, emek yoğun özelliğe sahip hizmet
işletmelerinde, çalışanlar açısından etik olmayan uygulamalara sıkça rastlama olasılığının daha
fazla olduğunu söylemek mümkündür. Hizmet ve diğer pazarlama profesyonellerine yönelik
olarak yapılan araştırmada, pazarlama etiği açısından gruplar arasında farklılık olmadığı
bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle, hizmet ve diğer işletmelerinin pazarlama yöneticilerinin
benzer etik değerlere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Hizmet işletmeleri ve özellikle de turizm
sektöründe etik ile ilgili çalışmaların oldukça sınırlıdır. Otel işletmelerine rekabet avantajı
sağlayacak iki önemli faktör; hizmet kalitesi ve etik kurallarıdır. Her hizmet işletmesinde
olduğu gibi, otel işletmelerinde de çalışanlar, müşteri tatminini oluşturmada ve sürdürmede
önemli bir rol oynar. Ayrıca, etik, iç ve dış pazarlara kaliteli bir hizmet sağlamanın önemli bir
unsurudur. Çünkü, hizmet işletmelerinde tüketiciler açısından, verilen hizmetin kalitesi kadar
etiksel boyutu da önemlidir. tarafından yapılan bir araştırmada, otel yöneticilerine etiğin,
kârlılık üzerinde pozitif bir etkiye sahip olup olmadığı sorulduğunda, %39’u yüksek etiksel
standartlar ile kârlılığın artırılabileceğini düşündüklerini belirtmişler ve ayrıca, otel
yöneticilerinin %80’i çalışanlarına daha fazla etik olabilmeleri için eğitilmeleri gerektiğine
inandıklarını söylemişlerdir Otel işletmelerinin başarılı bir şekilde varlığını sürdürmesinde etik
kuralların oluşturulması ve çalışanların bu etik kurallar doğrultusunda davranması önemlidir.
Etik kuralların uygulanması ve çalışanlar arasında kabul görebilmesinde, bu kuralların (neyin
doğru neyin yanlış olduğunun) yöneticiler tarafından çalışanlara açıklanması ve bizzat
yöneticiler tarafından uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla, otel işletmelerinin başarısında
hem çalışanların, hem de yöneticilerin etik sorumluluklarını yerine getirmeleri oldukça
önemlidir. Sonuçta, faaliyet sahası, ölçeği ne olursa olsun, işletmelerde çeşitli düzeylerde görev
alan çalışanların etik davranması gerekir.
Turizm yalnızca ekonomik bir alışveriş, günlük yaşamdan ya da insanlar üzerindeki
etkilerinden soyutlanabilir bir etkinlikler dizisi değildir. Yalnızca farklı bir kültüre seyahat
etmek ve oradaki insanlarla doğrudan etkileşime girmek bile önemli etik soruları akla
getirmektedir. Yerli halk turistlerin ziyaretinden hoşnut mudur? Turizm endüstrisindeki çalışma
koşulları nasıldır? Aile ilişkileri ve değerler açısından turizm nasıl bir etki yapar? Para nereye
gider – Kim karlı çıkar? Seyahatin çevresel sonuçları nelerdir? Belirli bir bölgeye yapılan
ziyaret, oradaki demokrasi ve insan haklarına katkı mı sağlar yoksa zarar mı verir?
Küresel Etik İlkelerinin (Global Code of Ethics) ilk adımları Türkiye’de atılmıştır. 1997
yılında, İstanbul’da yapılan Dünya Turizm Örgütü genel kurulunda, etik ilkelerin hazırlaması
için bir komite oluşturulmuştur. 1998 yılında, turizm etik ilkeleri hazırlanmış ve 24 Eylül – 1
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Ekim 1999 tarihlerinde Şili’nin Santiago şehrinde yapılan toplantıda küresel etik ilkeleri
onaylanmıştır.
Hizmet sektörünün önemli bir parçası olan turizm işletmelerinde ikili ilişkilerde yaşanan
sıkıntıları ortadan kaldıracak etik değerlerin oluşturulması, personele benimsetilmesi ve
uygulanması üzerine yapılan çok sayıda yabancı yazına karşın Türkiye’de yapılan araştırmalar
oldukça sınırlıdır. Son yıllarda etik ve uygulaması konusunda literatüre kazandırılan yeni
çalışmalarla birlikte bu alanda önemli gelişmelerin olduğu dikkat çekmektedir. Turizm
endüstrisi hızla genişleyen sosyo-kültürel bir olaydır ve bu geniş çaplı büyüme ve gelişme
beraberinde turizm endüstrisindeki etik davranış ve uygulamalara olan ilgiyi de artırmaktadır.
Özellikle uluslararası norm ve niteliklere sahip olmasıyla dikkat çeken bu sektörde, uluslararası,
ulusal, bölgesel ve kurumsal etik değerler oluşturma çaba ve çalışmaları da her geçen gün hız
kazanmaktadır. Öte yandan, turizm sektöründe karşılaşılan en önemli etik sorunların; çıkar
çatışmaları, çalışanların karakterleri, maaş ve ödüllendirme, ticari sırların dışarıya açıklanması
gibi konular üzerinde yoğunlaştığı saptanmıştır. Ayrıca, turizm işletmelerinin önemli bir
kısmının etik kodlara sahip olduğu ya da hazırlık aşamasında oldukları ama uygulamaların diğer
sektörlere göre son derece düşük olduğunun altı çizilmektedir. Günümüzde iş hayatında etik
konusu, ikincil derecede önemli bir konu ve/veya sorun kaynağı olarak görülemeyecek kadar
fazla önem taşımaktadır ve bu önemin yansıması olarak içinde bulunduğumuz dönem, “etik
çağı” diye nitelenebilmektedir.
Turizmde Etik Kurallar
Genel olarak araştırmacıların değişik tasnifleri incelendiğinde, turizm işletmelerinde
etik kurallar aşağıdaki gibi sıralanabilir ;
 İnsanlara saygı-dürüstlük, tarafsızlık,
 İyi olmak, adalet-eşitlik, özgürlük
 Zarar vermemek, zarar verme riskine girmemek
 Zararı önlemek onarım, zararı ortadan kaldırmak
 Gizlilik, mahremiyet, mülkiyet hakları
 Yaşamın kutsallığı, yaşamın değeri
 Sözünde durmak-bağlılık, etkililik
 Sorumluluk hesap verebilirlik
 Gizlilik resmi sırlara saygıdır.
Etik, her şeyden önce, insan ve toplum için ideal olanın araştırılması çabasıdır. Daha
geniş bir bakış açısı ile bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması, neyin yapılacağı ya
da yapılamayacağının, neyin isteneceği ya da istenmeyeceğinin, neye sahip olunacağı ya da
olunmayacağının bilinmesidir. Etik, bireysel ve sosyal deneyimimizin, insan davranışını
yönlendirmesi gereken kurallara ve hayatta peşine düşmeye değecek değerlere karar verilmesi
yoluyla anlamlandırılabilmesi için, akıl yoluyla oluşturulan sistematik bir girişimdir.
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Etik akıl yolunu kullandığından, ahlakın teolojik ve dinsel yaklaşımlarından ayrılır.
Hayatta hangi kuralların ve değerlerin izlenmesi gerektiğini kesinleştirmeye çalıştığından
antropoloji, psikoloji ve sosyolojiden de ayrılır. Bu disiplinlerin hepsi, insanların nasıl
davrandıklarını açıklarken, etik insanların nasıl davranmaları gerektiğini açıklamaya çalışır.
Etik, bilerek ve isteyerek yapılan insan faaliyetleriyle ilgilenir.
1999 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından oluşturulan küresel turizm etik kodları,
yerel yönetimler ve turizmle ilgili birlikler tarafından alınan bağlayıcı kararlar ve işletme içi
oluşturulan etik değerler bu çabaların sonuçları olarak gösterilebilir. Turizmin toplumdaki
saygıya katkısı, sürdürebilirlik, kültürel mirasın korunması, ev sahibi ülke için yararları, turizm
hakkı ve hareketlerin özgürlüğü gibi toplam 10 başlık altında toplanan Turizm İçin Küresel Etik
kodlarının, tavsiye nitelikli olarak tüm sektör temsilcileri tarafından dikkate alınması gereği
vurgulanmıştır.
Bildirgede yer alan maddelerde turizmin toplumlararası karşılıklı saygı ve anlayış
ilişkilerine katkısı, bireysel ve toplumsal tatmin aracı olarak turizm, insanlığın ortak kültürel
mirasının kullanıcısı ve zenginleştiricisi olarak turizm, turizmin ev sahibi ülkeler ve toplumlara
olan yararları, turizmin gelişmesinde yatırımcıların ve profesyonellerin sorumlulukları, turizm
hakkı, turistik hareketlerde özgürlük, turizm çalışanları ve girişimcilerinin hakları ve global etik
ilkelerinin turizme uygulanabilirliği konularının ele alındığı görülmektedir.
Turistin tatmin olmasında ve turizm faaliyetinin etkinliğinde, yöre halkı ve turistin
olumlu etkileşimi önemlidir. Bunun sağlanması ise, doğru ve güvenilir hizmet anlayışı, turistler
aldatmamak, dürüst olmak ve ahlak kuralları çerçevesinde hizmet sunakla mümkündür. Ayrıca,
turizm etkinliklerinin büyük kısmı doğanın sunduğu verilerin sergilenmesi veya sunulması ile
gerçekleşmektedir. Buna karşın gerçekleşen turizm faaliyetleri fiziksel çevre üzerinde çoğu
zaman çeşitli olumsuz etkiler göstermektedir. Örneğin; doğal ve tarihi çevrenin tahribatı,
kirlenmesi, betonlaşma, bunlardan bazılarıdır. Bu yönüyle turizm faaliyetlerinin
sürdürülebilirlik anlayışı içinde ve çevre koruma bilinciyle yürütülmesinin de bir zorunluluk
olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, turizm gibi ekonomik, doğal ve toplumsal yönü bulunan ve
insan odaklı bir etkinliğin etik ilkeler ve standartlarla beslenilmesi kaçınılmazdır. Zaten
dikkatlice bakıldığında, toplumun ve toplumsal kurumların değer yargıları yanında ahlak
kavramını oluşturan bazı temel değerlerin de etik kavramının köklerini oluşturduğu görülür.

9.3.Turizm ve Etik İlişkisinin Özellikleri
Turizm ve etik arasındaki ilişkinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;


Turizmde faaliyetlerin yerine getirilmesi sektörün insan odaklı yapısına bağlı olarak,
bireysel ilişki yoğun olarak gerçekleştirilir. Dolayısıyla, misafirperver davranışlar,
nezaket ifadeleri, başkalarına iyi davranma ve huzuru sağlama gibi etik değerler bu
alandaki hizmetlerin sunumunda önemlidir.



Özellikle, turizm sektöründeki üretim özellikleri ve süreci dikkate alındığında etik ile
hizmet süreci arasında da sıkı ilişki olduğu görülür. Bu süreçte, müşterilerin yalnızca
seyahat, konaklama ve yeme-içme ihtiyaçlarının değil; bir takım sosyal ihtiyaçlarının
da karşılandığı göz önünde tutulduğunda, ilişki daha bariz hale gelir. Bu sektörde ürünün
önemli bir kısmının doğrudan doğruya müşterilerin önünde oluşturulması ve sunulması,
müşteriler ve çalışanların gece gündüz aynı mekanda bulunması, ürünün sunumu
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yanında müşterilerin, can ve mal güvenliğinin de sağlanması, işlerin yürütülmesinde
bazı ahlak kurallarını ve standartlarını adeta bir zorunluluk haline getirir.


Günümüzde, hizmetlerin etkinliğinin sağlanmasında çeşitli
değerlerden
yararlanılmaktadır. Kaliteli üretim, müşteri ihtiyaçları, müşteri şikayetleri, toplam
kalite, verimlilik ve yönetim tarzı bu anlamda üzerinde en fazla durulan konular
arasındadır. Bütün bunların etik kavramı ile ilişkili olması dikkate alındığında, konu
turizm işletmeleri için gerekli hale gelmektedir.



Turizm sektöründe hizmet üretimi ön plana çıkmakta ve çok farklı kültürlerden
insanların çalışan ya da müşteri olarak bir arada bulunması adeta bir zorunluluk haline
gelmektedir. Böyle bir çoklu ortam, uluslar arası normlara göre hareket tarzı belirlemeyi
gerektirmektedir. Burada, farklı beklenti ve istekler içinde hizmet talep edenlerle, talebi
karşılayacak kesim arasındaki önemli köprülerden birinin etik değerler olduğu
söylenebilir.



Turizm endüstrisinde her kritik konu, yapısı gereği ahlaki değerlerle yakından ilgilidir.
Örneğin, yiyecek-içecek yönetimi bu açıdan incelendiğinde; menüde doğru ve gerçek
bilgilerin yer alması gerekmektedir. Buna benzer bir şekilde, bir otelin odalarını
satarken kapasite üzeri rezervasyon veya satış(çifte rezervasyon) yapılmamalıdır.



İşgücü devir oranı, cinsel taciz, eşit hak ve fırsat özgürlüğü, terfi olanakları, ücret,
eşitlik, yerel halkın turistlere karşı olumsuz tutumları gibi bazı temel konular salt yasalar
açısından değerlendirildiğinde, iç açıcı olmayan sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Bu tür
olumsuz gelişmelerin önlenmesinde bazen toplumsal değerler ve etik
standartlar(kodlar) daha etkili olabilmektedir.



Turistik ürünün eş zamanlı ve stoklanamaz olma özelliği ürünün üretildiği anda
satılabilmesini adeta zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle, turizm işletmeleri kısa
vadeli kar sağlamak için fırsatları değerlendirirken; uzun vadede kaliteye ve meslek
etiğine zarar vermektedir. Dolayısıyla, turizm endüstrisindeki faaliyetlerin
yürütülmesinde toplum odaklı ve toplumsal değerler yönlü düşünmek zorunluluğu
bulunmaktadır.
Turizm ve Etik ile İlgili Başlıca Hususlar



Kültürün Metalaşması



Eğitim ve İnsan Kaynaklarının Yönetimi



Yerli halkın turizmdeki rolü



Kültürel Görecelik



Doğal Çevrenin Tahribatı
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Cinsel İstismar



İş Etiği



Pazarlama Pratikleri



Davranış ve Pratik İlkeleri



Paydaş Yönetimi

Turizm araştırmaları 1990’lı yılların başına kadar etik konusuna pek fazla değinmemiş,
90’larda ise turizmde etik araştırmalarının odağı daha çok az gelişmiş ülkelerin sorunları
olmuştur. Fennell, turizmde etik araştırmaların gelişmesinde, iki olayı tetikleyici olarak
göstermektedir:
1. 1992 yılında Paris’te gerçekleştirilen AIEST (Association Internationale d’Experts
Scientifique du Tourism – Uluslar arası Bilimsel Turizm Uzmanları Birliği)
toplantısıdır. Toplantıda turizmdeki etik sorunlarla ilgilenmek üzere bir komisyon
kurulması önerilmiştir.
2. 1992’de, Rio Dünya Zirvesi’nde, çevresel sebepler ve sürdürülebilir kalkınmayla
ilgili olarak tüm işletme ve endüstrilerin etik kodlar geliştirmesi ve bu konuda
raporlama yapılması konusunda kararlar alınmıştır.

9.4. Çevre ve Ekoloji
Çevre, çevre sorunları, doğa, doğal denge gibi birtakım kavramlar günümüzün anahtar
sözcükleri haline gelmiştir. Bugün nüfus, açlık, barınma, çölleşme, küresel ısınma, nükleer
enerji ve atık sorunu gibi ciddi çevre sorunları “ekolojik kriz” olgusunun da nedenleri arasında
nedenleri olarak görülebilmektedir. Çevre sorunlarının doğal yaşamı ve insanlığı tehdit edici
noktaya gelmesi, sorunun yaşamsal önemini ortaya koymaktadır. Ekolojik sorunlardan olan
çevre kirliliği ya da çevrenin bozulması, çevreyi oluşturan öğelerin bu süreç içinde giderek
niteliğini değiştirmesi ve değerini yitirmesiyle ortaya çıkmaktadır. Çevre kirlenmesi, insanların
her türlü aktiviteleri nedeniyle havada, suda ve toprakta meydana getirdikleri olumsuz etkiler
yüzünden, ekolojik dengenin bozulması ve bu nedenle ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların
çevrede oluşturduğu arzu edilmeyen sonuçlardır. Çevre sorunlarına neden olan hızlı nüfus
artışı, düzensiz kentleşme, sanayileşme ve turizm gibi etkenler, doğal kaynakların hızlı bir
şekilde tüketilmesine neden olmaktadırlar. Dünyada çok hızlı bir biçimde artan ve gelecekte de
devam edeceği bilinen turizm faaliyetlerinin kültürel, doğal ve fiziksel çevre üzerine olumsuz
etkileri vardır. Uluslararası alanda turizmde doğal alanlara yönelik talebin artması, değişik
turistik yöreleri gerekli altyapı ve donanımları oluşturmadan turizme açmak betonlaşmaya yol
açmakta, doğal kaynaklar ve fiziksel çevre tahrip olmaktadır. Böylece dünyanın ortak geleceği,
her geçen gün daha büyük tehdit altında kalmaktadır. Sürekliliği açısından çevre ile çok
yakından ilgili olan turizm, genel olarak kaynakların pazarlanması sırasında kısa vadeli yararlar
peşinde koşmakta ve hammaddesi olan bu kaynaklara zarar verebilmektedir. Turizm ve
rekreasyon faaliyetleri aynı zamanda biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir ve hatta eko-turizm
gibi ekolojik olarak sürdürülebilir aktivitelerin bile dikkatli bir şekilde yönetilmezlerse olumsuz
çevresel etki bırakması ihtimalleri bulunmaktadır. Turizmin çevre ve ekoloji ile bağlantısının
giderek daha çok fark edilmesini sağlayan etmenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
1. Başarılı bir turizm faaliyetinin temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevrenin varlığına ihtiyaç
göstermesi,
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2. Diğer yandan, turizmin hızlı temposunun çevreyi tahrip edebilmesi,
3. Turizmin geliştiği, turistlerin yoğunlaştığı yörelerde çevre sorunlarının artması. Çevre
koşullarındaki hızlı bozulma ve Dünya’nın sınırlarına yaklaşıldığı endişesi, işletme
yöneticilerinin çevreye bakış açılarını bir an önce değiştirmelerini ve işletme faaliyetleriyle
ilgili kararlar alırken ekolojik çevreyi önemli bir faktör olarak değerlendirmelerini
gerektirmektedir.

9.4.1. Konaklama İşletmelerinin Ekolojik Dengenin Korunması İle
İlgili Yükümlülükleri
Bacasız endüstri olarak nitelendirilen turizmin de, çevre kirliliğine katkıda bulunduğu
açıktır. Her ne kadar turizm endüstrisinin hammaddesi deniz, güneş, kum, içmeler, kaplıcalar,
dağlar, mağaralar vb. olsa da, buralardaki çeşitli turizm etkinlikleri ortam kirlenmesi
yaratmaktadır. Turizmin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan ortam sorunlarını çarpık turistik
yapılaşma, antik yapıların kirlenmesi, ulusal park, orman gibi yerlerde tahribat, görüntü, gürültü
kirliliği, artan çöpler vb. şekilde örneklemek mümkündür. Konaklama işletmelerinin %80’i
Türkiye’nin Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Günümüzde
buralardaki turistik merkezler aşırı betonlaşma tehdidi altındadır. Ege ve Akdeniz sahillerindeki
büyük ve küçük birçok konaklama işletmesinin kanalizasyon, atık ve arıtma ile ilgili sorunu
bulunmaktadır. Bu ve benzeri çevresel sorunlar sürdürülebilir turizmin önünde önemli engel
teşkil etmektedir. Bu noktada konaklama işletmeleri (ve hatta farklı sektörlerdeki çeşitli
işletmeler) tarafından uygulanması gerekli önleyici çevre politikasının özünü, çevreye henüz
zarar verilmeden, gelecekteki olası gelişmeleri hesaba katarak çevrenin zarar görmesini
önlemek oluşturmaktadır. Önleyici çevre politikasının en önemli uygulama aracı ise Çevresel
Etki Değerlendirmesi (ÇED)’dir. ÇED’in amacı, ekonomik ve sosyal gelişmeye engel
olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin
yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamaktır. ÇED, herkesin çevre hakkının sahibi ve bu hakkın doğurduğu
sorumlulukların yükümlüsü olarak yer alabildiği bir süreç ve doğal çevrenin geleceğini
sigortalamak için yapılan inceleme ve araştırma olarak nitelendirilmektedir. Konaklama
işletmelerinin faaliyetleri ve faaliyet gösterdikleri alanlar dikkate alındığında “çevre”
kavramına “yaşam merkezli” bakılması gerekmektedir. Konaklama işletmeleri için çevre,
turistin vaktini geçireceği bir ortam olmaktan çok ekonomik bir kaynak konumunda yer
almaktadır. Faaliyetin temeli işletmenin mimari özelliklerinden ziyade konum, ulaşım ve
çevrenin özelliklerine dayanmaktadır. Bu bağlamda, çevrenin kirlenmesi ve çevresel
kaynakların tükenmesi konaklama işletmeleri için de faaliyetin sürdürülebilir olamaması
anlamını taşımaktadır. O halde “Çevre Koruma”, turizm sektörü açısından da önemli konuların
başında geldiğine göre, konaklama işletmecilerinin bu konuda duyarlılık göstermeleri gerektiği
de açıktır. Zira çevreye duyarlı işletmecilik, işletmelerin tüm faaliyetlerinde çevreyi dikkate
alan, çevreye verilen zararı minimuma indiren, üretim/hizmet süreçlerini değiştiren,
çalışanlarını çevre duyarlılığı konusunda eğiten, temiz teknolojileri kullanan, ekolojik çevrenin
korunması için projeler gerçekleştirmeyi ön planda tutan bir anlayıştır. Etik ilkeler açısından
bakıldığında konaklama işletmeleri yönetimlerinin elbette menfaatlerine olduğu söylenebilecek
“sürdürülebilir turizm”den ziyade, işletmelerinin daha uzun yıllar cazibe merkezi olmasını da
sağlayabilecek “ekolojik ve korumacı sürdürülebilirlik” esasına uygun yapılanma ve faaliyet
sürdürmeleri daha mantıklı bir seçenek olarak görünmektedir. Zaman içinde toplumsal, siyasal,
bireysel ve kurumsal boyutlarda oluşan “çevreye zarar verilmemesi ve onun sürdürülebilir
düzeyde kullanımının önemini kavrama” olarak ifade edilebilecek çevre bilincinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Konaklama işletmelerinde çevre ahlakından, çevre bilincinden
kaynaklanan ekolojik sorumluluğun uygulamadaki görünümü, çevre yönetimidir. Konaklama
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işletmeleri için çevre yönetimini, “azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüşüm” şeklinde
özetlemek mümkündür. Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür prensibi ters bir piramit şeklinde
resmedilmekte ve bu piramit göstermektedir ki ne kadar atık azaltılırsa o kadar daha az yeni
kullanım gerektirir ve ne kadar atık yeniden kullanılırsa o kadar az geri dönüşüm gerektirir.
Başka bir deyişle, “çevre yönetimi kavramı”, tüm canlıların sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşamaları, doğal kaynakların korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerek
kamusal gerekse özel kesimde elverişli bir iletişim, planlama, eşgüdüm ve denetim sisteminin
oluşturulması, bu sistemi çalıştıracak bir örgütün kurulmasını anlatmaktadır.

9.4.2. Konaklama
Sorumlulukları

İşletmelerinin

Çevre

İle

İlgili

Hukuki

2872 Sayılı Çevre Kanunu’nda çevre; canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini
sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal,
ekonomik ve kültürel ortam şeklinde tanımlanmaktadır. Çevre genel anlamda ise insan sağlığı
ve güvenliğini, flora, fauna, toprak, hava, su ve iklim gibi doğal oluşumları, görüntü seçkinliği,
tarihi anıtları ve insan ürünü olan yapıtları ya da tüm bu öğeler arasındaki ilişkileri içermektedir.
Başkalarının ve toplumun çevre hakkına saygılı olmak konusunda gerçek ve tüzel kişilere
toplumsal ve etik bir sorumluluk düşmektedir. Betonlaşma, doğanın tahribatı, kentsel ve doğal
çevre ile uyumsuz projelendirmeler, estetik kaygıdan uzak yüksek yatak kapasitesi yaratma
yaklaşımı, atık yönetimindeki yetersizlikler ve hatta duyarsızlıklar gibi birçok eleştirinin
haklılığını kanıtlayan çok sayıda konaklama işletmesi örneği bulunmaktadır. Kitle turizminin,
yoğun turist nüfusunu aynı kısa sezonda genellikle kıyı mekânı üzerinde inşa edilen tatil köyü,
otel veya temalı otellerde konaklatma, yedirme-içirme, eğlendirme, gezdirme ve para
harcatmaya dayanan pazar politikası, bu alanlar üzerinde taşıma kapasitelerini zorlayan ve
bazen aşan kullanımları ve tüketim ağırlıklı bir turistik süreci ortaya çıkarmıştır. Bu durumdan
kaynaklanan görsel kirlilik, ekolojik çevreye dağılım, yoğunluk ve kaynak kullanımı
bakımından çevresel kirlilik ve kirliliğe bağlı olarak tür kayıpları ve ekolojik dengenin
bozulması olarak kendini göstermektedir. Çevre kirliliğini ortadan kaldırmak, azaltmak ve
kirliliğin kaynağında önlenmesini sağlamak, doğanın ve doğal kaynakların, ekolojik dengeye
zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını temin ederek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, her
ülkenin çevre politikasının hedefleri arasında yer almalıdır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
tarafından Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) kapsamında ve turizmle ilgili olarak
hazırlatılan Özel İhtisas Komisyonu Raporu ’nda (2006), doğal ve tarihi çevrenin korunması,
turizmin yoğun olarak geliştiği yörelerin yakınlarında yer alan kentlerin altyapı eksikliklerinin
giderilmesi stratejik tedbirler içerisinde dile getirilmektedir. Konaklama işletmelerinin
bulundukları çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması yoluyla çevre sorunlarının çözümü,
özünde bilimsel ve teknik bir konu olmakla birlikte, çevreyi korumada üst yapıyı hukuk
oluşturmaktadır. Bir toplumsal olgu olarak çevre sorunları, sosyal yaşam içinde çeşitli
düzeylerde ortaya çıktıktan bu yana, ağırlıkları ile orantılı biçimde hukuk yaşamına da
yansımışlardır. Küresel boyut kazanan çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması,
iyileştirilmesi, doğal kaynaklarla ilgili koruma ve kullanım esaslarının belirlenmesine yönelik
uluslararası antlaşmalar, çevre ile ilgili yargı kararları sonucu ortaya çıkan içtihatlar çevre
hukuku ile ilgili gelişmelerdir. Çevre ile dolaylı ya da doğrudan ilgili düzenleme yapan ve
çeşitli kurum ve kuruluşlara sorumluluk yükleyen, başta 1982 Anayasası olmak üzere, Çevre
Yasası (2872 sayılı), İmar Yasası (3194 sayılı), Turizm Teşvik Yasası (2634 sayılı), Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası(2683 sayılı), Kıyı Yasası (3621 sayılı) gibi yasalar
yürürlükte bulunmaktadır. Ancak, doğal çevrenin korunmasına yönelik uluslararası
antlaşmalar, yasalar, yönetmelikler daha çok sanayi malları üreten endüstriler üzerinde
yoğunlaşırken, turizm endüstrisi ile ilgili yasalar henüz gelişme aşamasındadır. Turizm
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endüstrisinin ana arz unsurlarından biri olan konaklama sektörü için de aynı durum söz
konusudur. 1982 Anayasası m. 56/1’de herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
vurgu yapılmaktadır. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise, hem Devlete hem de vatandaşa çevreyi
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek bakımından ödev
yüklenmektedir. Çevre Yasası’nın üçüncü bölümünde ise “Çevrenin Korunmasına İlişkin
Önlemler ve Yasaklar”dan söz edilmektedir. Ayrıca Çevre Yasası’nın uygulanması ile ilgili
yönetmelik ve tebliğler de bulunmaktadır. Çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi,
turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla,
konaklama işletmelerine belli koşullar dâhilinde “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi”
verilmesine ilişkin 2008/3 sayılı Tebliğ (RG 22.09.2008, 27005) bulunmaktadır ki, bu Tebliğ
ile ilgili işletmeden her şeyden önce işletmenin çevre politikası ve eylem planı ve bunu
uygulayacak uzman kişi ya da kuruluşun varlığı aranmaktadır. Bunun yanı sıra, personelin
çevre bilincinin artırılmasına ilişkin eğitim görmesi, çevreye duyarlı atık su planının yapılmış
olması, kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç
aylık ve yıllık raporlar, işletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak)
izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar, çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum
kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin
evrak vb. istenmektedir. Bu çerçevede, “Turizmde Çevreye Duyarlılık Kampanyası (Yeşil
Yıldız)” ilan edilmiştir. Çevreye Duyarlılık Kampanyası’nın amacı, çevrenin korunması, çevre
bilincinin geliştirilmesi ve turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve
işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Çevreye
Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız Simgesi) Belgesi alacak tesislerin, çevrenin
korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtımlarında ve pazarlamalarında bir
ayrıcalık yaratabilecekleri, hizmet kalitelerinden ödün vermeden, işletmelerine ve ülkemiz
ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, çevrenin korunmasında üstlenecekleri
roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekleri düşünülmektedir. 2008/3 sayılı Tebliğ ekinde
bulunan sınıflandırma formu, çevreye duyarlılık konusunda çalışma yapan turistik işletmelerin
talebi üzerine, formun uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama
tesislerine uygulanmaktadır. Tür ve sınıfına ilişkin belirlenen asgari puanı aşan tesislerden,
simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli
düzenlenecek ve ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alacaktır. Çevreye
Duyarlılık Kampanyası’nın kapsamını oluşturan hususları şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Su tasarrufu,
• Enerji verimliliğinin arttırılması,
• Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılması,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi,
• Konaklama işletmelerinin yatırım anından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanması,
• Turistik tesisin çevreye uyumu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri,
ekolojik mimarisi,
• Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirme, eğitim sağlanması, ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılması.
TÜROFED’in (Türkiye Otelciler Federasyonu) önderliğinde uygulanmakta olan
“Beyaz Yıldız Projesi”nde ise, turistik işletmelerde kullanılan su, elektrik, enerji, kimyasal ve
katı atık miktarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek
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zararın minimize edilmesi hedeflenmektedir. Projede tesislerin misafirlerinin konforundan
taviz vermeden, onların da bu çevresel duyarlılığa katılımcı olmalarının sağlanması
amaçlanmaktadır. Gerekli kriterleri yerine getiren işletmeler “Beyaz Yıldız” almaya hak
kazanmaktadırlar. TÜROFED şemsiyesi altındaki tüm turistik işletmeleri, isteğe bağlı olarak
kapsayan proje, birer yıllık iki aşamadan ve enerji, su, tehlikeli kimyasallar, deterjan ve
dezenfektanlar, atık, yönetim ile diğer servisleri kapsayan 55 kriterden meydana gelmektedir.
Proje katılımcısı tesislerden, birinci yıl çevreyi korumaya yönelik kriterlerden 25 adedinin,
ikinci yıl ise 30 adedinin yerine getirilmesi beklenmektedir. İkinci yılın sonunda, bu projede
yer alan turistik tesisler aynı zamanda, Avrupa Birliği ekolojik etiketleme kriterlerini de yerine
getirmiş olmaktadırlar. Sahillerdeki Mavi Bayrak uygulaması gerekli standartları taşıyan
nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, donanımlı,
güvenli ve dolayısıyla uygar, sürdürülebilir bir çevrenin sembolü olan mavi bayrak plajlar için
özünde temiz deniz suyu sonrasında ise çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, gerekli
donanıma sahip iyi bir çevre yönetimini temsil etmektedir. Mavi Bayrak ödülü bir yıl için
verilmekte ve her yıl müracaatlar yenilenmektedir. İşletmeler ayrıca Su Kirliliği Yönetmeliği,
Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği vb. hükümleri ile ve Bakanlığın il ve ilçe teşkilatı ile
belediyelerin denetim ve kontörlüne tabidirler. Çevre Mevzuatı kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın ilgili birimlerince gerçekleştirilen çevre denetimleri sonucunda uygunsuzluk
tespit edilmesi halinde adli ve idari yaptırımlar uygulanması da söz konusu olmaktadır. Çevreye
insan yaşamının sürdürülebilmesi açısından vazgeçilmez bir nitelik atfedildiğinde, çevre hakkı
da bir insan hakkı konumuna erişmektedir. Ulusal hukukun çevreyi koruyan kurallar içermesi,
sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının temel dayanağını oluşturmaktadır. Sağlıklı bir çevrede
bulunmak, yaşamak bir insan hakkı olarak işaretlendiğinde, aynı kapsama turizm
hizmetlerinden yararlananların da dâhil olması mutlaktır. Çevresel sorunlar doğa ile paralel bir
şekilde insan sağlığını da etkilemekte olduğu için, turizm hizmetlerinin hedefi olan bireylerin
esenliği ve sektörün varlığını koruyabilmesi için alınacak önlemlerin daha tesisler kuruluş
aşamasındayken planlanması büyük önem taşımaktadır. Konaklama işletmelerinin kurulması
ve işletilmesi de dâhil tüm süreci etkileyecek bir çevre yönetim sisteminin bulunması
gerekmektedir. Bu noktada işletme sahiplerinin göstereceği hassasiyet, etik kuralları ne ölçüde
benimsediklerinin bir göstergesi olarak ortaya çıkacaktır. Turizm endüstrisi hızla genişleyen
sosyo-kültürel bir olaydır ve bu geniş çaplı büyüme ve gelişme beraberinde turizm
endüstrisindeki etik davranış ve uygulamalara olan ilgiyi de artırmaktadır. Ayrıca, çevreye
duyarlı tüketici kitlesinin çevreci işletmelerin hizmetlerinden faydalanmak istemelerinin
seyahat ve tur operatörleri üzerinde bir baskı oluşturmaları neticesinde, özellikle eko-turizm
gibi turizm çeşitlerine yönelik faaliyet gösteren acenteler bu baskıyı konaklama işletmeleri
üzerinde de göstermektedirler. Görüldüğü üzere, çevreye duyarlılık konusunda yasal
düzenlemelerin yanı sıra etik kuralların işletmeler tarafından içselleştirilmesi ve bu duyarlılığı
bilinçli turistik tüketicinin de tetiklemesi işletmelerin çevre politikalarının oluşmasında büyük
bir önem taşımaktadır. Yönetimlerden uyulması beklenen etik ilkelerin içerisinde sorumluluk,
insan haklarına bağlılık, hümanizm vb. yer almaktadır. Özellikle turizmde konaklama
işletmelerinden beklenen, yasalar yanında etik kurallara da uygun planlama ve uygulama
yapmalarıdır. Zira etik kurallar dikkate alınarak faaliyet gösterilen/gösterilecek çevreye ilişkin
plan, önlem ve uygulamaları içeren bir yönetim sisteminin benimsenmiş olması, bu yönetsel
yaklaşımın hem hümanist yanını hem de ahlaki doğruluğunu ortaya koyar. Konaklama
işletmelerinde çevre yönetim sistemlerinin varlığı çevre maliyetlerinin de işletme maliyetleri
arasına girmesini sağlayarak, bu işletmelerin salt kâr elde etme yönündeki hedeflerine atıkların
azaltılması, yeniden kazanım, geri dönüşüm gibi yeni hedefler eklenmiş ve işletmelerin
faaliyetlerinin sürdürülebilir turizm, özellikle de ekolojik ve korumacı sürdürülebilirlik
doğrultusunda gerçekleşmesine önemli bir katkı sağlanmıştır. Çevre yönetim anlayışı
olmaksızın turizmin geleceğinden söz etmek artık imkândır. Turizm endüstrisinde, artık ürün
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oluşturmak için sadece emek, sermaye ve girişimin bir araya gelmesi yeterli sayılmamakta ve
gerçekleştirilecek turizm ürünü türü için doğal çevrenin bir çekim öğesi oluşturması nedeniyle
korunması, geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi de gerekmektedir. Turizmde çevre yaklaşımları
(sürdürülebilir turizm anlayışı, çevresel planlama, taşıma kapasitesi ve çevre değerlendirmeleri)
turizm ve çevre arasındaki ilişkinin sağlıklı gelişmesinde etkili olan belirleyiciler olarak
görülmektedir.
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Uygulamalar
Konaklama işletmelerine gidilerek yazılı etik ilkeleri ve çevreye ilişkin etik
uygulamaları incelenmelidir
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Uygulama Soruları

1- Turizm ve etik ilişkisinin özelliklerini açıklayınız
2- Konaklama işletmelerinin çevreye ilişkin etik sorumlulukları nelerdir? Açıklayınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Turizm, “ziyaret edilen doğal, kültürel ve/veya sosyal ortamla kişisel bir teması da
içeren gönüllü ve geçici yer, yaşam ritmi ve çevre değişimi ile ilgili bir uzamsal hareketlilik
olayı” olarak tanımlanabilir. Kaynağı milattan öncesine, ritüel seyahatlere, keşif gezilerine
kadar inebilecek turizm, küresel patlamasını II. Dünya Savaşı sonrasında yaşamıştır. II. Dünya
Savaşı’na kadar masraflı ve belirli tabakalara özel kalmış olan turizm, özellikle uçağın
taşımacılıkta kullanımının artması, sınırlar arası ulaşımın kolaylaşması, harcanabilir gelir artışı,
tatil haklarının tanınması ve yaşam standartlarındaki genel yükselişin sonucu olarak
popülerleşerek geniş kitlelere yayılmış, turist olmak modern olmanın tanımlayıcı
niteliklerinden biri olmuştur. Turizm sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel boyutları birçok
karmaşık etkiye neden olabilmektedir. Tüm bu özel durumlar, turizmin etik olarak
incelenmesini gerekli kılmaktadır. Turizm araştırmaları 1990’lı yılların başına kadar etik
konusuna pek fazla değinmemiş, 90’larda ise turizmde etik araştırmalarının odağı daha çok az
gelişmiş ülkelerin sorunları olmuştur. Turizmde, birçok konu ve sorun etik uygulamalar ile
ilgilidir. Turizm endüstrisinde farklı çıkarlar peşinde koşan birçok taraf bulunmaktadır. Turizm
sosyo-kültürel, ekonomik ve çevresel boyutları birçok karmaşık etkiye neden olabilmektedir.
Tüm bu özel durumlar, turizmin etik olarak incelenmesini gerekli kılmaktadır. Turizm
endüstrisinde; doğal çevreye, sosyo-kültürel çevreye, turistlere ve çalışanlara etik olarak
yaklaşılmalıdır. Aslında, turizm endüstrisinin bu dört unsur ile olan ilişkisinin, turizmin
gelişmesi ve ekonomik katkılar sağlaması ile bağlantılı olduğu da söylenebilir. Bu dört unsura
yönelik davranışlar etik olmadığında, turizmin sürdürülebilirliğinden ve ekonomik faydasından
söz edilemeyecektir. Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak kitle turizmden
tam olarak faydalanamamalarının nedeni de kitle turizminin bu dört temel unsur ile olan zayıf
ilişkisi gösterilebilir. Çevre sorunlarına neden olan hızlı nüfus artışı, düzensiz kentleşme,
sanayileşme ve turizm gibi etkenler, doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesine neden
olmaktadırlar. Dünyada çok hızlı bir biçimde artan ve gelecekte de devam edeceği bilinen
turizm faaliyetlerinin kültürel, doğal ve fiziksel çevre üzerine olumsuz etkileri vardır.
Uluslararası alanda turizmde doğal alanlara yönelik talebin artması, değişik turistik yöreleri
gerekli altyapı ve donanımları oluşturmadan turizme açmak betonlaşmaya yol açmakta, doğal
kaynaklar ve fiziksel çevre tahrip olmaktadır. Böylece dünyanın ortak geleceği, her geçen gün
daha büyük tehdit altında kalmaktadır. Konaklama işletmeleri (ve hatta farklı sektörlerdeki
çeşitli işletmeler) tarafından uygulanması gerekli önleyici çevre politikasının özünü, çevreye
henüz zarar verilmeden, gelecekteki olası gelişmeleri hesaba katarak çevrenin zarar görmesini
önlemek oluşturmaktadır. Önleyici çevre politikasının en önemli uygulama aracı ise Çevresel
Etki Değerlendirmesi (ÇED)’dir. Küresel boyut kazanan çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin
korunması, iyileştirilmesi, doğal kaynaklarla ilgili koruma ve kullanım esaslarının
belirlenmesine yönelik uluslararası antlaşmalar, çevre ile ilgili yargı kararları sonucu ortaya
çıkan içtihatlar çevre hukuku ile ilgili gelişmelerdir.
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Bölüm Soruları
1) Önleyici çevre politikasının en önemli uygulama aracı …………………………
a) Çevresel Etkilerin İncelenmesidir (ÇEİ)
b) Çevresel Etki Değerlendirmesidir (ÇED)
c) Turizm ve Çevre Raporudur (TÇR)
d) Çevresel Değerlendirme Raporudur (ÇDR)
2) Hangi toplantıda çevresel sebepler ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili olarak tüm işletme ve
endüstrilerin etik kodlar geliştirmesi ve bu konuda raporlama yapılması konusunda kararlar
alınmıştır
a) 1998’de, Madrid Dünya Zirvesi’nde
b) 1986’de, Paris Dünya Zirvesi’nde
c) 1992’de, Rio Dünya Zirvesi’nde
d) 1991’de, Berlin Dünya Zirvesi’nde
3)Turizmde faaliyetlerin yerine getirilmesi sektörün insan odaklı yapısına bağlı olarak, bireysel
ilişki yoğun olarak gerçekleştirilir. Dolayısıyla, misafirperver davranışlar, nezaket ifadeleri,
başkalarına iyi davranma ve huzuru sağlama gibi etik değerler bu alandaki hizmetlerin
sunumunda önemlidir.
a) Doğru
b) Yanlış
4) Hangisi turizm işletmelerinde etik kurallardan biri değildir?
a) insanlara saygı-dürüstlük, tarafsızlık,
b)yaşamın kutsallığı, yaşamın değeri
c) gizlilik, mahremiyet, mülkiyet hakları Zarar vermemek,
d) zarar verme riskine girmek
5)……………………………………………. (2007-2013) kapsamında ve turizmle ilgili olarak
hazırlatılan Özel İhtisas Komisyonu Raporu ’nda (2006), doğal ve tarihi çevrenin korunması,
turizmin yoğun olarak geliştiği yörelerin yakınlarında yer alan kentlerin altyapı eksikliklerinin
giderilmesi stratejik tedbirler içerisinde dile getirilmektedir.
a) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından Dokuzuncu Kalkınma Planı
b)Çevre Bakanlığı tarafından Hazırlanan Çevresel Kalkınma Planı
c) Turizm Bakanlığı tarafından Hazırlanan Turizm Planı
d)Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından Birinci Kalkınma Planı
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6)Turizm olayının tanımlanmasında genellikle dinamik bir unsur olarak kabul edilen
…………., statik faktör olarak bilinen ………….ve bu iki öğe arasında gidip gelen
………önemli bir yer tutar
a) seyahat –konaklama- insan
b)konaklama-insan seyahat
c) konaklama – seyahat –insan
d) insan-seyahat-konaklama
7)Kaynağı milattan öncesine, ritüel seyahatlere, keşif gezilerine kadar inebilecek turizm,
küresel patlamasını I. Dünya Savaşı sonrasında yaşamıştır.
a) Doğru

b) Yanlış

8). Konaklama işletmeleri için çevre yönetimini, “……..………..……..” şeklinde özetlemek
mümkündür
a) insan, doğa, çöp
b)çoğaltmak, kullanmak, çöpe atmak
c) azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüşüm,
d) kullan, at, yeniden kullan
9)Hangisi turizm ve etik ile ilgili başlıca hususlardan biri değildir?
a) Kültürün Metalaşması
b) Yerli halkın turizmdeki rolü
c) Cinsel İstismar
d) Kültürel çeşitlilik
10)Turizm endüstrisinde; doğal çevreye, sosyokültürel çevreye, ……….. ve ………etik olarak
yaklaşılmalıdır
a) tarihi yapılara ve kültürel özelliklere
b) turistlere ve çalışanlara
c) devlete ve kamu görevlilerine
d) yerel yönetimlere ve ihtiyaç sahiplerine
Cevaplar
1)B, 2)C, 3)A, 4)D, 5)A, 6)A, 7)B, 8)C, 9)D, 10)B
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10.TURİZMDE GLOBAL ETİK İLKELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Turizmde Global Etik İlkeler
10.1.1. Madde 1: Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı
10.1.2.Madde 2: Turizmin Bireysel ve Kolektif Yönleri
10.1.3.Madde 3: Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm
10.1.4.Madde 4: Kültürel Mirası Kullanan ve Zenginleştiren Unsur Olarak Turizm
10.1.5.Madde 5: Ülke ve Toplumların Refahını Artıran Bir Faaliyet Olarak Turizm
10.1.6.Madde 6: Turizmin Geliştirilmesinde Tarafların Yükümlülükleri
10.1.7.Madde 7: Turizme Katılma Hakkı
10.1.8.Madde 8: Turizm Hareketinde Özgürlük
10.1.9.Madde 9: Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları
10.1.10.Madde 10: Turizmde Global Etik İlkelerin Uygulanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Turizmde global etik ilkeleri turizm işletmeleri ve yerel yönetimler açısından tartışınız
2- Turizm de global etik ilkeleri yerel halk ve çalışanlar açısından tartışınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Turizmde
Etik İlkeler

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Global Turizmde
global
etik
ilkelerle ilgili maddelerin
ayrıntılı
bir
şekilde
açıklamalarla kavranması

Turizmde Global Etik
İlkelerle ilgili maddelerin
ayrıntılı
bir
şekilde
incelenerek açıklanması

Turizmde
Global Turizmde
global
etik
Etik İlkelerle ilgili ilkelerle ilgili maddelerin
başlıklar
ayrıntılı
bir
şekilde
açıklamalarla kavranması

Turizmde Global Etik
İlkelerle ilgili maddelerin
ayrıntılı
bir
şekilde
incelenerek açıklanması
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Anahtar Kavramlar



Turizmde global etik ilkeler



Etik ilkeler
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Giriş
Dünya Turizm Örgütü Turizmde Global Etik İlkeleri (TGEİ) ile sürdürülebilirlik, sosyoekonomik kalkınma ve dünya barışına ulaşmada önemli bir araç olarak görülen turizm
etkinliklerine ve turizm kalkınmasına yön verecek bir referans kaynağı oluşturulması
hedeflenmektedir. Çok paydaşlı ve çok boyutlu turizm endüstrisindeki etkinliklere yönelik bir
şemsiye etik kod olma özelliği taşıyan söz konusu ilkeler dizisi, elbette ki her bir sektörün
kendine özel karakterini ve bu karakterden doğan hassasiyetleri yansıtamamaktadır, fakat insan
gücüyle yürüyen turizmin aktörlerinin sundukları hizmetlerin deneyim odaklı doğası,
etkileşimleri, bu aktörlerin oluşturdukları değer zincirleri ve her bir aktörün temelde insan
davranışı/hareketi ile desteklenmesi, turizmin alt sektörlerini birbirine bağlayan önemli
bağlardır. Global Turizm Etik İlkeleri, “turist” ya da “yerli halk” olarak adlandırılsın, turizmin
başrol oyuncuları olan “insan toplulukları” arasında refahın ve karşılıklı anlayışın gelişmesi için
benimsenmesi gereken tutumları ve yerine getirilmesi gereken davranışlara yönelik bir kod
niteliğindedir. Bu bölümde Dünya Turizm Örgütü’nün Turizmde Global Etik İlkeleri, daha
önce tanımlanan ve iş etiğindeki tartışmalarda kaynak olarak kullanılan Haklar Etiği, Adalet
Etiği, Yararcılık Etiği, İlgi Etiği, Erdem Etiği ve Çevre Etiği gibi etik uslamlama (ing. ethical
reasoning) ölçütleri üzerinden değerlendirilmektedir.

10.1. Turizmde Global Etik İlkeler
Turizmde global etik ilkelerin incelendiği bu bölümde turizmde global etik ilkelerin her
bir maddesi aşağıda ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.

10.1.1. Madde 1: Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı
1. Felsefi ve ahlaki değerler ile kültürel ve dini değerlerin çeşitliliğini kavramak ve
bunlara saygı göstermek, sorumlu turizmin temeli ve sonucudur. Turizmin gelişmesinde etkili
olan taraflar ve bizatihi turistler, ulusal azınlıklar ve yerli halk da dahil tüm insanların sosyal ve
kültürel değerlerine önem vermelidir.
2. Turizm faaliyetleri, ev sahibi bölge ve ülkenin özellik ve gelenekleriyle uyum içinde,
alışkanlık ve yasalarına saygı gösterilerek gerçekleştirilmelidir.
3. Ev sahibi topluluk ve yerel profesyoneller, bölgelerine gelecek turistlerin yaşam şekli,
beklentileri ve damak zevklerine saygı göstermelidir.
4. Turist ve beraberindeki eşyanın güvenliğinden kamu görevlileri sorumludur. Turistin
her türlü zarardan korunması için kamu görevlileri gerekli önlemleri almalıdır. Turistik
tesislerin ve kültürel / doğal mirasın korunması milli yasalarla güvence altına alınmalıdır.
5. Başka yöreleri ziyaret eden turistler, her türlü suç, yanlış davranış ya da yerel halkı
incitici veya küçük düşürücü davranışlardan kaçınmalıdır.
6. Turist, hangi destinasyonu ziyaret ediyorsa orayla ilgili sağlık, güvenlik başta olmak
üzere asgari bilgileri edinmekle yükümlüdür. Turizmin Toplumlar arası Karşılıklı Anlayışa
Katkısı maddesi, öncelikle yerel halkın doğal haklar olarak bilinen ahlaki haklar ile kültürel ve
sosyal haklarına dikkat çekmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi haklar etiği, bireylerin,
yararcılık ya da diğer ahlaki standartların yadsıyamayacağı sahipliklerini, yetkilerini kapsar.
Bireyin bu yetkileri kullanma hakkı, aynı şekilde toplumun diğer üyelerinin de bireyin hakkını
kullanmasına engel olmama yükümlülüğünü getirir. Dolayısıyla, yerel halkın ilgili haklarını
211

kullanmasına turist veya turistik etkinlikler engel olmamalıdır. Karşılıklı olarak, yerel halklar
da kendi mahalleri dışında çıkmış olsalar dahi turistlerin yaşayışları ile ilgili yadsınamayacak
(ahlaki haklarının yanısıra korunma, güvenlik, vb.) haklarını engellememelidir. Ayrıca devletin
bu hakların güvence altına alınmasında üzerine düşen görevler, yararların ve zararların
toplumda adil dağılımının sağlanması açısından adalet çerçevesinde değerlendirilebilir.
Yukarıda belirtilen madde, yararcılık temelinde açıklayabileceğimiz önermeler de
içermektedir. Turistlerin gittikleri destinasyonda yasalara ve kurallara uygun davranmaları,
suçtan ve kırıcı davranıştan sakınmalarının yanı sıra güvenlik ve sağlık koşulları ile ilgili ön
bilgiye sahip olmaları, bunun aksine oranla daha az toplam zarara neden olacaktır. Doğru
davranış daha çok yarar sağlayan olacağından etik davranıştır. Devletin kültürel ve doğal miras
gibi diğer insan-dışı unsurları koruması, sürdürülebilirlik kapsamında düşünüldüğünde, yararcı
etiğe daha uygundur, çünkü bu unsurların korunması gelecekte de yarar sağlamalarına (yerel
halkın hazzı, cazibe yaratması, vb.) olanak sağlayacaktır. “Ulusal azınlıklar ve yerli halk da
dahil tüm insanların sosyal ve kültürel değerlerine önem verilmesi” önermesi ve turistlerle yerli
halkın karşılıklı saygılarına yapılan vurgu, yararcı, hakçı ya da adaletçi bakış açılarının asgari
gerektirdiklerinin ötesinde davranışları, tutumları özendirmektedir. Sorumlu turizm adı altında
turistlerden yerli halkın değerlerine hasar vermemekten öte önem verilmesi, yerel paydaşların
da turistlerin seyahat haklarını engellememenin ötesinde kişisel beklenti ve zevklerine saygı
göstermeleri, karşılıklı ilişkilerde sorumluluk ve özene vurgu yapan ilgi etiğini akla
getirmektedir. Maddenin başlığının da “Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı”
olması, maddenin içeriğinin temel haklara saygıdan öte olumlu ilişkilerin kurulması ve kültürel
duyarlılığa işaret etmektedir. Bu yönleriyle ilgi etiğinin ilişkiler, karşılıklı sorumluluk,
toplumculuk odaklarını yansıtmaktadır.

10.1.2.Madde 2: Turizmin Bireysel ve Kolektif Yönleri
1. Genelde dinlenme, spor ve kültürle ilgili bir faaliyet olan turizm, bireysel ve kolektif
organizasyonun bir unsuru olarak açık görüşlülükle gerçekleştirildiğinde, kendini eğitme ve
toplum / kültürler arası farkları öğrenmek açısından önemli fırsattır.
2. Turizm faaliyeti insan haklarının, özellikle de çocuk, yaşlı, engelli, etnik azınlıklar
gibi daha savunmasız grupların bireysel haklarının gelişmesine katkı sağlamalıdır.
3. Hangi şekilde olursa olsun insan sömürüsü, özellikle cinsel açıdan ve çocuklara
uygulandığında, turizmin temel amaçlarına karşıdır ve bu turizmin bir eksikliğidir. Tüm ülkeler
tarafından gerekli yasal önlemler alınarak, yasaklanmalı ve cezalandırılmalıdır.
4. Din, sağlık, eğitim, kültür, dil öğrenme amaçlı seyahatler, turizmin yararlı türleridir
ve teşvik edilmelidir.
5. Turizmin ekonomik, sosyal, kültürel faydalarının ve getirdiği risklerin ülkelerin
eğitim programlarına alınması desteklenmelidir. Maddenin başlığı Türkçede “Turizmin
Bireysel ve Kolektif Yönleri” olarak çevrilmişse de resmi İngilizce metinde “Tourism as a
vehicle for individual and collective fulfilment” – (Bireysel ve toplu doygunluk aracı olarak
turizm), Fransızca metinde ise “Le tourisme, vecteur d’épanouissement individuel et collectif”
– (Bireysel ve toplu gelişim aracı turizm) olarak geçmektedir. Bu başlıklar, açık görüşlü olma,
kendini eğitme, toplumsal ve kültürel öğrenmeye dayalı öz gelişimsel önermelerle uyumludur.
Turizm yalnızca haz amaçlı bir etkinlik değil, kişinin kendisini geliştirmesi için de bir fırsattır.
Dolayısıyla buradaki doygunluk, kişinin gizil gücüne ulaşmasından doğan doygunluk,
gelişimden doğan doyumdur. Bu yönleriyle maddenin erdem etiği ilkelerini çağrıştırdığı
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söylenebilir. Turizm, bireyin erdem kabul edilen açık görüşlülük, “dünya görmüşlük” ve
hoşgörü gibi özelliklerinin geliştirmesine uygun bir ortamdır ve turistik etkinlik de bu erdemleri
geliştirdiği sürece etik bir etkinliktir. Turizmin, ahlaki haklar olarak da bilinen insan haklarına
yaptığı vurgu yararcı ya da diğer ahlaki uslamlamalar farklı çıkarımlar yapsa da bir takım
hakların yadsınamayacağıdır (rıza ile olsa bile köleliğin ahlak dışı olduğu önceki örnekteki
gibi). Daha da ötesi, cinsel sömürü, çocukların sömürüsü gibi örnekleri verilen insan
sömürüsüne dayalı hak ihlalleri yalnızca “kötü” turizm örnekleri ya da turizmin kötü etkileri
olarak değil, turizmin bertaraf edilmesi (İng. negation, Fra. négation), yokumsanması olarak
tanımlanmaktadır. Çünkü, bu tür eylemler turizmin asli amaçlarıyla çelişmektedir. Bu
önermelerin önemi, turizmin ahlaki bir değerinin olduğuna, diğer bir deyişle turizmin etik bir
etkinlik olduğuna işaret etmesidir. Etik doğası, ilkelerin genelinde bahsedilen yerel ekonomiye,
sürdürülebilirliğe katkısı, toplumsal ve kültürel diyalogu güçlendirmesi, hatta “erdemli”
yönünden geliyor olabilir. Özetle, turizmin kendisi etik bir eylemdir; etik olmayan bir turizm
türü, zaten turizm olmadığı çıkarımı yapılabilir. “Turizmin özellikle de çocuk, yaşlı, engelli,
etnik azınlıklar gibi daha savunmasız grupların bireysel haklarının gelişmesine katkı sağlaması”
ve insan sömürüsünün “tüm ülkeler tarafından gerekli yasal önlemler alınarak, yasaklanması ve
cezalandırılması” önermeleri adalet kavramına işaret etmektedir. Özellikle savunmasız, ya da
kimilerine göre “dezavantajlı” bu grupların haklarını geliştirme, denkleştirici adalet
çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu çerçevede günümüzde “olumlayıcı eylem” (affirmative
action) örneklerini görmek mümkündür. Ailelerin çocukların turistik etkinliklere dahil
etmelerini kolaylaştıracak (konaklama, ulaşım, yeme-içme tesislerinde) indirimlerin
uygulanması bu örneklerden biridir. Aynı şekilde engelli ve yaşlıların turizm etkinliklerine
katılımları ve aldıkları yararın artırılması için dünyada ve Türkiye’de “engelsiz turizm” (ing.
accessible tourism) girişimlerinde bulunulmaktadır. Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi
Üyeleri tarafından 2009’da “Yaşlılar için Turizm” başlıklı bir önerge yayınlanmış, bu önergede
turizmin yaşlılar için bir “toplumsal içerilme” yolu olması için gerekli turistik programların
hazırlanması çağrısında bulunulmuştur. Türkiye’de engellilerin yaşam standartlarının
yükseltilmesi için çalışan Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) engelsiz turizmin yaygınlaşması
için çaba göstermektedir. Bu çabaların bir sonucu olarak TÜRSAB ile işbirliğinde 2006
yılında, engellilerin turizm etkinliklerinde varlığının ilerletme yollarını arayan Engelsiz Turizm
Komitesi kurulmuştur (tursab.org.tr). Konaklama işletmelerinin ve cazibe alanlarının engelli ve
yaşlı turistlerin erişimini kolaylaştıracak altyapı ve hizmetlerle donanması gibi etkinlikler
içeren engelsiz turizm ile ilgili atılan somut adımlar arasında, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün Efes ve Bergama Ören Yerlerini engellilerin ziyareti için elverişli hale getirme
çalışmaları ile Çeşme’de yapılan “engelsiz plaj” hazırlıkları verilebilir (turkiyeturizm.com).
Metin, insan sömürüsü suçlarına, gerçekleştiği ülkeler ve suçluların uyruklu oldukları ülkelerce
ciddi cezalar verilmesinin üzerinde durmaktadır. Cezalandırıcı adalet kapsamına giren bu
önermeler, adalet sorumluluğunu ilgili tüm ülkelere yüklemektedir. Eğitimin BM İnsan Hakları
Bildirgesi’nde bir insan hakkı olarak belirtilmesinin yanı sıra, doğru ve tam bilgilendirmenin,
bilgisizlikten doğacak yanlışlıkları ve zararları önlemesi açısından yararcı çerçevede de etik
olduğunu söyleyebiliriz. Turizmin ekonomik ve kültürel yararlarının yanı sıra riskleri ile ilgili
doğru ve tam bilginin eğitim programlarına dahil edilmesi, uzun vadede turizmin arzulanan
sonuçlarını doğurmasına da olanak sağlayacaktır. Madde’nin resmi versiyonunda (ing.) din,
sağlık, eğitim, kültür, dil öğrenme amaçlı seyahatlerin, turizmin bilhassa yararlı türleri olduğu
ve teşvik edilmesi gerektiği söylenilmektedir. Buradaki “yararcı bakış açısı”nı haklı çıkaracak
unsurları, insan sağlığı, eğitimi, kültürler ve dinler arası diyaloga olan olumlu katkılarda
görmek mümkündür. Öte yandan bu unsurlar, BM İnsan Hakları Bildirgesi’nin işaret ettiği
haklar dahilindedir ve bu unsurlar üzerinden şekillenen turizm türleri, söz konusu hakların
edimini kolaylaştırır. Sağlık turizmi kapsamında, diğer bir deyişle bireylerin yurt içi ya da yurt
dışındaki daha düşük fiyatlı ya da daha gelişmiş sağlık hizmetlerinden yararlanmak için seyahat
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edebilmesi, bireylerin sağlık ve refahı için yeterli yaşam koşullarının sağlanması için gereken
tıbbi bakım hakkı; eğitim turizmi 56 ile örneğin yüksek eğitimin istihkak temelli olarak herkese
açık olması haklarının edimine olumlu katkı söz konusudur. Din turizmi ise (örn. hac ziyaretleri,
tinsel seyahatlar) BM İnsan Hakları Bildirgesi’nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü dahilinde
bireylerin din ya da inançların özgürce yaşayabilme, pratik edebilme haklarının bir uzantısı
olarak görülebilir.

10.1.3.Madde 3: Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm
1.Turizmin gelişmesinde bütün taraflar, sağlam, sürekli ve sürdürülebilir ekonomik
büyüme perspektifinde doğal çevreyi korumakla yükümlüdür. İhtiyaçların giderilmesinde
gelecek nesiller dikkate alınmalıdır.
2. Kaynak tasarrufu, özellikle de su ve enerji tasarrufu sağlayan ve atık azaltan yöntemlere
öncelik tanıyan turizm türleri, ulusal / bölgesel / yerel kamu yetkililerince teşvik edilmelidir.
3. Okul tatilleri gibi turist akışının arttığı dönemler, turizmin çevre üzerindeki etkisini
azaltacak şekilde düzenlenmelidir.
4. Turizm altyapısı ve faaliyetleri, ekosistem, biyoçeşitlilik ve vahşi yaşamın korunmasını
sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.
5. Doğa turizmi ve ekoturizm, turizmin gelişmesi ve zenginleşmesinde rol oynayan temel
unsurlar olarak kabul edilmelidir. Doğal çevrenin korunması, zararların asgariye indirilmesine
yönelik önlemlerin alınması yolu ile turizmde sürdürülebilir gelişimin sağlanmasına yönelik
olan söz konusu madde genelde, çevrenin içsel değerleri olduğuna ve bu yüzden insanlığa
sorumluluk düştüğünden ziyade, gelecek nesiller ve kaynakların kısıtlılığı düşünüldüğünde
sağlanan toplam yararın daha çok olacağı üzerinden bir etik sav geliştirmektedir. Dolayısıyla
sürdürülebilir turizm gelişmesinin kökeninde yatan etik değer, yararcı bir etiktir. Turizm
etkinliklerinin doğaya muhtemel zararlarını asgariye indirecek turizm türlerinin teşviki ayrıca
adalet kavramı kapsamında da değerlendirilebilir, çünkü turistlerin belli bir süre için
bulundukları ve haz, doygunluk, dinlenme gibi yarar sağladıkları destinasyonlara yapılan zararı
asıl hisseden gruplar, çoğu zaman orada sürekli ikamet eden yerli halktır. Özellikle de turistlerin
faydalandıkları kadar faydalanamamalarına rağmen turizmden kaynaklanan zararın büyük
kısmını yüklenmeleri, adaletsizlik olarak görülebilir. Dolayısıyla yerel otoritelerin turizmin
çevreye olan zararlarını azaltacak yöntemleri ve turizm türlerini teşvik etmesi, toplumdaki
yarar-zarar dağılımını olumlu etkileyecektir. Turizm altyapılarının ve turizm etkinliklerinin,
ekosistem, biyoçeşitlilik ve özellikle nesli tükenme tehlikesinde olan vahşi yaşam türlerini
koruyacak şekilde hazırlanmasının gerekliliğinin, yararcılığın ötesinde bu yaşam türlerine içsel
bir değer atfetmekten kaynaklandığı ileri sürülebilir. Yine de bu tutumu, aydınlanmış
insaniçinci/antroposantrik bakış açısı ile de açıklamak mümkündür: insanın doğal çevreyi
koruması, bu çevrenin bir parçası olan insanlığa karşı doğal bir sorumluluktur. Bu sorumluluk
sonucu zaten etik olan gerekli düzenlemelerin, uygulamaların hayata geçirilmesidir. Zira
ekosistem, biyoçeşitlilik ve sayısı en az vahşi yaşam türlerinin korunması uzun vadede doğal
dengeden ya da dengesizlikten etkilenecek olan insanlığın biyolojik ve ekonomik yararınadır.
Bu unsurlar üzerinden yapılan ekoturizm, biyoturizm vb. turizm türlerini düşündüğümüzde de
bu etkinliklerin gelecekte sürdürülebilmesi açısından koruma tedbirleri önemlidir.
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10.1.4.Madde 4: Kültürel Mirası Kullanan ve Zenginleştiren Unsur
Olarak Turizm
1. Turizm eserleri, insanoğlunun ortak mirasıdır.
2. Turizm politikası ve turizm faaliyetleri, sanatsal / arkeolojik / kültürel mirasa saygı
içinde gelecek nesiller dikkate alınarak yürütülmelidir. Müzeler, anıtlar, tarihi kalıntılar özel
korumaya alınmalıdır. Özel mülke ait kültürel mirasın halka açılması, sahiplerinin izniyle,
desteklenmelidir.
3. Kültürel alanların ziyaretinden elde edilen gelirin en azından bir bölümü, bu alanların
korunması ve geliştirilmesi için kullanılmalıdır.
4. Turizm faaliyetleri, geleneksel kültürel ürünlerin bozulması ya da standardize
edilmesi yerine, yaşaması ve gelişmesine olanak verecek şekilde programlanmalıdır. Kültürel,
tarihi ya da arkeolojik miras unsurlarının kime ait olduğu uzun süredir tartışılan bir konudur.
Seedan gibi yazarlar arkeolojik mirasın “o ülkede yaşayan ve geçmiş yaşamların, etkinliklerin
ve yaratıcılığın arkeolojik kalıntıları içinde görünür ve görünmez tarihsel bir mirasla
çevrelenmiş olan halka” ait olduğunu söylese de UNESCO, özünde tüm kültürel mirasın aslında
tüm insanlığa ait olduğunu savunmaktadır. Madde de, turizme kaynak olan tüm mirasın
insanlığın ortak mirası olduğunu fakat içinde bulunduğu ülkenin bir takım özel haklara ve
sorumluluklara sahip olduğunu söylemektedir. Eğer bu unsurlar tüm insanlığa ait ise
üzerlerinde tüm insanlığın hakları bulunmaktadır. Bu haklar gerek yerele gerekse ziyaretçilere,
diğerlerinin de bu sahiplik haklarından yararlanabilmelerini engellememe ödevini yükler.
Kültürel alanların genel ziyarete açılmasının gerekliliği buradan gelmektedir. Bu ödevin
kapsamı yalnızca günümüzdeki “diğerlerine” değil gelecektekilere de uzanır. Zira UNESCO
1997 yılında kabul ettiği “Günümüz Kuşaklarının Gelecek Kuşaklara Karşı Sorumlulukları
Bildirgesi”nde somut ve somut olmayan kültürel mirasın günümüz kuşaklarınca korunup
gelecek kuşaklara aktarılması sorumluluğunu yükler (portal.unesco.org). Bu şekilde adalet
kavramı da geleceğe taşınmış olur. İnsanlığın şu anki yararlarının gelecektekiler için daha fazla
zarar yaratması adaletsizliktir ve etik değildir. Dolayısıyla yararların, örneğin mali yararların
bir kısmı, kültürel unsurların bakımı, korunması için harcanmalı böylelikle olası zararların
asgariye indirilmesi 59 sağlanmalıdır. Çünkü yine UNESCO, sürdürülebilir turizmi, kültürel
değerlerin korunmasında en önemli kaynaklardan biri olarak görmektedir (whc.unesco.org,
portal.unesco.org). Çevre kavramında olduğu gibi, kültürel unsurlar ile akla gelecek bir soru da
estetik, kültürel, vb. içsel değerleri olduğu için onlara karşı da sorumluluğumuz olabileceğidir.
Kültürel miras unsurları ziyaretler sırasında ziyaretçilere yarar sağlarken kendileri yıpranmakta,
zarar görmektedir. İnsaniçinci/antroposantrik olmayan bir bakış açısı, ziyaretlerden edinilen
mali kazancın bir kısmının bu unsurların korunması ve geliştirilmesi için harcanmasını, hakları
olduğu ileri sürülebilecek bu unsurlara yönelik adaletin tam olarak yerine gelebilmesi için
gerekli görecektir. Dünya da kültürel varlıkların salt içsel değerlerinden dolayı korunduğuna
işaret edebilecek örnekler bulunmaktadır. İngiltere’deki Stonehenge’in ziyaret edilebilirliği,
ziyaretçiler ve unsur arasına belirli bir mesafe konulması ile kısıtlanmıştır (englishheritage.org.uk). Mekke’de bulunan Kabe’nin içine ise özel konukların ziyareti ya da temizlik
dışında girilmesi yasaklanmıştır (brillonline.nl). Son olarak somut olmayan kültürel miras
öğelerinin korunması, yozlaşma ve standartlaşmayı önleyecek şekilde yaşatılması ve
geliştirilmesinin gerekliliği bu unsurların ilgili toplulukların kültürel hakları ile birebir ilintili
olmasından gelmektedir, çünkü UNESCO somut olmayan kültürel miras ile ilgili olarak Somut
olmayan kültürel mirasın önemi, kültürel ifadelerin kendisi değil daha çok bir kuşaktan diğerine
aktarılan bilgi ve beceri zenginliğidir. Bu bilgi aktarımının toplumsal ve ekonomik değeri bir
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ülkedeki azınlık ve çoğunluk gruplar bir anlam taşımaktadır ve gelişmiş ülkeler için olduğu
kadar gelişmekte olan ülkeler için de önemlidir (unesco.org). demektedir. Örneğin yöresel el
yapımı heykelcikler, gördüğü ilgi üzerine seri üretimle büyük ölçeklerde yapılıp kolay ulaşılır
ve ucuz bir şekilde turistlerce temin 60 edilmesi, heykelciğin küçük ölçekli üretimine göre daha
çok toplam yarar yaratabilir fakat bu yarar ilgili grubun – ne kadar küçük ya da azınlıkta olursa
olsun – kültürel bir hakkını ihlal ediyor olabilir. Bu durum etik bir ihlal anlamına da
gelmektedir.

10.1.5.Madde 5: Ülke ve Toplumların Refahını Artıran Bir Faaliyet
Olarak Turizm
1. Yerel nüfus, turizm faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel faydalarından,
özellikle de turizmin yarattığı doğrudan ve dolaylı istihdamdan yararlanmalıdır.
2.
Turizm politikaları, ziyaret edilen bölgedeki yaşam standardının yükseltilmesine
katkıda bulunacak şekilde uygulanmalıdır. Turizm tesislerinin planlanması, mimarisi ve
işletilmesi yerel ekonomik ve sosyal dokuya entegre olacak şekilde yürütülmelidir. Yetenekler
eşit olduğunda, yerel işgücü tercih edilmelidir.
3.
Sorunlu kıyı bölgeleri, adalar, kırsal alanlar gibi ekonomik faaliyetlerin yeterince
gelişmediği bölgelerde turizm, refah yaratan bir araç olarak dikkate alınmalıdır.
4. Turizm yöneticileri, özellikle yatırımcılar, gerçekleştirecekleri projelerin çevre ve
doğal yaşama etkisini inceleyen araştırmalar yapmalıdırlar. Şeffaflık ve nesnellik içinde,
yapmayı planladıklarını yerel halkla paylaşmalı, projelerin olası sonuçları hakkında halkı
bilgilendirmelidirler. Bu maddenin temelinde adalet, daha spesifik olarak dağıtıcı adalet
kavramı yatmaktadır. Turizm etkinliklerinin en çok maruz kaldığı eleştirilerden biri, daha çok
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşen turizm
hareketinde, düşük fiyatlı hizmetler gibi yararların çoğunluğu ziyaretçilerin olurken, yerel
halkın yarardaki payı küçük, zarardaki payı ise kirlilik, doğal ve kültürel çevrenin tahribatı ve
pahalılık gibi sonuçlardan dolayı yüksektir. Etik müdahaleler, yerel yaşam standartlarını
yükseltici turizm politikalarının izlenmesi, yalnızca üst yapıların değil genel altyapının
iyileştirilmesi, yerel ekonomiye doğrudan girdileri artırıcı yatırımların yapılması ve yerel
istihdamın artırılması gibi yarar-zarar dağılımının eşitlenebilmesi yolunda yapılacak olanlardır.
Madde ekonomik ve istihdam ile ilgili yarar adaletsizliği önlemek için olumlayıcı eylem
önerisinde de bulunmaktadır. Bir konaklama işletmesinin personel alımında yeteneklerin eşit
olması durumunda yerli turizm okulları mezunlarını tercih etmesi, malzeme gereksinimlerini
yerel kaynakları kullanarak gidermesi böylesi olumlayıcı eylemlere örnek olarak verilebilir.
Bunların yanı sıra turizmin, az gelişmiş bölgelerde ekonomik bir katalizör olarak
cesaretlendirilmesi, turizm profesyonellerinin yatırım ve uzun süreli planları ve bu planların
olası etkileri ile ilgili yerel nüfusla daha saydam ve nesnel bir iletişim içinde olması gibi
önermeler ilgi etiğinin toplumcul odağını, çevreden soyutlanma yerine onun bir parçası olarak
hareket etme eğilimi ile örtüşmektedir. Çünkü olası adaletsizliklerin topluma yararı dokunan ya
da zararı azaltan fakat turizm etkinliklerini yine de toplumdan soyutlayan denkleştirici
eylemlerle giderilmesi mümkündür. Bu duruma bir otelin neden olduğu çevre kirliliğini
gidermek üzere atık arıtma yatırımları yapması ya da havayolu şirketlerinin bölgede
ağaçlandırma yapması örnek olarak verilebilir. Her ne kadar sosyal sorumluluk projeleri olarak
görülebilecek bu eylemlerin yararları yadsınamayacaksa da yerelin gerçekleşen turizm
eylemleri ile bütünleşmesi, yerel üreticiler ile değer zincirlerinin, iş kümelerinin oluşturulması,
kısacası yerel nüfusun turizm etkinliklerinde birincil yararlanıcı olması, ancak bu nüfusa
duyulan ilgi ve sorumluluk duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
216

10.1.6.Madde
Yükümlülükleri

6:

Turizmin

Geliştirilmesinde

Tarafların

1. Turizm yöneticileri, turistlere gidecekleri yer, seyahat koşulları, konaklama tesisi
hakkında gerçekçi bilgiler sağlamakla yükümlüdür. Kontratta taahhüt edilen doğa, fiyat ve
hizmet kalitesiyle ilgili herhangi bir ihlal durumunda, ödenecek tazminatla ilgili açık ve
anlaşılır hükümler bulunmalıdır.
2. Turizm yöneticileri, kamu görevlileriyle işbirliği yaparak, turistlerin güvenliği ve
sağlığını güvence altına almakla yükümlüdür. Bu amaçla bir sigorta ve acil yardım sistemi
kurulmasına ihtiyaç vardır ve bu konulardaki eksiklikler maddi tazminat ödenmesini gerektirir.
3. Turizm yöneticileri, turistlerin kültürel ve dini vecibelerini yerini getirmesine
yardımcı olmalıdırlar.
4. Turist gönderen ve ağırlayan ülkelerin kamu görevlileri, turizm yöneticileri ve onların
üye oldukları organizasyonlarla işbirliği içinde, tur düzenleyen firmanın iflası durumunda
turistlerin ülkelerine dönmelerini sağlamalıdır.
5. Hükümetler, vatandaşlarını dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen olaylar
hakkında bilgilendirmek, uyarmak hakkına / görevine sahiptir. Ancak, bu bilgilendirme önyargı
ve abartmadan uzak olmalı, destinasyon ülkelerine ya da kendi tur operatörlerine zarar verecek
nitelik taşımamalıdır. Seyahat danışmanları ilgili ülkenin yetkilileriyle görüşerek, bir tehlike
söz konusu ise gerçek boyutları hakkında uyarılarda bulunmalı veya normal şartlara dönüldüğü
açıklanmalıdır.
6. Basın, özellikle de turizm basını, dünyadaki turizm hareketlerini değiştirecek olaylar
hakkında doğru ve dengeli bilgi vermelidir. Sürekli gelişen iletişim teknolojisi ve elektronik
ticaret de bu doğruluk ve güvenilirlik ilkesine sadık olmalıdır. Turizm yöneticilerinin doğru
bilgilendirme ve yapılan sözleşmelere uyma zorunlulukları birçok ülkede yasalarla güvence
altına alınmış durumlardır. Yasal zorunluluklar dışında, doğru bilgilendirme, ihlaller
durumunda tazminat ödenmesi, temel güvenlik, vb. şartlar, daha önce de sözü geçen turistlerin
haklarının edimi ve adaletin sağlanmasına yönelik etik standartlardır. Dürüstlük, sözleşmelere
sadık kalma, deontolojik etik çerçevesinde özünde doğru olan davranışlardır ve hiçbir koşul
aksini haklı çıkaramaz. Bu şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanacak zararlar göz
önünde bulundurulduğunda, yararcı bakış açısının da, paralel etik çıkarımlarda
bulunabileceğini varsayabiliriz. Öte yandan turizm profesyonellerinin turistlerin
gereksinimlerini gidermede ve ibadet edebilme gibi ahlaki haklarını yerine getirmelerinde genel
olarak “ilgili” ve yol gösterici olmaları, kamu otoritelerinin ve medyanın turistlerin ya da
vatandaşların bilgilendirilmelerinde/uyarılmalarında gösterilmesi istenen özen ve hassasiyet,
ilgili tarafların yasal gereksinimlerin ötesinde bir duyarlılık ile hareket etmeleri gerektiğine
işaret etmektedir. Dolayısıyla ilgi etiği ilkelerinin devletin ve medyanın davranışlarına da ışık
tutması söz konusudur.

10.1.7.Madde 7: Turizme Katılma Hakkı
1. Dünyanın sahip olduğu değerler, tüm insanlara açıktır. Yerel ve uluslararası turizm
hareketine katılmak boş zaman değerlendirmesinin en iyi şekli olarak görülmeli ve her türlü
engelleyici unsur ortadan kaldırılmalıdır.
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2. Turizm hareketine katılmak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtilen
dinlenme, çalışma saatlerinin sınırlandırılması ve ücretli izin hakkının bir sonucu olarak
değerlendirilmelidir.
3. Sosyal turizm, özellikle de gruplar halinde yapılan turizm, kamu görevlilerinin
desteğiyle geliştirilmelidir.
4. Aile, gençlik, öğrenci, 3. yaş ve özürlülerin turizm hareketine katılması
kolaylaştırılmalı ve teşvik edilmelidir. Turizme Katılma Hakkı maddesi, İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nin ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme de geçen
“dinlenme, çalışma saatlerinin sınırlandırılması ve ücretli izin hakkının” “doğal bir sonucu”
olarak turizm hakkını ileri sürmektedir (un.org, ohchr.org). Turizm hakkının bir insanlık hakkı
olarak tanımlanması ise her bir bireye bu hakkı başkaları için engellememe ödevini, kamu
kuruluşları dahil birçok yerel, ulusal ve uluslar arası etkinlik gösteren tüzel ve gerçek kişilere
de bu hakkı kullanma yolları üretme ya da mevcut yolları kolaylaştırma sorumluluğunu yükler.
Sosyal turizm bu hakkın toplumun geneline yayılabilmesi ve turizmin toplumla bütünleşik bir
şekilde, ekonomik büyümede, refahın artırılmasında önemli rolü olan bir endüstri olarak
şekillenmesi için odaklanan çabalar bütünüdür. Uluslararası platformda BM Dünya Turizm
Örgütü, ulusal anlamda Fransa’daki Ulusal Açık Hava Turizm Birliği (UNAT) gibi kuruluşlar
bu konuda işbirlikleri kuran ve çalışan örgütlere örnektir (humaniteinenglish.com). Sosyal
turizm kapsamında ülkemizde de gerçekleşen birçok girişimi değerlendirmek mümkündür.
Maddi olanaksızlıklar yüzünden turizm etkinliklerine arzu edilen ölçüde katılamayan yerli halkı
desteklemek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve TUROFED’in öncülüğünde
sürdürülen “Erken Rezervasyon Kampanyası” ile yerli turistlere indirimlerden yararlanma,
uygun faizli tatil kredisi kullanabilme olanakları yaratılmaktadır (turizmgazetesi.com). Ayrıca,
BMDTÖ ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen “Doğu Anadolu’da Kültür
Turizmi için İttifaklar Projesi” ile Kars’ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde turizmin
rolünü belirginleştirme yolunda yürütülen çalışmalar, sosyal turizm girişimlerine bölgesel bir
örnektir (undp.org.tr). Elbette ki, toplumcul ve dayanışmacı yönü ile sosyal turizm kavramının
kökeninde, haklar kavramının ötesinde bir ilgi etiği görmek mümkündür. Aile, gençlik, öğrenci,
yaşlı ve engelli turizm türlerinin teşviki ise olumlayıcı eylemlere örnek olarak verilebilir.

10.1.8.Madde 8: Turizm Hareketinde Özgürlük
1. Turist, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi uyarınca kendi ülkelerinde ya da ülkelerarası
seyahat etme özgürlüğüne sahiptir. Transit geçiş, konaklama ve kültürel alanları ziyaret
sırasında gereksiz formalite ve farklı muamele görmemeleri gerekir.
2. Turist, yerel ya da uluslararası iletişim kurma, idari, adli, sağlık hizmetlerinden
yararlanma, diplomatik kurallar gereği kendi ülkesinin dış temsilcilikleriyle bağlantı kurma
haklarına sahiptir.
3. Turiste, ziyaret ettiği ülkede, kendisiyle ilgili özel bilgilerin gizliliği konusunda
güvence verilmelidir.
4. Sınır geçişlerinde uygulanan vize, sağlık, gümrük işlemleri, uluslararası anlaşmalar
dikkate alınarak mümkün olduğunca basitleştirilmeli; bu konuda ülkeler arasında ortak bir
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yöntem geliştirilmelidir. Turizm, sektördeki rekabeti baltalayan vergi ve harçlardan
arındırılmalıdır.
5. Turist, uluslararası konvertibiliteye sahip para birimini kullanma hakkına sahip
olmalıdır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 13. Maddesi:
1. Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme
hakkına haizdir.
2. Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine
dönmek hakkına haizdir. (un.org) önermelerini içermektedir. Global etik ilkelerinin öne
sürdüğü turizme katılım hakkı ile uyumlu olarak görülebilecek, bildirgenin bu maddesinin bir
sonucu olarak, ilgili otoritelere yerli ya da yabancı turistlerin turizm hareketleri ve ziyaretlerinin
kolaylaştırılması ödevi yüklenmiştir. Bu görev, ulaşım, güvenlik, sigorta, idari ve sağlık
hizmetler ile gümrük işlemlerini kapsamaktadır. Madde turizm amaçlı sınır geçişlerinin
kolaylaştırılmasına ayrıca vurgu yapmaktadır. Mevcut turist vizeleri ile ilgili uygulamaları göz
önünde bulundurursak, turist vizelerinin diğer vizelere oranla (çalışma vizesi, uzun süreli
ikamet vizesi, vb.) daha kolay onaylandığını ve özellikle grupların ya da seyahat acenteleriyle
seyahat eden bireylerin işlemlerinin kıyasla daha az formalite gerektirdiğini söyleyebiliriz.
Dahası bazı ülkeler belirli bir süreyi geçmeyen ziyaretlerde karşılıklı turist vizesini
kaldırmıştır. Bu tür davranışlar, turizm hakkının edimini kolaylaştırması bakımından etik olarak
değerlendirilebilir. Gelişmiş olan ülkelerden gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere yapılan
seyahatlerdeki sınır geçişleri ile tersi yöndeki geçişler arasında halen bir adaletsizlik söz
konusudur. Vize işlemlerinin süresi, formaliteleri ve ücretleri açısından gelişmekte olan ve az
gelişmiş ülkelerin dezavantajlı oldukları söylenebilir. Bu durum söz konusu ülkelerden uluslar
arası turizme katılmak isteyen bireylerin turizm hakkının ihlali, aynı durumun diğer ülkeler için
söz konusu olmaması durumunda da adaletsizlik anlamına gelmektedir. Gelişmiş ülkelerin bu
konudaki savları genellikle güvenlik ile yasadışı çalışma ve göç gibi ziyaretlerin diğer amaçlar
doğrultusunda kötüye kullanılması yönündeki risklerdir. Güvenlik ve yasal düzenlemeler, o
ülkenin vatandaşlarının sahip olduğu diğer hakları ve devletin bu konudaki sorumluluklarını
kapsamaktadır. Hak kıyaslamalarında ülke vatandaşlarının güvenlik hakkı pek tabi ki turizm
hakkı karşısında önceliklidir. Yine de bu durumun yarattığı adaletsizlik göz ardı edilmemekte,
bazı ülkeler bu durumda karşılıklılık politikası yürütmektedir. Örneğin Brezilya, vatandaşlarına
A.B.D.’nin uyguladığı vize uygulamalarının aynısını Amerikan turistlere uygulamaktadır.
Karşılıklılık ilkesi, formalitelerin azaltılması yönünde uygulandığı zaman hem adalete hem de
haklarının kolay edimine katkı sağlarken, formalitelerin artırılmasına neden olursa turizm
hakkına aykırı olduğu unutulmamalıdır. Uzun vadede, fırsat eşitliği yaratılması, kitlelerin
turizm hakkını kullanabilmesinin sağlanması ve sonuç olarak oluşan turizm hareketinden
etkilenen tüm bölgelerin ve yerel halkaların yararına olması, yararcı, hakçı ve adaletçi etiğe
uygun bir düzen oluşturacaktır. Türkiye’nin 2010 Haziran ayında geçtiği Avrupa Birliği
standartlarına uyumlu pasaport sistemi gibi ülkelerin gümrük ve sınır işlemlerini birbirine
uyumlu hale getirici önlemler alması, kredi kartı, uçuş milleri gibi bölgesel ya da uluslar arası
ortaklıkların kurulması, ödeme olanakları ve para transferlerinin kolaylaşması bu alanda atılan
olumlu adımlara örnektir. Thomson ve Posner gibi ahlak felsefecileri, gizliliğin tanımının
belirsiz olmasının yanı sıra “gizlilik hakkı”nın aslında mülkiyet hakları ya da özlük haklarının
bir karması olduğunu, ya da ekonomik açıdan verimsiz bir “hak” türü olduğunu söylese de,
gizlilik hakkı günümüzde birçok ülkede ve uluslar arası platformda tanınan ve korunan bir
haktır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gizlilik ile ilgili aşağıdaki maddeyi içerir: Hiç kimse
özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine
karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile
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korunmaya hakkı vardır (un.org). T.C. Anayasası, Özel hayatın gizliliği ve korunması ile ilgili
olarak;
 “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” (Madde 20)
 “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır” (Madde 22)
(anayasa.gov.tr) maddelerini içerir. Bu yasalar ile çerçevesi belirlenmiş olan bu hakla ilgili
olarak Global Etik İlkeler yerli halkın olduğu kadar turistlerin de bu haklarının korunmasını
vurgulamaktadır. Elektronik ortamdaki veri alışverişinin kolaylığı ve giderek artması gizliliğin
ihlaline yol açabilecek durumları da çoğaltırken, özellikle turizm bireylerin gizliliğinin
savunmasızlaştığı bir faaliyettir. Ulaşım ve konaklama faaliyetleri sırasında profesyonellerin
gizlilik ihlali konusunda daha duyarlı olması etik bir tutum olacaktır.

10.1.9.Madde 9: Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin
Hakları
1. Turizm sektöründe ücretli veya kendi adına çalışanların temel hakları, sektörün
mevsimsel, esnek ve uluslararası olma özellikleri de dikkate alınarak, yerel ve ulusal yönetim
birimlerinin gözetiminde garanti altına alınmalıdır.
2. Turizmde ücretli ve kendi adına çalışanlar, eğitim, sosyal güvenlik, iş güvencesi,
yaşam koşullarını iyileştirme gibi haklara sahip olmalıdır.
3. Gerekli yetenek ve donanıma sahip kişiler, ulusal yasal çerçeve dahilinde profesyonel
anlamda turizmde faaliyet gösterme hakkına sahiptirler. Özellikle küçük ve orta ölçekli
işletmelerin sektöre girişinde yasal ve idari sınırlamalar asgariye indirilmelidir.
4. Turizmde çalışanlar arasında bilgi / deneyim alışverişi, sektörün gelişmesine katkıda
bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası yasa ve anlaşmalarla söz konusu alışveriş
kolaylaştırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.
5. Turizmde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin sektörü kontrol etmesi önlenmeli,
bu şirketlerin bölgesel turizmin kalkınmasına yönelik yatırımlara yönelmeleri sağlanmalıdır.
6. Turist gönderen ve alan ülkelerde faaliyet gösteren firmaların ortaklıkları veya
dengeli ilişkileri, sektörün sürdürülebilir gelişimine ve kazancın hakça dağılımına önemli katkı
sağlamaktadır.
BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşme gibi uluslar arası sözleşmelerle ilan edilmiş ve ülkelerin yasaları
belirlenmiş ve güvence altına alınmış çalışan hakları doğal olarak turizm çalışanlarını da
kapsamaktadır (un.org, ohchr.org). Bu haklardan doğan ödevler ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, turizm tesisleri ve sivil toplum örgütlerinin yerine getirmeleri gereken etik
yükümlülüklerdir ve aksi davranışlar temel hak ihlaline yol açıcı, deontolojik etik açısından da
etik dışıdır. Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları maddesi, turizmin bazı
karakteristik özellikleri yüzünden diğer sektörlerden ayrı tutulmasını ve çalışanlarının durumu
göz önüne alınarak denkleştirici bazı edimlerde bulunulmasını önermektedir. Turizm endüstrisi,
çok çeşitli hizmetleri bazen aynı çatı altında bulunduran sektörlerden ve işletmelerden
oluşmaktadır ve hizmetlerin doğası gereği otomasyonun sınırlı olduğu ve insan bağımlı
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hizmetlerdir, ayrıca benzer hizmet sektörlerinde de olduğu gibi turizmde üretim, yoğun
“çalışan-müşteri etkileşimi”ni ve “üretim süreçlerine dahil olan müşteri” tanımını içermektedir.
Bu durum ile birlikte turizm ürünlerinin stoklanabilir olmaması, çalışan performansı üzerinde
baskı unsurlarıdır, ayrıca turizm sektörünün belirgin mevsimsel özelliği, çalışma koşulları
üzerinde diğer sektörlerde çok rastlanılmayan olumsuz etkiler bırakmaktadır. Yukarıda
belirtilen tüm bu koşullar birlikte düşünüldüğünde; turizm, stres oranı yüksek, çalışma koşulları
talepkar, fakat istihdam olanakları sınırlı bir endüstri olarak belirmektedir. Koşulları nedeniyle
kendine özgü dezavantajları bulunan turizm çalışanlarının, etik ilkelerin bu maddesinde de
işaret edildiği üzere denkleştirici bir adalet içinde ele alınması gerekmektedir. Turizm
çalışanlarının, turizmin daha önce sözü geçen kültürel diyalog, toplumlar arası karşılıklı
anlayış, hoşgörü ve barış, sosyokültürel ve ekonomik kalkınmaya katkı gibi yararlarının
gerçekleşmesinde merkezi bir rolü vardır. Ulaşım hizmetlerinde çalışanlardan konaklama
tesisleri personeline, turist rehberlerinden, yeme-içme ve eğlence sektörleri mensuplarına kadar
turizm çalışanları kültürel ve promosyonel bir misyon yüklenmiştir. Performans ve tutumlarının
turist algısındaki ülke imajına etkileri geniş bir kapsama sahiptir ve bu durum çalışma hakları,
sosyal güvenceleri ve statüleri özel olarak ele alınıp denkleştirilen turizm çalışanları sayesinde
elde edilecek toplam yararın da kapsamını geniş tutmakta, yarar etiği açısından da bir sav
oluşturmaktadır. Söz konusu denkleştirici önlemlerin alınmasında kamu kuruluşlarına olduğu
kadar turizm işletmelerine de ödevler düşmektedir, çünkü turizm işletmelerinin söz konusu
iyileştirmelerin gerçekleşmesinde etkin olmaması turizmin uzun vadeli yararlarını olumsuz
yönde etkileyecektir. Çalışanlarının ücret ve eğitim koşulllarını iyileştirmeyen bir konaklama
işletmesi, hizmet kalitesinin düşmesinin ötesinde “hale etkisi” ve “sonralık etkileri”nin yoğun
hissedildiği turizm sektöründe turistlerin tüm diğer hizmetlerden de oluşan deneyiminin algısını
olumsuz etkileyebilir. Sonuçlar, ülkenin/tesisisin ucuz algılanması – konumlanması gibi
istenmeyen konumlanma ve ucuz konumlanma yüzünden ekonomik girdilerin az olması ve
büyümeyi engellemesi gibi kısır döngüler yaratabilir. Turizm alanında profesyonel anlamda
çalışabilme hakkı Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları maddesinde sözü
geçen diğer bir haktır ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin aşağıda belirtilen 23. maddesinin
doğal bir sonucu olarak görülebilir: Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli
koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır. Ulusal etkinlik gösteren dev
örgütlerin, yerli topluluklarda hegemonya kurmalarının engellenmesi, ilgi etiği ışığında sosyal
turizmin gelişmesi için gereklidir. Ev sahibi toplulukların turizmin yararlarından doğrudan ve
adil payı alabilmeleri yönünde, ulusal örgütler gerekli ilgiyi göstermeli ve işbirliğinde
bulunmalıdır. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin sektöre giriş bariyerlerinin asgaride tutulması,
Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları maddesinin önerdiği ve bu yolda
yerel girişimcilerin teşviki için alınacak önlemler arasında gösterilebilir.

10.1.10.Madde 10: Turizmde Global Etik İlkelerin Uygulanması
1. Etik ilkelerin uygulanmasında kamu ve özel sektör işbirliği içinde olmalıdır.
2. Turizm sektöründeki tüm tarafların, turizmin geliştirilmesi, insan hakları, çevre,
sağlık gibi konularda, uluslararası hukukun prensipleri dahilinde, başta Dünya Turizm Örgütü
olmak üzere, uluslararası örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını tanımaları ve izlemeleri gerekir.
3. Aynı taraflar, Turizmde Global Etik İlkelerin yorumlanması ve uygulanmasında
ortaya çıkacak sorunların giderilmesinde bağımsız bir organ olan Turizmde Etik İlkeler Dünya
Komitesi’ni tanımalıdır. Oluşturulan söz konusu etik kodun uygulanması ve yaygınlaştırılması
için kamu ve özel kuruluşların ortak çabaları ile toplumdaki turizm etiği bilincini oluşturması,
ilgili tüm tüzel ve gerçek kişilerin etik ikilemlerinde olumlu bir yön gösterici rolü oynaması
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bakımından, kendi içinde de hem deontolojik hem de yararcı bakış açısına göre etik bir tutum
olacaktır.
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Uygulamalar
Global etik ilkelerinin uygulamalarını yerel yönetimler, çalışanlar, yerel halk ve
turizm açsından inceleyiniz
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Uygulama Soruları

1- Global etik ilkelerinin uygulamalarını turist ve turizm işletmeleri açısından
tartışınız.
2- Global etik ilkelerin uygulamalarını çalışanlar, yerel halk ve çevre açısından
tartışınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Global Turizm Etik İlkeleri, “turist” ya da “yerli halk” olarak adlandırılsın, turizmin
başrol oyuncuları olan “insan toplulukları” arasında refahın ve karşılıklı anlayışın gelişmesi için
benimsenmesi gereken tutumları ve yerine getirilmesi gereken davranışlara yönelik bir kod
niteliğindedir. Turizmin Toplumlar arası Karşılıklı Anlayışa Katkısı maddesi, öncelikle yerel
halkın doğal haklar olarak bilinen ahlaki haklar ile kültürel ve sosyal haklarına dikkat
çekmektedir. Turizm, bireyin erdem kabul edilen açık görüşlülük, “dünya görmüşlük” ve
hoşgörü gibi özelliklerinin geliştirmesine uygun bir ortamdır ve turistik etkinlik de bu erdemleri
geliştirdiği sürece etik bir etkinliktir. Sürdürülebilir turizm gelişmesinin kökeninde yatan etik
değer, yararcı bir etiktir. Turizm etkinliklerinin doğaya muhtemel zararlarını asgariye indirecek
turizm türlerinin teşviki ayrıca adalet kavramı kapsamında da değerlendirilebilir, çünkü
turistlerin belli bir süre için bulundukları ve haz, doygunluk, dinlenme gibi yarar sağladıkları
destinasyonlara yapılan zararı asıl hisseden gruplar, çoğu zaman orada sürekli ikamet eden yerli
halktır. Kültürel miras unsurları ziyaretler sırasında ziyaretçilere yarar sağlarken kendileri
yıpranmakta, zarar görmektedir. antroposantrik olmayan bir bakış açısı, ziyaretlerden edinilen
mali kazancın bir kısmının bu unsurların korunması ve geliştirilmesi için harcanmasını, hakları
olduğu ileri sürülebilecek bu unsurlara yönelik adaletin tam olarak yerine gelebilmesi için
gerekli görecektir. Yerel nüfus, turizm faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel
faydalarından, özellikle de turizmin yarattığı doğrudan ve dolaylı istihdamdan yararlanmalıdır.
Turizm yöneticileri, turistlere gidecekleri yer, seyahat koşulları, konaklama tesisi hakkında
gerçekçi bilgiler sağlamakla yükümlüdür. Kontratta taahhüt edilen doğa, fiyat ve hizmet
kalitesiyle ilgili herhangi bir ihlal durumunda, ödenecek tazminatla ilgili açık ve anlaşılır
hükümler bulunmalıdır. Dünyanın sahip olduğu değerler, tüm insanlara açıktır. Yerel ve
uluslararası turizm hareketine katılmak boş zaman değerlendirmesinin en iyi şekli olarak
görülmeli ve her türlü engelleyici unsur ortadan kaldırılmalıdır. Turist, İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi uyarınca kendi ülkelerinde ya da ülkelerarası seyahat etme özgürlüğüne sahiptir.
Transit geçiş, konaklama ve kültürel alanları ziyaret sırasında gereksiz formalite ve farklı
muamele görmemeleri gerekir. Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları
maddesi, turizmin bazı karakteristik özellikleri yüzünden diğer sektörlerden ayrı tutulmasını ve
çalışanlarının durumu göz önüne alınarak denkleştirici bazı edimlerde bulunulmasını
önermektedir. Etik ilkelerin uygulanmasında kamu ve özel sektör işbirliği içinde olmalıdır.
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Bölüm Soruları

1) “Turizmin gelişmesinde etkili olan taraflar ve bizatihi turistler, ulusal azınlıklar ve yerli halk
da dahil tüm insanların sosyal ve kültürel değerlerine önem vermelidir” cümlesi hangi turizmde
global etik ilkeyi açıklar?
a) Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı
b) Turizmin Bireysel ve Kolektif Yönleri
c) Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm
d) 4: Kültürel Mirası Kullanan ve Zenginleştiren Unsur Olarak Turizm
2) “Etik ilkelerin uygulanmasında kamu ve özel sektör işbirliği içinde olmalıdır” cümlesi hangi
turizmde global etik ilkeyi açıklar?
a) Turizm Hareketinde Özgürlük
b) Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları
c) Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm
d) Turizmde Global Etik İlkelerin Uygulanması
3) “Turizm faaliyetleri, geleneksel kültürel ürünlerin bozulması ya da standardize edilmesi
yerine, yaşaması ve gelişmesine olanak verecek şekilde programlanmalıdır” cümlesi hangi
turizmde global etik ilkeyi açıklar?
a) Turizmde Global Etik İlkelerin Uygulanması
b) Kültürel Mirası Kullanan ve Zenginleştiren Unsur Olarak Turizm
c) Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm
d) Turizmin Bireysel ve Kolektif Yönleri
4) “Turizmde ücretli ve kendi adına çalışanlar, eğitim, sosyal güvenlik, iş güvencesi, yaşam
koşullarını iyileştirme gibi haklara sahip olmalıdır” cümlesi hangi turizmde global etik ilkeyi
açıklar?
a) Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları
b)Turizmin Bireysel ve Kolektif Yönleri
c) Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm
d) Kültürel Mirası Kullanan ve Zenginleştiren Unsur Olarak Turizm
5) “Turizm faaliyeti insan haklarının, özellikle de çocuk, yaşlı, engelli, etnik azınlıklar gibi
daha savunmasız grupların bireysel haklarının gelişmesine katkı sağlamalıdır” cümlesi hangi
turizmde global etik ilkeyi açıklar?
a) Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı
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b) Turizmin Bireysel ve Kolektif Yönleri
c) Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm
d) 4: Kültürel Mirası Kullanan ve Zenginleştiren Unsur Olarak Turizm
6) “Sınır geçişlerinde uygulanan vize, sağlık, gümrük işlemleri, uluslararası anlaşmalar dikkate
alınarak mümkün olduğunca basitleştirilmeli; bu konuda ülkeler arasında ortak bir yöntem
geliştirilmelidir” cümlesi hangi turizmde global etik ilkeyi açıklar?
a) Turizme Katılma Hakkı
b) Turizmin Bireysel ve Kolektif Yönleri
c) Turizmin Geliştirilmesinde Tarafların
d)Turizm Hareketinde Özgürlük
7) “Turizmin gelişmesinde bütün taraflar, sağlam, sürekli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme
perspektifinde doğal çevreyi korumakla yükümlüdür. İhtiyaçların giderilmesinde gelecek
nesiller dikkate alınmalıdır” cümlesi hangi turizmde global etik ilkeyi açıklar?
a) Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı
b)Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları
c) Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm
d)Ülke ve Toplumların Refahını Artıran Bir Faaliyet Olarak Turizm
8) “Turizm yöneticileri, turistlere gidecekleri yer, seyahat koşulları, konaklama tesisi hakkında
gerçekçi bilgiler sağlamakla yükümlüdür ve turistlerin kültürel ve dini vecibelerini yerini
getirmesine yardımcı olmalıdırlar” cümlesi hangi turizmde global etik ilkeyi açıklar
a) Turizmin Geliştirilmesinde Tarafların Yükümlülükleri
b)Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı
c) Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm
d)Turizmde Global Etik İlkelerin Uygulanması
9) “Dünyanın sahip olduğu değerler, tüm insanlara açıktır. Yerel ve uluslararası turizm
hareketine katılmak boş zaman değerlendirmesinin en iyi şekli olarak görülmeli ve her türlü
engelleyici unsur ortadan kaldırılmalıdır” cümlesi hangi turizmde global etik ilkeyi açıklar?
a) Turizm Hareketinde Özgürlük
b) Turizme Katılma Hakkı
c) Turizmin Bireysel ve Kolektif Yönleri
d)Turizm Sektöründe Çalışanların ve Girişimcilerin Hakları
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10) “Yerel nüfus, turizm faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel faydalarından, özellikle
de turizmin yarattığı doğrudan ve dolaylı istihdamdan yararlanmalıdır” cümlesi hangi turizmde
global etik ilkesini açıklar?
a) Turizmin Toplumlararası Karşılıklı Anlayışa Katkısı
b)Turizm Hareketinde Özgürlük
c) Ülke ve Toplumların Refahını Artıran Bir Faaliyet Olarak Turizm
d)Sürdürülebilir Gelişmenin Unsuru Olarak Turizm
Cevaplar
1)A, 2)D, 3)B, 4)A, 5)B, 6)D, 7)C, 8)A, 9)B, 10)C
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11.TURİZMDE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Turizmde Etik Dışı Davranışlar
11.1.1. Cinsel Taciz
11.1.2. Bencillik
11.1.3. Şiddet ve Saldırganlık (Bullying)
11.1.4. Anti Sosyal Davranış
11.1.5. Duygusal Zorbalık (Mobbing)
11.1.6. Kişisel Gücün Kötüye Kullanılması
11.1.7. Sapkın İşyeri Davranışı
11.1.8.Grup Seviyesi Standart Dışı Davranış
11.1.9.Örgütsel Kötü Davranış
11.1.10.Etik Dışı Örgüt Yanlısı Davranış
11.1.11.Etik Dışı Davranış
11.1.12. Çalışanın Kusurlu Davranışı
11.1.13. Yıldırma ve Korkutma
11.1.14. Ayrımcılık
11.1.15. Kayırma, Rüşvet ve İhmal
11.1.16. Sömürü (İstismar), Yolsuzluk ve İşkence
11.1.17.Yaranma ve Yakınlığı Kullanma (Dalkavukluk)
11.1.18.Hakaret, Küfür, Engelleyici Olma ve Yanlış Yönlendirme
11.1.19.Dedikodu (Söylenti)
11.1.20.Dogmatik Davranma
11.1.21.Yobazlık - Bağnazlık
11.1.22.Zimmet
11.2. Turizmde Global Kapsamda Gerçekleşen Etik Dışı Davranışlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Turizmde etik dışı davranışlar nelerdir?
2- Turizmde global kapsamda gerçekleşen etik dışı davranışlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Turizmde Etik Dışı Turizmde
etik
dışı Turizmde
etik
dışı
Davranışlar
davranışlar kavranacaktır
davranışlar
hakkında
örnekler ve incelemelere
yer verilecektir
Turizmde
Global Turizmde global kapsamda
Kapsamda
gerçekleşen
etik
dışı
Gerçekleşen
Etik davranışlar kavranacaktır.
Dışı Davranışlar

Turizmde global kapsamda
gerçekleşen
etik
dışı
davranışlar örnekler ve
incelemelere
yer
verilecektir
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Anahtar Kavramlar

1- Turizmde etik dışı davranış
2- Etik dışı davranış
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Giriş
Etik dışı davranışlar işletmeler açısından tedavisi aciliyet arz eden bir hastalık ifadesidir.
Ancak işletmelerin bu konuda tek başlarına çalışma yapmaları bu hastalığa bir çözüm
oluşturmayacaktır. Etik dışı davranışların kaynağı bireysel algılama yanlışlıkları ve toplumsal
dejenerasyonun sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Böyle bir süreçte işletmelerin tedavi
maksatlı çalışmaları, bataklığı kurutmaktan ziyade sivrisinekle mücadeleden öteye
gitmeyecektir. İşletmelerde birçok etik sorun ve etik dışı davranışlar ortaya çıkmaktadır.
1987’de yapılan bir araştırmada, katılımcı işletmelerin % 80’ninden fazlası “çıkar çatışması”
ve “rüşveti” en önemli iki etik dışı davranış olarak belirtmişlerdir. Benzer bir çalışma da
1999’da Türkiye’de, 160 yöneticinin katılımı ile yapılmış ve çevre kirliliği, bilgi sızdırma ve
rüşvetin en önemli etik dışı davranışlar olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Etik dışı davranışlar,
işletme içinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan çatışmalar, saldırgan davranışlar ve davranış
sorunlarını içerir. Hangi nedenle çıkmış olursa olsun etik dışı davranışlar örgütsel yaşamın
kalitesini, çalışanların motivasyonunu, performansını, bağlılığını ve tatminini olumsuz yönde
etkilemektedir.

11.1. Turizmde Etik Dışı Davranışlar
Etik dışı davranış üzerine yapılan tanımlar ve dolayısıyla bu konu üzerine yapılan
araştırmalar literatürde yaygın bir şekilde yer almaktadır. Amerikan Psikoloji Birliği (A. P.
Assoc.) tarafından yapılan etik dışı davranış tanımları bu davranışların düşmanca davranış
(Hostile Behavior)’dan farklı olduğundan bahsederek, Ulusal İş Etiği Araştırmalarınca (NBES)
ortaya konan en çok karşılaşılan 5 davranışı şu şekilde belirtmektedir :
o
o
o
o
o

İşgörene karşı kötü ya da korkutucu davranış
İşgören, müşteri, tedarikçi veya kamuya yalan söyleme
Kişisel çıkarın örgütsel çıkardan üstün tutulması
Güvenlikle ilgili düzenlemelerin ihlali
Çalışılan gerçek zaman hakkında yanlış bildirimde bulunma

38 farklı tanım birleştirilerek işyerindeki etik dışı davranışlar “kurallar, standartlar,
prensipler ve etik kodları çiğneyen davranışlar” olarak ve“toplumca kabul edilemez
davranışlar” 'ı etik dışı davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanımda etik-dışı
davranış, “herhangi içsel ya da içsel olmayan hareket, düşünce ya da çaba ve az ya da çok
diğerlerine zarar vermeyi içeren davranış” olarak nitelemektedir. Etik-dışı davranışı diğerlerine
zarar veren davranış olarak nitelerler ve bunun genellikle kanunların, politikaların,
düzenlemelerin, organizasyon normlarının; toplumun sürdürülebilmesi için geniş yasal
parametrelerinin, diğer insanlarda nefret uyandıran etik-dışı davranışlarla ilgili olduğunu, bir
diğer anlamda, diğerleri üzerinde zararlı bir etkiye sahip olan ve toplum tarafından yasa dışı
sayılan ya da ahlaki olarak kabul edilmeyen davranışları ifade eden bir kavram olduğunu
belirtirler. Etik dışı davranışlar örgütsel açıdan değerlendirmekte ve “örgüt içerisinde çeşitli
nedenlerle meydana gelen çatışmalar, saldırgan davranışlar ve davranışsal sorunları ifade eden
davranışlar” olarak belirtilmektedir. Hangi nedenlerle ve hangi düzeyde çıkmış olursa olsun
etik dışı davranışlar örgütsel yaşamın kalitesini, işgörenlerin motivasyonunu, performansını,
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bağlılığını ve tatminini negatif yönlü etkilemektedir. Etik dışı davranışlar kabalık, örgütsel
yanlış davranışlar ve etik dışı davranışlar şeklinde üçlü bir tipoloji içerisinde
değerlendirilmektedir. Etik dışı davranışlar kabul görmüş sosyal davranış kurallarının
bozulmasına neden olan kişilerarası davranışlardır.
Etik dışı davranışlar, örgüt içerisinde çeşitli nedenlerle meydana gelen çatışmalar,
saldırgan davranışlar ve davranışsal sorunları ifade etmektedir. Etik dışı davranışlar işletmeler
acısından hızla çözüm gerektiren bir durumdur. Etik dışı davranışların kaynağı bireysel
algılama farklılıkları, yanlış anlaşılmalar ve toplumsal yapının bozulması, örgüt içi
adaletsizlikler, yaşanılan hayal kırıklıkları, ekonomik yaşamdaki değişimler, işlerin
çeşitlenmesi ve işle ilgili normların iyi düzenlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Etik
dışı davranışlar örgütsel yaşamın kalitesini, çalışanların motivasyonunu, performansını,
bağlılığını ve tatminini olumsuz yönde etkilemektedir. Turizm sektöründe çalışanların hem
diğer çalışanlarla hem de değişik ülkelerden ve kültürlerden gelen müşterilerle sürekli ilişki
içerisinde olmaları nedeniyle etik dışı davranışlara maruz kalma riski daha fazladır. Turizm
işletmelerinde en sık rastlanılan etik sorunlardan biri yıldırma (Mobbing) diğer ise psikolojik,
cinsel ve fiziksel tacizidir. İşletmelerde sergilenen en yaygın etik dışı davranışlar aşağıda
başlıklar halinde açıklanmaktadır.

11.1.1. Cinsel Taciz
Bedensel ve cinsel taciz bir şiddet biçimidir. En sık rastlanan bedensel taciz türü
dayaktır. Daha fazla özel yaşamda başarısız kişilerin kendisinden daha güçsüz kişilerle
karşılaştığında bir yansıtma ve bastırma mekanizması olarak uyguladıkları etik dışı bir davranış
türüdür. Cinsel taciz ise cinsiyet ve yaş önemli olmadan kişilerin laf atmadan ırza geçmeye
kadar süren davranışları tanımlayan etik dışı bir davranıştır. Örgütlerde kadın ya da erkek
çalışanların onurunu zedeleyecek şekilde, istenmeyen cinsel nitelikli davranışlar anlamına
gelen cinsel taciz, istenmeyen fiziki, sözlü ya da sözlü olmayan davranış şekilleridir. Çalışanlar
kaynaklı etik dışı davranışlardan biri olan cinsel taciz, bireysel faktörlerin tümünden
etkilenebilmektedir. Ancak kişilik en büyük paya sahiptir. Kişilik yapıları el verdiği takdirde,
diğer bireysel faktörlerin de etkisi ile bireylerin cinsel tacize yönelmeleri mümkün
olabilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar; havayollarında da cinsel taciz olaylarının yoğun
olduğunu, ancak cinsel taciz olaylarına gereken önemin verilmediğini ortaya koymaktadır.
Uluslararası Kadın Pilotlar Derneği’nin, 134 üyesi üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre,
araştırma konusu olan 37 olayın %55’i cinsel ayrımcılık, %45’i ise cinsel taciz niteliğindedir.
Ancak dernek yetkililerine göre, ABD havacılık otoritesi cinsel taciz olaylarına gereken önemi
vermemektedir. Dernek üyesi üç kadın çalışanın; cinsel tacize yönelik şikâyetleri, otorite
tarafından incelemeye gerek görülmeksizin geri çevrilmiştir. Cinsel taciz; ister sözlü, ister
psikolojik ya da fiziksel nitelikte olsun, bireyin çalışma hayatını ciddi şekilde sıkıntıya sokacak
ve işletme başarısını düşürecek etik dışı davranışlardandır.
1991-1994 yılları arasında Barbados adasını ziyaret eden turistler üzerinde yapılan bir
çalışmada turistlerin sözel, cinsel ve fiziksel taciz yaşadıkları belirlenmiştir. Turistlerinin
çoğunlukla plajda, ikincil olarak da sokaklarda ve bazen alışveriş yaparken cinsel taciz yaşadığı
bildirilmiştir.
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11.1.2. Bencillik
Bencillik; bireyin, başkalarının yararını düşünmeden, kimi zaman onlara zarar vererek,
davranışlarını yalnız kendi gereksinmelerini giderecek, kendine çıkar sağlayacak biçimde
yönlendirmesidir. Bencil bir insan, sadece kendisi ile ilgilenmekte ve her şeyin kendisinin
olmasını istemektedir. Bencil insan, dış dünyaya yalnızca ondan elde edebileceği şeyler
açısından bakmakta ve karşısındaki bireylerin kişilik bütünlüğüne ve değerlerine saygı
göstermemektedir. Bencillik; yoğun işbirliği ve koordinasyon gerektiren turizm sektöründe iş
süreçlerinin gereklilikler doğrultusunda yerine getirilmesi önünde önemli bir engel
oluşturacaktır. Yönetimde bencillik, başkalarının yararlarını düşünmeden, bazen de onlara zarar
vererek, davranışların ben merkezli çıkar sağlayacak bir şekilde yönlendirilmesidir. Örgütsel
çalışmalar ise tersine paylaşmayı ve birlikte hareket etmeyi zorunlu kılar. Örgütsel hedeflere
ulaşmanın en uygun şekli de budur. Kişisel hak ve özgürlüklere saygı mecburidir.

11.1.3. Şiddet ve Saldırganlık (Bullying)
İş ortamındaki şiddeti; bir kişinin diğer bir kişiye karşı olan, tekrarlanan ve
kışkırtılmaksızın gerçekleştirilen şiddet içerikli, sözlü ya da fiziksel davranışları olarak
tanımlamak mümkündür. Şiddet; kişiler arasındaki karşılıklı ya da tek taraflı zarar verme
davranışlarını içermektedir. Şiddet içerikli davranışların sonucunda, bireylerin zarar görmemesi
durumu da söz konusudur. Ancak unutulmamalıdır ki, saldırının başarısızlığı, davranışın şiddet
içerikli olmaması anlamına gelmeyecektir. Şiddet; ister duygusal içerikli, ister fiziksel içerikli
olsun, başarıya ulaşsın ya da ulaşmasın tüm örgütler gibi, havayollarının da başarıları üzerinde
ve hatta uçuş emniyeti ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir engeldir.
Amerika’da işyerinde meydana gelen ölümlerin, birinci nedeni iş kazası iken, ikinci
nedeni cinayettir. Bu saldırgan işyeri davranışının neden önemli olduğunu belirten bir
istatistiktir. Saldırganlık ikiye ayrılır:
Örgütsel motive saldırganlık: Örgütsel bağlamda bazı etkenlerden dolayı kışkırtılmış,
örgüt içerisinde bulunan veya örgüt dışındaki bir birey tarafından başlatılan yaralayıcı ve yok
edici hareket teşebbüsüdür.
Örgütsel motive şiddet:Örgütsel motive saldırganlık neticesinde ortaya çıkan kişi veya
mal üzerinde oluşan belirgin olumsuz etkilerdir.

11.1.4. Anti Sosyal Davranış
Anti-sosyal davranış, örgütte gözlenen tüm negatif davranışlardır: yalan söyleme,
söylenti yayma, engelleme çalışması, devamsızlık örnek olarak gösterilebilir. Bireyler ve/veya
örgüt malına zarar verme potansiyeli olan eylemlerdir. Uygunsuz davranışı bireysel olarak değil
de gruptan etkilenen bireysel bir davranış olarak görmek gerekir. Uygunsuz davranışları
açıklamak için 3 kuram kullanılabilir. Çekim-Seçim-Yıpranma Modeli: Bireylerin,
gösterecekleri davranışları, iş yeri çevrelerini dikkatlice inceleyerek belirlediği varsayımına
dayanır. Bireyler, uygun-uygun olmayan davranış eğilimlerine göre, bu tür davranış gösteren
gruplar tarafından kabul edileceklerdir. Sosyal Bilgi İşleme Kuramı: Bu kurama göre, bireyler
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bulundukları sosyal çevredeki bilgiyi kullanarak, olayları yorumlayacak, uygun tutumları
geliştirecek ve davranışları ve sonuçları ile ilgili beklentileri anlayacaktır. Sosyal bağlam
bireylerin iş yeri çevresi hakkındaki hislerini ve düşüncelerini etkileyerek, onların nasıl
davranacağını büyük ölçüde belirleyen faktördür. Sosyal Öğrenim Kuramı: Bandura’nın sosyal
öğrenim kuramı uygunsuz davranışı belirlemek için kullanılır. Bu kuram ve kuramın etik dışı
davranışlara uygulanması üzerine literatürde oldukça geniş çalışma bulunmaktadır. Robinson
ve diğerlerinin(1998), etik dışı davranışlar-grup etkisi üzerindeki kuramları (Çekim-SeçimYıpranma Modeli, Sosyal Bilgi İşleme Kuramı ve Sosyal Öğrenim Kuramı) sıraladıktan sonra,
3 kuramında etkin olduğu bir ortamda bireyin diğer grup üyelerini rol modeli olarak görmesinin
kaçınılmaz olduğunu ve bu rol modelinin bireyin davranışı üzerinde etkili olacağını belirtir. Bu
rol modeli kavramı, etik liderlik ile doldurulduğunda etik liderin etkisinin kaçınılmaz olacağı
aşikârdır.

11.1.5. Duygusal Zorbalık (Mobbing)
Mobbing, duygusal nitelikli saldırılardır. İma, dedikodu ve toplumsal dışlama, bireyi
düşmanca tavırların sergilendiği bir ortamda bırakmak, isteyerek ya da istemeyerek bireyin
sürekli kötü niyetli tavırlara maruz kalmasına neden olmak ve hatta bu davranışlar sonucunda
bireyin yılarak örgütten ayrılmasını amaçlayan davranışların tümü, örgütlerde duygusal
zorbalık kapsamında ele alınmaktadır. Örgütlerde duygusal zorbalığa maruz kalan birey; bu
davranışların örgüt tarafından sona erdirilmesine yönelik bir uygulama olmaması durumunda,
kendini giderek daha çaresiz hissetmektedir. Sonuçta birey; giderek artan sıkıntı, hastalık ve
sosyal sorunlar yaşamaya başlamaktadır. Bu gibi durumlarda bireyin verimliliği sıklıkla
düşmektedir. Birey üzerindeki baskı ve eziyeti dengelemek ve azaltmak için, devamsızlıklara
ya da rapor almaya başlamaktadır. Duygusal zorbalığın bir diğer önemli etkisi ise, dikkat kaybı
nedeni ile hataların ya da kazaların oluşmasına neden olmasıdır. Bu noktada mobbingin varlığı,
turizm sektörü için ayrı bir önem taşımaktadır. İşletme başarısında önemli rol oynayan ve emek
yoğun turizm sektöründe çalışanların mobbinge uğraması örgütsel bağlılığı azaltacak işletme
içinde huzursuzluk yaratarak müşteri memnuniyetine zarar verebilecektir.

11.1.6. Kişisel Gücün Kötüye Kullanılması
Bireysel güç, örgütlerde etik dışı davranışların gözlenmesine neden olabilmektedir.
Gücün kötüye kullanılması sonucu; özellikle performans değerleme, personel seçme ve
yerleştirme süreçlerinde, disiplin uygulamalarında ya da ödüllendirmelerde etik dışı
davranışların meydana gelmesi mümkündür. Performans değerleme ya da personel seçme
süreçlerinde yöneticiler belirli bir çıkar karşılığında ya da özdeşlik gücünün etkisi ile güçlerini
etik dışı olarak nitelendirilebilecek biçimde kullanabilmektedir. Ödüllendirme ve
cezalandırmalarda karşılaşılan etik dışı davranışlarda da, bireylerin özdeşlik gücü, önemli bir
etkiye sahiptir. Yasal gücü elinde bulunduran yöneticiler; kendi değer yargılarıyla örtüşen
değerlere sahip bir çalışan için benzer durumlarda disiplin sürecinin işletilmesine gerek duymaz
iken, örtüşmeyen bir çalışan için gerek duyabilmektedir. Bununla birlikte yöneticilerin
cezalandırıcı güçlerini doğrudan kötüye kullandıkları da gözlenmektedir. 1992 yılının Kasım
ayında kabin memurlarının, yetersiz eleman nedeni ile amirleri tarafından, iş tanımlarında yer
almamasına karşın bir takım işleri yapmaya zorlandıkları yolunda şikâyetleri olmuştur. Bunun
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üzerine Kabin Memurları Sendikası (The Flight Attendants Union), üyelerine bu doğrultuda
gelecek olan talepleri reddetmelerini tavsiye etmiştir. Ancak sendikanın tavsiyeleri
doğrultusunda hareket eden ve iş tanımlarında yer almayan işleri yapmayı reddeden Cathay
Havayollarında çalışan üç kabin memurunun, amirlerine karşı geldikleri gerekçesi ile işlerine
son verilmiştir. Kabin memurlarının amirleri tarafından görev tanımlarında yer almayan işleri
yapmaya zorlanmaları etik dışıdır. Yöneticilerin etik dışı davranışlarını maskeleme amacıyla;
çalışanların kendilerine karşı geldikleri gerekçesi ile disiplin sürecini başlatmaları ise gücün
kötüye kullanılması kaynaklı bir diğer etik dışı davranıştır. Yöneticilerin güçlerini etik
standartlar içinde kullanmaları; hem kendi davranışlarının etiksel boyutunun belirlenmesinde
hem de çalışanların iş süreçlerini etik standartlar içinde yerine getirmelerinde etkili olmaktadır.
Bu nedenle özellikle önemli bir motivasyon aracı olan ödüllendirmede yöneticilerin astlarını
etik davranmaya yöneltecek şekilde karar almaları gerekmektedir. Continental Havayolları’nın
Genel Müdürü Bethune; çalışanlardan beklenilenin elde edilebilmesi için, yöneticilerin
ödüllendirme güçlerini kullanmalarının önemini vurgulayarak görüşlerini şöyle açıklamıştır.
“Çalışanlarınızı birer yarış atı, liderlerinizi ise birer jokey olarak düşünün. Bir yarışta at önde
gitmediği için jokey tatmin olmamış durumdadır. Jokey atının daha hızlı koşması için atı biraz
mahmuzlayabilir. At daha hızlı koşmaya başlayabilir ve %80 oranında koşarken performansını
%90-95’e çıkarabilir. At daha hızlı gitmesine karşın hala kazanamıyor olabilir. Bu durumda
atınızı mahmuzlamaya devam ederseniz hızını ilkinden daha azına indirecektir. Çünkü atın
öğrendiği bir şey vardır: Ne kadar hızlı koşarsa koşsun jokeyin tavırlarında bir farklılık
oluşmamaktadır. O halde neden kendini zorlasın. Biz yönetim olarak insanları kamçılamaktan
vazgeçtik. Herkesin ulaşabileceği hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için ödüller belirledik.
Uygulamamız sonucunda gördük ki çok hızlı koşan bir atımız olmuştu. Hızlı koşmalarını
sağlamak için atların psikolojilerini anlamak gerekir. İnsanlar da atlara benzerler. Birlikte iyi
çalışmalarını istiyorsanız onları dinlemeli, eski deneyimlerinin etkilerini belirlemeli ve
psikolojilerini anlayarak hareket etmelisiniz ” Örgütlerde bireysel gücün kötüye kullanılması,
etik dışı davranışların gözlenmesine neden olmaktadır. Ancak etik ilkeler içinde ve etkin
kullanılan güç; çalışanların motivasyonunu artıracak ve davranışlarının etik boyutunun
gelişmesine olanak sağlayacaktır.

11.1.7. Sapkın İşyeri Davranışı
Sapkın işyeri davranışı : “örgüt normları dışında olan gönüllü bir davranıştır ve örgüt ve
işgörenin varlığını tehdit eder. Sapkın işyeri davranışı bireysel faktörler, sosyal ve kişilerarası
faktörler ve örgütsel faktörlerle açıklanabilir. Bireysel faktörler; Tek başına etkili bir faktör
olarak belirtilmese de diğer bazı faktörlerle birlikte etkili olabilecek kişisel özellikler ile, yaş,
çalışma süresi – part-time veya tam zamanlı çalışma biçimi ve az kazançlı pozisyonlarda
bulunma gibi demografik faktörlerin, üretim ve mal sapkınlığıyla ilişkilidir. Sosyal ve
kişilerarası faktörler; Adaletsiz davranıldığı algısı, sosyal normlar ve işyeri sapkınlığı da kişiler
arası ve sosyal faktörler olarak belirtilir. Örgütsel faktörler; “ücrette adaletsizlik” olarak
açıklanır. Sapkın işyeri davranışının, etik dışı davranış gibi etik iklimin oluşturulması ve
bulunulan durumun iyi yönlerinin vurgulanmasıyla engellenebileceği belirtilir
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11.1.8.Grup Seviyesi Standart Dışı Davranış
Grup seviyesinde standart dışı davranışı iş grubu üyelerinin gönüllü olarak iş grubunun
normlarını ihlal etmesi ve iş grubunun varlığını tehdit etmesi olarak tanımlamaktadır.

11.1.9.Örgütsel Kötü Davranış
Vardi and Wiener (1996), örgütsel kötü davranış terimini literatüre sunmuş ve Örgüt
üyelerinin a. paylaşılan norm ve beklentilere b. temel sosyal değer, töre ve uygun davranış
standartlarına karşı gelen veya ihlal eden bilinçli olarak yaptıkları davranışlar olarak
tanımlanmıştır. Başka araştırmacılar bu terimi, sapkın işyeri davranışı (deviant workplace
behavior) işyerindeki standart olmayan uygulamalar (unconventional practices at work);
kurallara uygun olmayan davranış (non compliant behavior) ve anti-sosyal davranış (anti-social
behavior) olarak tanımlamışlardır. Teorik olarak “Örgütsel kötü davranış”, bireysel ve örgütsel
seviyedeki faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Motive eden faktörleri, ortaya çıkma
sıklığı ve şiddeti bu yüzden çeşitlidir ve farklı koşullar altında farklılık gösterir. Vardi and
Wiener (1996), bireysel seviye için; kişilik, kişi-örgüt değerlerinin uyumu, genelleştirilmiş
bağlılık ve görev değerleri, kişisel durumlar ve kişinin ihtiyaçlarının tatminindeki eksiklik;
örgütsel seviye için: kötü davranış içinde zaten var olan fırsatlar, kontrol sistemleri, hedefler,
kültür ve uyumluluk; öncüllerini belirtmişlerdir. Ayrıca, örgütsel faktörlere: örgüt ve grup
normları, örgütsel değerler, örgüt kültürü ve iklimi, örgütsel sosyalleşme, etik iklim, var olan
fırsatlar, ödül ve cezalandırma sistemleri, eklenebilir. Sapkın işyeri davranışı tanımı ayrıca,
işyerinde görülen olumsuz davranışların, uygunsuz davranış, örgütsel kötü davranış kurallara
uygun olmayan davranış, işyeri sapkınlığı ve kusurlu işyeri davranışı gibi isimlendirmelerle de
anılmaktadır. Kısacası literatür isim koyma konusunda oldukça esnek ve belirgin bir isimde
anlaşma konusunda ise oldukça katı gözükmektedir. İşyerindeki kötü davranışın öncülleri
arasında: i. Bireysel faktörler : Memnuniyetsizlik, kişilik, ahlaki gelişim ii. Örgütsel faktörler :
Hedefler, iklim ve kontrol sistemleri olarak sıralanabilir.

11.1.10.Etik Dışı Örgüt Yanlısı Davranış
Etik Dışı Örgüt Yanlısı Davranış örgütün ve üyelerinin etkin olarak iş görmesine yol
açan ve temel toplumsal değerleri, töreleri, kuralları veya uygun davranış standartlarını ihlal
eden eylemler” dir. “Etik Dışı Örgüt Yanlısı Davranış”ın ben-merkezcil etik davranışlardan
tamamen ayrılması mümkün değildir çünkü örgütün yararına olandan birey de faydalanacaktır.
Davranışın,“Etik Dışı Örgüt Yanlısı Davranış” olması için 3 şart vardır. i. Davranış bilinçli bir
amaç doğrultusunda yapılmadıysa, ii. Örgüt çıkarına yapılma niyeti taşısa da, temel amacına
uygun bir sonuç vermediyse, iii. Etik dışı davranışlar sadece kişinin yararına ise davranış,“Etik
Dışı Örgüt Yanlısı Davranış” olarak değerlendirilmez. Sosyal kimlik kuramı ve sosyal
etkileşim kuramı “Etik Dışı Örgüt Yanlısı Davranış” davranışının nedenini açıklar. Bireyler
örgütsel tanınma ve olumlu karşılık bulacağı inancıyla bu tür davranışta bulunmaktadır.

11.1.11.Etik Dışı Davranış
Etik dışı davranış literatürde zararlı, uygunsuz, üretken karşıtı, sapkın, dürüst olmayan
veya rol altı davranışlar olarak da isimlendirilmekte ve bu tür davranışların, işyerinde birisini
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öldürmekten, molada fazladan 5 dakika harcamaya kadar geniş bir tanım alanına sahip olduğu
belirtilmektedir. Bu tür davranışların ortaya çıkmasında 2 neden etkendir. Kişilik farklılıkları
ve diğer açıklayıcı etkenler bu tür davranışlarda bulunan kişilerin kimler olduğunun tahmin
edilmesine yardımcı olurken; işyerinde algılanan adaletsizliğinde kötü davranış
sergilenmesinde etken olduğu bildirilmektedir.

11.1.12. Çalışanın Kusurlu Davranışı
Çalışanın kusurlu davranışının kökeni Argyris’in (1952) çalışmalarına dayanmaktadır.
Terim, yöneticilerin bütçe kullanımı ile ilgili eylemlerinde görülen örgütsel ve davranışsal
etkiler olarak tanımlanmakta ve sistem, kural ve prosedürlerinin ihlali anlamında
kullanılmaktadır. Daha kesin ifadeyle yöneticilerin bütçe süreçlerindeki kullanışsızlık ya da
yetersizlik algılarından dolayı üstlerine karşı olumsuz duygular beslemesine yol açan
davranışlardır. Bu kavramın “bir astın var olan kontrol sisteminin unsurlarını kendi amacı
doğrultusunda kullanma teşebbüsü” olarak tanımlanması uygundur ve davranışı açıklamak için
uyumsuzluk, hedef belirleme ve güç teorileri kullanılsa da, bu tür davranışların neden ortaya
çıktığına dair açık çıkarımlarda bulunmak zordur.

11.1.13. Yıldırma ve Korkutma
Yıldırma, herhangi bir kültür farklılığı olmaksızın her yerde ve her durumda ortaya
çıkabilir. Yıldırma, iş yaşamındaki rekabetten kaynaklanan, işyerlerinde çalışan bir kişi ya da
gruba bir ya da birkaç kişi tarafından yöneltilen sistemli, planlı, sürekli tekrarlanan, etik dışı ve
düşmanca tavırlar ya da baskılar olarak tanımlanmaktadır. Yıldırma, işyerindeki kişiler
üzerinde sistematik baskılar yaratarak, ahlak dışı yaklaşımlarla bu kişilerin dayanma güçlerini
yok ederek işten ayrılmasını sağlama, performanslarının düşmesi ve iş yerindeki
koordinasyonun bozulması olarak da tanımlanmaktadır. Yıldırma, gücü elinde bulunduran
kişiler tarafından uygulanan baskı, cephe alma, korkutma, bunaltma, rahatını kaçırma gibi
davranışlar sonucunda bu tutumlara maruz kalan kişilerde psikolojik ve fizyolojik
rahatsızlıklara yol açan bir durumdur. Kabadayılık olarak tanımlanan kimseden korkmaz,
yılmaz görünerek çevresine meydan okuma davranışıyla astlarını yıldırmaya çalışma etik bir
davranış değildir. Yani, yöneticilerin yasal yetkilerinin haricinde diğer kişi ve/veya grupları etki
altına almak için onlara etik dışı olarak meydan okumaları olarak tanımlanmaktadır. Bu
davranışlar sonucu, örgütsel çalışma ortamı bozularak, verimlilik ve etkinlilik istenen
standartlara ulaştırılamaz.

11.1.14. Ayrımcılık
Ayrımcılık ön yargılı bir şekilde davranmaktır. Burada önyargı bir duygu iken,
ayrımcılık ise eylemdir. Bir grup insanın haklarını koruyarak, onlara daha fazla imkân
sağlarken, diğer bir grup insana ise zarar verecek şekilde davranmak ayrımcılık olarak
tanımlanabilir. Ayrımcılık genelde iki tür olarak ortaya çıkmaktadır. Birincisine “açık
ayrımcılık”, ikincisine ise “kurumsal ayrımcılık” denilmektedir. Birincisi genelde cinsiyete ya
da ırkçılığa dayalı olarak ortaya çıkarken; ikincisi ise bir işletmenin yansız bir seçimle istihdam
olanakları sunmasına rağmen, kadınların ya da azınlıkların bu örgütte eşit oranda temsil
edilmemesiyle ortaya çıkar. Ayrımcılık anlayışıyla mücadele etmek için bir taraftan eğitim
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yoluyla yapılacak bilinçlendirme gündeme gelirken, diğer taraftan yasal düzenlemeler
yapılmaktadır.

11.1.15. Kayırma, Rüşvet ve İhmal
Kayırma, para ya da mal gibi ekonomik güçler yerine akrabalık bağları gibi maddi
olmayan etki araçları kullanmak suretiyle, resmi yükümlülüklerin göz ardı edilerek duygusal
ve geleneksel bağlılıkların ön plana çıkarılmasıyla ortaya çıkan davranıştır.
Rüşvet: Kamu görevlilerinin para, mal ve hediye gibi bazı maddi çıkarlar karşılığında
bunu sağlayan kişi ya da kişilere ayrıcalıklı bir kamu işlemiyle çıkar sağlamasına rüşvet denir.
Burada karşılıklı bir etkileşim vardır. Bir tarafta görevlilerin sağladıkları maddi çıkarlar söz
konusu iken, diğer tarafta çıkarın sağlandığı kişi ve gruplara ayrıcalıklı davranılarak çıkar
sağlama vardır.
İhmal: Türk Ceza Yasasının 230. maddesine göre ihmal, hangi nedenle olursa olsun
görevin savsaklanması ve geciktirilmesi veya üstün verdiği emirlerin geçerli bir neden olmadan
yapılmaması olarak tanımlanmaktadır. Görevi ihmal hem yasal olarak ceza gerektirirken, hem
de meslek etiğinin ihlali anlamına gelir.

11.1.16. Sömürü (İstismar), Yolsuzluk ve İşkence
Sömürü:İnsan ya da nesnelerin adaletsiz kullanımı olup, çıkar sağlama amacına
yöneliktir. Sömürü, insan veya insanların başka insan veya insanları kendi amaçları için bir araç
olarak kullanması ve kaynakların adaletsiz olarak kullanımını niteler.
Yolsuzluk: Genel olarak Yolsuzluk bir çıkar karşılığında kamusal yetkilerin yasa dışı
kullanımıdır. Görevlilerin maddi veya maddi olmayan, şahsi veya siyasi çıkar sağlama amacı,
kişiye özel amaçlar için kural ve yönetmelikleri çiğneme, yapılması ya da yapılmaması gereken
işlemlerin hızlandırılıp yavaşlatılması yolsuzluk gerekçeleri olarak ifade edilmektedir.
İşkence (Eziyet): Bir insana maddi ya da manevi olarak yapılan aşırı eziyettir. İşkence,
örgütteki çalışanların kendi görüşleri dışında hareket edenlere karşı bireysel veya grupsal olarak
fiziksel ve psikolojik olarak eziyet çektirmesi şeklinde de tanımlanabilir. Kişilerin aynı fikirde
olmamaları normal bir durumdur. Aynı şeyleri düşünerek birlikte hareket etmek sonuca kolay
ulaşmayı sağlar. Ancak bazen farklı düşünceler doğru sonuca ulaşmaya katkı sağlar.
Farklılıklardan dolayı işkence ve eziyet düşüncesi amaç dışı hegemonyacı grupları oluşturur.

11.1.17.Yaranma ve Yakınlığı Kullanma (Dalkavukluk)
Rahatsız edici ve sahtekârlık olması ve toplum tarafından hoş görülmemesine rağmen,
yöneticiye yaranma veya dalkavukluk yapma davranışı, çoğu insanlar tarafından başarıya giden
yolda bir bedel olarak görülmektedir. Çoğunlukla ast-üst ilişkilerinde ortaya çıkan dalkavukluk
davranışı bir iyi niyet içeriyormuş gibi görünse de olayın bir ileri ki aşamasında aynı statüdeki
şahısların birbirinden tedirgin olması ve huzurun bozulması mümkün olabilmektedir.
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11.1.18.Hakaret, Küfür, Engelleyici Olma ve Yanlış Yönlendirme
Sözlü taciz olarak da bilinen hakaret ve küfür davranışı, bir şiddet gösterisi olup,
saldırganlık içerir.: Engelleyici olma da; hedef, yapılacak doğru eylemleri durdurma iken,
yanlış yönlendirme; bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış aktarılması ile ilgilidir. Bu tür
davranışlar genelde gücü elinde bulundurma arzusundan ve “her şeyi en iyi ben yaparım”
duygusundan kaynaklanır. .

11.1.19.Dedikodu (Söylenti)
Genel olarak, gerçeklik payı bilinmeden başkalarını karalamak, kötülemek, kınamak ya
da suçlamak amacıyla yapılan söylentilere dedikodu denir. Özellikle iş yerlerinde büyük ölçüde
zaman ve enerji kayıplarına neden olan söylentiler, insan ilişkilerinde gerginliğe, güven ve
saygı duygularının yok olmasına yol açmaktadır.

11.1.20.Dogmatik Davranma
Dogmatiklik, daha önce doğruluğu kesin olan bir kavrama veya bir inanca, zamanla
doğruluğu ortadan kalkmasına rağmen bağlı kalma durumudur. Dogmatik davranış gelişme ve
yenilenmenin karşısında bir engel olarak durmakta ve örgütsel atılımlara darbe vurmaktadır.
Aynı zamanda dogmatik davranışlar örgütsel değişimlere yönelik direnişin beslenmesine de
zemin hazırlamaktadır.

11.1.21.Yobazlık - Bağnazlık
Yobazlık ve bağnazlık, inanç ve düşünceleri konusunda tartışmalara yer vermeyen, tek
doğru şeyin kendi doğrusu olduğuna inanan, kendisi gibi düşünmeyenlere en ağır bir şekilde
saldıran, hoşgörüsüz ve sevgisiz insanları niteler.

11.1.22.Zimmet
Bir kamu görevlisinin para ya da mal özelliğinde kamusal bir kaynağı, kişisel olarak
kullanması ya da harcamasıdır. Zimmetin rüşvetten farkı, bir takas süreci olmaması, yani alıcı
ve vericinin olmamasıdır. Çalışanın kamu kaynaklarını tek taraflı olarak kişisel kullanımına
geçirmesidir.

11.2. Turizmde Global Kapsamda Gerçekleşen Etik Dışı Davranışlar
Turizm, bir çok bölge için kurtarıcı olarak gözükse de BM uzmanları dahil bir çok
uzmana göre, yerli halkın yer değiştirmek zorunda kalması, adil olmayan çalışma koşulları,
kültürün yozlaşması ve kültüre yönelik saygının azalması, insan hakları ihlalleri ve çevre
kirliliği gibi konular yönünden başarısız olmuştur. Artan uluslararası turizm ile birlikte,
küreselleşmenin bir sonucu olarak, toplulukların kültürel bütünlüklerini kaybetmelerine sebep
olması da gerçekleşen hak ihlalleri kapsamda değerlendirilebilir. Turizmde uluslararası alanda
bazı etik dışı davranış örnekleri aşağıda verilmektedir;


Hindistan, Oteller yeraltındaki suyu çektiği için Hindistan’da kadınların suya ulaşmak
için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalması,
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Burma’da, insanların turizm yatırımları yüzünden yaşadıkları yerlerden çıkartılması,
insan hakları ihlalleri.
Kanada’da, çekçek kullanımı için yabancı turistlerden fahiş fiyatlar istenirken
çekçeklerin regülâsyonun zorluğu, tamamen yasaklanmasının ise yasal veya etik dışı
olması, gelişmiş bir ülkenin merkezinde yaşanan etik bir çelişkiye örnektir.
İzlanda, Nisan 2010’da İzlanda’da faal duruma geçen volkanın havayolu ulaşımını felç
etmesi sonucu yolda kalan insanlara sunulan araba kiralama ve konaklama
fiyatlarındaki astronomik artıştır. Bloomberg Businessweek’in haberine göre, otel
fiyatlarının bir gün içinde üç katından fazlasına çıktığı örnekler olmuştur. Volkanın
beklenmedik patlaması, önceki yıllarda düşen doluluk oranları ve fiyatlar yüzünden
finansal zorluk yaşayan oteller için beklenmedik bir finansal can simidi olurken, birçok
turistin düştükleri zor durum suistimal edilmiştir.
Türkiye’de etik çelişki doğuran bir başka örnek ise hanutçuluk adı altında bazı
rehberlerin belirli işletmelerle önceden anlaşıp, gruplarını çoğu zaman normalden daha
fazla fiyatla satış yapan bu işletmelere yönlendirmeleridir.
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Uygulamalar
Turizmde etik dışı davranışı çalışanlar, turizm işletmeleri, turistler ve yerel halk
açısından inceleyiniz
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Uygulama Soruları

1-Turizm işletmelerinde etik dışı davranışa sebep olan faktörleri tartışınız
2- Turizmde etik dışı davranışların yerel halk üzerine etkilerini tartışınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik dışı davranışlar işletmeler acısından hızla çözüm gerektiren bir durumdur. Etik dışı
davranışların kaynağı bireysel algılama farklılıkları, yanlış anlaşılmalar ve toplumsal yapının
bozulması, örgüt içi adaletsizlikler, yaşanılan hayal kırıklıkları, ekonomik yaşamdaki
değişimler, işlerin çeşitlenmesi ve işle ilgili normların iyi düzenlenmemiş olmasından
kaynaklanmaktadır. Etik-dışı davranışı diğerlerine zarar veren davranış olarak nitelerler ve
bunun genellikle kanunların, politikaların, düzenlemelerin, organizasyon normlarının;
toplumun sürdürülebilmesi için geniş yasal parametrelerinin, diğer insanlarda nefret uyandıran
etik-dışı davranışlarla ilgili olduğunu, bir diğer anlamda, diğerleri üzerinde zararlı bir etkiye
sahip olan ve toplum tarafından yasa dışı sayılan ya da ahlaki olarak kabul edilmeyen
davranışları ifade eden bir kavram olduğunu belirtirler. Turizmde etik dışı davranış konuları
arasında; cinsel taciz, bencillik, şiddet ve saldırganlık (bullying), duygusal zorbalık (mobbing),
kişisel gücün kötüye kullanılması, sapkın işyeri davranışı, grup seviyesi standart dışı davranış,
örgütsel kötü davranış, etik dışı örgüt yanlısı davranış, çalışanın kusurlu davranışı, yıldırma,
ayrımcılık, kayırma, sömürü (istismar), yaranma ve yakınlığı kullanma (dalkavukluk), hakaret
ve küfür, dedikodu (söylenti), dogmatik davranma, ve yobazlık – bağnazlık, zimmet
bulunmaktadır. Turizm, bir çok bölge için kurtarıcı olarak gözükse de BM uzmanları dahil bir
çok uzmana göre, yerli halkın yer değiştirmek zorunda kalması, adil olmayan çalışma koşulları,
kültürün yozlaşması ve kültüre yönelik saygının azalması, insan hakları ihlalleri ve çevre
kirliliği gibi konular yönünden başarısız olmuştur. Artan uluslar arası turizm ile birlikte,
küreselleşmenin bir sonucu olarak, toplulukların kültürel bütünlüklerini kaybetmelerine sebep
olması da gerçekleşen hak ihlalleri kapsamda değerlendirilebilir.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi Ulusal İş Etiği Araştırmalarınca (NBES) ortaya konan en çok karşılaşılan 5 etikdışı
davranıştan biri değildir?:
a) işgören, müşteri, tedarikçi veya kamuya yalan söyleme
b) kişisel çıkarın örgütsel çıkardan üstün tutulmaması
c)işgörene karşı kötü yada korkutucu davranış
d)çalışılan gerçek zaman hakkında yanlış bildirimde bulunma
2)………………örgüt normları dışında olan gönüllü bir davranıştır ve örgüt ve işgörenin
varlığını tehdit eder
a) saldırgan işyeri davranışı
b) duygusal zorlama, (mobbing)
c) ayrımcılık
d)Sömürü (İstismar)çalışılan gerçek zaman hakkında yanlış bildirimde bulunma
3)………………Bir grup insanın haklarını koruyarak, onlara daha fazla imkân sağlarken, diğer
bir grup insana ise zarar verecek şekilde davranmak
a) saldırgan işyeri davranışı
b) duygusal zorlama, (mobbing)
c) Ayrımcılık
d)Sömürü (İstismar)
4)………………para ya da mal gibi ekonomik güçler yerine akrabalık bağları gibi maddi
olmayan etki araçları kullanmak suretiyle, resmi yükümlülüklerin göz ardı edilerek duygusal
ve geleneksel bağlılıkların ön plana çıkarılmasıyla ortaya çıkan davranıştır
a) kayırma
b) ayrımcılık
c)Yıldırma
d)zimmet
5)………………insan ya da nesnelerin adaletsiz kullanımı olup, çıkar sağlama amacına
yöneliktir. ……….., insan veya insanların başka insan veya insanları kendi amaçları için bir
araç olarak kullanması ve kaynakların adaletsiz olarak kullanımını niteler
a) ayrımcılık
b) duygusal zorlama, (mobbing)
c)Yıldırma
d) Sömürü (İstismar)
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6)………………örgütün ve üyelerinin etkin olarak iş görmesine yol açan ve temel toplumsal
değerleri, töreleri, kuralları veya uygun davranış standartlarını ihlal eden eylemler
a) etik dışı örgüt yanlısı davranış
b) etik dışı davranış
c)etik dışı örgüte karşı davranış
d)istismarda bulunma
7)………………yöneticilerin bütçe süreçlerindeki kullanışsızlık ya da yetersizlik algılarından
dolayı üstlerine karşı olumsuz duygular beslemesine yol açan davranışlardır.
a) saldırgan işyeri davranışı
b) Örgütsel Kötü Davranış
c)Zimmet
d) Çalışanın Kusurlu Davranışı
8)………………işyerlerinde çalışan bir kişi ya da gruba bir ya da birkaç kişi tarafından
yöneltilen sistemli, planlı, sürekli tekrarlanan, etik dışı ve düşmanca tavırlar ya da baskılar
olarak tanımlanmaktadır
a) saldırgan işyeri davranışı
b) duygusal zorlama, (mobbing)
c) Yıldırma
d)Sömürü (İstismar)
9)………………ima, dedikodu ve toplumsal dışlama, bireyi düşmanca tavırların sergilendiği
bir ortamda bırakmak, isteyerek ya da istemeyerek bireyin sürekli kötü niyetli tavırlara maruz
kalmasına neden olmak ve hatta bu davranışlar sonucunda bireyin yılarak örgütten ayrılmasını
amaçlayan davranışların tümüne denir
a) saldırgan işyeri davranışı
b) duygusal zorlama, (mobbing)
c)Sapkın İşyeri Davranışı
d)Sömürü (İstismar)
10)………………performans değerleme ya da personel seçme süreçlerinde yöneticiler belirli
bir çıkar karşılığında ya da özdeşlik gücünün etkisi ile güçlerini etik dışı olarak
nitelendirilebilecek biçimde kullanmaktır
a) Yaranma ve Yakınlığı Kullanma (Dalkavukluk)
b) Dogmatik Davranma
c) Kişisel Gücün Kötüye Kullanılması
d)Örgütsel Kötü Davranış
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Cevaplar
1)B, 2)A, 3)C, 4)A, 5)D, 6)A, 7)D, 8)C, 9)B, 10)C
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12.ETİK DIŞI DAVRANIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.Etik Dışı Davranışları Etkileyen Faktörler
12.1.1. Kişiye İlişkin Etmenler
12.1.1.1. Kişinin Değerleri, Öncelikleri, Tecrübeleri
12.1.1.2. Kişinin Risk Değerlendirişi
12.1.1.3. Kişinin Demografik Özellikleri
12.1.1.4. Kişinin Pozisyonu ve Kıdemi
12.1.2. Eyleme İlişkin Etmenler
12.1.2.1. Açık Etik İhlali - Gri Alanlar
12.1.2.2. Etkilenen Kişiler/Paydaşlar ve Durumsal Faktörler
12.1.3. Kuruma İlişkin Etmenler
12.1.3.1. Kurumun Yönetim Geçmişi, Değerleri ve Kültürü
12.1.3.2. Etik Kodların ve Etik Eğitimin Varlığı
12.1.3.3. İşletmenin Bulunduğu Sektörün Etik İklimi ve Sektörün Rekabet Tanımı
12.1.4. Çevreye İlişkin Etmenler
12.1.4.1 Ekonomik Çevre (Belirginlik Düzeyi)
12.1.4.2. Siyasal Çevre (Devlet ve Özel Sektörün Karşılıklı Konumları)
12.1.4.3. Sosyal - Kültürel Çevre
12.1.4.4. Diğer Çevre Etmenleri: Yargı Süreci, Medya, STK ve Uluslararası
Kuruluşlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Kişiye ve kuruma ilişkin etik dışı davranışı etkileyen faktörleri açıklayınız
2- Çevreye ve eyleme ilişkin etik dışı davranışı etkileyen faktörleri açıklayınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kişiye İlişkin Etmenler

Etik dışı davranışı etkileyen kişiye
ilişkin etmenlerin kavranılması

Etik dışı davranışı etkileyen
kişiye
ilişkin
etmenlerin
örneklerle açıklanması

Eyleme İlişkin Etmenler

Etik dışı davranışı etkileyen
eyleme
ilişkin
etmenlerin
kavranılması

Etik dışı davranışı etkileyen
eyleme
ilişkin
etmenlerin
örneklerle açıklanması

Kuruma İlişkin Etmenler

Etik dışı davranışı etkileyen
kuruma
ilişkin
etmenlerin
kavranılması

Etik dışı davranışı etkileyen
kuruma
ilişkin
etmenlerin
örneklerle açıklanması

Çevreye İlişkin Etmenler

Etik dışı davranışı etkileyen
çevreye
ilişkin
etmenlerin
kavranılması

Etik dışı davranışı etkileyen
çevreye
ilişkin
etmenlerin
örneklerle açıklanması
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Anahtar Kavramlar

a)

Kişisel faktörler

b)

Eylemsel faktörler

c)

Kurumsal faktörler

d)

Çevresel faktörler

254

Giriş
Örgütlerde birçok etik dışı davranışın gözlenmesi mümkündür. Ancak örgütlere büyük
zararlar verebilecek etik dışı davranışların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi
için, nedenlerinin bilinmesi gerekmektedir. Etik dışı davranışlara yol açan faktörlerin bireysel,
eyleme ilişkin, kurumsal ve çevresel olmak üzere dört ana başlık altında incelenmesi
mümkündür. Ancak her bir faktörün; diğer faktörlerle etkileşim içinde, çok farklı ve çeşitli etik
dışı davranışlara neden olabileceği de unutulmamalıdır. Her bir kümede alt faktörler
bulunmaktadır. Bu faktörler etik dışı davranış olasılığını etkilemektedir. Bu bölümde etikle
ilişkili davranışları, yani etiğe uygun ya da etik dışı eylemleri, etkileyen faktörler belirlenmeye
ve incelenmeye çalışılacaktır.

12.1.Etik Dışı Davranışları Etkileyen Faktörler
Etik dışı eylem özünde kişisel çıkar ya da örgütün çıkarı adına etik ilke ve kuralların
ihlalidir. Yani, mutlak “çıkar gözetme” esastır. Bireyin kişisel çıkarlarına mutlak öncelik
vermesi, firmanın satış için çalışanların ya da müşterilerin haklarını göz ardı etmesi ya da
yöneticinin kendi çıkarlarını işletmenin çıkarlarından üstün tutması buna örnektir. Etik dışı
eylemin bağlı olduğu bu faktörler basitleştirmek amacıyla tek tek ele alınmakla birlikte,
bunların birbirleri ile etkileşim halinde oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin,
kişiye ilişkin faktörlerin olası etkileri, kuruma ve çevreye ilişkin faktörlere de bağlıdır. Diğer
bir deyişle, etik dışı davranışlara yatkın niteliklere sahip bir kişinin başkasına oranla bu tür bir
davranışta bulunma olasılığının daha yüksek olduğu söylenebilir; ancak örgütsel ve/veya
çevresel faktörler de göz önüne alındığında, örneğin etik dışı davranışların tolere edilmediği bir
ortamda, kişinin böyle bir davranışta bulunma olasılığının azalacağı ileri sürülebilir. Etiğe
uygun ya da etik dışı eylemler kişilerce yapılmakta ya da kararlar kişilerce verilmektedir. Bu
ise bir örgüt içerisinde gerçekleştirilmektedir. Örgüt ya da kurum da bir çevre içinde
etkinliklerini sürdürmektedir. Bu modelin ana hatları Berkman’dan (1983, 53) alınmıştır. Etik
dışı Eylemlere İlişkin Etmenler Bu dört ana katmanlı modelde, her bir katmanı oluşturan alt
faktörler bulunmaktadır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:
(1) Kişiye ilişkin etmenler
• Kişinin;
• Değerleri
• Öncelikleri
• Tecrübeleri
• Pozisyon ve Kıdemi
• Demografik Özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim)
• Etik dışı eylemin olası getiri ve götürüleri hakkında risk değerlendirişi
(2) Eyleme ilişkin etmenler
• Açık Etik İhlali
• Gri Alanlar
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• Etkilenen Kişiler - Gruplar
• Durumsal Faktörler

12.1.1. Kişiye İlişkin Etmenler
Örgütlerde bireylerden kaynaklanan etik dışı davranışları temelde; demografik, kişisel,
kültürel ve toplumsal faktörler olarak ele almak mümkündür. Bireylerden kaynaklanan etik dışı
davranışlar, örgütsel uygulamalardaki etik dışı davranışların da kaynağı olabilmektedir.
Örgütlerdeki çeşitli süreçlerin yerine getirilmesi için belirli düzenlemelerin yapılmış olmasına
karşın, uygulamalar bireylerin etik anlayışları ile şekillenmektedir. Bu nedenle bireysel
kaynaklı faktörler, örgütsel uygulamaların etik boyutunun belirlenmesinde oldukça önemlidir.
Demografik Faktörler: Etik dışı davranışın demografik faktörleri temelde cinsiyet, yaş,
eğitim durumu, sosyo-ekonomik durum ve tecrübedir. Cinsiyet farklılığının etik dışı davranışa
olan etkisini belirlemeye yönelik çalışmaların sonuçları geniş tartışmalara neden olmaktadır.
Bu konuda araştırmaları olan Gilligan, Langdale ve Lyons, kişilik özelliklerinin etkisine karşın,
tüm dünyada kadınların erkeklere oranla daha sorumluluk sahibi olduklarını ve koruyucu
vasıflar üstlendiklerini savunmaktadır. Karşıt bulgular ve hiçbir farklılık olmadığına dair
görüşler olmasına karşın, yapılan birçok araştırmada kadınların erkeklere oranla etik davranışa
daha duyarlı oldukları gözlenmektedir. Yaş, örgütsel etik davranış üzerindeki etkisi araştırılan
bir diğer demografik özelliktir. Yapılan birçok araştırmada, yaşlıların gençlere oranla etik
davranışa daha duyarlı oldukları tespit edilmektedir. Bir diğer faktör olan eğitimin örgütlerde
etik dışı davranışların ortaya çıkışında iki yönlü etkisi vardır. Biri ahlâki kişilik gelişimiyle,
diğeri ise bilgi ve beceri ile ilgilidir. Eğitim ile bireyin hem toplumun ve/veya örgütün sahip
olduğu değerler doğrultusundaki ahlâki gelişimi hem de bilgi ve beceri edinmesi
hedeflenmektedir. Eğitimin etkileri düşünüldüğünde ve diğer değişkenler göz ardı edildiğinde;
eğitim düzeyi yükseldikçe, etik davranışa olan duyarlılığın arttığı söylenebilir. Bireyin etik
davranışa duyarlılığında, eğitim olanağının sağlanabilmesi açısından, ailenin içinde bulunduğu
sosyo-ekonomik durum da etkili olmaktadır. Sosyo ekonomik düzeyi yüksek olan ailelerin
çocuklarına verilen eğitim kaynaklarının daha fazla olması, bireylerin kişisel ahlâk gelişimlerini
olumlu yönde etkileyebilmektedir. Öte yandan çeşitli yollarla ortaya çıkan ekonomik
zorlukların, etik dışı davranışların artmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak
yoksulluğun genel olarak, etik dışı davranışın belirleyicisi olarak nitelendirilmesi de doğru
değildir. Yaşantılar sonucu edinilen tecrübeler de bireylerin etik davranış standartlarının
oluşumunda birer girdi niteliğindedir. Kendisinin ya da çevresindeki bireylerin yaşantıları,
bireyin doğru ya da yanlış değerlerinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Birey ödüllendirilen
davranışları doğru, cezalandırılan davranışları ise yanlış olarak kabul etmektedir. Etik dışı
olmasına karşın ödüllendirilen bir davranış, aynı koşullar altında tekrarlanma eğilimi
göstermektedir.
Kişilik, güç temelleri ve model alma örgütlerde etik dışı davranışların oluşmasında etkili
olan bireysel nedenlerdir. İçsel ve dışsal faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkan kişilik,
her birey için farklıdır. Kişilik yapılarından doğrudan etkilenen davranışların etiksel boyutu da
birbirinden farklı olmaktadır. Kişisel etik davranış üzerinde etkili kişilik özelliklerinden biri,
kendilik kontrolü (Locus of Control) dür. İçsel kendilik kontrollü bireyler, herhangi bir
davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belli bir katkısının olduğuna
inanırken, dışsal kendilik kontrollü bireyler, kendisi dışındaki faktörlere bağlamaktadır. Bu
bağlamda dışsal kendilik kontrollü bireylerin etik dışı davranışa daha eğilimli olduğu
söylenebilir. Örneğin işle ilişkili hatalarını, çalışma arkadaşlarını suçlayarak ya da yalan
söyleyerek gidermeye çalışabileceklerdir. Kişisel etik davranış üzerinde etkili kişilik
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özelliklerinden bir diğeri de makyavelizmdir. İnsanlığın doğası gereği iyi olmadığına inanan
yüksek seviyeli makyavelistler, geleneksel doğru ve yanlış anlayışlarını fazlaca
benimsememektedir. Makyavelist özelliği yüksek olan bireylerin aksine, düşük seviyeli
makyavelistler ise, ilişkilerde değerlere bağlı hareket etmektedir. Bu nedenle yüksek seviyede
makyavelist kişiliğe sahip olan bireylerin etik dışı davranışlar sergileme olasılığı, düşük
seviyede makyavelistlere oranla çok daha fazladır. Bireyler toplumda ya da örgütlerde çeşitli
güçlere sahip olabilmektedir. Örgütlerde bireylerin sahip olduğu güçlerden biri yasal güçtür.
Yönetici olmadıkları ya da yasal güçleri olmamasına karşın, bazı durumlarda bireylerin kişisel
güçlere sahip oldukları da görülmektedir. Bunlar uzmanlık gücü ya da bireylerin özdeşleşmesi
durumunda ortaya çıkan özdeşlik gücüdür. Gerek örgütteki konumdan, gerekse bireylerin sahip
olduğu karakteristiklerden kaynaklanan güçler, kişilik özelliklerine de bağlı olarak örgütsel
uygulamalarda etik dışı davranışların gözlenmesine neden olabilmektedir. Model alma, bireyin
etik davranış standartlarının gelişiminde rol oynayan bir öğrenme tekniğidir. Birey arzuladığı
ancak yoksun olduğu, elde edemediği şeyleri yapabilmesini ya da elde edebilmesini
sağlayabilecek kişileri model almaktadır. Örgütlerde ise çalışanlar, özellikle amir ya da
liderlerini model almaktadır. Bu nedenle liderlerin etik dışı davranışları, çalışanlar üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir.
Kültürel ve Toplumsal Faktörler: Kültürel faktörlerin belirleyicileri, norm ve
değerlerdir. Toplumsal faktörleri ise; aile, arkadaş grupları, kitle iletişim araçları ve eğitim
kurumları şeklinde ele almak mümkündür. Bireylerin etik ilkelerinin oluşumunda, norm ve
değerlerden oluşan kültürel yapının rolü yadsınamaz. Kültür; bireylerin çevrelerine uyumunu
kolaylaştıran unsurlar topluluğu olarak ele alındığında, davranışların etik boyutunun algılanışı
da kolaylaşacaktır. Etik davranışın kültür ile ilişkisinin kurulabilmesi, küreselleşen ekonomik
yapıda, turizm işletmeleri gibi farklı toplumlarda faaliyetlerini sürdüren örgütler için,
farklılıkların yönetimi açısından oldukça önemlidir. Norm ve değerlerin örgütsel ortamdaki
rolü, toplumsal yaşamdaki rolünden farksızdır. Örgütler etik davranış normlarını, etik kodlar
ile belirlemektedir. Neyin doğru ya da yanlış olduğu konusundaki özel yasalar olarak
tanımlanan etik kodların oluşturulmasında toplumun yapısı ve örgütün faaliyet alanı göz önü
ne alınmalıdır. Bireyin davranışı üzerinde etkili olan toplumsal faktörlerin başında ise aile
gelmektedir. Etik davranışın belirleyicileri olan değerlerin, normların, inançların ve kültürün
kazanılmasında ailenin önemli bir payı vardır. Ancak endüstrileşme ile birlikte, toplumsal
yapıdaki değişimler ve kadının iş yaşamının önemli bir parçası haline gelmesi, ailenin bireylerin
etik gelişimlerindeki etkinliğini azaltmıştır. Arkadaş grupları ve kitle iletişim araçları davranış
kalıplarının edinilmesinde aileden çok daha fazla etkili olmaya başlamıştır.
Kitle iletişim araçları; aile içinde, komşuluk ilişkilerinde, okulda çocuğun üstlenmesi
gereken bir dizi rol örnekleri sunmaktadır. Medyada yer alan kahramanlar, özellikle çocuk ve
gençler için model oluşturmaktadır. Bu noktada toplumun kültürel değerlerinin genç kuşaklara
aktarılmasını amaçlayan eğitim sürecinin önemli bir parçasını oluşturan öğretmenler, tutum ve
davranışları ile öğrencilerine örnek oluşturmalıdır.

12.1.1.1. Kişinin Değerleri, Öncelikleri, Tecrübeleri
Kişinin değerleri, öncelikleri ve tecrübeleri kişinin ahlaki gelişim düzeyini ve etik ilke
ve standartlara bakışını biçimlendirmektedir. Kişinin etik duyarlılığa sahip olup olmaması ve
bunun yoğunluğu; kendi değerleri, öncelikleri ve tecrübeleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Örneğin, kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde gören ya da başkasının hakkını çiğneyerek maddi
veya manevi kazanımlar elde etme güdüsü ile hareket eden kişiler, olayları çarpıtma, yalan
söyleme, insanları kullanma, haksız rekabet koşulları yaratma gibi etik dışı yol ve yöntemler
kullanmaktan daha az çekineceklerdir. Türk yöneticilerini kapsayan birçok araştırmada etik dışı
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davranış nedenleri arasında ”kişinin ahlak anlayışı ve değerleri” başta gelmektedir. “Aç gözlü
olma”, “bencillik”, ve “aşırı kazanma isteği” çalışanları etik dışı davranmaya yönelten başlıca
nedenler olarak görülmüştür. Bu kişiler eylemlerini “zaten herkes yapıyor”, “ben yapmasam,
onlar yapacaktı”, “bunu birimim/kurumum için yaptım” diyerek savunmaya ve
meşrulaştırmaya çalışacaklardır. Etik dışı davranışlara daha yatkın niteliklere sahip çalışanların
eylemlerini gerçekleştirebilmeleri ise önemli ölçüde kurumun bu konulardaki duyarlılığı,
müeyyideleri, geçmişteki uygulamaları ile yakından ilintilidir. Yani, olasılığın ya da
potansiyelin gerçekleşmemesine kurum ilintili faktörler etkide bulunur.

12.1.1.2. Kişinin Risk Değerlendirişi
Maddi ve manevi getiriler elde etmek amacıyla etik dışı eylemlere yönelebilecek kişinin
olası götürüleri de hesaba katabilecektir. Yani, kişi bir bakıma maliyet-yarar değerlendirmesi
yapacaktır. Ancak, aynı durum için kişilerin farklı değerlendirmeler ve çıkarımlar yapmaları
olasıdır. Örneğin, mali sıkıntı içinde bulunan ya da böyle hisseden biri, etik dışı eylemin
sağlayacağı yararı başka birine göre daha çok görebilir, işinden memnun olan biri başka birine
göre eylemin maliyetini daha yüksek sayabilir. Bu değerlendirmeler kişinin biraz önce
değindiğimiz değerleri, öncelikleri ve tecrübeleri çerçevesinde gerçekleşir. Örneğin, risk
almaya daha yatkın bir yönetici, ürünün kimi eksiklerini geçiştirebilir ya da çalışanlarını
eksiklerin üstünü örtmeye zorlayabilir. Bir ihalenin kazanılmasını yaşamsal sayan bir üst düzey
yönetici ise etik dışı yollara başvurmayı göze alabilir. Bu değerlendirmeler, biraz sonra
değinilecek durumsal faktörlerden de etkilenecektir.

12.1.1.3. Kişinin Demografik Özellikleri
Kişinin eğitim düzeyi yükseldikçe ya da yaşı ilerledikçe etik bilincinin artacağı ve
böylece etik dışı eylemlere yönelme olasılığının azalacağı ileri sürülebilir. Ancak araştırmalar
birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin, bazı araştırmalar, ileri yaştaki yöneticilerin
genç yöneticilere kıyasla iş etiğine aykırı davranışlara daha az toleranslı davrandıkları
belirlenmiştir. Buna karşılık bazı araştırmalar da ise genç ve yaşlı yöneticilerin iş etiğine ilişkin
görüşlerinde önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir. Kişinin eğitim seviyesi ve iş etiğine ilişkin
tutumlarını araştıran çalışmalarda da çelişkili sonuçlar çıkmıştır. Benzer karşıtlıklar kişinin
cinsiyeti için de söz konusu olmuştur bazı yazarlar kadın yöneticilerin etik kurallara daha uygun
davrandıklarını savunurken, bazıları ise cinsiyetin düşünce ve tutumları etkilemediğini
belirlemiştir. Türkiye’de yapılan bazı araştırmalarda ise cinsiyetin etik yaklaşımda farklılık
gösterdiği belirlenmiş, kadınların erkeklere oranla, daha etik olduğu sonucuna varılmıştır.
“Daha duygusal ve kurallara uyan bir karakteri temsil eden kadınlar, daha başına buyruk ve
sonuca yönelik olarak davranan erkeklerden” farklı olmaktadır.

12.1.1.4. Kişinin Pozisyonu ve Kıdemi
Yönetici pozisyonunda bulunanların yönetici olmayan çalışanlara oranla etik sorunlar
ile daha sık karşılaşabilecekleri ileri sürülebilir. Zira, yöneticinin tasarrufunda bazı ödüller cezalar vardır ve kararları da çalışanları yakından etkilemektedir. Ancak bu konuda da araştırma
sonuçlarında farklılıklar görülmektedir. Bazı araştırmalarda daha düşük kademeli yöneticilerin
daha yüksek kademedeki yöneticilere kıyasla iş etiğine uygun olmayan davranışları daha çok
sergiledikleri belirtilirken, bazı araştırmalar da bu yönde bir ilişki saptayamamışlardır. Kişinin
kurumda çalıştığı süre yani kıdemi ile iş etiğine ilişkin duyarlılığı arasında olumlu bir ilişki
olduğu ileri sürülebilir. Nitekim, daha kıdemli yöneticilerin işe yeni girmiş ve kariyerinin
başında olanlara kıyasla iş etiğine daha fazla önem verdikleri desteklenmiştir. Türkiye’de
faaliyet gösteren uluslararası ilaç firmalarında çalışanları kapsayan benzer bir araştırmanın
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sonuçlarına göre iki yıldan az süreyle çalışanlar etik yaklaşımlar konusunda daha kıdemlilere
göre “pasif” kalmaktadır.

12.1.2. Eyleme İlişkin Etmenler
12.1.2.1. Açık Etik İhlali - Gri Alanlar
Bazı davranışlar açık bir etik ihlali niteliğinde iken, bazı davranışlar “gri alanda”
kalmakta, yani etiğe aykırılığı çok da açık olmamaktadır. Birincisine örnek, yöneticinin
kurumunun gizli bilgisini satması; ikincisine örnek de, aynı sektörde bulunan bir firmaya geçen
yöneticinin önceki işinin kapsamında sahip olduğu bilgileri yeni işinde kullanmasıdır. Genelde,
gri alan nitelikli ihlallerin açık etik ihlallerine oranla gerçekleşme olasılığı daha çok olduğu ileri
sürülebilir. Ancak bir kez daha belirtmek gerekir ki, kurumun kültürü ve etik kodlarının varlığı
gibi kuruma ilişkin etmenler, gri alanların gerçekleşme olasılığını etkileyecektir. Örneğin, daha
çok gri alanda görülen hediye kabulü, bu konuda çok duyarlı olan ve bunu etik kodlarına koyan
bir işletmede daha az görülebilir.
a. Firma İlintili: Açık Etik İhlali
• Finansal raporlarda tahrifat yapmak
• Sigortasız eleman çalıştırmak
• Haksız rekabet
• Fikri mülkiyeti ihlal etmek, rakip firmaların ürünlerini taklit etmek
• Aynı ürünü farklı isimler altında pazarlamak
• Aldatıcı reklam yapmak
• Tehlikeli, hatalı, ayıplı ürünü piyasaya sürmek
• Ürün sorumluluğundan her şartta kaçınmak
• Garanti şartlarına uymamak
• Gevreye zarar vermek Sayılan eylemlerin bazıları zaten yasalara da aykırıdır.
Gri Alan
• Finansal raporlarda tam bilgi vermemek
• Fazla mesai için zorlama
• Ücretlerin birkaç gün gecikmeli ödenmesi
• Reklamda tam bilgi vermemek
• Düşük kalitede ürünü piyasaya sürmek ve ürün sorumluluğu konusunda politika
oluşturmamak
• Garanti şartlarını zorlaştırmak
• Çevreye ilişkin asgari tedbirlerle yetinmek
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b. Yönetici İlintili ve Çalışan İlintili: Açık Etik İhlali Örnekleri
• Yazılı kuralları ihlal etmek
• Rüşvet vermek/almak
• Yönetim kuruluna doğru bilgi vermemek
• Raporlarda/belgelerde tahrifat yapmak
• İşe almada, performans değerlendirmelerinde liyakat ilkelerine uymamak (ayrımcılık
yapmak)
• Çalışanlara yönelik taciz ve yıldırmada bulunmak
• Cinsel taciz
• Gideri fazla göstermek
• Çalışanları sürekli olarak özel işlerinde kullanmak
• Dolandırıcılığa göz yummak
• Kurumun gizli ya da özel bilgilerini ve ticaret sırlarını kişisel menfaat için kullanmak
Gri Alan
• Gereken sorumluluğu göstermemek, verimsiz çalışmak
• Hediye vermek/almak
• Kendisi için “altın paraşüt” düzenlemesi yapmak
• Raporlarda/belgelerde tam bilgi vermemek
• Performans değerlendirmelerinde kendine sadakate öncelik vermek
• Çalışanlara değer vermemek / Adil davranmamak
• Gereksiz harcama yapmak
• Çalışanları aşırı iş yoğunluğu durumunda bazen özel işlerinde kullanmak
• İşgörenin kusurunu görmezden gelmek
• Özel yaşamında etik dışı davranmak
• Kurumun gizli ya da özel bilgilerini ve ticaret sırlarını kişisel menfaat için kullanmak
Açık Etik İhlali
• İşe geç gelmek - erken ayrılmak
• Görevi ihmal etmek ve kaynakları israf etmek
• Kurum kaynaklarını kişisel iş için kullanmak
• Müşteriye kötü davranmak, müşteriye yanlış bilgi vermek
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• Güvenlik önlemlerine uymamak
• Hatayı gizlemek, başkasına yüklemek
• Diğer çalışanlara fiziki saldırganlık, fiili tacizde bulunmak, kavga çıkarmak
• Hırsızlık yapmak, mala zarar vermek, sabote etmek Gri Alan
• İşini baştan savma yapmak, umursamazlık • İş saatlerinde özel telefon görüşmeleri
yapmak
• Müşteriye gereken ilgiyi göstermemek
• Amire tam ve zamanında bilgi vermemek
• Dedikodu yapmak, geçimsiz olmak, sözlü tacizde bulunmak
• İşletmenin zamanından çalmak.
Yukarıdaki örnekler olası tüm etik dışı davranışları kapsamamaktadır, başka örnekler
de listeye eklenebilir. Firma, yönetici ve çalışan ilintili ya da kaynaklı bu davranışlar, paydaşlar
olarak çalışana, müşteriye, çevreye, işletmeye yönelik olmaktadır. Ancak bir husus
tartışılmalıdır: Esasında “firma” kararları yöneticilerce alınmakta ve uygulanmaktadır. Bu
bakımdan da bu süreçte esas aktörlerin yöneticiler olduğu ileri sürülmektedir.

12.1.2.2. Etkilenen Kişiler/Paydaşlar ve Durumsal Faktörler
Etik dışı kararlardan etkilenecek kişilerin ya da paydaşların karar verici tarafından
algılanan gücü ve karşılık verme olasılığı etik dışı eyleme yönelme ihtimalini etkileyecektir.
Örneğin, müşterilerin tüketici bilinçlerinin ve tepkilerinin kuvvetli olmadığı ya da çevre
sorunlarına ilişkin devletin fazla takipçi olmadığı durumlarda, etik dışılığın caydırıcı bir
maliyeti de olmadığı için firmalar bu yönde davranmaktan çekinmeyebilecektir. İşletmenin
daha özeline dair bir örnek için alkol problemi olan bir çalışana ilişkin yöneticinin alacağı
kararlar ele alınabilir. Yönetici alkol problemi olan bir çalışanını bir kez uyarmasına rağmen
sonuç alamayınca işten çıkarma noktasına gelebilir. Ancak, personelin bekar olması ya da evli
ve çocuklu olması yöneticinin alacağı kararda etkili olabilir. Bazı yöneticiler ikinci durumda
olan çalışanı işten çıkarmadan önce başka bir birime nakletmek, ya da tedavi programına
göndermek gibi yolları deneyebilir. Yukarıdaki tüm örneklerdeki “durumsal faktörler” karar
vermeyi ve eylemi belli ölçüde etkilemektedir. Bu etki, daha önce değinilen kişiye ilişkin
etmenler ile şimdi değinilecek işletmeye ya da kuruma ilişkin etmenlerin oluşturduğu
parametreler içinde gerçekleşecektir.

12.1.3. Kuruma İlişkin Etmenler
Örgütlerde etik dışı davranışın örgütsel nedenlerini çeşitli şekillerde sınıflandırmak
mümkündür. Çünkü etik dışı davranışın oluşumunda birçok faktör karşılıklı etkileşim içindedir.
Dolayısıyla neden sonuç ilişkisinin farklı boyutlarda oluşturulması ile farklı bir sınıflandırmaya
gidilmesi mümkündür. Ancak bu çalışmada etik dışı davranışların örgütsel nedenleri olarak
aşağıdaki faktörler ele alınacaktır
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12.1.3.1. Kurumun Yönetim Geçmişi, Değerleri ve Kültürü
Kurumun kurucusu ve üst düzey yöneticilerinin davranışları özellikle diğer yöneticiler
ve çalışanlar için mesaj işlevi görür. Etik davranma konusunda hassas ve örnek davranmış bir
üst yönetim, etik bir örgüt kültürü oluşturma yolunda en kritik adımı atmış demektir. Bir başka
deyişle, rol modeli olabilmiş bir üst yönetim, etik değerlerin ve ilkelerin yaşatılacağı mesajını
vermektedir. Bu süreçte işletme içindeki iletişimde söylemler, ritüeller, hikayeler ve semboller
de etik değerleri ve ilkeleri pekiştirecektir. Örneğin, yardımseverliğe ve dürüstlüğe yönelik
“jargonlar” ve vurgular, etik davranışa ödüller ya da kimi fedakarlık motifleri içeren duygusal
hikayeler etkili olabilir. Etik dışı davranışları tolere etmemiş ve etik davranışları kurumsal ve
sistemli olarak yüceltmiş bir yönetim, işletmenin etik ortamını ve kültürünü oluşturmuş
olacaktır. Bu durumda etik dışı eylemlerin gerçekleşmesi olasılığı azalacaktır. Adil
addedilmeyen uygulamaların varlığı ya da sıklığı çalışanın kuruluşa olan “güvenini” zedelediği
gibi, çalışanın etik dışı davranışlarını haklı ya da meşru kılma mazeretlerini de oluşturabilir.
Eşitsizlik algısı halinde çalışan ister çalışan ister yönetici olsun örgütü kendince
“cezalandırmaya” yönelebilmekte, durumu kendince “telafi” etmektedir. Bu bakımdan,
yöneticinin ve çalışanın kuruluşuna ve diğer yöneticilere “güven” derecesi etik kodlardan bile
etkili olabilir, zira işletmede adaletin geçerli olduğu, eşitsizliğin olmadığı kanısı kişinin
işletmeye olan güvenini pekiştirmektedir.

12.1.3.2. Etik Kodların ve Etik Eğitimin Varlığı
İşletmede etik kodların ve etik eğitimin varlığı, gerek yöneticilere gerekse de
çalışanlara önemli bir mesaj anlamındadır. İşletmenin etik davranışları teşvik ettiği, etik dışı
davranışları da müeyyideye tabi tutacağının ifadesidir. Bir bakıma etik kodların ve etik
eğitiminin varlığı temel ve esas adımdır. Nitekim çeşitli araştırmalarda yazılı iş etik kurallarının
varlığının çalışanların görüş ve davranışlarını etkilediği ve daha fazla iş etiğine uygun
davranışlarda bulundukları belirtilmiştir. Ancak, ikinci temel adım da yönetimin ihlal
durumunda etik müeyyideleri hayata geçirmesi, etik eğitimini ciddiyetle yürütmesi ve
performans değerlendirme ve terfilerde etik faktörleri göz önüne almasıdır. Aksi takdirde, etik
kodlar ve eğitim göstermelik olarak kalacak, çalışanlar bu durumu çok kısa sürede
farkedecektir.

12.1.3.3. İşletmenin Bulunduğu Sektörün Etik İklimi ve Sektörün
Rekabet Tanımı
İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör açısından araştırmacılar farklı savlar ileri
sürmüşlerdir. Bir araştırmada sektörler bakımından yöneticilerin farklı iş etiği bakışı olmadığını
belirlenmiştir. Oysaki ileri teknoloji kullanan işletmeler üzerine yapılan diğer bir araştırmada,
rekabet ve baskı nedeniyle bu işletmelerde etik dışı davranışların daha sık görülebileceği ortaya
çıkmıştır. Ancak, sektördeki genel etik iklimi ve rekabetin keskinliği potansiyel etmenlerdir.
Bu konuda bilimsel verilere sahip olmamakla birlikte bazı çıkarsamalar yapılabilir. Örneğin,
profesyonellerin görev yaptığı ve meslek etiğinin kuvvetli olduğu bir sektörde etik dışılık daha
nadir görülebilir, çünkü profesyonel kişi mesleğin kurallarına uymayı normları arasına almış ve
benimsemiştir. Öte yandan, çok yüksek düzeyde uzmanlık gerektiren bazı mesleklerde (bazı tıp
ve mühendislik dalları), kişinin ya da kişilerden oluşan grubun kararlarının (örneğin, savaş
uçağı alımı ya da uzay teknolojisi ilintili alımlar) denetlenmesi ve değerlendirilmesi
zorlaşmaktadır. Yani, uzmanlık ile birlikte takdir alanı genişlemekte, bürokratik kontrol
zayıflamaktadır. Ancak, profesyonellik normları da bir oto-kontrol işlevi görmektedir. Bu
süreçte, ilgili meslek kuruluşunun etik dışı eylemler karşısında duyarlılığı, tepkisi ve tutarlılığı
önem kazanmakta ve sektördeki etik iklimi etkilemektedir. Ayrıca gerek örgütler arası, gerekse
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de örgüt içi rekabetin keskinleştiği durumlarda etik dışı eylem potansiyelinin artacağı ileri
sürülebilir. SPK’nın 12.06.2006 tarihli “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları
Hakkında Tebliği”nin 3 No.lu ekinde hileli ve usulsüz finansal raporlamada “yüksek derecede
rekabet” risk faktörleri arasında sayılmıştır. Yani, keskin rekabet bir yandan işletmenin verimli
ve etkin olması için, diğer yandan da yöneticilerini bazı durumlarda etik dışı eyleme yönelmesi
için baskı unsuru olabilmektedir. Bu bağlamda da örgüt içi etmenler kadar, belki de daha da
etkili olmak üzere, çevreye ilişkin etmenler etik dışı eylem olasılığını belirlemektedir.

12.1.4. Çevreye İlişkin Etmenler
Kişiler ve kurumlar bir çevrede faaliyet göstermekte ve eylemlerini bu çevrede
gerçekleştirmektedirler. Kişiye, eyleme ve kuruma ilişkin etmenler, çevredeki etmenlerden
etkilenmektedir. Çevreye ilişkin etmenler “ekonomik”, “siyasal” ve “sosyal” çevre başlıkları
altında incelenecektir.

12.1.4.1 Ekonomik Çevre (Belirginlik Düzeyi)
Burada ön plandaki alt etmenler rekabetin düzenlenmesi, belirsizlik derecesi ve değişim
hızıdır. Rekabetin düzenlenmesi demek oyunun kurallarının belirlenmesi ve oyuncuların bu
kurallar çerçevesinde hareket etmesinin sağlanmasıdır. Kuralların varlığı, katılımcıların
davranış türlerini sınırlar ve belirsizliği azaltır. Belirsizliğin yüksek olduğu ortamlarda, kısa
dönemli çıkarlara öncelik verilir ve etik dışı eylem olasılığı artar. Buna karşılık, “istikrarın”
belli bir düzeyde olduğu ortamda ise kısa dönemli çıkarlardan çok orta ve uzun dönemli
çıkarlara yönelmek ağırlık kazanmaktadır. Diğer bir faktör de, ekonomik sistemdeki değişim
hızıdır. Değişimin belli bir hızın üzerinde gerçekleştiği durumlarda, normlar sarsıntıya uğrar,
belirsizleşir, kuraldışı davranışlar için göreli olarak daha uygun ve serbest bir ortam oluşur.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasını ardından ortaya çıkan ülkelerin ekonomik sistemlerindeki
sorunlar (yolsuzluk ve rüşvet gibi) ve yine ülkemizde liberal iktisadi politikaların ilk uygulanma
yıllarındaki sorunlar (hayali ihracat gibi) bir bakıma yeni ekonomik sistemin normlarının henüz
yerleşiklik kazanmamasından kaynaklanmıştır. Yeni normlar yerleştikçe, kural dışı eylemlerin
azalması beklenir. Nitekim, günümüzün gelişmekte olan ülkeleri gibi bugünün gelişmiş
ülkeleri, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında büyük ve hızlı bir değişim sürecinden
geçmişler, bu süreç içinde devlet, özel sektör, bürokrat, iş adamı, vatandaş gibi olguları yeniden
tanımlamışlardır. Bu yeni tanımlamalar yerleşiklik kazanana kadar haksız rekabet, yolsuzluk
ve rüşvet gibi etik dışı eylemler tırmanmış, ancak yeni normların zamanla yerleşmesi sonucu
bu tür eylemler azalmıştır.

12.1.4.2. Siyasal Çevre (Devlet ve Özel Sektörün Karşılıklı Konumları)
Güçlü bir özel sektörün ve örgütlü çıkar gruplarının bulunduğu gelişmiş ülkelerde, gerek
siyasetçiler gerekse ilgili bürokratlar ile özel sektör ve çıkar grupları temsilcileri belirli bir
etkileşim halindedirler. Örneğin, devlet ekonomik nitelikli bir karar aşamasında bu
temsilcilerden görüş alır, temsilciler istemlerini ve çıkarlarını siyasi karar vericilere iletir. Bir
başka deyişle, iletişim kanalları açıktır ve taraflar birbirine konumları itibariyle “eşit”tir. Bu tür
bir ortamda devlette saydamlık, özel sektörde ise yasalara ve normlara uyma yaygınlaşmakta,
her iki kesimde de etik dışı davranış olasılığı azalmaktadır. Devletin işletmecilik ve ekonomik
işlevlerden uzaklaşarak asli görevlerine odaklanması ve rekabeti düzenleme ve denetlemeye
yönelerek serbest piyasanın pürüzsüz işlemesini sağlaması durumunda firma düzeyinde etik
dışı davranış olasılığı azalacaktır. Bu tür bir ortamda, ekonomik kararlar ekonomik faktörlere
göre alınacak, siyaset ekonomiye egemen olamayacak, kamu ve sivil ilişkileri dengelenmiş
olacaktır.
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12.1.4.3. Sosyal - Kültürel Çevre
Türk yönetim kültürü, toplumun gelenekleri ve kültüründen kaynaklanan toplumsal etik,
bireylerin oluşturduğu örgütün etiğini etkilemektedir. Birey, örgüt ve toplumsal etik arasındaki
“etik uyum”un sağlanması halinde, birbirlerini destekleyen bir yapı oluşur, etik davranışlar
pekişir ve etik dışı eylemlere karşı yaptırımlar güçlenir. Normların uyumsuz ve çelişkili olması
halinde, etik dışı eylemler için uygun bir zemin ortaya çıkar. Özellikle kültürel düzgülerin etik
dışı davranışlara karşıtlığı ve sosyal yaptırım etkisi, etik dışı eylemleri azaltır. Diğer bir deyişle,
toplumun etik kültürü, hem kişinin hem de işletmenin etik davranmasında çok önemli bir
etkendir.

12.1.4.4. Diğer Çevre Etmenleri: Yargı Süreci, Medya, STK ve
Uluslararası Kuruluşlar
Yasa dışı eylemlerin yargıda gecikmeden ve süratli bir biçimde sonuçlandırılması en
önemli caydırıcı etmenlerden birisidir. Ayrıca medyanın, STK’ların ve ilgili uluslararası
kuruluşların etik konularında duyarlı, güçlü ve etkili olduğu durumlarda, özellikle kuruluşların
ve üst düzey yöneticilerin etik dışı eylemleri yüksek riskler taşımakta, bu nedenle bu tür
eylemlere yönelme olasılığı azalmaktadır. Greenpeace’in çevre konularındaki aktivist nitelikli
protesto hareketleri ya da medyanın ve bazı STK’ların Nike’ın bazı azgelişmiş ülkelerde
anlaşma yaptığı firmaların üretim atölyelerindeki olumsuz çalışma koşullarını (sweat-shop)
gündeme getirmesi gibi örnekler özellikle firmaların imajı ve itibarını zedelemesi bakımından
büyük riskler içermekte olup, firma bazında etik dışı uygulamaların ihtimalini azaltmaktadır.
Ancak belirtmek gerekir ki, medya, STK ve uluslararası kuruluşların ilgisini daha çok global
ölçekli dev firmalar çekmekte ve zaman zaman olayın “sansasyon” yaratma yönü öne
çıkabilmektedir. Bu firmalar da, bu nedenle proaktif davranmaya yönelip, özellikle STK’lar ile
işbirliğine giderek ortak projeler oluşturmaktadırlar. Örneğin, Coca-Cola, Greenpeace ile
yaptığı işbirliği çerçevesinde tüm dünyadaki soğutucularında çevreye zararlı gaz kullanmamak
üzere gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmiştir. IBM, Nokia ve Sony gibi kuruluşlar da
sürdürülebilir gelişme anlayışı çerçevesinde, atıkları azaltmak ve enerji tüketimlerini düşürmek
üzere üretim süreçlerinde yeniden düzenlemeler yapmışlar ve STK’ların projelerine de destek
vermişlerdir.
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Uygulamalar
Turizm işletmelerinde etik dışı davranışı etkileyen nedenleri araştırınız
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Uygulama Soruları

1-Bir turizm işletmesinde etik dışı davranışı etkileyen kurumsal nedenler nelerdir?
2-Turizm işletmelerinin faaliyet gösterdikleri çevre etmenleri etik dışı davranışı nasıl
etkiler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Örgütlere büyük zararlar verebilecek etik dışı davranışların tespit edilmesi ve gerekli
önlemlerin alınabilmesi için nedenlerinin bilinmesi gerekmektedir. Etik dışı davranışlara yol
açan faktörlerin bireysel ve örgütsel eyleme ilişkin ve çevresel olmak üzere dört ana başlık
altında incelenebilir. Örgütlerde bireylerden kaynaklanan etik dışı davranışları temelde;
demografik, kişisel, kültürel ve toplumsal faktörler olarak ele almak mümkündür. Bireylerden
kaynaklanan etik dışı davranışlar, örgütsel uygulamalardaki etik dışı davranışların da kaynağı
olabilmektedir. Etik dışı eylem özünde kişisel çıkar ya da örgütün çıkarı adına etik ilke ve
kuralların ihlalidir. Yani, mutlak “çıkar gözetme” esastır. Bireyin kişisel çıkarlarına mutlak
öncelik vermesi, firmanın satış için çalışanların ya da müşterilerin haklarını göz ardı etmesi ya
da yöneticinin kendi çıkarlarını işletmenin çıkarlarından üstün tutması buna örnektir. Etik dışı
eylemin bağlı olduğu bu faktörler basitleştirmek amacıyla tek tek ele alınmakla birlikte,
bunların birbirleri ile etkileşim halinde oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı
davranışlar açık bir etik ihlali niteliğinde iken, bazı davranışlar “gri alanda” kalmakta, yani etiğe
aykırılığı çok da açık olmamaktadır. Örgütlerde etik dışı davranışın örgütsel nedenlerini çeşitli
şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Çünkü etik dışı davranışın oluşumunda birçok faktör
karşılıklı etkileşim içindedir. Dolayısıyla neden sonuç ilişkisinin farklı boyutlarda
oluşturulması ile farklı bir sınıflandırmaya gidilmesi mümkündür. Etik dışı davranışların
kurumsal nedenleri kurumun yönetim geçmişi, değerleri ve kültürü, etik kodların ve etik
eğitimin varlığı ve işletmenin bulunduğu sektörün etik iklimi ve sektörün rekabet tanımı
şeklinde ele alınabilir. Etik dışı kararlardan etkilenecek kişilerin ya da paydaşların karar verici
tarafından algılanan gücü ve karşılık verme olasılığı etik dışı eyleme yönelme ihtimalini
etkileyecektir. Kişiler ve kurumlar bir çevrede faaliyet göstermekte ve eylemlerini bu çevrede
gerçekleştirmektedirler. Kişiye, eyleme ve kuruma ilişkin etmenler, çevredeki etmenlerden
etkilenmektedir.
.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi etik dışı davranışı etkileyen kişiye ilişkin etmenlerden biri değildir?
a) kişinin değerleri, öncelikleri, tecrübeler
b) kişinin risk değerlendirişi
c)kişinin ailevi özellikleri
d) kişinin pozisyonu ve kıdemi
2) Hangisi etik dışı davranışı etkileyen eyleme ilişkin etmenlerden biri değildir?
a) açık etik ihlali - gri alanlar
b) etkilenen kişiler/paydaşlar
c)durumsal faktörler
d) davranışsal faktörler
3) Hangisi etik dışı davranışı etkileyen kuruma ilişkin etmenlerden biri değildir?
a) kurumun yönetim geçmişi, değerleri ve kültürü
b) etik kodların ve etik eğitimin varlığı
c) kurumun faaliyet süresi
d) işletmenin bulunduğu sektörün etik iklimi ve sektörün rekabet tanımı
4) Hangisi etik dışı davranışı etkileyen çevreye ilişkin etmenlerden biri değildir?
a) sosyal - kültürel çevre
b) siyasal çevre (devlet ve özel sektörün karşılıklı konumları)
c) teknolojik çevre
d)ekonomik çevre (belirginlik düzeyi)
5) Toplumun etik kültürü, hem kişinin hem de işletmenin etik davranmasında çok önemli bir
etkendir.
a) Doğru

b)Yanlış

6)Vardi ve Weitz’in (2003) ileri teknoloji kullanan işletmeler üzerinde yaptıkları araştırmada,
rekabet ve baskı nedeniyle bu işletmelerde etik dışı davranışların daha az görülebileceği ortaya
çıkmıştır.
a) Doğru

b)Yanlış

7) Gerek örgütler arası, gerekse de örgüt içi rekabetin keskinleştiği durumlarda etik dışı eylem
potansiyelinin ……….ileri sürülebilir
a) azalacağı
b) artacağı
c) değişmeyeceği
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d) hep artıp hem de azalacağı
8) Eğitim düzeyi yükseldikçe, etik davranışa olan duyarlılığın ………söylenebilir
a) artacağı
b) azalacağı
c) değişmeyeceği
d) hep artıp hem de azalacağı
9)Hangisi yönetici ilintili ve çalışan ilintili: açık etik ihlali örneklerinden biri değildir?
a)Yazılı kuralları ihlal etmek
b) Rüşvet vermek/almak
c) Yönetim kuruluna doğru bilgi vermemek
d) Fikri mülkiyeti ihlal etmek, rakip firmaların ürünlerini taklit etmek
10)Hangisi firma ilintili: açık etik ihlali örneklerinden biri değildir?
a) Çalışanları sürekli olarak özel işlerinde kullanmak
b) Finansal raporlarda tahrifat yapmak
c) Sigortasız eleman çalıştırmak
d) Haksız rekabet
Cevaplar
1)C, 2)D, 3)C, 4)C, 5)A, 6)B, 7)B, 8)A, 9)D, 10)A
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13.TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK SORUNLAR VE SORUMLULUKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.Etik Sorunların Kaynakları
13.1.1. Kişisel-Örgütsel Düzeyde Yaşanan Çatışmalardan Kaynaklanan Etik Sorunlar
13.1.2. Kişisel-Toplumsal Düzeyde Yaşanan Çıkar Çatışmasından Kaynaklanan Etik
Sorunlar
13.1.3. Örgütsel-Toplumsal Düzeyde Yaşanan Çıkar Çatışmasından Kaynaklanan Etik
Sorunlar
13.2. Turizmde İşletmelerinde Hizmet Türlerine Göre Etik Sorunlar
13.2.1.Konaklama İşletmelerinde Etik Sorunlar
13.2.2.Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Etik Sorunlar
13.2.3.Seyahat Acentelerindeki Etik Sorunlar
13.3.Turizm İşletmelerinde Yönetici ve İşgörenlerin Etik Sorumlulukları
13.3.1.Turizm İşletmelerinde Yöneticilerin Etik Sorumlulukları
13.3.1.1.Yöneticilerin Çevresel Faktörlere Karşı Etik Sorumlulukları
13.3.1.2.Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları
13.3.1.3.Yöneticilerin Müşterilere Karşı Etik Sorumlulukları
13.3.1.4.Yöneticilerin Ekolojik Dengeye Karşı Etik Sorumlulukları
13.3.1.5.Yöneticilerin Hissedarlara Karşı Etik Sorumlulukları
13.3.1.6.Yöneticilerin Tedarikçilere Karşı Sorumlulukları
13.3.1.7.Yöneticilerin Finansörlere Karşı Etik Sorumlulukları
13.3.2.Turizm İşletmelerinde İşgörenlerin Etik Sorumlulukları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Turizm işletmelerinde etik sorunların kaynakları nelerdir?
2- Turizm işletmelerinde yönetici ve işgörenlerin etik sorumlulukları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

.Etik
Kaynakları

Kazanım

Sorunların Kişisel-örgütsel
ve
toplumsal düzeyde yaşanan
çatışmalardan kaynaklanan
etik sorunların öğrenilmesi

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Kişisel-örgütsel
ve
toplumsal düzeyde yaşanan
çatışmalardan kaynaklanan
etik sorunların tartışılarak
örnekler
üzerinden
açıklanması

Turizmde İşletmelerinde Konaklama, yeme-içme ve Konaklama, yeme-içme ve
Hizmet Türlerine Göre seyahat işletmelerinde etik seyahat işletmelerinde etik
Etik Sorunlar
sorunların öğrenilmesi
sorunların
tartışılarak
örnekler
üzerinden
açıklanması
Turizm
İşletmelerinde Turizm
işletmelerinde
Yönetici ve İşgörenlerin yöneticilerin finansörlere,
Etik Sorumlulukları
tedarikçilere işgörenlere vb
karşı etik sorumluluklarının
ve
işgörenlerin
etik
sorumluluklarının
kavranması

Turizm
işletmelerinde
yöneticilerin finansörlere,
tedarikçilere işgörenlere vb
karşı
etik
sorumluluklarının
ve
işgörenlerin
etik
sorumluluklarının
tartışılarak
örnekler
üzerinden açıklanması
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Anahtar Kavramlar

1- Etik sorunlar
2- Etik sorumluluklar
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Giriş
Etik konuların iş hayatında artan önemini ve toplumların firmaların saygınlığı ile ilgili
hassasiyeti etik denetimlerin gerekliliğini ortaya koymuştur. Özellikle küresel düzeyde ticaret
yapan firmalar, iş yapacakları işletmelerden etik konusunda güvence isteme ihtiyacı duymaya
başlamıştır. Bu talebi karşılamak için ISO (International Standards Organization) serisinin
devamı olarak Social Accountability 8000 (SA 8000) standartları geliştirilmiştir. Bu standartlar
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komisyonu ve İnsan
Hakları Bildirgesi çerçevesinde hazırlanmıştır. SA Standartları; çocuk işçi, zorla çalıştırma,
işyerinde sağlık ve güvenlik, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı, ayırımcılık,
disiplin uygulamaları, çalışma saatleri ve ücretlendirme konularındaki sorunlara düzenlemeler
getirmektedir.

13.1.Etik Sorunların Kaynakları
İşletmelerde yaşanan etik sorunlar temelde çıkar çatışmalarından kaynaklanmaktadır.
Yaşanan çıkar çatışmaları sonucu ortaya çıkan etik sorunlar ise o işletmenin imajını
zedelemekte ve piyasadaki konumunu olumsuz etkilemektedir. İşletmelerdeki etik sorunları en
aza indirmek için öncelikle bu çıkar çatışmaların iyi kavranması gerekmektedir. Yani kişilerin
bireysel etik değerleri ile örgütlerin ve toplumun etik değerleri arasındaki çatışmaları sonucu
etik sorunlar çıkabilmektedir.

13.1.1.
Kişisel-Örgütsel
Kaynaklanan Etik Sorunlar

Düzeyde

Yaşanan

Çatışmalardan

Etik çatışmanın birinci boyutu, kişisel-örgütsel düzeyde yaşanan çatışmadır. Bu çatışma
şekli, bir kişinin bireysel etik değerleri ile örgüt ve örgüt içindeki diğer kişilerin etik değerleri
arasında bir farklılık olduğunda görülmektedir. Örneğin, bir kişi firmasının ürettiği bir ürünün
reklamının Playboy ve Penthouse dergilerinde yayınlanmasına kendi etik değerleri açısından
karşı çıkabilir. Fakat işletme politikası bunu gerektirebilir. Bu örnekte, örgütsel değerler
doğrudan, bireyin kişisel değerleriyle çatışmaktadır. Bu durumdaki bir birey bireysel etik
değerleriyle, örgütsel etik değerler arasında bir ikilem yaşamaktadır. Kişiler genellikle, örgüt
içerisinde tamamen bir sosyalleşme sürecinden geçmeden önce böyle sorunlarla daha sık karşı
karşıya kalabilmektedirler. Çatışmanın genellikle işletme ilişkileri ve uygulamalarından ortaya
çıktığı görülmektedir. Çıkar çatışmasının ortaya çıkmaması için, kişilerin bireysel özel çıkarları
ile işletme çıkarlarının birbirinden ayrılması gerekmektedir. Genel olarak bu nedenle,
yöneticiler ve çalışanların rüşvet alıp vermesi, kişisel ödemeleri kabul etmesi, hediye alması
etik dışı birer davranış olarak kabul edilmektedir. Nitekim yapılan çalışmalardan anlaşıldığına
göre, en çok çatışma da bu alanda yaşanmaktadır. Böylece, işletmelerde gerginliklere tanık
olunmaktadır. Yapılan bir araştırmada yöneticiler, çatışmanın kökenleri açısından
incelenmiştir. İşletmelerde bireysel- örgütsel düzeyde yaşanan çatışma sonucu ortaya çıkan etik
sorunlara, rüşvet, adam kayırma, işletme fonlarını zimmetine geçirme gibi davranışlar örnek
olarak verilebilir.
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13.1.2. Kişisel-Toplumsal Düzeyde Yaşanan Çıkar Çatışmasından
Kaynaklanan Etik Sorunlar
Bu çatışma şeklinde, kişisel değerlerle toplumsal değerler arasında bir farklılık
bulunmaktadır. Toplumsal değerlerden farklı değerlere sahip kişiler, bazen sapkın olarak da
nitelendirilmektedir. Eğer bu kişiler, toplumun değerler sistemine karsı gelecek olursa, toplum
dışına itilebilir. Çünkü toplumsal değerler genellikle yasalar ve düzenlemelerde de yer alırlar.
Eğer toplum yasal olmasına karşın, bir eylemin etik-dışı olduğuna inanıyorsa, bu davranışın
yasadışı olarak tanımlanmasını da isteyebilmektedir. Kişisel–toplumsal düzeyde yaşanan etik
çatışma, her iki grup arasında var olan değer, anlayış farklılığından kaynaklanmaktadır. Her
ikisinin uyumlaştırılması sonucu bu çatışmanın ortadan kalkacağı düşünülebilir. Fakat her
zaman değer farklılıkları olacağı için, bu çatışma da var olmak durumundadır.

13.1.3. Örgütsel-Toplumsal Düzeyde Yaşanan Çıkar Çatışmasından
Kaynaklanan Etik Sorunlar
Bir örgütte var olan normlar ve değerler, eğer genel olarak toplumda kabul görmüş
değerlerle uyuşmuyorsa, yine bir çatışma meydana gelmektedir. Özellikle, bir işletme, piyasaya
yeni bir ürünü sürerken toplumla karşı karşıya gelebilir. Toplumda bu ürüne yönelik olumsuz
tepkiler oluşabilir. Örneğin bir otomobil üretimine karşı çıkabilir. Çünkü otomobil öncesi
geleneksel ulaşım araçlarını benimsemiş olan kişiler, bu üretimi istemeyebilirler. Çatışma
temelde, örgüt ve toplum arasında yaşanan bir etik çatışmadır. Böyle bir durumla karşı karşıya
kalan bir işletmenin önünde ise üç seçenek bulunmaktadır. İşletme ya toplumla mücadele içine
girecek, ya bu malı satmaktan vazgeçecek, ya da bu gruplarla uzlaşacaktır.

13.2. Turizm Sektörü İşletmelerinde Hizmet Türlerine Göre Etik
Sorunlar
13.2.1.Konaklama İşletmelerinde Etik Sorunlar
Konaklama işletmelerine özgü olan müşteri-işletme ilişkisi ve müşteri hakları açısından
etik bir sorun olarak nitelendirilebilecek konuların başında overbooking bulunmaktadır.
Kapasite üstü rezervasyon ya da fazla rezervasyon olarak tercüme edilen overbooking; en geniş
ifade ile otelin kapasitesinin üzerinde rezervasyon alması ve aldığı tüm bu rezervasyonların
gerçekleşerek misafirlerin otele varışlarının söz konusu olması halidir. Oteller tam doluluğu
sağlamak için overbooking politikası uygulamaktadır. Bu politikanın uygulanma sebebi ise
işletmenin ekonomik çıkarlarını yerine getirmek ve mali problemlerle karşılaşmamak, olası
rezervasyon iptallerine karşı boş odanın kalmaması için oda ve yatak sayısının üzerinde
rezervasyon yapması, ticari bir kurum olan otel işletmesi açısından riskli durumlar için alınan
bir önlem niteliği taşımasına rağmen; iş etiğine uygun olmayan bir durum olarak ele alınabilir.
Fazladan yapılan rezervasyonlar nedeniyle işletme, açıkta kalan müşterilerine kendi
işletmesinden başka işletmelerde yer bulmak ve onları transfer etmek durumunda kalabilir. Bu
durum işletmenin müşteriyle olan ilişkilerde dürüstlük, güven ve saygı ilkelerini ihlal etmesi
anlamına gelir

13.2.2.Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Etik Sorunlar
Yiyecek-İçecek hizmetleri otel bünyesinde ya da bağımsız işletmeler olarak hizmet
vermektedirler. Burada herhangi bir ayrıma gidilmeden ortak sorunlar ele alınmıştır. Örneğin;
Hijyen koşullarına dikkat edilmemesi, hazırlanan yiyecek-içeceklerde standart ölçülere
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uyulmaması, malzeme çalma gibi etik ihlallerine verilen önem işletmenin bağımsız ya da
işletme bünyesinde ki bir restoranda ortaya çıkmış olması durumuna göre değişmeyecektir.
Bugün yiyecek-içecek hizmetleri ile ilgili etik standartlar oluşturulması çalışmalarında bir hayli
yol alınmış olması bu alandaki sorunların kontrolü ve önlenmesine yardımcı olmaktadır. Gıda
Tüzüğü, HACCP, ISO Standartları yanında ABD ‘de geçerliliği olan menüde dürüstlük (truth
in Menu) ilkeleri ile yiyecek ve içeceklerin satın alınması, hazırlanması, üretilmesi, müşteriye
sunulmasındaki standartlara yer verilmektedir. Bu standartlara uymamak ise mesleki etik
açısından etik dışı bir davranış olarak kabul edilmektedir.
Yiyecek-içecek endüstrisi büyüdükçe bu alan ile ilgili etik tartışmalarda artmaktadır.
Yiyecek-içecek işletmelerinde yaşanan etik sorunların önemli bir kısmı bu alanda yaşanan
yanlış uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Yiyecek-içecek işletmelerinde verilen hizmetlerin
menülerde ilan edilen cins, isim, miktar ve fiyata uygun olarak yerine getirilmesi müşteri
tarafından üzerinde en fazla durulan etik konuların başında gelmektedir. Yiyecek-içecek
işletmelerinde yaşanan diğer etik sorunlar özetle şu alanlarda yaşanmaktadır:
porsiyon büyüklüğü,
yöresel damak tadı,
doğru malzeme kullanımı,
hijyen koşullarına uygunluk,
 doğru ekipman kullanımı,
personel yeterliliği,
kalite standartlarına uyumluluk (HACCP, ISO vb.),
zamanında servis,
boşların toplanması,
doğru pişirme yöntemi,
lezzet,
doğru sunum,
personel davranışı,
müşterilerin karşılanması ve uğurlanması,
masa düzeni,
fiyat, yüzde ve bahşişler,
ekipmanların bakımı ve korunması
menü planlaması.
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Öte yandan, müşterilerin memnuniyet düzeylerinde yemeğin özellikleri, personelin
müşteriye karşı tutumu, hizmetin zamanında sunulması, yemek ve hizmet standardının
korunması, restoranın fiziki özellikleri, restoranın sahip olduğu manzara, ulaşım kolaylığı ve
benzeri faktörler de önemli olmaktadır. Müşterilerin beklemiş olduğu bu türden hizmetlerin
işletmeler tarafından kaliteli ve uygun fiyatlarda verilmesi müşterilerin etik beklentilerinin
karşılanabilmesi bakımın-dan önemli olmaktadır. Bu türden beklentileri karşılayan yiyecekiçecek işletmeleri, devamlılıklarını sağlamada da önemli avantajlar kazanmış olacaktır. Benzer
durum otel işletmeleri bünyesinde faaliyet gösteren yiyecek-içecek bölümleri içinde geçerli
olmaktadır. Yiyecek-içecek işletmelerinde etik kapsamında yer alan bir başka önemli konu ise;
menüler hazırlanırken, yiyeceklerin besinsel olarak dengeli ve sağlıklı olmasının dikkate
alınması gerekliliğidir. Bu doğrultuda, yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerde, diyetisyenler
bulundurulmalı ve menüler diyetisyenlerin denetiminde hazırlanmalıdır. Ayrıca, hazırlanan
menülerin, sunulacak kitlenin dinsel inançları ve kültürel değerlerine uygun olacak şekilde
hazırlanması dikkat edilmesi gereken bir başka etik konu arasında yer almaktadır. Yiyecek–
içecek işletmelerinde yöneticilerin çalışanlara yönelik etik tutumları etik uygulamalar açısından
önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yöneticilerin sahip olması gereken etik tutumlar arasında
şunları sıralamak mümkündür;
iş güvenliği sağlamak,
iş ortamını sağlık koşullarına uygun olarak düzenlemek,
tatminkar bir ücret politikası izlemek,
sendikal faaliyetlere karşı hoşgörülü olmak,
gizli yöntemlerle gözetlememek,
seçiminde ve terfisinde liyakati esas almak,
mesleki yeterliliğine ve güvenilirliğine yönelik duygusal taciz ve onur kırıcı
davranmamak,
ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapmamak,
çocuk ve kadın emeğini sömürmemek,
iş yeri ortamında cinsel taciz olaylarını önlemek,
çeşitli sosyal hakları sağlamak,
Kısacası emeğin kalitesini yükseltici ahlaki ilkelere dayalı bütün uygulamaları
sıralamak mümkün olmaktadır. Bir başka konu ise; yöneticilerin, satın alma fonksiyonundan
başlayarak, pişirme aşamasına kadar tüm ürünlerin miktarı ve maliyetlerinin hesaplanmasında
da işletmeye karşı etik davranması gerekmektedir. Zira, kimi zaman yöneticiler tarafından, ürün
maliyetleri fazla tutularak, satın alınmamış bir ürün alınmış gibi gösterilmekte veya belgelerle
sağlam bir ürün depolama sırasında bozulmuş gibi gösterilerek zimmete para
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geçirilebilmektedir. Bu tür bir davranışlar da etik dışı olup, işletmenin geleceğini tehdit
etmektedir. Sonuç olarak tüm bunlar, işletme güvenilirliği sağlanması ve verimlilik artışının
elde edilmesinin ana koşulları arasında yer almaktadır. Yiyecek-içecek işletmelerinde yaşanan
etik dışı davranışları daha da çeşitlendirmek mümkündür. Reklam aşamasında da etik dışı
davranışlar görülmektedir. İşletme ve ürün için yapılan reklamın gerçeği yansıtmaması, sunulan
yiyeceklerin menü kartında olduğu gibi olmaması ve müşteriyi işletmeye çekmek için birkaç
yiyeceğin fiyatının düşük tutularak diğer yiyecek ve içeceklerin yüksek fiyatla satılması vb.
buna örnek olarak gösterilebilmektedir. Bu gibi durumlar etik dışı değerlendirilebileceği gibi
yasa dışı olarak da değerlendirilebilmektedir. Reklam yaptığı halde, reklamını yaptığı
malzemelerin yiyecek üretiminde kullanılmaması, tüketiciyi yanlış bilgilendiren reklamlar
çerçevesinde değerlendirilerek, işletmeye cezai müeyyide uygulanmasını gerektirebilmektedir.
Etik bir menü doğruluk ve gıda güvenliği ile ilgilidir. Müşterilerin yanıltılmaması ve
sahtekarlıkların önlenmesinde menü hazırlayıcılarına önemli görevler düşmektedir.
Yiyeceklerin üretim sürecinde yaşanan etik sorunlar şu şekilde özetlenmektedir:
menülerin sık sık değişmesi,
müşterilerin zevk ve tercihlerinin tam olarak bilinmemesi,
imalat fazlasının her zaman değerlendirilmemesi,
aşçıların standart reçeteleri kullanmaması,
teknolojiden yeterince yararlanılmaması,
porsiyon büyüklüklerinin standart olmaması vb.
Kozak ve Güçlü (2006)’e göre yiyeceklerin üretim sürecinde yaşanan etik sorunlar:
hijyen koşullarına dikkat edilmemesi,
hazırlanan yiyecek ve içeceklerde standart ölçülere uyulmaması,
malzemeden çalınması, kokteyl ve içecek hazırlığında, karışımın içerisine
karıştırılacak içeceklerin oranının az olması gibi konulardan oluşmaktadır. Ayrıca; yiyecekiçecek işletmelerinin satış geliştirme çabalarına bakıldığında özellikle uygulanan indirim
promosyonlarında, etik dışı davranışların sıkça görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Yiyeceklerde
indirim yapıldığı durumlarda işletmeler, indirimle birlikte kaybettiği karını; porsiyonları
küçültme, farklı kalitede ürün kullanma veya hizmet kalitesini düşürerek telafi etme yoluna
gitmektedir. Bu uygulamalarda etik dışı olarak değerlendirilebilmektedir. Yiyecek-içecek
işletmelerinde çalışan kaynaklı sorunların başında hırsızlık gelmektedir. Amerika’da 4 yıl süren
“Restaurant & FastFood” adlı araştırmada, restoranda çalışan her bir kişinin yaptığı yıllık
ortalama hırsızlık miktarı, 218 USD olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre,
restoran işletmelerinde çalışan kaynaklı ortaya çıkan etik sorunlar 11 başlık altında
toplanmaktadır :
 Müşteriden fazla hesap talep etme,
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 Müşteriye sunulan yemekleri sabote etme,
 Müşteri hesap fişini bilinçli olarak kaybetme,
 Çalışırken alkol kullanma,
 İş yerinde uyuşturucu bulundurma / satma,
 Bazı ürünleri müşteri hesabına işlememe,
 Restorandan yiyecek-içecek çalma,
 Diğer çalışanların bahşişlerini çalma,
 Tedarikçilerden rüşvet alma,
 Kredi kartlarından yasal olmayan işlem yapma,
 Restoran ekipmanlarına zarar verme.
Servis kalitesi de, işgören kaynaklı sorunlar arasında sayılabilmektedir. Müşterilerin
bahşiş bırakmayacağı düşüncesi ile servisin olması gerektiği gibi yapılmaması da etik bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletme içerisinde cezalandırılmamış herhangi bir etik dışı
davranış, işletme çalışanlarına bu davranışın kabul edilebilir olduğu mesajını yollamaktadır.
Tam tersi, eğer işletme çalışanları başarı için etik davranışın gerekli olduğunun farkına varırsa,
bu durum etik çalışmaları yönünde motive etmektedir. Dolayısıyla işletmelerde, etik açıdan
sorun yaratan çalışanların uyarılması ve davranışın tekrarında bazı cezai müeyyidelerin
uygulanması gerekli olmaktadır. Yiyecek-içecek üretimin yapıldığı yerler olan mutfaklar, etik
sorunların yaşanabildiği alanlardan biri olmaktadır. Bu nedenle, özellikle mutfak çalışanları ve
aşçıbaşının etik konusunda bilinçli olmaları oldukça önem arz etmektedir. Mutfak bölümünün
en yoğun ilişkide bulunduğu bölüm servis bölümüdür. Bu yoğun ilişki sırasında mutfaktaki
işlerin aksamaması için, yazılı prosedürler oluşturulmalıdır. Bu sayede, her iki bölüm
ilişkilerinde sorumluluklarına ve mesleki etik ilkelerine uygun davranmış olacaklardır. Etik dışı
durumların çözümüne yönelik, aşağıda belirlenen önlemler alınabilmektedir:
 Hizmet içi eğitimin düzenli aralıklarla verilmesi ve personelin çalışma motivasyonun
üst düzeyde tutulmaya çalışılması,
 İşletme ve ürün konusunda yapılan reklamların birebir gerçeği yansıtması,
olması,

 Sunulan yiyecek ve içeceklerin menü kartında açıklandığı ve gösterildiği biçimde
 Fiyat politikasının doğru ve dürüst bir biçimde belirlenmesi,

 İndirim yapıldığında veya maliyetler arttığında, ürünün; porsiyonunda, lezzetinde,
kalitesin-de, servisinde ve içeriğinde kullanılan malzeme çeşitlerinde, hiçbir farklılığa
gidilmemesi, ürünün aynı kalite ve standartta sunulmaya devam edilmesi,
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 Çalışanlar ve işyeri sahiplerinin; ürün, işletme ve çevre hakkında doğru bilgi sahibi
olması ve bu konuda eğitimler verilmesi. Yiyecek-içecek hizmetleri ile ilgili etik standartların
oluşturulmasında bir hayli yol alınmış olması, bu alandaki sorunların önlenmesi ve kontrolünün
sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Gıda Tüzüğü ve ISO standartları, etik standartların
sağlanmasına yardımcı olan etkenler arasında sayılabilmektedir.

13.2.3.Seyahat Acentelerindeki Etik Sorunlar
Tur operatörleriyle ilişkilerde yaşanan sorunlar dışında, acentenin düzenlemeyi taahhüt
ettiği turun iptal edilmesi ve buna bağlı ortaya çıkan sorunlar gelmektedir. Burada, vaat edilen
hizmetin üretilmemesi ile ilgili olarak etik bir sorun söz konusudur ve bu durum turizm gibi
kaygan bir zeminde üretim ve satış yapan seyahat acentelerinde sıklıkla yaşanmaktadır.
Bilindiği üzere bu turların planlaması ve rezervasyonların alınması sürecinde müşterilerden tura
katılım için ön ödeme ücreti alınmaktadır. Ancak, bazen turun iptalinde alınan bu ön ödeme
ücretlerinin iade edilmemesi durumuyla karşılaşılabilmektedir. Seyahat acenteleri kaynaklı
olarak yaşanan diğer sorunlar ise, taşıma ve transferlerde uygun taşıt kullanmamak( Ergonomik
olmayan koltuklar, Güvenlik şartlarını karşılamayan, klimasız ve ses düzeni kötü otobüs ve
minibüsler), yöreyi bilmeyen ve kokartsız rehberler görevlendirmek, yabancı dil bilmeyen ve
eksik personelle çalışmak, vaat edilen otel hizmetlerini karşılamamak, müşteri şikayetlerinde
muhatap olmamak ve sık sık işyeri kapatarak müşterileri zor durumda bırakmak olarak
sıralanabilir. Bu durumda acentenin sözünde durma temel etik ilkesini ve dürüstlük ilkesini
ihlal ettiği ifade edilebilir.
Seyahat Acenteleriyle ilintili Havayolu ve konaklama işletmelerinde yaşanan etik sorun
ise no- Show olayı olarak ortaya çıkmaktadır. Bir hava yolu şirketinde herhangi bir uçağa
rezervasyon yaptırıp da seyahatin iptal edilmesine rağmen, yaptırdığı rezervasyonu iptal
ettirmeyen yolcular no-show olarak tanımlanır. Yapılan rezervasyon uçuştan 24 saat önce iptal
ettirilmesi halinde müşteri verilen hizmetten faydalanamadığı halde, bilet ücretinin belli bir
oranı no-show ücreti olarak müşteriden tahsil edilir. Aynı durum konaklama işletmelerinde de
geçerlidir.

13.3.Turizm
Sorumlulukları

İşletmelerinde

Yönetici

ve

İşgörenlerin

Etik

Turizm sektöründe etik sorunlar farklı başlıklar halinde incelenebilir. Çünkü sorunların
kaynağı işletmeler, çalışanlar, yerel halk, toplumsal yapı, yasalar ve yönetimler gibi farklı
çevreler olabilmektedir. Ancak işletmelerde oluşturulacak etik değerler konusunda en önemli
görev yöneticilere ve işgörenlere düşmektedir. Bu balamda yönetici ve işgörenlerin etik
sorumlulukları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

13.3.1.Turizm İşletmelerinde Yöneticilerin Etik Sorumlulukları
Yönetsel etik, 1970’li yıllardan sonra önem kazanmıştır. İlgili yazınlar incelendiğinde,
özellikle 1990’lı yıllarda yapılan araştırmaların içerik olarak zenginleştiği görülmektedir.
Yönetsel etik, hem yöneticilerinin etik dışı davranışlarda bulunmamaları ile ilgilenmekte,
hemde yöneticilerin karşılaştıkları etik ikilemlerin çözümünde onlara yardımcı olmaktadır.
Başka bir ifadeyle yönetsel etik, yöneticinin davranışlarına rehberlik eden ilkeler ve kurallardır.
Özellikle bir hizmet endüstrisi olan turizm işletmelerinde, insan unsurunun yoğun olması
nedeniyle etik kuralların uygulanması sürecinde yöneticilerin önemli rolü vardır. Bu bağlamda,
işletmelerin en önemli kaynağı olarak görülen işgörenler ile ilişkilerin düzgün bir şekilde
yürütülmesi, yönetim kararlarının etik ilkelere uygun olup olmamasına bağlıdır. Yöneticilerin,
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etik dışı davranışlar sergilemeleri durumunda ise işletme imajı zarar görecek ve işletme
ekonomik kayıplara uğrayacaktır. Dolayısıyla yönetsel etik anlayışının tam olarak
uygulanmadığı yönetsel sistemlere karı iletmeye olan güven de azalacaktır. Bu nedenle etik
davranışların benimsenmesi üst düzey yönetimde başlamalı, buradan orta düzey yöneticilere,
oradan tüm örgüte yayılmalıdır. Otomasyonun az, denetimin ise zor olduğu turizm
iletmelerinde yöneticilerin bir takım ahlaki sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar
aşağıda gösterildiği gibi sıralanmaktadır:
• Çalışma hakkına saygı gösterme sorumluluğu
• Adil ücret ödeme sorumluluğu
• Çalışanların özgür konuma hakkını salama sorumluluğu
• İşçilerin dernek/sendika kurma ve grev yapma hakkına engel olmama sorumluluğu
• Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma sorumluluğu
• Güvenli ve sağlıklı koşullar oluşturma ve çalıma hayatının kalitesini yükseltme
sorumluluğu
• Çalışanlar arasında ayırımcılık yapmama ve cinsel tacizden sakınma sorumluluğu
• Çalışanların kararlara katılma hakkını salama sorumluluğu.

13.3.1.1.Yöneticilerin Çevresel Faktörlere Karşı Etik Sorumlulukları
Yöneticilerin etik sorumluluklarını işletmenin iç ve dış çevresel faktörleri olarak ele
alınmıştır. Kuşkusuz ki işletmenin ilişkili olduğu başka çevresel faktörler de bulunmaktadır.
Fakat konumuz itibarıyla yöneticilerin çalışanlara, müşterilere, ekolojik dengeye, hissedarlara,
tedarikçilere ve finansörlere karşı olan etik sorumluluklarına değinilecektir.

13.3.1.1.1.Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları
Yöneticilerin çalışanları din, dil, etnik köken ve cinsiyete dayalı olarak bir ayırıma tabi
tutmaması bir etik sorumluluktur. Kişilere bu kriterlere göre davranmak, ücret ve çalışma
koşullarında adaletsiz davranışlarda bulunmak etik değerlere aykırı davranış şekillerindendir.
İşyerinde cinsel taciz de bu ayırımcılıktan birisi olarak kabul edilmektedir. Cinsel taciz, yeni
olmayan bir sorun ve ortaya yeni atılan bir tanımlamadır. Kadın ya da erkek çalışanın onurunu
zedeleyecek biçimde, istenmeyen cinsel nitelikli davranışlar anlamına gelen cinsel taciz,
istenmeyen fiziki, sözlü veya sözlü olmayan davranış şekilleridir.

13.3.1.1.2.Yöneticilerin Müşterilere Karşı Etik Sorumlulukları
Günümüz koşullarında işletmeler, müşterisini tatmin edebilme becerisine sahip olduğu
düzeyde rekabet ortamında başarıya ulaşma şansını elde edebilecektir. İşletmenin, müşterilerin
istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanması, müşterinin ne istediğini ve isteklerinin nasıl
karşılanacağını bilmesi ve uygun fiyatla değer sunması sayesinde müşteri işletme ile ilişkili
tutulabilecektir. Sonuçta, müşteri odaklı işletme satışlarını ve dolayısı ile karlılığını da
artırabilecektir. Yöneticilerin tüketicilere karsı sorumluluklarından bir diğeri, ürün güvenliği ve
standardizasyonun sağlanmasıdır. Ürün güvenliği ve sağlığa uygunluğu ise; ürünü tanıtmak,
onun hakkında tüketiciyi bilgilendirmek, ürünlerin hangi hammaddelerden yapıldığı, herhangi
bir tehlike bir tehlike arz edip etmediği, nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermek, kullanma
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kılavuzları ve etiketler hazırlamak, ürünün üzerine tutturmak veya ambalajının içine
yerleştirmek gerekmektedir.

13.3.1.1.3.Yöneticilerin Ekolojik Dengeye Karşı Etik Sorumlulukları
Çevreye duyarlı yönetim, ekolojik çevreyi karar alma süreçlerinde önemli bir unsur
olarak dikkate alan, faaliyetlerinde çevreye verilen zararı minimuma indirmeyi veya tamamen
ortadan kaldırmayı amaç edinen, bu çerçevede, ürünlerinin tasarımını ve paketlemesini, üretim
süreçlerini değiştiren, ekolojik çevrenin korunması felsefesini işletme kültürüne yerleştirmek
için çabalayan, sosyal sorumluluk kapsamında topluma karsı görevlerini yerine getiren
işletmelerin benimsediği bir anlayıştır. Çevreye büyük zararlar veren pek çok kaza ve felaketin
nedenlerinin araştırılmasından elde edilen sonuç, eğer etkin çalışan bir yönetim sistemi mevcut
olsa idi veya var olan sistem düzgün isleseydi böyle bir olayın ortaya çıkmayacağı şeklindedir.
Dolayısıyla işletmelerde çevre yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkin işleyişinin
sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve işçi sağlığı ile güvenliğinin sağlanması çabalarında
çok önemli bir yer tutmaktadır. Yöneticiler çevre yönetim sistemlerini oluştururken,
 Kaynak kullanımının, çevreye yönelik risk ve zararların, çevre kirlenmesinin, hurda
oranlarının en aza indirilmesini,
 Rekabet gücünün ve verimliliğin artırılmasını ve
 Daha temiz çalışma ortamları, daha temiz ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulmasını
hedeflemektedirler.
ISO 14001 Standardından yararlanarak işletmenin çevre yönetim sisteminin
oluşturulması, işletme içinde fonksiyonlar arası işbirliğini geliştiren ve şirketin örgütsel
öğrenme konusundaki yeteneğini artıran önemli bir tecrübe olmaktadır. Çevre yönetim
sisteminin başarısı, çalışanların çevre koruma bilincine sahip olmalarına ve bu süreç içinde
kendi rol ve sorumluluklarını anlamalarını sağlayacak eğitimlerin verilmesine önemli ölçüde
bağlıdır. Başarılı bir çevre yönetim sistemi için işletme kültüründe gerekli değişimin
sağlanmasında eğitim önemli bir araçtır. Çevresel sorunlar, enerji, atık yönetimi vb. konularda
çalışanların bilgi düzeyinin artırılmasında eğitimden yararlanılmaktadır. Eğitimin işletmenin
bütün düzeylerinde verilmesi özellikle önemlidir. Çevre yönetimine kaynak ayırma konusunda
karar verme yetkisine sahip olan üst yönetimin, çevresel sorunlarla günlük olarak sık sık
karşılasan orta kademe yöneticilerin ve işletmenin çevreyi etkileyen süreç ve uygulamaları
üzerinde etki sahibi olan diğer personelin eğitim çalışmasına dahil edilmesi gerekir.

13.3.1.1.4.Yöneticilerin Hissedarlara Karşı Etik Sorumlulukları
İşletmenin en önemli kaynağı sermayesidir. Sermaye sağlayan hissedarlar bunun
karşılığı belirli bir kâr temin etmek isteyeceklerdir. İşletme hissedarlarının, her şeyden önce
işletmeye koydukları sermayenin kendilerine en verimli şekilde dönüşümünü bilmek
yöneticinin hissedarlar karşı en baştaki sorumluluğudur. Bu sorumluluk hissedarların
koydukları sermayelerini kaybetmemeleri ve koydukları sermaye doğrultusunda tatmin edici
bir kar elde etmeleri doğrultusunda olacaktır. Bu da hissedarların ve işletmenin organik bağının
temelidir.

13.3.1.1.5.Yöneticilerin Tedarikçilere Karşı Sorumlulukları
İşletmeler ihtiyaç duydukları bazı mamul, yarı mamul ya da hammaddeyi hatta fiziksel
gereçleri, kendi olanaklarıyla tamamını karşılayamazlar. Dolayısıyla, işletmeler başka işletme
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ya da kişilere bağımlıdırlar ki bunlara tedarikçi denmektedir. Bu noktada bir işletme yöneticisi,
kendilerini bir anlamda besleyen diğer işletme ya da kişilerle kuracakları sağlam ilişkilere özen
göstermek zorundadırlar. Her iki kesimin de çıkarlarını koruyucu ve uzun süreli ticari
anlaşmalar, işletmelerin faaliyetlerini ve yaşamlarını güvence altına alabilmeleri, kurulu olan
sistemlerini sürdürebilmeleri açısından oldukça önemlidir. İşletmeler üretim için gereksinim
duydukları mamul, yarı mamul ya da hammaddeleri çok değişik kişi ya da işletmelerden temin
edebilmektedirler. Bu da ilişkileri ve sorumlulukları daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu
noktada yöneticinin bu karmaşık ilişkiler silsilesinde yöneticilik vasıflarının bütün gereklerini
kullanması icap eder. Üretim için gereksinim duyulan malzemelerin temininde zaman çok
önemlidir. Nasıl ki işletme için tam zamanındalık önemli ise tedarikçiler için de önemlidir.
Uygulamada karşılaşılan en yoğun sorunlar sipariş esnasında yaşanmaktadır. Örneğin
işletmenin gereksinim duyduğu herhangi bir malzeme tam ve zamanında üretim departmanın
da bulunmak zorundadır. Tersi bir durumda üretim aksayacak ve bu da işletme açısından
istenmeyen bir sonuç doğuracaktır. Bu ve benzeri durumların yaşanmaması için yöneticinin
tedarikçisini titizlikle seçmesi gerekmektedir. Aynı durumda finansal bir konuda da yöneticinin
tedarikçisine verdiği sözü yerine getirmesi gerekmektedir. Örneğin bir önceki alışverişin
ödemesinin zamanında yapılması ya da verilen vaadin tutulması karşılıklı güven ortamı
yaratacak ve faaliyetlerin seyrinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir.

13.3.1.1.6.Yöneticilerin Finansörlere Karşı Etik Sorumlulukları
İşletme yöneticisinin finansörlere karsı etik sorumlulukları vardır. Çünkü almış
oldukları değerler asıl itibariyle borçlanma yoluyla elde edilmişlerdir ve henüz işletmeye ait
değildir. İşte bu noktada yöneticiler bir anlamda borçlarını sorunsuz şekilde ödemek
zorundadırlar. Bu bir işletme yöneticisinin finansörlere karşı en önemli etik sorumluluğudur.
Ayrıca yöneticilerin finans kuruluşlarına karsı sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için
şunları da yapmaları gereklidir:
• Mali tahminler yapmalıdırlar.
• Bütçe senaryoları oluşturmalıdırlar. Böylelikle önceden kestirilemeyen sorunlara
ilişkin önlemlerini almış olurlar.
• Harcamalarını sınırlandırmalıdırlar. İsraftan kaçınmalıdırlar.
• Eğer bir üretim işletmesi yöneticisi ise stoklarını minimum düzeyde tutmaya
çalışmalıdır. Etkin bir stok yönetimi geliştirmelidirler.
• İşletme için gerekenleri satın almak yerine leasing yoluna gitmelidirler. Leasing her
ne kadar uzun dönemde maliyetli olsa da, kısa dönemde yüksek meblağlardaki nakdi, bir anda
harcamayı engelleyecektir.
• Yeni istihdam yerine mevcut çalışanların verimliliğini arttırma yoluna gidilmelidir.
Yeni personel yeni gider demektir.
Yönetici alacak devir hızını arttırmalıdır. Müşterilerin işletmeye olan ödemelerini
zamanında, hatta zamanından önce yapmalarını sağlamaya çalışmalıdırlar. Zamanında ya da
zamanından önce yapılan ödemelere indirim ya da özendirme vaat ederek ya da daha etkin
tahsilât yöntemleri geliştirerek sorunu çözmeye çalışmalıdırlar.
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13.3.2.Turizm İşletmelerinde İşgörenlerin Etik Sorumlulukları
Turizm sektörünün geliştirilmesi bakımından insan unsuru büyük önem taşımaktadır.
işletmelerde etik ortamın sağlanması, işgörenlerin etik davranışlar göstermeleri bakımından
önem arz etmektedir. Çünkü işgörenlerin işletme içindeki bireysel etik davranışları, kendilerine
yöneltilen etik davranışlarla bütünleşerek oluşabilmektedir. Dolayısıyla işletme içindeki etik
iklim, işgörenlerin etik davranışlarda bulunmalarını sağlamaktadır. Bu konuda yapılan
araştırmalar böyle bir bütünleşmenin olduğunu doğrulamaktadır. Bununla birlikte turizm
işletmelerinde verimlilik artışının doğrudan doğruya işgörenlerin sorumluluğunda olduğu göz
önüne alındığında verimlilikle iş etiğini birbirinden ayrı düşünmek olanaksızlaşmaktadır.
Dolayısıyla işletme ve işgörenler arasındaki etik dışı davranışlar, işgörenlerin verimlilik ve
performans sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Turizm işletmelerinde üretim ve tüketim
eşzamanlı gerçeklemektedir. Bu durum ise işgörenlerin ve müşterilerin sürekli bir ilişki içinde
olmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle turizm işletmelerinin başarılı olmasında, etik ilkelerin
oluşturulması ve işgörenlerin bu etik kurallara uygun davranmaları önemlidir. Ancak etik
kuralların uygulanmasında sadece etik kuralların varlığı yeterli değildir. Bu kuralların
işgörenler tarafından kabul edilebilmesi için öncelikle yöneticilerin etik kurallara uygun
davranış sergilemesiyle mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla işgörenlerin etik konusunu
benimseyebilmeleri; yöneticilerin bu konuda gösterecekleri kararlılığa bağlıdır. Turizm
işletmelerinde çalışan işgörenler, kişiliğini ve davranışlarını denetleyemediği neyin doğru neyin
yanlış olduğu konusunda sağlıklı karar veremediği durumda, başta kendisi olmak üzere
işletmeye de zarar verecektir. Turizm endüstrisinin çok yönlü ve karmaşık yapısının yanı sıra
sürekli olarak işgücünün tüketiciyle diyalog halinde olması turizm işgörenlerine bir takım
sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklar ise aşağıda belirtilmiştir:
o Müşteriye karşı sorumluluk
o Meslektaşlarına karşı sorumluluk
o İşletmeye ait olan bina, araç ve gereçlerin düzgün kullanımı ile ilgili sorumluluk
o Topluma karşı duyulan sorumluluk
o Fiziksel çevreye karşı sorumluluk
o Ülke turizminin gelişmesine karşı sorumluluk
o Hukuki çevreye karşı sorumluluk
o Tüketilebilir kaynaklara karşı sorumluluk.
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Uygulamalar
Bir turizm işletmesine giderek yöneticilerle ve çalışanlarla ilgili etik sorunları ve
sorumlulukları araştırınız.
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Uygulama Soruları
1- Yöneticilerin etik sorunları ve sorumlulukları nelerdir
2- Çalışanların etik sorunları ve sorumlulukları nelerdir
3- Etik sorunların kaynakları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmelerde yaşanan etik sorunlar temelde çıkar çatışmalarından kaynaklanmaktadır.
Yaşanan çıkar çatışmaları sonucu ortaya çıkan etik sorunlar ise o işletmenin imajını
zedelemekte ve piyasadaki konumunu olumsuz etkilemektedir. İşletmelerdeki etik sorunları en
aza indirmek için öncelikle bu çıkar çatışmaların iyi kavranması gerekmektedir. Kişilerin
bireysel etik değerleri ile örgütlerin ve toplumun etik değerleri arasındaki çatışmaları sonucu
etik sorunlar çıkabilmektedir. .Etik çatışmanın birinci boyutu, kişisel-örgütsel düzeyde ikinci
boyutu, kişisel-toplumsal üçüncü boyutu ise örgütsel-toplumsal düzeyde yaşanan çatışmalardır.
Bu çatışmalar kişilerin, örgütlerin ve toplumun farklı kültür, beklenti ve çıkarları oluştuğunda
veya uyuşmadığında ortaya çıkar ve etik sorunlara neden olabilir. Konaklama işletmelerine
özgü olan müşteri-işletme ilişkisi ve müşteri hakları açısından etik bir sorun olarak
nitelendirilebilecek konuların başında overbooking bulunmaktadır. Yiyecek-İçecek hizmetleri
otel bünyesinde ya da bağımsız işletmeler olarak hizmet vermektedirler. Burada herhangi bir
ayrıma gidilmeden ortak sorunlar ele alınmıştır. Örneğin; Hijyen koşullarına dikkat
edilmemesi, hazırlanan yiyecek-içeceklerde standart ölçülere uyulmaması, malzeme çalma gibi
etik ihlallerine verilen önem işletmenin bağımsız ya da işletme bünyesinde ki bir restoranda
ortaya çıkmış olması durumuna göre değişmeyecektir. Tur operatörleriyle ilişkilerde yaşanan
sorunlar dışında, acentenin düzenlemeyi taahhüt ettiği turun iptal edilmesi ve buna bağlı ortaya
çıkan sorunlar gelmektedir. Turizm işletmelerinde yöneticilerin çevreye, çalışanlara,
tedarikçilere, ekolojik
dengeye, hissedarlara, finansörlere ve müşterilere karşı etik
sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların yöneticiler tarafından bilinmesi ve yerine getirilmesi
işletme başarısı için önem taşımaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi Yöneticilerin Etik Sorumluluk alanları içinde yer almaz?
a) çalışanlar
b) devlet
c) hissedarlar
d) müşteriler
2) Hangisi Etik Sorunların Kaynaklarından biri değildir?
a) kişisel-örgütsel düzeyde yaşanan çatışmalardan kaynaklanan etik sorunlar
b) kişisel-toplumsal düzeyde yaşanan çıkar çatışmasından kaynaklanan etik sorunlar
c) işletme içi- işletme dışı düzeyde yaşanan çıkar çatışmasından kaynaklanan etik sorunlar
d) örgütsel-toplumsal düzeyde yaşanan çıkar çatışmasından kaynaklanan etik sorunlar
3) Hangisi konaklama işletmelerinde yaşanan etik sorunlardan biridir?
a) Fazladan rezervasyon almak
b) tam doluluğa ulaşmaya çalışmak
c) 24 saat faaliyet göstermek
d) emek yoğun olmak
4) Hangisi yeme-içme işletmelerinde yaşanan etik sorunlardan biridir?
a) porsiyon büyüklüklerinin standart olmaması,
b) hijyen koşullarına dikkat edilmemesi
c) imalat fazlasının her zaman değerlendirilmesi
d) aşçıların standart reçeteleri kullanmaması,
5) Hangisi seyahat işletmelerinde yaşanan etik sorunlardan biridir?
a) kokartlı rehber kullanmak
b) vaad edilen otel hizmetlerini karşılamamak
c) müşteri şikayetleriyle muhatap olmamak
d) ses düzeni kötü klimasız taşıma aracı kullanmak
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6) Çiftçi ve Yücel (2012),’e göre hangisi yöneticilerin sahip olması gereken etik tutumlar
arasında yer almaz?
a) iş güvenliği sağlamak
b) sendikal faaliyetlere karşı hoşgörülü olmak
c) tatminkar bir ücret politikası izlemek
d) gizli yöntemlerle gözetlemek
7)hangisi yöneticilerin finans kuruluşlarına karsı sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için
yapmaları gereken işlerden biri değildir
a) mali tahminler yapmalıdırlar
b) yönetici alacak devir hızını arttırmalıdır
c) harcamalarını sınırlandırmalıdırlar. İsraftan kaçınmalıdırlar
d) mevcut çalışanların yerine yeni istihdamla verimliliğini arttırma yoluna gidilmelidir
8)Yöneticilerin İşletme hissedarlarına işletmenin verimliliği ile ilgili bilgi vermesi gerekmez
a) Doğru

b) Yanlış

9)Yiyecek-içecek işletmelerinde verilen hizmetlerin menülerde ilan edilen cins, isim, miktar ve
fiyata uygun olarak yerine getirilmesi müşteri tarafından üzerinde en fazla durulan etik
konuların başında gelmektedir
a) Doğru

b) Yanlış

10) Hangisi turizm işletmelerinde çalışan işgörenlerin sorumluluk alanlarından biri değildir?
a) müşteriye karşı sorumluluk
b) meslektaşlarına karşı sorumluluk
c) rakip işletmelere karşı sorumluluk
d) topluma karşı duyulan sorumluluk

Cevaplar
1)B, 2)C, 3)A, 4)C, 5)A, 6)D, 7)D, 8)B, 9)A, 10)C
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14.TURİZM İŞLETMELERİNDE SOSYAL SORUMLULUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.Turizmde Sosyal Sorumluluk
14.1.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
14.1.2.İşletmelerde Sosyal Sorumluluğun Tarihçesi
14.1.3.Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk
14.1.4. Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sosyal sorumluluk nedir?
2. Turizm işletmelerinde sosyal sorumluluk uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Turizmde Sosyal
Sorumluluk

Turizmde sosyal sorumluluk Turizmde sosyal
sorumluluk kavramının
kavramının öğrenilmesi
ilgili yazında yapılan
tanımlar çerçevesinde
açıklanması

İşletmelerde Sosyal İşletmelerde
sosyal
Sorumluluğun
sorumluluk
kavramının
Tarihçesi
tarihsel
süreç
içinde
geçirdiği
aşamaların
kavranılması

İşletmelerde
sosyal
sorumluluğun
tarihçesi
tarih
içinde
geçirdiği
aşamalar
incelenerek
açıklanması

Turizm
işletmelerinde
sosyal
sorumluluk
kavramının
ve
uygulamaların kavranılması

Turizm
işletmelerinde
sosyal
sorumluluk
kavramının
ve
uygulamalarının
açıklanması

Turizm
İşletmelerinde
Sosyal Sorumluluk

Turizm
Turizm
işletmelerinde Turizm
işletmelerinde
İşletmelerinde
sosyal sorumluluk türlerinin sosyal
sorumluluk
Sosyal Sorumluluk öğrenilmesi
türlerinin açıklanması
Türleri
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Anahtar Kavramlar

1- Turizmde Sosyal Sorumluluk
2- Turizmde Sosyal Sorumluluk Türleri
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Giriş
Geleneksel işletmecilik anlayışına göre, işletmelerin temel amaçları en üst düzeyde kar
elde etme ve bu sayede işletmenin devamlılığını sağlama olarak görülmektedir ancak, sanayi
devriminden sonra yaşanan gelişmeler sonucu bu anlayış köklü bir değişime uğramıştır.
Teknolojik ilerlemeler, küreselleşme ve artan rekabet gibi gelişmelerden dolayı, işletmeler
kendi ticari hedeflerine ulaşabilmek için ve pazarda faaliyetlerini sürdürebilmek için sosyal ve
ahlaki yükümlülükler taşımak zorunda kalmışlardır. İşletmenin bulunduğu topluma ve alakalı
paydaşlara karşı taşıması gereken yükümlülüklere dair bilinç oluşturulmasıyla sosyal
sorumluluk kavramı önem kazanmaya başlamıştır.
Literatürde sosyal sorumluluk ile etik kavramlarının genellikle birlikte kullanıldığı
dikkat çekmektedir. Sosyal sorumluluk ne kadar toplum baskısından dolayı yerine getirilse de
çoğu zaman gönüllü olarak gerçekleştirdiği görülmektedir. Başka bir deyişle, işletmenin kendi
etik değerleriyle ortaya çıkardığı sosyal sorumluluk projeleri, sosyal sorumluluk ile etik
arasındaki doğrudan ilişkiyi göstermektedir. Diğer taraftan, işletmeler büyük sosyal sorumluluk
projeleri yapmış gibi görünerek gerçekte bu sosyal sorumluluklardan sadece küçük bir kısmını
gerçekleştirip hem toplumu hem müşterileri kandırmaktadırlar ve bu da kuşkusuz etik alanına
girmektedir. Bu sebeplerden dolayıdır ki bu iki konunun birlikte ele alınmasında büyük yarar
vardır.
Antik dönemlerden beri bir felsefe dalı olarak birçok bilim adamının çalışma alanına
dahil olan etik; bireylerin iyi-kötü veya doğru-yanlış algılarını biçimlendiren ve insan ilişkileri
için temel oluşturan ahlaki bir olgudur. İşletmelerde ise etik, son yıllarda giderek önemi artan
bir kavram haline gelmiş ve birçok araştırmacı tarafından yaygın bir şekilde araştırılmaya
başlanmıştır. Etik kurallar, bireyin günlük ve sosyal yaşamında olduğu gibi iş hayatında da
gerek ast gerekse üst ile sağlıklı ilişkiler kurabilme konusunda son derece önemlidir. Etik,
özellikle insan ilişkilerinin yoğun olduğu hizmet işletmelerinde daha fazla önem
kazanmaktadır.
Bir hizmet sektörü olan turizm işletmelerinde sosyal sorumluluk ve etik konusu giderek
önem kazanmış ve son zamanlarda sıklıkla tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu bölümde
sosyal sorumluluk ve etik konusu teorik çerçevede ele alınarak turizm işletmeleri açısından
önemi değerlendirilmiştir.

14.1.Turizmde Sosyal Sorumluluk
14.1.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
Sorumluluk, “belirlenen görevi yerine getirmek için o işi yapmakla yükümlü olan
kişinin uymak durumunda olduğu kurallar bütünü” şeklinde tanımlanmaktadır. ‘‘Sosyal
sorumluluk ise, toplumum refahını geliştirme ve en azından zedelememe sorumluluğu’’ olarak
tanımlanabilmektedir. Her birey kendi ailesi, çevresi, toplumu ve etrafındaki herkese karşı
birtakım sorumluluklar taşımaktadır. Söz konusu sorumluluklar bireyin mevkiine göre ve
bulunduğu ortama göre değişebilmektedir. Ancak sosyal sorumluluğa ilişkin literatür ağırlık
olarak kişiler üzerinde değil işletmeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. İşletme kapsamında sosyal
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sorumluluk ile ilgili evrensel olarak kabul görmüş bir tanım bulunmamaktadır, ancak tanımların
çoğunda işletmelerin topluma yönelik gerçekleştirdiği olumlu faaliyetlere yer verilmektedir.
İşletmenin sosyal sorumluluğu, “İsteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları
aracılığıyla toplumun refahını arttırmak için üstlenilen bir yükümlülüktür. Başka bir tanıma
göre sosyal sorumluluk “işletmenin ekonomik faaliyetlerini, çalışanlar, hissedarlar, tüketiciler
ve toplumdaki bireylerin hiçbirine zarar vermeden, sahip olduğu kıt kaynakları en iyi biçimde
kullanarak toplumun istek ve beklentilerine uygun üretimde bulunması” şeklinde
tanımlanmıştır.
Bazı gelişmelerden dolayı, sosyal sorumluluk son yıllarda önemli bir kavram olarak
gündeme gelmiştir. Bu gelişmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:


Küreselleşme, liberalleşme ve artan doğrudan yatırımlar,



Sosyal baskılar,



Değişik alanlarda yapılan düzenlemeler,



Finansal araçlar,



Tedarik zinciri baskısı,



Diğer işletmelerin baskıları,



İşçi ve paydaşların içsel baskıları,



İklim değişikliği gibi çevresel değişimler

Yükselen yaşam standartları, teknolojik gelişmeler ve artan rekabet ortamı gibi
gelişmelere götüren küreselleşmeye ek olarak, İşçilerin hakları ve çevresel sorunlara dair
oluşturan toplumsal bilinç işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesine yol açmıştır,
başka bir ifadeyle, işletmelerde sosyal sorumluluk kavramı paydaşlar tarafından yapılan
baskılar sonucu şekillenmiştir.
İşletme ve toplum arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır, bir işletmenin başarılı
olabilmesi için sağlıklı bir topluma ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda sağlıklı bir toplum da
başarılı işletmelere ihtiyaç duymaktadır. İşletmeler topluma istihdam fırsatları yaratmakta ve
ürün ve hizmetler sunmakta iken, toplum da işletmelere iş gücü ve müşteriler sağlamaktadır.
İşletme ve toplumun birbiriyle sıkı sıkıya bağlı olduğu düşünüldüğünde sosyal sorumluluk
kavramının her iki grup içinde ortak değer olduğu söylenebilir.

14.1.2.İşletmelerde Sosyal Sorumluluğun Tarihçesi
İşletmelerde sosyal sorumluluk kavramı 20’nci yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya
çıkmış olmasına rağmen, sosyal sorumluluk anlayışı insanların beraber yaşayamaya
başladıkları tarihin ilk dönemlerine dayanmaktadır. Günümüzde sosyal sorumluluk anlayışını
M.Ö. 5000-500 yılları arasında eski Mısır’da yazılarda, Babil’de Hammurabi kanunlarda ve
hatta Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık dinlerine ait eserlerde görmek mümkündür.
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Müslümanlıkta var olan Zekât anlayışının bugünkü sosyal sorumluluk kavramıyla örtüştüğü
söylenebilir.
Sosyal sorumluluğun tarihçesini, sanayi devriminden önce ve sonra olmak üzere iki
döneme ayırmak mümkündür. Sanayi devriminden önce bakıldığında, kutsal kitaplarda ahlaki
yaklaşımlar, Hammurabi kanunda bulunan kurallar ve Eflatun ve Aristo’nun düşünceleri sosyal
sorumluluk anlayışının oluşmasına katkıda bulunmuştur. Sanayi devrimi öncesi dönemde
işletmecilik faaliyetleri bilimsel temellere dayanmamıştır ve ticari faaliyetlere din
penceresinden bakılmıştır, sorumluluk, kişinin ahlaki değerlerine, dini düşüncesine ve vicdani
değerlendirmelerine bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
Osmanlı döneminde 13. Yüzyılda “Ahi Evran” tarafından Anadolu’da inşa edilen ve
kardeşlik anlamına gelen Ahilik akımı günümüzün literatür deyimiyle sosyal sorumluluk olarak
kendisini göstermektedir. Sanayi devrimi öncesi dönemde sosyal sorumluluk kavramı, örf, adet,
gelenek-görenek, inanç, toplumsal normlar, değerler ve kültürel yapıların değişim ve
gelişimleri sonucu biçimlenmiştir.
Sanayi devriminden sonraki dönemde ise, buharlı makineler gibi yeni teknolojik
gelişmelerle birlikte kitle üretimine geçilmiş ve üretim artmıştır. Ancak bu teknolojik
gelişmelerin istihdama azaltıcı etkisi olmuştur. Sanayi devriminin başlamasıyla birlikte
işverenlerin üretimi arttırma ve sermaye biriktirme çabaları çalışanların aleyhine işlemiştir.
Çalışanlar uzun çalışma saatleri, düşük ücret, iş güvenliği yoksunluğu, sosyal yardımların
olmayışı, sigortasız çalıştırma, çocuk işçi çalıştırılması gibi olumsuz şartlar altında çalışmak
zorunda kalmışlardır. Bunun bir sonucu olarak sanayileşmiş ülkelerde, özellikle İngiltere’de
yardım faaliyetleri gerçekleştiren bazı özel kuruluşlar ortaya çıkmıştır.
Modern işletmecilik anlayışında sosyal sorumluluk kavramının oluşmasına bir takım
olaylar katkıda bulunmuştur. 1. Dünya Savaşı, 1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Krizi,
II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan değişimler bu olayların başında gelmektedir. Bu
gelişmelerden sonra devletin ekonomik yaşama müdahalesi artmış, işsizlik sorunu ciddi bir
şekilde ele alınmaya başlanmış ve birey hakları İnsan Hakları Beyannamesi ile
güçlendirilmiştir.
Dolayısıyla, hem çalışanlar hem toplum düzeyinde sosyal sorumluluk kavramıyla ilgili
bilinç oluşmuş ve işletmeler sosyal sorumluluk anlayışını bir zorunluluk olarak algılamaya
başlamışlardır. Medya teknolojisinin gelişmesiyle beraber doğal kaynaklara zarar veren veya
çalışanlara haksızlık yapan işletmeler toplumun baskısına maruz kalmıştır. Örneğin Nike, 1990
yılların başında, Endonezya’daki tedarikçilerin işçileri kötü koşullar altında çalıştırdıklarına
ilişkin haberlerin duyulmasının ardından şirket tüketici boykotuyla karşı karşıya kalmıştır.
Günümüzde işletmeler sosyal sorumluluk faaliyetlerini ön plana çıkarmaya
başlamışlardır. İşletmelerin günümüz rekabet koşullarında başarılı olabilmek için çevreye,
müşterilere, çalışanlara, devlete, hissedarlara ve tüm topluma karşı sosyal sorumluluk taşıması
gerektiği fikri artık modern toplumlarda işletmeler açısından göz ardı edilemez bir yükümlülük
haline gelmiştir.
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14.1.3.Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk
Turizm işletmelerinde sosyal sorumluluk gittikçe önem kazanan bir konu olarak kendini
göstermektedir. Turizmde sürdürülebilirlik kavramı sosyal sorumluluk faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır.
Çok sayıda turizm işletmesi çevreyi iyileştirmek, yerel halkın yaşam kalitesini artırmak
veya kendi çalışanlarının refah düzeyini artırmak amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Buna karşılık, turizm işletmelerinde Yeşil Aklama
(Greenwashing)’dan da bahsedilmektedir. Yeşil Aklama “Çevreye karşı sorumlu olduğunu
gösteren yanıltıcı bir tavırla toplumsal bir imaj çizmek amacıyla kurumun müşterilerini yanlış
bilgilendirmesi” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, yeşil aklama işletmenin
müşterilerinin çevreye yönelik duyarlılığını kullanıp yanıltıcı tutundurma faaliyetleri
gerçekleştirmesidir.
Sosyal sorumluluk faaliyetleri vesilesiyle birçok turizm işletmesi kendi imajını
geliştirmeye çalışmaktadır, bu sosyal sorumluluk faaliyetlerini geri dönüşüm, yerel halkın
desteklenmesi, organik tarım ve hayır kurumlarına bağış yapmak olarak sıralamak mümkündür.
Pek çok araştırmacı sosyal sorumluluk ile işletme performansı arasında bir ilişki olup
olmadığını araştırmış ve birbirinden farklı sonuçlar bulmuştur. Bu araştırmacılardan bir kısmı
firmaların gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetlerinin finansal performans üzerinde
pozitif etkisi olduğu, diğerleri ise sosyal sorumluluk faaliyetlerinin finansal performans
üzerinde negatif etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Pozitif ve negatif etki bulan yazarların
dışında bir kısım yazarlar ise sosyal sorumluluk faaliyetleri ve finansal performans arasında
herhangi bir ilişki bulamamıştır. Ne var ki, ampirik çalışmaların çoğu işletmelerde sosyal
sorumluluğunun firmanın finansal performansı üzerinde olumlu etki bıraktığını kanıtlamaktadır
Turizm işletmelerinde pozitif korelasyon tespit eden çalışmalar da bulunmaktadır. Dolayısıyla
sosyal sorumluluk turizm işletmelerin yönetim modellerinde yer alması işletme başarısı için
önemli hale gelmiştir.
Turizm işletmeleri sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiren işletmeler olarak
kendilerini göstermek istemektedirler, ancak bazı durumlarda sosyal sorumluluğa yönelik
politikalar kapsamlı gözükse de, uygulama konusunda bir boşluk bulunmaktadır. Bir
araştırmada, küçük zincir otellerin sadece çevresel yönetim üzerine odaklanmalarına rağmen
verdikleri sözleri tamamen yerine getirdikleri, büyük zincir otellerin ise kapsamlı politikalara
sahip olmalarına rağmen bu politikaların sadece bir kısmını uyguladığı ortaya çıkarmıştır.
Turizm işletmelerinde sosyal sorumluluk faaliyetleri ve bu faaliyetlerinin raporlaştırılması
karmaşık bir çalışma alanıdır. Bu karmaşıklık bir takım nedenlerden kaynaklanmaktadır:


İşletmelerde sosyal sorumluluk kavramının belirsiz olması ve dolayısıyla bir işletmenin
uyguladığı sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ölçülmesinin zorluğu,



Literatürde işletmelerde sosyal sorumluluk faaliyetlerinin açıklanmasına ilişkin farklı
görüşler mevcuttur. Bunlardan bir tanesi konuyla ilgili iyi performans sergileyen
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işletmelerin bunları kamuoyuna duyurdukları (disclosure), diğeri ise iyi performans ile
kamuoyuna duyurma konusunda bir ilişkinin olmadığı yönündedir.


Sosyal Sorumluluğunun değerlendirilmesine ilişkin raporların tarafsız olmasını
gerekliliği,



Çalışmaların çoğu halka açık bilgiye dayanması, başka bir deyişle, sosyal sorumluluk
ve onun raporlaşması konularında birinci veri elde edilmesinin zorluğu.

Alternatif ve sorumlu turizm gibi kavramların ortaya çıkması ve son zamanlarda seyahat
sırasında çevre bilincinin oluşmasıyla, turizm işletmelerinde sosyal sorumluluk politikalarını
uygulamak önemli bir hale gelmiştir ve bunun sonucunda çevreye ve doğal kaynaklara yönelik
sorumluluklar da artmıştır. Bir çalışmada, konaklama işletmelerinin çevre konusunda aldıkları
eleştiriler sonucunda çevre sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk faaliyetlerine öncelik
verdikleri ortaya çıkmıştır. Sosyal sorumluluk çerçevesinde bazı turizm işletmeleri
çalışanlarının toplumsal aktivitelere katılmalarını istemektedirler. Buna örnek olarak Starwood
şirketinin çalışanlarının yerel çocukların yararına olacak aktivitelere her yıl en az 8 saat
ayırmalarını istemesi gösterilebilir.

14.1.4.Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Türleri
Sosyal sorumluluk ile ilgili literatüre baktığımızda farklı sosyal sorumluluk alanları
bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda bu sorumluluklar işletmenin iç ve dış aktörlerine göre
sınıflandırılmaktadır. Genel itibariyle Turizm işletmelerinin taşıması gereken sorumluluk
türleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:


Çevreye Karşı Sorumluluklar: İşletmelerin çevreye duyarlı politikalar uygulaması ve
doğal kaynakları kullanırken sorumlu ve rasyonel olması gerekmektedir. İşletmenin
çevreye karşı sorumlulukları enerji tasarrufu, su, hava ve toprak kirliği sınırlandırmaya
ve atık yönetimini içermektedir. Turizm açısından bakıldığında, kitle turizminin doğal
ve sosyal çevreye bıraktığı olumsuz etkilerin sonucunda sorumlu turizm kavramı ortaya
çıkmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerden gelip seyahat edenler doğal ve sosyal çevreye
hassas hale gelmiş ve turizm hizmetleri sunan işletmelerden bu hassasiyeti de
beklemektedir. Bu bağlamda, son zamanlarda, konaklama işletmelerinde yeşil
uygulamalar yaygın hale gelmiştir. Bu tur yeşil politikalar sosyal sorumluluk kapsamına
girse de, pazarlama açısından, işletme çevre dostu ürünlerle misafirlerini cezp etmekte
ve dolayısıyla rekabet avantajı kazanmaktadır.



Çalışanlarına Karşı Sorumluluklar: işletmenin başarılı olmasında en önemli
unsurlardan biri insan unsurudur. Çağdaş yönetim anlayışında çalışanlar iç müşteri
olarak ele alınmaktadır. Hizmet sektöründe yer alan turizmde çalışanın tatmin edilmesi
misafirlerin tatmin edilmesi kadar önemlidir. Sosyal sorumluluktan hareketle, işletme
kendi çalışanlarına karşı bir takım sorumluluklar taşımaktadır. Çalışan haklarına saygı
gösterme, adil ücret ödeme, çalışanların sağlıklı ortamda çalışması, çalışanların arasında
maaş veya terfi gibi konularda ayrımcılık yapılmaması işletmenin çalışanlarına karşı
sorumluluklarından bazılarıdır. Firmanın işyerinde uygulamaların sorumlu ve genel
301

kabul görmüş değerlerle uyumlu olup olmadıkları ölçülmek için 1997 yılında
Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü tarafından yayınlanan SA 8000 Sosyal
Sorumluluk Standardına başvurulmaktadır. Bu standart Uluslararası Çalışma Örgütü,
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Çocuk Hakları sözleşmeleri esas alınarak
hazırlanmıştır. SA 800 işyerindeki uygulamaları ölçülebilir ilk uluslararası araç olarak
değerlendirilebilmektedir. ISO 9000 ve ISO 14000 olduğu gibi SA 8000 da üçüncü taraf
belgelendirme sistemine dayanmaktadır. SA 8000 Gelişmiş olan ülkelerde SA 8000
belgeli çok sayıda firmalar bulunurken Türkiye’de sadece 6 firma bulunmaktadır.


Tüketicilere Karşı Sorumluluklar: Tutundurma faaliyetlerinde gerçekçi olmak,
sağlıklı hizmetler sunmak, işletmenin sunduğu hizmetlerine ilişkin şikâyetler ve
eleştirilere karşı açık olmak gibi faaliyetler tüketiciye karşı sosyal sorumluluklarından
bazılarıdır. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde tüketici bilinçli hale gelmiş ve satın
alma konusunda daha fazla tercih hakkına sahip olmuştur. Turizm işletmelerinin de
çağdaş müşterinin bilinçliliğini ve tercih hakkı genişliğini göz ardı etmemeleri
gerekmektedir. Dolayısıyla müşterinin güvenliğini sağlama, beklediği ihtiyaçları
karşılama, yanıltıcı bilgi vermeme ve müşterinin pozitif turist deneyimi yaşamasında
katkıda bulunma turizm işletmelerinin müşterilere karşı ana sorumlulukları arasında
olduğunu söylemek mümkündür.



Topluma Karşı Sorumluluklar: Bu sorumluluklar çerçevesinde işletmenin toplumsal
refahı ve mutluluğu için kaliteli ve güvenilir ürünler sunması, gerçekçi tutundurma
faaliyetlerinde bulunması, istihdam sağlamaya katkıda bulunması gibi faaliyetlerden
söz etmek mümkündür. Bir Turizm işletmesinin başarılı olabilmesi için bulunduğu
toplumda veya bölgeyle iyi iletişim kurması ve işbirliği yapması gerekir. Bu doğrultuda,
işletmenin yerel halk için uygun iş fırsatları yaratmakla beraber toplumun kültürel
değerlerine uygun olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse,
kumar gibi bazı eğlence faaliyetleri muhafazakâr toplumlarda hoş karşılanmamaktadır.



Sportif ve Kültürel Faaliyetlere Yönelik Sosyal Sorumluluklar: Genel olarak
işletmeler, bulundukları bölgede gerçekleştirilen festivaller, şenlikler, spor
organizasyonları gibi etkinliklere katılım göstermekte veya sponsorluk şeklinde destek
vermektedir. Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetleri işletmenin pazarlama teknikleri
çerçevesinde varsayabiliriz.



Devlete Karşı Sorumluluklar: Turizm işletmelerinin devlete vergilerini zamanında
ödemesi bu işletmelerin devlete karşıya sorumlulukların başında gelmektedir. Bununla
beraber, devlet turizm işletmesinin istihdama katkı sağlamasını, işletmenin çalışanlarına
fazla mesai ücreti ödemesini, sigortasız iş gören çalıştırmamasını beklemektedir.
Ayrıca, turizm işletmelerinin doğal afetler gibi özel durumlarda taşıyacağı
sorumluluklar devlete yönelik sorumluluklar kapsamında değerlendirmek mümkündür.



Tedarikçilere Karşı Sorumluluklar: Turizmde tedarikçilik oldukça önemli bir
konudur. Turizm işletmelerinin tedarikçileri ile sağlıklı bir iletişim kurması gerekmekte
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ve tedarik edilen malzemelerin fiyatı veya hizmetlerin ücretini zamanında ödemesi
gerekmektedir.


Rakiplere Karşı Sosyal Sorumluluklar: Genel itibariyle, hükümet tarafından
düzenlenen bu sorumluluklar yasalara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Turizmde
endüstrisi en yoğun rekabetin yaşandığı endüstrilerden biridir. Bu nedenle haksız
rekabet konusu önemli hale gelmiştir. Aynı turizm pazarında rekabet eden diğer
işletmeleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan asılsız dedikodu ve kötü reklam hem
rakiplere hem ülkenin turizmine zarar vermektedir. Bu anlamda da, İnternet ortamında
diğer rakiplere yapılan sahte şikâyetler ve olumsuz değerlendirmeler turizm
işletmelerinde haksız rekabete örnek teşkil edebilir.



Hissedarlara Karşı Sorumluluklar: İşletmenin hissedarlarının ve sermayedarlarının
çıkarlarını maksimize etmesi ve finansal durumların açıklanması örnek olarak
verilebilmektedir, İşletme bu sorumlulukları yerine getiremediği takdirde hissedarlar
işletmeye baskı yapmakta veya kendi hisselerini satmaktadır.

Günümüzde sosyal sorumluluk konusunu ihlal eden işletmeler toplumsal baskı altında
bulunmakta, tazminat ödeme zorunluluklarıyla karşı karşıya kalmakta ve ciddi pazar
kayıplarına uğramaktadır. Toplumsal baskı, hukuk kurallarına uygunluk veya gönüllü bir
biçimde yerine getirilen sosyal politika ve projeler kısa vadede işletmelere maddi kazanç
sağlamasa da orta ve uzun vadede işletmenin, paydaşların saygısını kazanmasına ve sonuç
olarak rekabet üstünlüğü yakalamasına yardımcı olabilir.
Sosyal sorumluluk piramidine göre işletmelerin sorumlulukları ekonomik, yasal, etik ve
hayırseverlik olmak üzere ele alınmaktadır. Ekonomik ve yasal sorumluluklar işletmenin
maksimum kar edebilecek şekilde faaliyet gösterip devlet veya yerel yönetim tarafından
belirtilen yasalarla uyumlu biçimde hareket etmesidir. Etik sorumluluklar ise, “Yazılı yasalar
şeklinde olmamakla beraber toplumun üyeleri tarafından beklenen (olumlu anlamda) veya
yasaklanan (olumsuz anlamda) faaliyetler, uygulamalar, politikalar veya davranışlar
içermektedir”. Hayırseverlik adı altında üstlenilen sorumluluklar, gönüllü sorumluluklar olarak
nitelenebilmektedir. Başka bir değişle bu tür sorumlulukları toplum baskısıyla değil işletme
kendi isteğiyle üstlenmektedir. İşletmeler, özellikle turizm pazarında faaliyet gösteren
işletmeler, sosyal sorumluluk adı altında yer alan bu tür gönüllü projeler yürüttüğünde kendi
çalışanlarının, müşterilerinin ve bulunduğu bölgedeki toplum üyelerinin saygınlığını
kazanmaktadır. İşletme “iyi vatandaş” olarak toplum içerisinde kendini gösterme eğilimindedir.
Bu nedenle işletmeler çoğu zaman yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerini tutundurma
faaliyetleri olarak da kullanmaktadır. Ancak bunun gerçek durumu ne kadar yansıttığı
tartışılması gereken bir konudur.
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Uygulamalar
İnternet üzerinde turizm işletmelerinin web sitelerini girerek uyguladıkları sosyal
sorumluluk projelerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1-Turizm işletmelerinin uyguladığı sosyal sorumluluk projeleri nelerdir?
2-Turizm işletmeleri ne tür sosyal sorumluluk projeleri uygulamaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde turizm işletmelerinde sosyal sorumluluk ve etik konuları ele alınmıştır.
Sosyal sorumluluk kapsamında; sosyal sorumluluk kavramı, tarihçesi, turizm işletmelerinde
sosyal sorumluluk ve türleri açıklanmıştır. Etik kapsamında ise; etik kavramı, iş etiği ve turizm
işletmelerinde etik konusu irdelenerek turizm işletmelerinin iç ve dış paydaşlara karşı
sorumlulukları tartışılmıştır.
Hizmet sektörü altında yer alan turizm işletmeleri ağırlıklı olarak insan kaynağına
dayanmaktadır, bu doğrultuda, çalışanlara adaletli uygulamalarla birlikte iş tatmini sağlayan
yaratıcı bir örgüt iklimi oluşturma, adil ücret ödeme, çalışanlar arasında terfi ve maaş
konularında ayrımcılık yapmama gibi sorumlulukların yöneticiler tarafından göz ardı
edilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda turizm işletmelerinin müşterilerine karşı birtakım
sorumlulukları yerini getirmesi gerekmektedir. Müşterinin güvenliği sağlama, vaat edilen
hizmetler sunma ve yanıltıcı bilgi vermeme bu sorumlulukların başında gelmektedir.
Türkiye’de hızla ilerleyen ve ümit veren turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelere
devlete karşı birçok sorumluluk düşmektedir, vergi kaçırmama, iş fırsatları yaratma ve ülkede
uygulanan politikalar ve yasalara uyma bu sorumluluklardan bazılarıdır. Çağdaş yönetim
anlayışında, işletmelerin devamlılığını sağlayabilmesi için bulunduğu toplumda sağlıklı ilişki
kurulması gerekmektedir. Dolayısıyla, turizm işletmeleri toplumun sosyo-kültürel değerlerini
göz önüne alması gerekmekte ve toplumun refahını sağlayacak sosyal projeler yürütmesi
gerekmektedir. Bunun dışında işletmelerin içinde bulundukları doğal çevreye yönelik
sorumlulukları da bulunmaktadır. Çevreye zarar vermeyen mal ve hizmet üretme ve çevreyle
ilgili önlemler alarak doğal çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlama bunların arasında yer
almaktadır.
İletişim teknolojilerinin ilerlemesiyle beraber işletmelerin yaptıkları veya içerisinde
bulundukları her türlü faaliyet topluma kısa sürede ulaşır hale gelmiştir. Twitter, Facebook gibi
sosyal medya araçlarıyla ve TripAdvisor, Booking.com gibi çeşitli platformlarda bilgiler
insanlar arasında daha hızlı yayılmaktadır. İşletmelerin artık daha fazla sosyal sorumluluk
projesi içinde yer alması ve bunu toplumla paylaşması gerekmektedir. Aynı zamanda abartılı
veya asılsız açıklamaları önlemek için bu sosyal sorumluluk projeleri bağımsız bir organ
tarafından denetlenmelidir.
Etik konusunda sorumluluğun büyük kısmı yöneticilere düşse de, çalışanların ve
müşterilerin de etik ilkelerin uygulanması ve yaygınlaşmasında büyük rolü vardır.
Yöneticilerin, çalışanlar arasında olabilecek her türlü etik dışı davranışı önlemesi gerektiği gibi,
çalışanların da böyle durumlarda söz konusu durumu yöneticilerine bildirmeleri gerekmektedir.
Müşteriler de yöneticiler ve çalışanlar kadar etik konusunda duyarlı davranmalıdır. Örneğin,
sosyal medya üzerinden yapılan yanıltıcı reklamlar ile işletmenin sunmuş olduğu hizmetler
arasında mevcut farklar olduğunda müşterilerin de bu konuda sorumlu bir şekilde davranmaları
ve bu tür olayları ilgili birimlere bildirmeleri gerekmektedir.
İşletmelerin temel amaçları arasında her ne kadar kar elde etmek olsa da, varlığını
devam ettirebilmesi ve uzun dönemde karlılığını sürdürebilmesi için sosyal sorumluluklarını
yerine getirmesi önem taşımaktadır. Hizmet işletmesi olan turizm işletmelerinin sosyal
sorumluluklar çerçevesinde hizmetlerine devam etmesi, aynı zamanda gerek kişisel gerekse
kurumsal etik değerlere önem vererek bunları bir kurum kültürü haline getirmesi işletme
başarısı açısından bir zorunluluk halini almaya başlamıştır.
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Bölüm Soruları

1) Hangisi sosyal sorumluluk uygulamalarının son yıllarda hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına
neden olan gelişmelerden biri değildir?
a) küreselleşme, liberalleşme ve artan doğrudan yatırımlar,
b) sosyal baskılar,
c) iklim değişikliği gibi çevresel değişimler
d) teknolojik gelişmeler
2) Sosyal sorumluluk; “işletmenin ekonomik faaliyetlerini, ……………, hissedarlar, tüketiciler
ve toplumdaki bireylerin hiçbirine zarar vermeden, sahip olduğu kıt kaynakları en iyi biçimde
kullanarak toplumun istek ve beklentilerine uygun üretimde bulunmasıdır.
a) yöneticiler
b) yerel yönetimler
c) çalışanlar
d) sivil toplum örgütleri
3)…………….. “Çevreye karşı sorumlu olduğunu gösteren yanıltıcı bir tavırla toplumsal bir
imaj çizmek amacıyla kurumun müşterilerini yanlış bilgilendirmesi” olarak tanımlanmaktadır.
a) yeşil aklama
b) etik ikilem
c) yeşil çevre
d) kurumsal sosyal sorumluluk
4) Çok sayıda turizm işletmesi çevreyi iyileştirmek, yerel halkın yaşam kalitesini artırmak veya
kendi çalışanlarının refah düzeyini artırmak amacıyla ………………………….faaliyetlerinde
bulunmaktadırlar
a) yeşil aklama
b)etik ikilem
c) yeşil çevre
d) kurumsal sosyal sorumluluk
5) İşletmelerin ………….duyarlı politikalar uygulaması ve doğal kaynakları kullanırken
sorumlu ve rasyonel olması gerekmektedir. İşletmenin …………karşı sorumlulukları enerji
tasarrufu, su, hava ve toprak kirliği sınırlandırmaya ve atık yönetimini içermektedir.
a) topluma
b) tüketicilere
c) çevreye
d) çalışanlara
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6) Tutundurma faaliyetlerinde gerçekçi olmak, sağlıklı hizmetler sunmak, işletmenin sunduğu
hizmetlerine ilişkin şikâyetler ve eleştirilere karşı açık olmak gibi faaliyetler …………karşı
sosyal sorumluluklarından bazılarıdır
a) topluma
b) tüketicilere
c) çevreye
d) çalışanlara
7)……………..karşı sosyal sorumlulukta işletmenin toplumsal refahı ve mutluluğu için kaliteli
ve güvenilir ürünler sunması, gerçekçi tutundurma faaliyetlerinde bulunması, istihdam
sağlamaya katkıda bulunması gibi faaliyetlerden söz etmek mümkündür.
a) topluma
b) tüketicilere
c) çevreye
d) çalışanlara
8) Sosyal sorumluluk piramidine göre işletmelerin sorumlulukları ekonomik, yasal, etik ve
………………….. olmak üzere ele alınmaktadır.
a) çevreye duyarlı olma
b) hayırseverlik
c) çalışan yönelimli olma
d) sorumluluk sahibi olma
9) Toplumsal baskı, hukuk kurallarına uygunluk veya gönüllü bir biçimde yerine getirilen
sosyal politika ve projeler kısa vadede işletmelere maddi kazanç sağlamaktadır.
a) Doğru

b) Yanlış

10) İşletmelerde sosyal sorumluluk kavramı ……yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkmış
olmasına rağmen, sosyal sorumluluk anlayışı insanların beraber yaşayamaya başladıkları
tarihin ilk dönemlerine dayanmaktadır.
a) 18’inci
b) 19’uncu
c) 20’inci
d) 17’inci

Cevaplar
1)D, 2)C, 3)A, 4)D, 5)C, 6)B, 7)A, 8)B, 9)B, 10)C
308

309

KAYNAKÇA
Akova O., Alrawadieh Z., Akın G., (2015)."Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk ve
Etik", Turizm işletmeciliği, Orhan Akova, İsmail Kızılırmak, Haluk Tanrıverdi, Ed.,
Detay Yayıncılık, Ankara, ss.301-332.
Aslan, A. ve Kozak M. (2006). Turizmde Gelişme ve Etik Sorunları:Üniversite Öğrencileri
Üzerine Bir Araştırma, ss.49-61
Akoğlan Kozak, M. ve Nergiz Güçlü H. (2016). Turizmde Etik Kavramlar-İlkeler-Standartlar,
Detay Yayıncılık, Ankara.
Aktaş, K. (2014). Etik-Ahlak İlişkisi ve Etiğin Gelişim süreci. Uluslararası Yönetim ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi , 22-32.
Akıncı, Z. Beril Vural, G. C. (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik. Gümüşhane
Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 61-87.
Alexander,

L.

M.

(2008).

Deontological

Ethics.

Retrieved

from

http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/ethics-deontological/
Aslan A. ve Kozak, M. (2006) Turizmde Gelişme Ve Etik Sorunları: Üniversite Öğrencileri
Üzerine

Bir

Araştırma

http://www.onlinedergi.com/MakaleDosyalari/51/PDF2006_1_6.pdf
Arzu Tokgöz, Örgütsel vatandaşlık Davranışı ve Ahilik Kültürü Arasındaki İlişki, Beykent
Üniversitesi, 2012
Arslan, M ve Berkmantürk, Ü. (2009) Dünyada ve Türkiye’de İş Etiği ve Etik Yönetimi, (Yayın
No: TÜSİAD/T-2009-06-492)
Brennan, M. (1991). Is There More To Ethical Marketing Than Marketing Ethics? pp. Vol. 2,
8-17.
Bektaş, Ç (2008). Etik Kodların Otel Endüstrisine Katkıları Ve Bir Alan Araştırması Ticaret
Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 1.

310

Büte, M. (2011). Algılanan Örgüt İkliminin Etik Olmayan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2.
Bezdegümeli, G. (2015) Turim İşletmelerinde Etik, Balıkesir Üniversitesisosyal Bilimler
Enstitüsüyönetim Ve Organizasyon Balıkesir.(Ders Notu)
Cevizci, A. (2002). Etiğe Giriş. İstanbul: Paradigma Yayınları.
Dolmacı, N. ve Bulgan G. (2013) Turizm Etiği Kapsamında Çevresel Duyarlılık, Journal of
Yasar University, 29(9): 4853-4871
Dancy,

J.

(2009).

Moral

Particularism.

Retrieved

from

http://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/moral-particularism/
Dokuz

Eylül

Üniversitesi,(2014)

Etik

Dersi:http://kisi.deu.edu.tr/userweb/

kurtul.gulenc/etik%20dersi-sunum%204.ppt(Erişim Tarihi:15.04.2016)
Dolmacı, N. Ve Bulgan, G. (2013). Turizm Etiği Kapsamında Çevresel Duyarlılık, Journal of
Yasar University 29(9) 4853-4871.
Doğdubay, M ve Karan, İ. (2015). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Etik Uygulamaların SWOT
Analizi İle Değerlendirilmesi Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3/4 (2015)
24-32.
Ersel, H, (1998). Aracıların Kendi İç İşleyişinde ve Müşterileri İle Olan İlişkilerinde Etik
Değerler, Türk Sermaye Piyasasında Etik Değerler ve İş Adabına İlişkin Çalışma
Kuralları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Acar Matbaacılık A. Ş., İstanbul,
Ergün, N. (2009). Örgütlerde Etik Dışı Davranışların Nedenleri ve Çalışanlara Yönelik Etik
Dışı Davranışların Havayolu Taşımacılığı Sektörü Açısından İncelenmesi "iş, güç"
Endüstri Ilişkileri ve Insan Kaynakları Dergisi Temmuz/July , 11 (3), 149-168
Fennell, D. A. ve Przeclawski, K. (2003): Generating Goodwill in Tourism Through Ethical
Stakeholder Interactions. (İçinde) D.J. Singh ve R.K.S. Timothy Tourism and Host
Communities (Der.) ss.135–152. Dowling: Cabi Publishing.
Feiser, J. (2009). Retrieved from http://www.iep.utm.edu/ethics/

311

Güler, Ş. (1978) Turizm Sosyolojisi. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Eğitimi
Genel Müdürlüğü Yayınları, No:3
Griffel, F. (2008). Al-Gazali Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from
http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/al-ghazali/
Gazete, R. (2005, 04 13). Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları
Hakkında Yönetmelik. Retrieved from http://www.etik.gov.tr/Mevzuat.aspx?id=1
Güçlü, H. (2006). Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki
Etkisi.
Gül,H. (2006). Etik Dışı Davranışlar ve Ussallaştırılması:Devlet Hastanelerinde Bir
Uygulama.Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi,10,65-79.
Global Code of Ethics for Tourism. www.world-tourism.org/codeethics/eng.html
http://www.ebruliturizm.com.tr/turizmde_global_etik_ilkeler_bildirgesi_1999-s40.html
Hall, D.R. & Brown, F. (2006). Tourism and Welfare: Ethics, Responsibility and Sustained
Well-being. Wallingford, UK: CABI Pub.
Haines,

W.

(2006).

Internet

Encyclopedia

of

Philossophy.

Retrieved

from

http://www.iep.utm.edu/ethics/
Hursthouse,

R.

(2009).

Virtue

Ethics.

Retrieved

from

http://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/ethics-virtue/
Sayli, H.ve Kizildağ, D.(2007). Yönetsel Etik ve Yönetsel Etiğin Oluşmasında İnsan
Kaynakları Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Analiz, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1). 231-251.
Hukuk, B.(2013). İş Hayatında Etik Değerlerin Önemi:http://bagatur.com/is-hayatinda-etikdegerlerin-onemi/ (Erişim Tarihi:15.04.2016)
Gül, H. (2006). Etık Dışı Davranışlar ve Ussallaştırılması: Devlet Hastanelerınde Bır
Uygulama, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F . Dergisi, 10 (9).
Karababa, İ. M. A. (2003). Etik, Ahlak ve Meslek İlkeleri. Ankara: TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odası.

312

Karakaş, G. H. (2008). Satış Yönetiminde Etik; Satışçıların Etik Algılamalarının Demografik
Faktörleri İle İlişkisini Ölçmeye Yönelik İlaç Sektöründe Bir Uygulama.
Kozak, N., Kozak, M. Ve Kozak, M.(2001). Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar. Ankara: Detay
Yayıncılık
Kirel, Ç. (2000). Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması. Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Karadut, G. (2014). Etik İklimin ve Örgütsel Adalet Algılarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi
: Konaklama İşletmelerinde Amprik Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Bahçeşehir Üniverisitesi, İstanbul.
Karagöz, A. (2008). İlk ve Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından
Algılanan Etik Liderlik Rolleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlıkları Arasındaki
İlişki

(Bursa

İli

Örneği)Yeditepe

Üniversitesi

Sosyal

Bilimler

Enstitüsü

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve
Denetimi Yüksek Lisans Programı İstanbul.
Köseoğlu, M.A. (2007).

Etik Kodlarının Rekabet Stratejilerine Etkileri ve Bir Alan

Araştırması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Afyonkarahisar.
Mahmutoğlu, A. (2009). Etik ve Ahlak; Benzerlikler, Farklılıklar ve İlişkiler. Türk İdare
Dergisi , 125-249.
Marmura, M. (1968-1969). Ghazâlî on Ethical Premises. The Philosophical Forum (pp. 261265). MARMURA.
Menekşe, R. (2008). Ankara’da Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentalarında Çalışmakta
Olan Personelin Tüketiciye Karşı Etik Davranışlarını Algılama Düzeyleri Üzerine
Ampirik Bir Araştırma Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 4(1):83-117.
Olalı, H. (1988). Turizm. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.
Olcay, A. ve Sürme, M. (2015). Turzim İşletmelernde Yönetci ve İşgören Etik Davranılarının
Karşılatırılması Üzerine Br Aratırma Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi 8(37)
1114-1131.
Öztürk, S. A. (1998). Hizmet Pazarlaması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
313

Prezi,(2014)

İş

Hayatında

Meydana

Gelebilecek

Etik

Dışı

Davranışlar:https://prezi.com/mwuacq-qibot/is-hayatnda-meydana-gelebilecek-etikds-davranslar/. (Erişim Tarihi:15.04.2016)
Sarıışık, M. ve Akova, O.

(2006). Otel Yöneticilerinin Etik Politika ve Yöntemlere

Yaklaşımları Üzerine Amprik Bir Çalışma. Anatolia; Turizm Araştırmaları Dergisi , 2234.
Sarıışık M., Akova O. ve Çontu M. (2006). Otel Yöneticilerinin Etik Politika ve Yöntemlere
Yaklaşımları Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi,
17(1): 22-34
Sarvan, O. (tarih yok). Meslek Etiği Ders Notları. İzmir, Alsancak, Türkiye.
SAYRE-MCCORD, G. (2008). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from
http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/metaethics/
SINNOTT-ARMSTRONG, W. (2008). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved
from http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/consequentialism/
SMITH, N. (1996). Ethics and Marketing Manager. Ethics in Marketing.
Sabuncuoğlu Z. Turizm de Etik Çalıştayı Turizm İşletmelerinde Etik ve Fiziksel, Psikolojik
Taciz
Şimşek.B.(2001). İşletmelerde Çıkar Çatışmasından Kaynaklanan Etik Sorunlar.Endüstri
İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,98,25-48
Tavmergen, P. İ. (2002). Turizm Sektöründe Kalite Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayınevi
TÜSİAD. (2005). Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik, 1(1): 1-321
Torlak, Ö. (2001). Pazarlama Ahlakı: Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve
Tüketici Davranışlarının Analizi. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Küreselleşme Etik Kodlar ve Örgütler 1. Bask EMO
Yayın No: BT/2006/3
Ülman, Y. I. (2010). Etik, Biyoetik, Hukuk: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. In Tıp Tarihi ve
Etik. Acıbadem Üniversitesi.
314

Varinli, İ. (2004). “Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Etik Olmayan Davranışlara İlişkin
Değerlendirmeleri: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış Dergisi,
Cilt:4, Sayı:1-2, Ocak-Temmuz 2004, ss.44-53.
Yazıcıoğlu, İ. ve Boylu Y. (2003). Dünya Turizm Örgütünün Belirlediği Etik Kodları ve Bu
Kodların Türkiye’de Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma, Turizm Akademik, 2: 4157.
Yılmaz S.S. (2010). Turizmde Global Etik İlkelerin İş Etiği Açısından İncelenmesi, Uzmanlık
Tezi, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara
Yilmaz, S. (2010). Turizmde Global Etik İlkelerin İncelenmesi. Ankara.
Yılmazer, A ve Çevik, H. (2011).Yöneticilerin İş Etiği Yaklaşımlarının İncelenmesi: Bir
Organize Sanayi Bölgesi’nde Uygulama Yönetim Bilimleri Dergisi (9: 2).
Yağanak, E. (2008). Çevre Etiği.Ankara.
Yağmur, A. (2013) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü Etik
Liderliğin Ve Etik İklimin Etik Dışı Davranışlara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İşletme Anabilim Dalı Gebze.
Yılmazer, A ve Bahadır, İ. (2011).

Otel İşletmelerinde Önbüro Çalışanlarının Etik

Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20,
Sayı 3, Sayfa 21-40 21.
Yılmaz, S. S. (2010). Turizmde Global Etik İlkelerin İş Etiği Açısından İncelenmesi.
Uzmanlık Tezi, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü
Whysall, P. (2000). Marketing Ethics: An Overview. In The Marketing Review (pp. 175-195).

315

316

