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HAVAYOLU TA~IMACILIGINDA

<;ALI~ANLARAYONELiK ORGUTSEL UYGULAMALARIN

ETiKSEL ALGILANI~I

VE

HAVAARACI BAKIM iJNiTESiNDE BiR UYGULAMA

NaHin Ergiin

Sivil Havaclbk Yonetimi Anabilim Dab

Anadolu Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii, Ocak 2008

Dam~man: Do~. Dr. A. <;igdem KIREL

Havayollanmn birincil amaCl olan emniyetli bir u<;u~un saglanmasmda, u<;ak

bakIm faaliyetlerinin onemi olduk<;a hiiyiiktlir. Yapllan ara~tlrmalar u<;ak baklm

siirecinde meydana gelen hatalann onemli bir kIsmmm, insan faktorune bagh oldugunu

ortaya koymaktadlr. Orgiitsel uygulamalarda etik ilkelerin benimsenmesi, havayolu

<;ah~anlarmm orgiite baghhklarml ve verimliliklerini artuacaktlr. Boylece insan

faktortine bagh hata oranlarlmn en aza indirilmesi miimkiin olacaktlr.

Bu dogrultuda, oncelikle etik kavraml a<;lklamm~tlr. Orgiit kiiltlirli ve sosyal

sorumluluk kavramlarl ise orgiitsel etikle olan ili~kisi vurgulanarak ele ahmm~tlr. Etik

dl~l davram~larm nedenleri ortaya konduktan soma, <;ah~anlardan ya da orgiitsel

uygulamalardan kaynaklanan etik dl~l davranl~lar havaclhk sektorU a<;1S1ndan ele

ahmm~tlr.

<;ah~manm son boliimtinde ise orgiitsel uygulanlalarm etiksel algI1am~lmn ve

bu algmm tutum iizerindeki etkisini ortaya koymak amaclyla w;:ak baklm

teknisyenlerine uygulanan anketin analizi yapllarak sonu<;lar ortaya konmu~tur.

Anahtar Kelimeler: Havayolu, U<;:ak bakIm faaliyetleri, Etik, Orglitsel etik,

Orgiit kliltlirU, Sosyal sorumluluk.
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ABSTRACT

ETHICAL PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL PRACTICES

TOWARDS EMPLOYEES IN AIR TRANSPORTATION AND A CASE STUDY

IN AIRCRAFT MAINTENANCE UNIT

NaHin Ergiin

Civil Aviation Management

Anadolu University Institute of Social Sciences, January 2008

Advisor: Assoc. Prof. Dr. A. <;igdem KIREL

Aircraft maintenance operations play an important role in providing safe flight,

the primary objective of airlines. The related studies indicate that the majority of error

occurred during the aircraft maintenance process depend on human factor. Adapting

ethic principals in organizational practices can improve efficiency and organizational

loyalty of employees, and therefore, decrease the human error to its minimum.

In this study, first, concept of ethics is described, and then organization culture

and social responsibility concepts are investigated with the emphasis of their connection

with organizational ethics. The reasons of unethical behaviors are described. The

unethical behaviors due to employees and organizational practices are investigated in

the perspective of aviation industry.

In the final part of the study, the analysis of the survey applied to aircraft

maintenance personnel in order to detennine ethical perception of organizational

practices and its effect on attitude, are perfonned and its results are presented.

Key Words: Airline, Aircraft Maintenance, Ethics, Organizational Ethics,
Organizational Culture, Social Responsibility.
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Giinfuniizde yogunla~an rekabet miamI ve kiireselle~me nedeni ile geli~en

teknolojinin biitiin i~letmelerin kullammllla aC;lk hale gelmesi, i~letmelerin rekabet

giic;lerini artmcI diger unsurlar iizerine odaklanmalarllla neden olmaktadu. Bu

unsurlarlll ba~lllda insan faktOrii gelmektedir. Bu nedenle son zamanlarda insan

kaynaklarl yonetimi, bir iist yonetim becerisi olarak tanImlanmaktadlr.

2003 yI1111da ozel havayolu i~letmelerinin iC; hatlarda ta~lmacIhk yapmasllla izin

verilmesi ile birlikte, zaten yiikseli~ ic;inde alan Tfuk Sivil HavacIhk Sektorii

ivmelenerek biiyfune sfuecini sfudfumii~tiir. Bu geli~meler sonraslllda mevcut

havayollarl filolarlill ve bu dogrultuda insan kaynaklarlill geni~letirken, yeni havayollan

da sektorde boy gostenneye ba~laml~tlr. Tfuk Sivil HavacIhk SektOrii'ndeki biiyfune ve

artan rekabet ise havayollarlllda insan kaynaklarl yonetimini c;ok dalla onemli hale

getinnektedir.

insan kaynaklarl yonetiminin etkinliginde, orgiitlerin etik ilkeler belirlemeleri ve

faaliyetlerini bu ilkeler dogrultusunda siirdiinneleri oldukc;a onemlidir. Etik orgiitler,

yiiksek kalitede i~ giiciinii orgiitlerine c;ekebilmektedir. 6rgiit ic;inde kendisine adil

davranI1acagIill bilen bireyler, orgiite katllmakta ve orgiitsel amac;lara katkIda

bulunmakta dalla istekli olmaktadIr. Etik dl~1 uygulamalarlll yayglll oldugu orgiitlerde,

c;ah~anlarlll orgiitsel baghhk ve verimlilik oranlannda dii~me, deVaInSIZhk ya da i~ giicii

devir OranlaI"lllda ise artl~ gozlenmektedir. Bwmnla birlikte orgiitsel uygulaInalarda etik

ilkelerin goz ardl edilmesi; c;ah~anlarlll orgiite ya da c;ah~ma arkada~lanna kar~l, i~

siirec;lerine de yanslyabilen etik dl~1 davram~lara yonelmelerine neden olabilmektedir.

Sosyo-teknik bir yapl sergileyen havayollarlllda, engellenebilir kaza oraIllarlilln

yiiksek ya da hizmet kalitesinin beklenenin altlllda oldugu goriilmektedir. Ara~tumalar

bu durumun ana sebebinin, insan kaynaklarl temelli oldugunu gostennektedir.

C;ah~mamn ikinci bolfuniinde de deginildigi gibi yapIlan ara~tmnalar, uc;ak kazalarlllda



2

insan faktorli etkisinin %80 oramnda oldugunu ortaya koymaktadir. Bu oramn %26'SI1ll

havaaraci balum slirecindeki insan temelli hatalar olu~turma1ctadlr. Geli~en teknoloji ile

daha da karma~lk hale gelen ve birbirleri ile baglantlh i~ slire9lerinden olu~an havaaraci

baklm faaliyetlerindeki hatalarm en aza indirilmesi gerekmelctedir.

Insan kaynaklarmda motivasyon eksikligi, 9ah~mllara yeteri kadar onem

verilmemesi, ileti~imin zayIf olmasl havayollarlllln ba~arlSllll dli~linnelctedir. Bu durum

pazar paymda kaYlplara, karhhgm dli~mesine, daha da onemlisi hayatlm'm

kaybedilmesine neden olmaktadu. Bu nedeme havayollarlllln eskisinden 90k dalla fazla

insan kaynaklan Odakli olmalarl ve uygulalllalarmda etik ilkeleri benimsemeleri

gerekmelctedir. Havayollarl ancak bu ~ekilde yogun rekabet Ortallli i9inde mli~teri

tatmininin saglanmasmda ba~arih olabilecelctir. Daha da onemlisi bir90k hayatm

kaybedilmesiyle sonu9lanan, insan temelli kaza oral1larmda dli~me saglanabilecektir.

Bu nedeme havayollarmm orglitsel uygulalllalarmda etik ilkelere, diger

orgiitlerden 90k daha fazla yer vermeleri gerekmelctedir. Ozellikle 9ah~al1lara yonelik

uygulalllalarda etik ilkelerin benimsenmesi, havayolu 9ah~anlarmm orglite baghhldarllll

ve verimliliklerini miuacaktlr. Boylece i~ slire9lerinin gereklilikleri dogrultusunda

yerine getirilmesine ve havayollarmm birincil alllaCI olan U9U~ emniyetinin

saglanmasma olanak tanmacaktlr.

Bu 9ah~mallln allla9larmdan ilki, bireylerin orglitsel uygulalllalara ili~kin etik

yonelimlerini saptayarak, etik dl~1 davranl~lann algl1anmasmda demografik faktorlerin

etkisini Oliaya koymaktu. lkincisi ise orglitsel uygulmnalarm etiksel algI dlizeylerinin,

9ah~al1larm tutumlan lizerindeki etkisini belirlemektir. Bu mna9lar dogrultusunda

yapl1an 9ah~ma ile orglitsel uygulmnalarm etik boyutunun havacIhk sektorli a9Ismdan

onemine dikkat gekilerek, uygulanabilir oneriler geli~tirilmelctedir.

Bu bakl~ a91S1yla 9ah~mallln birinci bollimlinde ahlak ile etik kavralllmm ili~kisi

ortaya konarak, teleolojik ve deontolojik etik teorilerine yer verilmi~tir. Sivil havacIhk

selctorli a91S1ndan ele alman ikinci boltimde ise, oncelikle orglitsel etik kaVrallll ve

onemi Oliaya konmu~tur. Orglitsel etigin tarihsel slireci, sivil havacIhk selctorilndeki

geli~melerin ayn bir ba~hk altmda toplalllnasIyla ele ahnml~tlr. Orglitsel etigi olu~turan

faktorlerden orglit ktiltlirli ve sosyal sorumluluk kavrmnlarl ise orglitsel etik

gergevesinde ele ahnml~tu.
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<;ah~mamn iiyiincii bOliimiinde orgiitlerin ba~anlan oniinde biiyiik engel

alu~turan etik dl~l davram~lann nedenleri iizerinde durulmu~tur. Sivil havaclhk sektOrii

aylsmdan ele alman nedenler, bireysel ve orgiitsel almak iizere iki ana ba~hk altmda

incelenmi~tir. Dordiincii boliimde yah~anlardan ve orgiitsel uygulamalardan

kaynaklanan etik dl~l davranl~lar ve orgiitlere verebilecegi zararlar, havaclhk sektorii

aylSlndan ele ahnml~t1r.

Sonuy b61iimiinde ise, havaaracl baklm iinitelerindeki orgiitsel uygulamalarm

etiksel algllanl~l iizerinde etkili alan faktoder ve bu algmm yah~aIl tutumlarl iizerindeki

etkisi ortaya konmu~tur. Yapllan bu incelemeler sanucunda ise 6nerilere yer verilmi~tir.



Bi:RiNci BOLUM

ETiK KAVRAMININ KURAMSAL TEMELLERi

1. ETiK KAVRAMI

Etik ya da bir diger deyi~le ahHik felsefesi kavrammm tammlanmasmdan once,

ahlak kavramlmn a<;aklanmasmda ve neden insanhk ie;:in var oldugunun Oliaya

konmasmda yarar vardlr.

insan, diger varhklardan farkll olarak tercihleri dogrultusunda eylemde bulunan

bir varhktlr. Eylem; bir ilke, nonn, inane;:, deger ve buna benzer unsurlara bagh, istene;:li

(iradi) davram~trr. Her insan toplulugunda, her tarihsel donem ve her kiiltiirde bireyler,

kabul edilmi~ bir taklm unsurlara bagh olarak, iyi ya da k6tii olarak nitelendirilen

eylemlerde bulunmaktadlr. Yani her birey; dii~unce, inane;:, nann ve yasaklarm meydana

getirdigi gortinmez bir agm ie;:inde eylemlerde bulunmaktadlr. Tek bir bireyin ya da

insan toplulugunun belli bir tarihsel donemde; belli tfuden egilirn, du~tince, inane;:, tOre

vb. unsurlara bagh olarak olu~turdugu deger ve nonnlara gore diizenlenmi~ ve yerle~mi~

ya~ama bie;:imine ahlak (moral) denir. 1

Ahlaki sozciigu ise belli yargl, kural, tavlr ve ili~kileri nitelendiren bir slfattrr.

Ahlaki sozciigu esas olarak, "ahlaken iyi" anlammda degil de, tam aksine "ahlak

sahasma ait alan" anlammda kullamlmaktadrr.2

Etik kavraml ise, Yunanca "karakter" anlamma gelen "ethos" sozcugunden

tiiretilmi~tir. Etik kavranl1mn tammlanmasl olduke;:a gUe;:M. Bu nedenle felsefeciler

tarafmdan bire;:ok etik tanlml yaplhm~trr.

Etik, her ~eyden once istenebilecek bir ya~amm ara~tmlmasl ve anla~I1masldlr.

Daha geni~ bir bak1~ ae;:lSl ile biittin etkinlik ve amae;:larm yerli yerine konmasl; neyin

1 Dogan ChIem, Etik: AhHik Felsefesi, (istanbul: inklliip Yaymevi, 2004),5.13-16.
2 Lokman <;:ilingir, AhHik Felsefesine Giri~, (Birinci Baslln, Ankara: Elis Yaymlan: 6, Subat 2003), 5.11.
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yapIlacagl ya da yapI1mayacagImn; neyin istenecegi ya da istenmeyeceginin; neye sahip

olunacagl ya da olunmayacagImn bilinmesidir.3 Ba~ka bir anlatImla etik ya da ahlak

felsefesi, insan hayatma yon veren tercih ve davram~lan; dogruluk-yanh~hk, iyilik

kotliltik, hak, adalet, gorev ve sorumluluk a~asmdan degerlendiren, nasll bir hayatm

ya~amaya deger, iyi bir hayat oldugunu ilkeleriyle saptama amaCIm gilden nonnatif bir

disiplindir.4

Yukandaki tammlardan da anla~llabilecegi gibi, ahlak ve etik birbirine yakm

kavramlardu. Ahlak; fiilen ve tarihsel olarak bireysel, grupsal ya da toplumsal diizeyde

ya~anan bir olgu olmasma kar~m, etik bu olguyu ele alan, ahlak gorii~lerini, ogretilerini

irdeleyip slmflandIran, aralarmdaki benzerlik ve farkhhklarl ortaya koyan, buniarl

kar~I1a~tmp ele~tiren felsefe disiplininin adIdu. Etigin gorevi, herhangi bir ahlak

geli~tinnek, ahlaklar yokluguna bir yenisini eklemek ve insanlara bu ahlaka uyulmaslm

ogiltlemek degildir. Tam tersine etik, "ahlak" denen olgunun inceleme alamdu. 5 Ba~ka

bir degi~le etik, pratik bir etkinlik alam olan ahlakI, teorik bir inceleme konusu kIlan

felsefe disiplinidir.

2. ETiK TEORiLERi

Felsefe alamnda en yok teori geli~tirilen disiplin etiktir. Bu yok sayldaki teorinin,

farkh olyiilere gore ye~itli biyimlerde slmflandmlmasl miimkiindiir.6 Ancak etik teorileri

temelde iki grup altmda toplanarak illcelenmektedir. Bunlar teleolojik (teleological) ve

deontolojik (deontological) etik kuramiarldu.

2.1. Teleolojik (Teleological) Etik

Teleolojik etik teorileri, bir kararm getirisine ya da sonucuna odaklanml~ olan

teorilerdir. Bir kararm etik olup olmadlgl, sonuca gore degerlendirilmektedir. Ancak

kuramcIlarm tartl~tlklarl konu, karar sonuylarImll kime gore degerlendirilecegidir.

3 <;;igdem KITe1, Orgiitlerde Etik Davram~lar, Yonetimi ve Bir Uygu1ama «;ah~masl, (Eski~ehir:

iktisadi ve idari Bi1im1er Fakti1tesi Yaym1an: No. 168,2000), s.2.
4 Gtiro1lrzIk, "Ahhlkl Tartl~mak ve Ya~amak"

http://www.insanka\l1akJari.com/cn/ContentBody.asp?BodvID=603i1eti~imaclres1iwebsayfasl.24.11.2004.
5 ..

Ozlem, a.g.e., s.22-23.
6 Aym, s.39.
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Karan veren ki~iye, i~letmeye, topluma, tilkeye ya da diinyaya gore rm

degerlendirilmelidir? Te1eolojik etik kuramlan, karar sonuylarlilln kime gore

degerlendirilmesi gerektigi esasma gore ele almarak geli~tirihni~tir.7 Birbirinden farkh

yaplda, bin;ok teleolojik etik kuraml bulunmaktadlr. Ancak bu yah~mada, te1eolojik etik

kapsammda Egoizm ve Faydaclhk Yakla~Hnlarl ele almacaktrr.

2.1.1. Egoizm Yakla~ImI

"Her insan 6ziinde bencildir". Egoizm yak1a~lrm bu goru~u esas alarak, ki~ilerin

bir ~ekilde uzun ya da kIsa vadeIi ylkarlarl dogrultusunda hareket ettiklerini

savunmaktadlr. Bu konuda yah~malarl bulunan yazar Hobbes, insanlarm kendileri iyin

en dogrunun ne oldugu konusunda genetik olarak programlandI1darlill ve bu dogrultuda

hareket ettiklerini ifade etmektedir.8 Egoizm ahlak filozoflarl tarafmdan, ki~isel ve

ki~isel olmayan egoizm olmak iizere iki ~ekilde ele almmaktadlr. Ki~isel egoistler kendi

uzun donemli ylkarlarlill onde tutarken, digerlerinin ne yapmasl gerektigi konusunda

sessiz kalmaktadlr. Ki~isel olmayan egoistler ise, herkesin kendi uzun donemli

ylkarlarlill kollamasl gerektigine inanmaktadu.

Egoizm yak1a~lmmda, tUm insan eylemlerinin ozde bencil giidtilerden beslendigi

savunulmaktadlr. Bununla beraber egOlzm; ba~kalarma yardlm etmemeyi

ongormemekte, yalillzca bunun ahlaki bir zorunluluk olmadlglill one siinnektedir.

Ancak egoizm yak1a~lmml savunan bilim adamlarl, insanlarm ba~kalarmm ihtiyaylanna

ilgi gostennelerinin temelinde de kendi ylkarlarlilln bulundugunu savunmaktadlr. Ba~ka

bir degi~le bencil olmayan bir eylem soz konusu degildir. Buna gore kendi canml

tehlikeye atarak bir ba~kaslill kurtaran ki~i dahi, aslmda bencilce hareket etmektedir.

<:;unku ki~i bu hareketi ile fedakfuhk hislerini tatmin etmektedir.9

Egoizme kar~l fikir geli~tiren bilim adamlarl; bu goru~un kabul edilmesi

durumunda, ahlakm geryekte my var olmadlgl goru~iiniin de kabul edilmesi ve diger

tum etik teorilerine ~uphe ile bakIlmasl gerektigi savunmaktadu. Tarih boyunca ki~inin

kendisini hiye saydlgl ve ba~kalarmm ylkarlarl dogrultusunda hareket ettigi biryok

7 David J. Fritzsche, Business Ethics: A Global and Managerial Perspective, (New York: McGraw
Hill Inc.,l997), sA7.
8 Roger Bradburn, Understanding Business Ethics, (London: Continuum, 2001), s.3.
9 Mabmut Ars1an, i~ ve Meslek AhHikI, (1. Basllll, Ankara: Nobel, 2001), s.l8.
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omegin bulunmaSl, egOlzme kar§l geli§tirilen savlarll1 temelini olu§tunnaktadrr. 10

Egoizm yakla§lillll1a getirilen bir diger ele§tiri, bir bireyin <;lkarlan ile digerlerinin

<;lkarlarl arasll1daki <;atl§illamn <;oziilememesi uzerine odaklarJillaktadlr. Her birey kendi

<;lkarlarl pe§inde ko§acak ise, bu <;lkarlar digerlerinin <;lkarlarl ile <;atl§acak ve bu durum

bireylerin kendi <;lkarlarlm elde etmesine de engel olacaktrr. Ahlak felsefecileri bu tiir

<;atl§malarll1, katrlan taraflardan bagllllslz olarak <;oziilemeyecegini ileri sfurnektedir. 11

KIsaca bir kararll1 etik a<;ldan dogru ya da yanh§ olarak degerlendirildigi

egoizm, diger teleolojik kuramlardan farkhdlr. Temelde egoizm de sonu<;lara

yonelmektedir. Ancak egoizm en fazla iyinin, en fazla ki§i i<;in degil, yalmzca bir ki§i

i<;in istenmesidir. Egoistlere gore eylem A, sadece P tarafll1dan sadece P'nin <;lkarlarull

en <;okladlgl siirece dogru olarak kabul edilmektedir. 12

Bu yakla§llllln orgiitlerde hayata ge<;irilmesi, bir takIm sakIncalarl da

beraberinde getirebilecektir. Ancak salt birey ya da orgiit <;lkarlanmn on planda

tutulmasll1m, karardan etkilenecek diger birey ya da orgiitlerin de mutlaka zarar

g6recegi §eklinde ele ahnmamahdlr.

2.1.2. FaydacIhk

Bir karann sonu<;larll1a OdaklarJilll§ kuramlardan bir digeri, faydaclhk ya da

yararclhktlr. Bu kuram, ki§inin en fazla ki§iye fayda saylayacak §ekilde daVrarJillaSl

gerektigi g6rii§iirJii temel almaktadlr. Faydaclhk ilk olarak 18. yUzyll filozoflarmdan

Jeremy Bentham tarafll1dan ortaya atllml§ ve bir<;ok filozofun katkIlarl i1e

geli§tirilmi§tir. Ancak kuramll1 sistematiginin olu§turulmasll1da; 19. yUzyll

filozoflarll1dan John Stuari Mill onemli bir rol oynamaktadlr. 13

Faydaclhk kuramlill geli§tiren filozoflar, insamn dogasl geregi bencil ilgi ve

egilimlere sahip bulunduguna inamnaktadlr. Bireyler bencil egilimleri nedeniyle,

bedensel ve psii'ik ihtiya<;larlill doyunnak ve mutluluga eri§mek amacll1dadu. Gyle ki

faydaclhk ogretilerinin; <;lkI§ noktalan itibariyle, egoizmden aYlli edilmesi ilk bakI§ta

10 Bradburn, a.g.e, 8 4.
11 Klrel, a.g.e., 8.42-43.
12 Birgiil Sim~ek, "Yoneticilerin C;::alI~anlara Kar~l i~ Etigine Yonelik Degerlerinin Tespit ve Analizine
ili~kin Bir C;::alI~ma" (Yaymlanmaml~ Yiiksek Lisans Tezi, Anadolu Dniver8itesi, Sosyal Bilimler
Enstitiisii, 1999),8.35.
13 Bradburn, a.g.e, 8 5
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mtimktin degildir. Faydaclhk kuramma gore, insan dogasl geregi bencildir ve onun bu

bencilligi hiybir zaman tam olarak ortadan kaldmlamamaktadrr. Ancak zaylf bir doga

varhgl olan insan, yine giivenlik iyinde ya~amak istemektedir. Bu nedenle insanm

dogu~tan gelen bencil duygularmm yanmda, ba~kalarlill gozetme denen bir ilgi de

bulunmaktadlr. Kimi filozoflara gore bu sonradan edinilen bir egilimdir. Samuel Butler

ya da Shaftesbury gibi filozoflara gore ise; kendini sevme egilimi gibi, tiirde~lerinin

iyiligini isteme egilimi de insamn dogasmda vardrr. Butler'a gore bu iki egilim, insanm

ahlaksal yontinii olu~turan temel dayanaklardlr ve biri olamadan digeri de

geryekle~ememektedir.

Faydaclhk kuramlilln en etkili adl olan John Stuart Mill, kendisinden onceki

filozoflarm gorii~lerini belli bir sistematik iyerisinde toplaml~ ve bu gorii~leri 19.

yiizyI1a ozgii motiflerle geli~tirmi~ olmaslyla one Ylkmaktadlr. 14 Bu dogrultuda Mill

insan egilimlerinin her zaman iyin, en fazla ki~iyi, en fazla mutlu etmeye yonelik

olduguna inanmaktadlr. Qna gore, biitiin bunlarm yok basit bir mantlgl vardrr. Madem

herkesin amaCI mutlu olmak, oyleyse mutluluk ortak bir amay haline gelmelidir. Mill,

insanlarm hazCI oldugu gorii~iinii de savunmaktadlr. HazClhk; bir kimsenin, daima hazZI

en yiiksege ylkarmaSI gerektigine inanmasldlr. Ancak hazzm oniinde sHudar oldugu

aylk bir geryektir. Bu nedenle daha sonraki yI1larda, faydaclhk kuraml iizerinde yah~an

bilim adamlarl, hazzm tammlanmasl yok zor ve yok geni~ anlamlar iyerebilecek bir

kavram oldugu konusunu gtindeme getirmi~lerdir.15

Bu kurama gore bir karar kendi ba~ma iyi ya da kotii degildir. Kararm ahlaki bir

deger kazanrnasl iyin, kararm sonucundaki biitiinciil etkinin bilimnesi gerekmektedir.

Faydaclhk kuramma gore bir kararm etiksel degerini O1ymek iyin, kararm sonuylarmdan

iyi etkilenen ki~ilerin, kotii etkilenenlere oranla fazla olup olmadlgma, yani biittinciil

faydasma bakllmasl gerekmektedir. Eger biittinde yok fazla ki~iye fayda saghyor ise;

etiksel ayldan kararm iyi, buna kar~m zarar gorenler fayda saglayanlardan fazla ise, kotii

olarak nitelendirilmesi mtimkiindiir. Ancak bu noktada toplam faydamn nasll

olyiilebilecegi sorunu ortaya Ylkmaktadlr. <;iinkii karar sonuylarlilln etkileri; ki~iden

ki~iye farkll degerlendirilebilecegi gibi, zamana gore de degi~ebilecektir.16

14 ••
Ozlem, a.g.e., s.64-67.

15 Bradburn, a.g.e, s 5-6.
16 Richard T. De George, Business Ethics, (FIfth Edition, New Jersey: Prentice Hall, 1999), s.58.
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Faydaclhk kuraml temel olarak dort prensip iizerine kurulmu~tur. BurrIar: 17

Sonur;salczlzk (Consequentialism): Bu prensibe gore bir davram~m dogru ya da

yanh~ olarak nitelendirilmesi, sonuylarma baghdlr.

Hazczlzk (Hedonism): Bir karar haz veriyorsa ya da hazZI amayhyor ise

dogrudur. insanhgm son ereginin haz olmasl olagandrr. <;iinkii insanlar yaradlh~larl

geregi; aCldan kaylmp, hazza yonelen, haz pe~inde ko~an varhklardlr.

En c;oklamak (Maximalism): Bir kararm dogru olabilmesi, bazl iyi sonuylarmm

olmasma degil, kom sonuylara kar~m iyilerin miimkiin oldugunca en yoklanmasma

baghdlr.

Evrensellik (Universalism): Sonuylar bir tabm ki~iler ya da belirli gruplar

yerine, karardan etkilenen herkesi kapsayacak ~ekilde degerlendirilmelidir.

2.1.2.1. Eylem ve Kural Faydaclhg.

Bu alanda yah~an filozoflar, faydaclhgm iki boyutu oldugu gorii~iinde

birle~mektedir. Bunlardan ilki kural faydaclhgl, ikincisi ise eylem faydaclhgldu. Kural

faydaclhgl; biitiin uygulaylcllarl iyin, en yok faydayl saglayacak etik kurallarl ortaya

koymaktadlr. Kural faydacIsI; fayda ilkesini dogrudan bireysel eylemlere degil, eylemin

tfuiine uygulamaktadlr. Birey her bir eylemin faydaslm olymekte zorlanacagmdan, bu

etik kurallarl dikkate alarak karar vennektedir. Kural faydaclhglmn iki dayanak noktasl

bulunmaktadu.18

• Bir eylem ahlak kurallan aylSlndan zorunlu bulunuyor ise, etik ayldan da

dogrudur.

• Kural faydaclhgma gore belirli bir kurah uygulamak; kurah uygulayan

herkes iyin, altematif herhangi bir kurah uygulamanm sonuylarmdan daha

fazla fayda yaratlyor ise, etik ayldan dogrudur.

17 John R. Boatright, Ethics and The Conduct of Business, (Fourth Edition, Chicago: Prentice Hall,
2003), s.36.
18 Manuel G. Velasquez, Business Ethics: Consepts and Cases, (Fifth Editions, Santa Clara: Prentice
Hall, 2002), s.85-86.
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Eylem faydaclhga gore ise; belli bir durumda, belli bir eylemin, bu eylemden

etkilenenlere ne gibi sonu<;:lar getirecegi hesap edilmelidir. Eger ongoriilen sonuylar,

diger eylem seyeneklerine gore daha fazla toplam iyilik ya da fayda getiriyor ise, soz

konusu eylem ahlaken tercih edilmelidir. Omegin bir i~letmenin rii~vet vennemesi

sonucu, i~letme batacak ve bin ortak zarar gorlip, iki bin ki~i i~siz kalacak ise; rii~vet

vennek "eylem faydaclhk" aylsmdan, rii~vet vennemeye gore tercih edilen bir durum

olacaktu. Ancak bu eylemin; bir erdem ya da ilke olarak kabul edilmesi miimklin

degildir. Yalmzca en az kotli olam tercih etmek olarak goriilebilir. 19

Eylem ve kural faydaclhgl her ikisi de belli bir degere sahiptir. Ancak filozoflar

arasmda, hangisinin en dogru oldugu konusunda herhangi bir fikir birligi

bulunmamaktadu. Eylem faydaclhgl, yok daha basittir ve uygulama siireci daha

kolaydu. Buna kar~m kural faydaclhgl; bireyin kendisine sorumluluk yliklemeden

hareket etmesine imkful tanllnasl, yani genel kabul gonnli~ dogrunun uygulanabilirligi

aylsmdan yok daha avantajhdlr.20 Ancak faydacl felsefeciler tarafmdan ortaya at1lml~

tUm bu gorli~lere kar~m, faydaclhk kuramma getirilmi~ biryok ele~tiri de bulunmaktadlr.

2.1.2.2. FaydacIhk Kuramma Getirilen Ele~tiriler

Faydaclhk kuramma getirilen biryok ele~tiri bulunmaktadlr. Getirilen

ele~tirilerden belki de en onemlisi, toplam fayda ve maliyetin belirlenmesindeki gliyliige

yoneliktir. Mevcut durumdan etkilenen herkes iyin en yOklanmaSl gereken faydanm

belirlenmesi oldukya guyM. Bu faydanm getirecegi toplam maliyetin Olyiilebihl1esi ise,

yok daha gUy olabilmektedir.21 FaydacI1ara gore insan eylemleri, verdigi mutluluk

oranmda iyi, mutsuzluk oramnda da kotli olarak degerlendirilmelidir. Ancak bu

mutluluk kime gore olyiilecektir. Aynca bir eylemin sonuylan, olyiilmesini

gUyle~tirecek uzun bir zaman dilimini de kapsayabilmektedir.

Bu hesaplama zorlugunu "italyanlarm AyakkablSl" isimli makalesinde TUrker

Alkan yarplCl bir biyimde ortaya kaymaktadlr. Yazlsmda Avrupa'da ayakkabl

tliketiminin 2004 yI1mda 61.8 milyar avro oldugunu ve ozellikle italya'da yI1da

19 Arslan, a.g.e., s.21.
20 Boatright, a.g.e., s.37.
21 Joseph Weiss, Business Ethics: A Stakeholder and Issues Management Approach, (Third Edition,
United States: Thomson, 2003), s.80.
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ortalama yedi C;ift ayakkabl tliketildigini belirtiyor. Bu durumun ba~anh bir ekonomi

olarak adlandmldlglill vurguluyor. <;:unku fuetim zincirine dcThil olan herkes bu sayede

para kazanmakta, ahcI1ar ise ihtiyac;larlill gidennektedir. Etik dl~l bir durum soz konusu

degildir. Ancak bu sfuec;te dogal kaynaklar tlikenmekte ve gelecek ku~aklarm

ihtiyac;larmm giderilebilmesi risk altma ginnektedir. Bu durumda faydamn kime ve

hangi zamana gore olc;ulmesi gerektigine vurgu yaparak faydaclhga getirilen ele~tiriye

glizel bir ornek olu~tunnaktadlr.22

Bazl filozoflar faydaclhgm adil olmadlgml ileri sunnektedir. <;:Unku faydaclhk

toplam fayda ile ilgilenmekte ve bu toplam faydamn nasll dagltI1acagl konusuyla

ilgilenmemektedir. Bu durumda bazl insanlarm mutlulugu, toplumun mutlulugu ugruna

feda edilebilecektir. Bunun ne kadar adil oldugu sorgulanmaktadu. Ornegin otoyol

yaplml ic;in ki~inin istegi dl~mda, ustelik yetersiz buldugu bir fiyattan, evinin devletc;e

zorla satm almmasl, toplumsal fayda adma ki~iye c;ok onemli bir mutsuzluk verecektir.23

Ancak Mill; insamn yaradlh~l geregi toplumsal bir varhk oldugu inancmdan yola

pkarak, toplum ic;inde ya~ayan her bireyin; kendi yararlill, toplumun yararmdan ayn

du~unmeyeceginisavunmaktadlr. Mill'e gore bireysel fayda kavraml, ic;inde ya~amlan

toplumun faydasml da kapsayacak bic;imde geni~tir.24

Faydaclhk kuramma getirilen ele~tirilerden biri de, fayda ve maliyetlerin

olc;U1mesinin mfunklin olmadlgl durumlann da soz konusu oldugudur. Ornegin saghk ya

da ya~aInm degeri nasI1 olc;U1ebilir? Bir c;ah~ma alanma konulacak gaz bo~altIm sistemi

sayesinde, bazl c;ah~aIllarm be~ yll daha fazla ya~aInalarl durumunda; bu sistemin

do~eillnesinin maliyetine kar~I1lk, c;ah~anlarm ya~aInlarma ilave olan bu be~ yI1m

degerini kim Olc;ebilecektir? Bu iki unsur arasmdaki fayda maliyet dengesi nasll

olu~turulacaktlr? Ornegin Ford yoneticileri; 1970 yI1mda i~ kazasl sonucu hayatlarlill

kaybeden c;ah~aIl1arm ya~amlarmm degerini, 200,000 USD olarak belirlemi~tir. Ancak

keyfi bir ~ekilde hayatm bedelini belirlemek, ahlilksal aC;ldan mfunklin degildir.25

Kar~I1a~llan bir diger ele~tiri ise; iyi sonuc;lar verse dahi, bazl eylemlerin ozlinde

yanh~ ya da kom oldugudur. Ornegin bazen toplum faydasma sonuc;lar vennesine

kar~m, soziinden donmek kom bir davram~tIr. Faydaclhk; ozlinde ahlaki olmayan bir

22 Tiirker AIkan, "italyan AyakkablSl" Radikal, (3 Arahk 2005).
?3 ..
- Ozlem, a.g.e., s.24.
24 Giirbiiz, a.g.e, s. 79-80.
25 Velasquez, a.g.e, s. 79.
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takIm eylem ve tutumlara (<;:almak, soztinden donmek, aldatmak, yalan soylemek gibi)

taviz vemlek, hatia te~vik etmekle sU9Ianml~tH.26 Bu noktada filozoflar tarafmdan Kural

Faydaclhgl geli~tirilmi~ ve fayda ilkesini dogmdan bireysel eylemlere degil, eylemin

tiiriine uygulanmasl esas almarak, dogru ve yanh~larm belirlenmesine yonelik kurallar

geli~tirilmi~tir.

Sonu<;: olarak bazl etik felsefecileri, faydaclhgm slmrlarl hakkmda temel olarak

iki sonuca ula~maktadlr:27

• Ya~am, oillin ya da saghk gibi degerleri ol<;:mek gerektiginde; faydaclhk

kuramml kullanmak zordur,

• Faydaclhk, dfuiistliik ve adaletle yeteri kadar ilgilemnemektedir.

Tiim ele~tirilere ve itirazlara kar~m, faydaclhk kurammm uygulama alanl

olduk<;:a geni~tir. FaydacI1Ik yakla~lml; orgiitsel politikalarm olu~umunda ve

uygulanmasmda basit ve anIa~I1abilir bir temel olu~turmaktadlr. Faydaclhk yakla~lmma

gore, kurallara ya da orgiitsel politikalara korii korline uyulmasl beklenmemektedir.

Tam aksine, bu politikalarm ne ol<;:iide faydah oldugunun sorgulanmasl

ongorlilmektedir. Bu unsur, orgiitlerin ko~ullara uyumunu kolayla~tmcl, esnek bir

yaplya ula~malanna imkful verici olabilmektedir.28 Ancak faydanm degerlendirilmesi

siirecinde bireysel gorli~ aynhklarlmn olu~masl ya da karar sonu<;:larlmn tam

kestirilememesi gibi olumsuz durumlara zemin hazlrlayabilecegi de unutulmamahdlr.

2.2. Deontolojik (Deontological) Etik

Teleolojik etigin kar~lsmda yer alan deontolojik etik; S0l1U9tan <;:ok, dogru eylem

problemi lizerinde yogunla~maktadlr. Ahlaki bir eylemin dogrulugu ya da yanll~hgmm,

eylemin sOl1u<;:larmdan baglmslz olarak, onun birtaklm ahlaki odev ya da eylem

kurallarml yerine getirip getirmemesi tarafmdan belirlendigini one siirmektedir.

26 Arslan, a.g.e., s. 23-24.
27 Sim~ek, (1999 Tez), a.g.e., s.33.
28 Tamar Shultz, Yael Brender-Ilan, "Beyond Justice: Introducing Personal Moral Philosophies to Ethical
Evaluations of Human Resource Practices", Business Ethics: A European Review, Vol: 13, NumA, (Oct
2004), s.304.
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Eylemin temelindeki niyet, ilke ve gen;ekle9tirdigi 6devin onemli oldugunu one siiren

deontolojik etik anlaYl~l; insamn ala.lh ve sorumlu bir varhk olarak, yerine getinnek

durumunda oldugu birtala.m odevleri bulundugu dii~iincesinden hareketle, ahl§1a.ll

temeline odevi yer1e~tirmektedir.29

Deontolojik yakla91ml benimseyen filozoflara gore bir kararm dogrulugu,

sagladlgl yararlardan degil, bu davram~m dogasmdan ya da kararm uygulaylcllarlmn

uymu~ oldugu kurallardan kaynaklanmaktadlr. Sonuylarl ne olursa olsun rii~vet vermek

ya da ahnak, dogasl geregi yanll~ bir davram~t1r. Deontolojik yakla~l1mn savlarmdan

biri de, "sana yapllmaslm istemedigin davram~l bir ba~kasma yapma" olarak ifade

edilen ve insanhgm ba~kalarma sayglSlnm temelini olu~turan Altm Kural'du.3o

Deontolojik etik yakla~l1m iyinde bin;ok filozofun geli~tirdigi kuram mevcuttur. Ancak

bu <;ah~madaKant'm Odev Etigi ile Rawls'm Dagltlcl Adalet Yakla~l1m ele almacaktlr.

2.2.1. Kant'm Odev Etigi

Ahhlkiligi ki~isel ylkarlardan tamamen ayn tutan ahlak felsefesi, Iimnanuel Kant

tarafmdan geli~tirilmi~tir. Kant'm ahlillanda esas olan mutluluk ya da fayda degil,

mutlulugu hak etmek ve dogru olmaktlr. Kant ahlillanda, ahlaki davranmak iyin belli

ko~ullarm yerine gelmesi beldenmemelidir. Ahlaki davram~, her ko~ulda ve durum ne

olursa olsun ortaya konmasl gereken bir davram~tu.31

Kantizme gore bir karar, belir1emni~ ahlaksal forma ya da yasaya uydugu siirece

dogrudur, uymadlgl siirece de yanh~tlr. Kant'a gore formun ya da yasamn getirdigi

yiiksek olgu ve genel geyerlilik, kararm ahlaksal olmasma imkan tammaktadlr. Ancak

bir karann ahlaka uygunlugu konusunda genel geyer fOlmlarm, yani yasalann

olu~turulmasl gerektigini savunmasma kar9m Kant; herhangi bir kararm ahlaksal olup

olmadlglmn olyiilebilmesine olanak tanlyacak yargl1ara varmaml~ olmasmdan dolayl,

fOlTIlalist etik yakla~lmclSl olarak nitelendirilmektedir.32

Biryok filozof, kararlarm ahlaksal olup olmadlgl konusunda zorunlu ve evrensel

yargl1ar getirmesinden dolaYl Kant'm ilkelerini, dogrular kanah olarak da

29 Ahmet Cevizci, Etige Giri~, (Birinci Bask!, istanbul: Paradigma, Ocak 2002), s.16.
30 Boatright, a.g.e., s.33.
31 Arslan, a.g.e, s.12.
32 De George, a.g.e., s.83.
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adlandmnaktadrr. Oyle ki bir ki~i ic;in bir karann dogru ya da yanh~ oldugu yarglsma

varlhyor ise, bu yargl ili~kili olan tlim ki~iler ve benzer durumdaki tlim kararlar ic;in de

gec;erlidir. Yakla~lmm ilkelerinde, ki~iye ya da olaya gore degi~kenlik gosteren yargIlar

bulunmamaktadrr.33 Bu nedenle Kant, ornegin mutluluk gibi goreli bir kavram ile insan

ahlaJ.a.mn incelenemeyecegini savunmu~tur. ~unkii mutluluk, ki~iden ki~iye degi~en

oznel bir kavramdrr. Boylece birinin ahlc1kh dedigi bir eyleme, bir digeri ahlaki degil

diyebilecektir. Bu nedenle Kant'a gore ahlakm temelini, herkese gore degi~meyen bir

yasa olu~turmahdrr.34

Kant' a gore; getirilecek olan yasayla, bu yasaya uyan tiim insan eylemlerinin

etiksel aC;ldan dogru ya da yanll~ olarak degerlendirilebilmesi miimkiin olabilecektir.

Doga yasaiarl gibi genel gec;erli, evrensel, ancak doga ic;in degil de ahlaksal ya~am ic;in

bu yasalar nasll konulabilecektir. Kant'a gore boyle bir ahlak yasasl, insanm hem

kendisi ic;in istemi~ ve kendisine koymu:;; oldugu, eylemlerini ona gore yonlendirdigi bir

"bireysel ilke", hem de aym zamanda ba~kalarImn da isteyebilecegi ve ba~kalarImn da

kendilerine koymu~ olduklarl, eylemlerini ona gore yonlendirdikleri bir "genel ilke"

olarak konumlanabihnektedir. Omegin bir magazadan herhangi bir odeme yapmaksIzm

mal almamaz. Herkesin oznel ilkeleri dogrultusunda davrandlgl bir Oltamda; ekonomik,

toplumsal, hukuksal ve ahlaksal bir ya~am olu~turmakmiimkiin olmayacaktu. Boyle bir

durumu ne bireyler, ne de toplum isteyecektir.

Kant'a gore ahlak yasasma uymak; bireyler ic;in bir zorunluluk degil, odevdir.

Bu yakla~lmdabireylerin ozgiir iradelerini kullanmalarma olanak tanmmaktadIr. Odev;

bireylerin yapmaYI, yerine getirmeyi kendi istenc;leri ile iistlendikleri, sorumlulugunu

iizerlerine aldlklarl buyruktur. Kant bu noktada gorev ile odevin aynmma vararak,

gorevin de bir ti1r odev oldugunu, ancak odevde tam bir otonomi soz konusu iken,

gorevde yapIlmasl gerekenlerin bireyin ozgiir iradesi dl~mdaki bir otorite tarafmdan on

goriildiigiinu savumnaktadu. Bireyin kendi dl~mdaki bir otoritenin buyrugu olarak

goreY, benimsenerek ve onaylanarak yerine getirildigi siirece odev olacaktu.35

Bu baglamda bireylerin verdikleri kararlann ahlaksal boyutunun, ancak ozgiirliik

kavraml c;erc;evesinde degerlendirilebilecegini soylemek yanh~ olmayacaktu. ~iinkii ~u

33 Boatright, a.g.e., s.54.
34 Arslan, a.g.e., s.12-13.
35 ..

Ozlem, a.g.e., s.70-77.
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ya da bu yarglya varmaya, ya da herhangi bir daVram~I yapma ya da terk etme

see;enegine sahip olmayan bir ki~inin; ahlaki degerlendirmelerle kar~I kar~Iya kalmasl

miimkiin degildir. Ozgfuliik iyi ya da kotii yargIS1l1ll1 kullamlabilmesine imkfuI

tammaktadu. Ozgur insan; hie;bir ~eye bagImh olmayan, ahlaki alanda bile butiinuyle

kendi iradesiyle yonfinu e;izebilen ki~idir. Yakla~Ima gore ahlak felsefesi, ozgurlugu var

saymak durumundadu.36

Kant'a gore ahlakilik; ozgiir irade nedeniyle, insamn tek ba~llla sorumlu oldugu

eylemlerden kaynaklanmaktadu. Ancak belli bazI ~eyler, sonUe;larI ne olursa olsun

insanhk ie;in ahlaki olarak baglaYIcIdu. Omegin oldfumek, tecavfiz etmek, soykmill

yapmak, i~kence etmek; sonUe;larI ne olursa olsun kotii eylemlerdir. Kant'a gore

bireyler, dogu~tan bazI haldara sahiptir ve tum bireyler, kararlannda toplum uyelerinin

bu haklarllla saygI duymak zorundadu.37

Yakla~Ima gore bir kararlll ahlaksal boyutunun ortaya konabilmesi ie;in, bir

takIm prensipler bulundugunu soylemek mUmkundfu. Bir karann etiksel ae;Idan dogru

ya da yanh~ olarak degerlendirilebilmesi ie;in, a~agIdaki ue; unsur ile kar~Ila~tmlmasI ve

ancak her birine uygun olmaSI durumunda, etik ae;Idan dogru olarak kabul edilmesi

gerekmektedir.38

Evrensel Olabilirlilik (Universalizability): Bir karar herhangi benzer bir

durumda, tUm bireyler ie;in istendik ise, all1aken dogrudur. Bir karar; bir birey ie;in

alliaken dogru olarak kabul ediliyor ise, bu karar her birey ie;in dogru olarak kabul

edilmek zorundadIr. Yalan soylememek gee;erli bir alliak prensibi ise, Kant'lll

yakla~Imllla gore yalan soyleyen herkes, hangi ~art altlllda olursa olsun, alliaksal olarak

yanh~ davranmI~ olacaktIr.

Ba:jkalarzna Saygz (Respect for Rational Beings): Yakla~llna gore her bireye

sadece ve sadece, salt var oimasllldan doiayl saygI gosterilmelidir. Kararlarlll temelinde

ba~kalarllla saygI bulumnahdIr. Bir kararlll etik ae;Idan dogru olarak kabul edilebilmesi

ie;in, insan haklarl goz onfinde bulundurularak ahmru~ oimasl gerekmektedir.

36 c;ilingir, a.g.e., s.16-l7.
37 Arslan, a.g.e., s.12.
38 Rogene A. Buchholz, Sandra B. Rosenthal, Business Ethics: The PragmatIc Path Beyond Principles
To Process, (London: Prentice-Hall Inc., 1998), s.27-28.
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Otonomi (Autonumy): Bir karann etiksel ayldan dogru kabul edilebilmesi iyin

bireyin, kararl ozgfu iradesi ile vermi~ oimasl gerekmektedir. Yakla~lma gore bireye

kararl slrasmda bash yapmak ya da giiy kullanrnak, bireye kar~1 sayglsIzhktIr, etik

ayldan da yanll~t1r.

Tiim diger yakla~lmlarda oldugu gibi, Kant'm Odev Etigi'ne de biryok ele~tiri

getirilmi~tir. Ele~tirilerin ba~mda; Kant Etigi'nrn uygulamada, faydacIhk kuraml kadar

pratik olmaYI~1 yer almaktadIr. Herhangi bir ahl§k kurahm, her toplum veya insan ya da

her olay iyin istisnasIz olarak uygulamamn, bazl durumlarda olanaksIz oldugu

savunulmaktadlr.39 Ornegin bir insam oldiinnek isteyen katil adayma, yalan soylememi~

ohnak iyin kurbamn adresini soylemek, ahlaka uygun olacak mIdrr?

Bir diger sorun, Kant'm getirdigi onermelerin ahlak kurallan iyin biyimsel bir

yeryeve olu~tunnakla birlikte, bu yeryevenin iyinin doldurulmaml~ olmasIdIr. Kant,

ahlak kurallarmm nasll oimasl gerektigini soylemekle birlikte, ne oimaiarl gerektigi

konusunda pek fazla bir ~ey onermemektedir.

Aynca gorev fikrine verilen biiyiik onemin; msan amaylarmdan, toplumsal

sonuy ve beklentilerden tiimiiyle soyutlanrnl~ olarak ele almmasl, gorevin tek ba~ma

iistiin ve yadsmamaz bir deger diizeyine yIkarIlmasl bir takIm sakmcaiarl da beraberinde

getirecektir.40 Ornegin bu alanda yah~maiarl olan Schiller, Kant'm ahlak konumlaYI~

tarzmdaki bu sertligi yok agu bir biyimde ele~tirmi~ ve bu yasamn korku verici

oldugunu belirtmi~tir. Schiller'e gore, insanm kendisine ozgfuce koydugunu dii~iindiigii

ahlak yasasma baghhgl, oylesine bir bagImhhga donii~ebilir ki; ahlaksal 6zgiirliik,

insamn kendi kendisini mahkfun ettigi gorkemli bir kolelik haline donii~ebilir.

Hegel ise, Kant Etigi'nin tarihselligi ihmal eden, hatta tammayan bir yakla~lm

oldugunu savunrnaktadIr. <;iinkii Hegel' e gore ahlak yasasmm bu fonnel geyerliligi, her

tarihsel donemde birbirleriyle dUl111adan yat1~an, yok ye~itli ahlak ilkeleri ve ahlaksal

degerler arasmdaki yeli~kiyi ortadan kaldIramaIm~t1r. 41

Tiim bu ele~tirilerin hakll yonleri vardIr. Ancak Kant Etigi; bu ele~tirileri

yapanlarl da derinden etkilemi~tir. Hatta bu felsefecilere belli Olyiilerde yon vermi~tir.

39 Weiss, a.g.e, s.82.
40 Tiirker Alkan, Siyasal AhHik ve SiyasaI AhlaksIZhk, (Birinci Basrm, Ankara: Bilgi Yaymlan: Bilgi
Dizisi: 92, Ekim 1993), s. 71-72.
41 ..

Ozlem, a.g.e., s.77.
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Kant Etigi; fonnel diizeyde de olsa, etigin dayanacagl bir temel ilkeyi i~aret ettigi i<;in,

etkileri hala smen bir yakla~lmdlr.

Kant Etigi tarafllldan ortaya atllan ve temelde her bireyin sadece insan

olmasllldan kaynaklanan bir tabm haklara sahip olmasl gerektigi, orgiitsel politikalarlll

olu~turulmaslllda goz online allllmahdu. Aynca orgiitsel politikalarlll olu~turulmaslllda;

her durum ve ~art i<;in ge<;erli ilkelerin benimsenmesi, orgiitsel uygulamalardaki

ayrnnclhglll giderilmesine olanak tarnyacaktlr. Ancak her durum ve ~artta, aym

sonu<;larlll elde edilemeyecegi de unutulmamahdu.

2.2.2. Rawls'm DagItIcl Adalet Yakla~um (Toplum Sijzle~mesi AnlaYl~l)

Adalet yakla~lmllli temel alan filozoflar, kural ya da kanunlarlll uygulanmaslllda

daglhmlll nasll olmasl gerektigi konusuna odaklamnaktadu. Belli bir grup i<;indeki

bireylere fayda ve sorumluluklarlll dagltlmlllda, dengenin esas ahnmasl gerektigi

savunulmaktadlr. Adalet yakla~lmlllda temel allllan prensipler, faydaclhk yakla~lmllla

gore bireyselcilikten <;ok daha UZaktlr. Adalet yakla~lmllla gore, herkesin kabul edecegi

ozel bir durum olmadlk<;a, bireyin ahlaki haklarl; <;lkarlarl etkilenecek diger bireyler de

g6z online allllarak belirlenmektedir.42

Toplum sozle~mesi anlaYI~I; ahlaki nonnlarl, toplumsal uzla~maya

dayandmnaktadu. Ortak bir irade olu~turma siireci i<;inde, herkesi baglaYlcl ilkeler ve

eylem kurallan; anla~maya varlhm~ bir sozle~meyle belirlenmektedir. Omegin Thomas

Hobbes'a gore sozle~me; bencillikleriyle stiriiklenen insanlarlll birbirleri ile miicadele

ettikleri ve birbirlerini kar~lhkh alt etmeye <;ah~tlklarl dogalhk durumu kar~lSlnda

mantlki, insanca ya~amaYI saglayabilecek biricik se<;enektir. Jean-Jacques Rousseau da

Toplumsal Sozle~me Etigi'inde; insanlar arasllldaki e~itsizliklerin, teklerin (bireylerin)

irade gii<;lerinin birle~imiyle olu~acak gii<;le ortadan kaldmlabilecegi tezini i~lemektedir.

John Rawls'lll ahlak felsefesi ise, Rousseau'nun bu sozle~me kuramlarl dogrultusunda,

sozle~me anlaYI~1 temelinde kurulmu~tur.43

42 Velasquez, a.g.e., s.l 06-1 07.
43 Annemarie Pieper, Etige Giri~, (~eviri: Veyse1 Atayman - Gonli1 Sezer, Birinci Baslm, istanbul:
Aynntl Yaym1an, 1999), s.241.
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Rawls adalet yakla~lIm prensiplerinin; zenginlik, cinsiyet, ya~, egitim ya da

zekildan bagImsIz olarak geli~tirilmesi geregini vurgulamaktadIr. Ralws; adalet

prensiplerinin, kar~lla~llan her durum ya da toplumda, istisnai durumlar hariy, butiin

bireyler iC;in geyerli oImasl gerektigini savunmaktadrr.44

Rawls'm adalet yakla~lml, faydacIhk yakla~lmma ele~tiriler ile yakla~maktadlr.

Rawls faydacIhk yakla~l1mmn; olabildigince fazla saYIda insanm azami mutluluga

kavu~turulmasl olarak tarif edilebilen amaCImn, adaletsiz ve hakSIZ oldugunu

savunmaktadIr. Bireylerin degil de, toplumoo biitiinciil mutlulugoou amaylamak,

bireysel haklarm ihlaline neden 01abilmektedir.45 Rawls'a gore faydacIhk yakla~lml

"arzunoo doyumu olarak iyinin tammlanmasl"du. Bu bakl~ aC;ISI, ki~iler arasmdaki

farkhhgl goz ardl etmektedir. FaydacI yakla~lm, bir ki~i iyin rasyonel olan durumu, pek

yok insan iyin genelle~tinnektedir. Ancak Rawls'a gore; bireysel duzeydeki rasyonellik,

toplumoo tan1amI iyin uygun olmayabilmektedir. <;iinkii her bireyin ihtiyay ve arzularl

farkhdu. Omegin bir faydacI, koleligin kale sahiplerine olan avantajlarImn, kolelerin

dezavantajlarmdan fazla oldugu gerekyesi ile adil oldugoou savunabilmektedir. Ancak

kole sahiplerinin avantajiarl ne olursa olsoo, kolelik adaletsizliktir. <;unkii Rawls'a gore,

her bireyin sahip oimasl gereken temel haklar vardIr.46

Rawls adalet yakla~lmImn ilkelerini ~u ~ekilde aYIklamaktadIr. "Benim

geli~tinnek istedigim adalet anlaYI~I, ~u iki temel ilke ile dile getirilebilir. Birincisi, belli

bir pratige dahil olan veya ondan etkilenen her bir bireyin, aym ozgfuliik temelinde

bagda~tlgl siirece, e~it bir biyimde en biiyiik ozgfuliige hakkI vardIr. ikincisi e~itsizlikler

tek istisna ile keyfidir, yani e~itsizlik durumu ancak herkesin yararma oldugu sfuece

makul goriilebilir. Soz konusu duruma bagh i~lev ve gorevler, herkese aylk oldugu

takdirde kabul edilebilir.,,47

Rawls'm adalet yakla~lmmdaki bu iki prensip, birlikte ya~ayan bireylerin sosyal

sistemlerinin temelini de olu~tunnaktadIr. Bu iki prensip temel ahnarak, bireysel hak ve

44 Fritzsche, a.g.e., s.53-54.
45 Pieper,a.g.e., s.24l.
46 irfan Ha§lak ve Burhanettin Duran, "Liberal Demokrasinin Etigini Tartl§mak: Topluluk~u Ele§tiriler",
Sakarya On. Li.B. Fakiiltesi'nce dlizenlenen Siyasette ve Y6netimde Etik Sempozyumu'nda sunulan
bildiri, 1998, s. 86-87.
47 Pieper, a.g.e., s.242.
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6zgiirliiklerin tammlanmasl durumunda; toplumlann sosyal, politik ya da ekonomik

yapllanmn olu~turulmaslda mfunktin olacaktIr.48

Rawls'm adalet yakla~lmlill dayandlrdlgl prensipleri, a~agldaki gibi ozetlemek

miimldindiir:49

E~it ozgilrliik ilkesi: Herkesin temel ozgfuliikleri birbirine e~it olmahdlr. Bu

ozgfullikler, diger ki~ilerin saldmlanndan korunmahdlr. Tiim bireyler konu~ma, vicdan

ozgfulligli, lci~isel miilkiyet ve hukuk egemenligine sahiptir.

Farklzlzk ilkesi: ilk ilkenin kapsamadlgl asli yararlardan, ne ~mi altmda olursa

olsun, hatta en k6tii durumda olan bireylerin bile faydalanmasl glivence altma

almmahdlr. Toplum ic;indeki dezavantajh ki~ilere yardlm etmek zorunludur.

Fzrsat e~itligi hakkz ilkesi: Bir toplumdaki tiim iiyeler, toplumsal statiilerini

yiikseltmek ic;in e~it flrsatlara sahip olmahdlr.

Adalet yakla~lmmm Oliaya koydugu ilkelerin uygulanmasmda, sorunlar ile

kar~I1a~llmasl miimkiindfu. Etik ikilemlerin; hukuk sistemleri tarafmdan c;oziimlendigi

durumlar dl~mda, kimin hakll ya da hakSIZ olduguna kim karar verecektir. Aynca

toplum ic;inde belirli giiylere sahip bireylerin, diger bireylerden ayn tutulmamasl nasll

saglanacaktlr?50

Temelde Rawls'm Etigi, Kant Etigi ile ortii~mektedir. Her iki yakla~lmda da tiim

bireylerin, temel haklara sahip oldugu savunulmaktadlr. Rawls, her bireye fIrsat e~itligi

sunulmasl gerektigini savunmaktadlr. Rawls'm e~itlik ilkesini, her bireyin temel insan

haklarl SaIdl tutulmak iizere, e~itlere e~it davranI1masl ~eklinde ele almak yerinde

olacaktlr. Ancak e~itliklerin belirlemnesinde, temel evrensel degerlerin dl~ma

C;1k11mamasl ya da herhangi bir ~ekilde Irk, din, cinsiyet gibi fakt6rlere

dayandmlmmnasl gerekmektedir. E~itlik; c;ah~mllarm bilgi ve becerileri dogrultusunda

olu~turulmahdIr. E~itlere e~it davramlmasl ilkesinden hm"eketle; 6rgiitlerin 6zellikle

perfonnans, 6diil, terti ya da licret politikalarlm belirlemede Rawls'm adalet etigini goz

online almalarl yerinde olacaktIr.

48 Laura Pinkus Hartman, Perspectives in Business Ethics, (International Editions: McGraw-Hill, 1998),
s.46.
49 ~im~ek, (1999, Tez), a.g.e., s.4l.
50 Weiss, a.g.e., s.86.
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Rawls etigine gore, tfun getiriler payda~lar arasmda e~it olarak: payla~tmlmahdlr.

Bir tarafm a<;:Ikc;a daha kazanc;h oldugu durumlar, etik dl~ldlr. 51 Orgiitler; faaliyet

sonuc;larmdan, tUm payda~larmm e~it derecede fayda saglamalarma olanak: veren

politikalar belirlemek ve uygulamak: durumundadrr. Dolaylslyla c;ah~mamn ikinci

boliimilnde deginildigi gibi orgiitler tfun payda~larmaolan etik sorumluluklarlill, adalet

temeline dayandlrmak: durumundadu.

Tablo 1. Etik Kuramlanmn Degerlendirilmesi

KurammAdl Tamm ve Kokenleri Giil;lii Yonleri ZaylfYonleri

Faydaclhk "En fazla ki~i ic;:in en c;:ok • Kavramlar, terminaloji, • Tiim 6nemli elementlerin
fayda" ilkesinin gec;:erli y6ntem basit, kolay; kar 6lc;:iimiinde zorluklar
oldugu kuram: Bentham maksimizasyonu sistemine vardrr.
(1748 - 1832), Adam Smith uyumludur. Kar • "En fazla iyi" bireysel
(1723 -1790), John Stuart maksimizasyonunu c;:Ik:ar ic;:inde yozla~ml~

Mill (1806-1873). me~rul~trrrr. olabilir.
• Giri~imciligi, verimliligi • Ki~inin haklarml

te~vik eder. klSltlayabilir.
• Toplumun daha giic;:siiz

parc;:alarml klsltlayabilir.

Adalet Fayda ve zararlarm • "Demokratik prensiptir." • Daha az risk ve
toplumda e~it dagJlllm: • Toplum bir statU ya da yeniliklerle sonuc;:lanrr.
Aristotales (M.b. 384-322), slmfm hakirniyetini kabul • Hakh ohna (entitlement)
Rawls (1921-?) etmemektedir. duygusunu te~vik eder.

• Azmhk, fakir ya da
6ziirliilere frrsat
saglayarak adalet saglar.

Bireysel Bireylerin ozglirlligli • Bireylerin miilkiyet ve • Bireyselligi, c;:Ikarcl
Haklar smrrlanamaz: Kant (1724- ki~isel ozglirlliklerine davram~l te~vik eder.

1804), ki~isel haklar saygl duyar.
6nemlidir.

Kaynak: Birgiil ~im~ek, "Yoneticilerin <;::ah~anlara Kar~l i~ Etigine Yonelik

Degerlerinin Tespit ve Analizine ili~kin Bir <;::ah~ma" (Yaymlanmaml~ Yiiksek Lisans

Tezi, Anadolu Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, 1999), s.45.

51 Karen Legge, "Morahty Bound", People Management, Vol:2, Iss:25, (12.19.1996), s.35.
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Tabla l' de etik kuramlanmll gue;lu ve zaylf yonleri kar~lla~tmnah alarak

verilmektedir.

SallUe; alarak orgutlerin ve dalaYlslyla havayallarmm etik ilkelerini

belirlemelerinde, etik kuramlarll11 temel almalarl yerinde alacaktlf. Ancak her bir etik

kuramma getirilmi~ alan ele~tirilerin de dikkate almmaSl uygulamalardaki ba~anYl

artrracaktu.
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iKiNci BOLUM

ORGUTSEL ETiK

1. ORGUTSEL ETiK VE ONEMi

Orgiitsel etik, etigin ozel bir uygulama alamdu. Etik a<;ldan dogru ve yanh~

kavramlan, orgiit <;er<;evesinde ozelle~tirilerek incelenmektedir. Orgiitsel etigin odak

noktasl; orgiit politikalan ile kurumlar ve bireylerle ili~kilerin diizenlemnesine yonelik

etik standartlarm belirlenmesidir. Orgiitsel etik, orgiitlerin payda~larl ile ya da

payda~larl arasmda olan ili~kileri diizenlemek amaCI ile olu~turduklarl ahlaki degerler,

inan<;lar ve kurallar hiitiiniidiir.52 Orgiitsel etik; orgiitlerdeki davram~larl yonlendiren,

onlara rehberlik eden etik ilkeler ve standartlar toplamldu.53 Orgiitlerin olu~turduklarl

etik ilkeler; i<;inde bulunduklarl toplumun degerlerinden, sektorel yapilarllldan ve

biinyelerinde bulundurduklarl bireylerden etkilenmektedir.54 Ozellikle orgiitlerde karar

verici durumunda olan yoneticiler, orgiitlerin etik ilkeler olu~turmalarlllda ve bunlarm

etkinliginde onemli bir rol iistlenmektedir. Orgiitlerde etik ilkelerin nasI1 olmasl

gerektigini belirleyen ve <;ah~mamn ilerleyen klSlmlarlllda ele allllacak etik kodlar,

yoneticilerin bu rollerindeki etkinligini artirmaktadu.

Orgiitlerin etik ilkelere sahip olmasl olduk<;a onemlidir. Etik orgiitler; orgiit dl~1

payda~lardan tedarik<;iler ve tiiketiciler ile ili~kilerinde <;ok daha ba~arih olabilmektedir.

Bin;ok i~letme; i~ siire<;lerinde belirli ilkelere sahip orgiitlerle <;ah~mak konusunda daha

isteklidir. Ote yandan i~letmeler i<;in tiiketici baghhgimn olu~turulmasl ve bu baghhglll

siirdiiriilmesi olduk<;a gii<;tiir. Ancak etik orgiitler, tiiketicilerin goziinde gii<;lii bir imaj

olu~turabilmekte ve iyi halkla ili~kilerin faydalanndan yararlanabilmektedir. Omegin

1990'h yI1larlll ba~lllda yapI1an bir <;ah~mada, etik orgiitlerin; ki bunlarlll araslllda

52 Gareth R. Jones, Organizational Theory, (Second Edition, New York: Addison-Wesley Pub.Co.,
1998), s.189.
53 Sim~ek, (1999, Tez), a.g.e., s.16.
54 Edwin R. Micewski, Carmelita Troy, "Business Ethics-Deontologically Revisited", Journal of
Business Ethics, Vol:72, Iss:l, (2007), s.18.
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Johnson&Johnson, Coca-Cola, Gerber, Kodak ve 3M gibi i~letmelerin adl da

bulunmaktadlf, gec;mi~ lurk yI1hk donem ic;inde pazar degerlerinde yllhk ortalama

%11.3 'liik bir biiyiime oldugu tespit edilmi~tir. Orgiitler ic;in bu sonuc;; etik ilke1ere

sahip olmamn, performans iizerindeki pozitif etkisidir.55 Etik olmamn getirdigi olumlu

etki, havayollarl iC;in de soz konusudur. Etik bilinc;le c;evreleri ile olan ili~iklerini

diizenleyen havayollan, komuoyurIda yarattlklarl olumlu imaj ile pazar paylarilli

artlrmaktadlr. Ornegin British Airways'in tiiketicilerin goziinde giivenilir bir imajl

varken, Virgin Havayollarl'nrn lu~lurtlCl olarak nitelendirilen bir imajl oldugu

.. 1 kt d' 56goz emne e II.

Etik orgiitler; yiiksek kalitede l~ giictinii orgiitlerine c;ekebilmektedir. Orgiit

ic;inde kendisine adil davramlacaglm bilen bireyler, orgiite katllmakta ve orgiitsel

amac;lara katluda bulunmakta daha istekli olmaktadlf. Etik orgiitlerin i~ giicii devir

oranlarlmn daha dii~iik oldugu goriilmektediI. Ornegin ilac; sektoriinde faaliyet gosteren

ve etik bir orgiit olarak nitelendirilen Novo Nordisk'm, i~ giicii devir oram, sekt5rdeki

diger i~letmelere gore %50 oramnda dii~iiktiir.57 Etik olmayan davralli~larl ile tin

yapml~ olan orgiitlerde ise, bu orgiitlere dahil olmak c;ah~anlarllll mutsuz luldlgmdan,

c;ah~anlarm orgiitse1 baghhk ve verimlilik oranlarmda dii~me, devamslzhk ya da i~ giicii

devir oranlannda da artl~ gozlenmektediI. 58

Ara~tmnalar; sosyo-teknik bir yapl sergileyen havayollarmda, engellenebilir

kaza oranlarmm yiiksek ya da hizmet kalitesinin beklenenin altmda olmasillin ana

nedeninin, insan kaynaklarl temelli oldugunu ortaya koymaktadlf. 2003 ylh lATA

(International Air Transport Association: Uluslararasl Hava Ta~lYlcllarl Birligi) emniyet

raporuna (Air Transport Association Safety Report) gore uC;ak kazalarmm %80'i insan

temelli hatalardan kaynaklamnaktadlf. Emniyetli bir uc;u~un gerc;ekle~tirilmesinde

55 Debra L. Nelson, James Campbell Quick, Understanding Organizational Behavior, (Second Edition,
Ohio: Thomson Inc., 2005), s. 94.
56 Rosa Chun, "Ethical Character and Virtue of Organizations: An empirical Assessment and Strategic
Implications", Journal of Business Ethics, Vol:57, Iss:3, (Mar 2005), s.277.
57 Ken Rushton, "Business Ethics: A Sustainable Approach", Business Ethics: A European Review,
Vol.: 11. Iss.: 2, (Apr. 2002), s. 139.
58 Steve Elhs, Penny DIck, Introduction to Organizational Behaviour, (Second Edition, London:
McGraw-Hill, 2003), s.135.



24

hiiylik paYI olan babm sfuecindeki insan temelli hatalardan kaynaklanan kazalarm oram

ise %26'dIr.59

insan kaynaklarimn yeterince motive edilemeyi~i, yah~anlara onem verilmeyi~i,

ileti~imin zayIf oimasl havayollarllun ba~arlSlm dii~fumektedir. Bu durum pazar

kaYlplarma, karhhgm dii~mesinehatta hayatlarm kaybedilmesine neden oimaktadir. Bu

konuda yah~malan olan bilim adamlarl, havayollarmm eskiden yok daha fazla iy

mii~teri Odakli oimaiarl gerektiginin altmi yizmektedir. Ancak bu ~ekilde havayollarlmn,

yogun rekabet ortami iyinde mii~teri tatmininin saglamnasmda ba~arih olabilecekleri

ifade edilmektedir. 6o Bu nedenle havayollarlllin orgiitsel uygulamalarmda etik ilkelere,

diger orgiitlerden yok daha fazia yer vermeleri gerekmektedir. Ozellikle iy mii~terisi

durumundaki yah~anlanna yonelik uyguiamalarda etik ilkelerin benimsenmesi,

havayolu yah~aniarimn motivasyonunu artiracaktlr. Boylece I~ sfueylerinin

gereklilikleri dogrultusunda yerine getirilmesine ve havayollarillill birincil amaCI olan

Uyu~ emniyetinin sagianabilmesine olanak tanmacaktlr.

Orgiitlerde etiksel yapmm olu~turuImasl, orgiitlerin hiikiimet ile ili~kilerini de

olumlu yande etkilemektedir. Etik argiitlerin kamuoyunda yarattIklarl giiven duygusu,

hiikiimetle olan ili~kilerinin de saghkh geli~mesine olanak tammaktadu. Etik dl~1

uyguiamaiarl ile bilinen argiitler, yasalarm uygulamp uygulamnadlgllun belirlenmesi

aylsmdan yok daha fazla denetlemnekte ve bash aItmda tutulmaktadlr.61

Orgiitlerin etik ilkelere sahip olmasl, hem orgiit iyi faaliyetlerini diizenleme ve

yenne getirmede, hem de orgiit dl~1 ki~i ve kurulu~lar ile olan ili~kilerin

olu~turuImasmda pozitif etkiye sahiptir. Bu pozitif etki, orgiitsel amaylara uIa~mada

anemii bir paya sahiptir.

59 William Rankin, "Meda Investigation Process",
http://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/qtr207/article032.htmlileti~imadresli
web sayfasl, 12.11.2007.
60 Steven H. Appelbaum, Brenda M. Fewster, "Global Aviation Human Resource Management:
Contemporary Employee and Labour Relations Practices", Management Research News, Iss:26,
No: 1011 I, (2003), s. 56-7.
61 Samuel C. Certo, S. Trevis Certo, Modern Management, (lOth Edition, Upper Saddle River, N.J.,
Prentice Hall, 2006), s. 67.
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2. ORGUTSEL ETiGiNiN TARiHSEL GELit;;iMi

Orgutsel etigin geli~im a~amalanmn incelenmesi, bu konunun orglitler ve

dolaYlSlyla havaclhk sektorli iizerindeki artan etkisini anlamak a«lSlndan onemlidir.

Orglitlerde etik anlaYl~m geli~im a~amalanm, dort ana ba~hk altmda incelemek

mumkiindiir. Bunlar:

• Sanayi Devrimi Oncesi,

• Sanayi Devrimi ve 1960'lara Kadar Olan Donem,

• 1960-80'li Yillar: i~ Dunyasmda Toplumsal Konularm YUkseli~i ve Orgut

Etigi,

• 1990'lar ve Somasl: Kuresel Orgut Etigidir.

Havaclhk sektOrlindeki etik geli~im, ayn bir ba~hk altmda ele almacaktlr.

Sektorel geli~meye bagh olarak; etik sorunlarm ortaya «lkl~l ve «ozi.im fuetme «abalarl,

ozellikle 1960'h yillardan soma glindeme gelmi~tir. Bu nedenle havaclhk sektorundeki

etik geli~im, 1960'h Yillardan somaki donemi i«erecek ~ekilde ele almacaktlr.

2.1. Sanayi Devrimi Oncesi

Bu donemdeki etik anlaYl~mm, daha «ok din ile ortU~tiigu gOrlilmektedir.

Dinlerin etik anlaYl~m uzerindeki etkisi, samldlgmdan «ok daha fazla olmu~tur. C;unku

bu donemlerde bireylerin sahip oldugu degerlerin temelini, din duygusu

olu~turmaktadlr. Bununla birlikte dinlerin, i~ hayatlm dlizenleyici bir tabm kurallar

i«erdigi de bilimnektedir. Ornegin Yahudi dininde faiz almak haranl saYllmaktadlr.

Ancak bir Yahudi, bir Yahudi karde~inden faiz alamazken; Yahudi olmayan birinden

rahathkla alabilmekteydi. Ote yandan Hlristiyanhk; ticareti, insanlann birbirinin

eksikliklerini gidermeleri a«lsmdan bir hizmet olarak gormu~ ve Hlristiyan tiiccarlarm,

Hlristiyan olan ya da olmayan tUm insanlara kar~l dfuust olmalanm ve aym i~

standartlanm uygulamalarlm vaaz etmi~tir. Bu ozelligi nedeniyle Huistiyanhgm,

evrensel etik anlaYl~m geli~imine onemli katkllarl olmu~tur.62

62 Arslan, a.g.e., s.30-32.
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Dini yapllann etkisi altmdaki loncahk sistemi iyinde, kiiyUk 6lyekli ve emek

yogun iiretim tarzmm hakim oldugu sanayi 6ncesi d6nemde etik, birtakIm metafizik

giiylere ve tann dii~iincesine dayanmaktadlr. Sanayi 6ncesi bu yaplda geyerli olan

degerler sistemini; durgun, atll hayat anIaYI~lill benimseyen, aglrhgm, yava~hgm,

mrstan uzakhgm, kanaat ve alyak g6niilliiliigiin egemen oldugu mistik duygularla

6rti.ilii, kendi iyine yevrili degerler olu~turmu~tur.63 Bu nedenle sanayi onceSI

toplumlardaki etik anlaYI~; rasyonellikten yok, manevi degerlere dayanmaktadu.

2.2. Sanayi Devrimi ve 1960'lara Kadar Olan Donem

19. yiizYllm ikinci yarlsl, Sanayi Devrimi'nin ba~langici olarak kabul

edilmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte, dini inanylarm dominant rolii 6nemli 6lyiide

azalml~tu. 20. yiiZYllm ilk yeyregine kadar, batl iilkelerinde egemen olan kapitalist

felsefe, ekonomik kalkmma iyin i~letmeleri birer aray olarak g6rmii~ ve kazancm en

yoklanmaSI iyin pek yok ~ey mubah olarak kabul edilmi~tir.64 Amaylarm araylardan

iistiin sayI1dlgl bu d6nemin etik anIaYI~I, faydaclhk temelinde piyasa etigine

d6nii~mii~ti.ir. Bu nedenle insancllhktan uzakla~an 6rgiitler; kan her ~eyden iistiin

tutmu~, yah~anlarma kar~l hiybir sorumluluk duymaml~tIr. <;ah~ma ko~ullarl

6nemsenmemi~, yah~anlar makinelerin birer uzantlsl olarak ele almml~tu. Orgiitler

yah~anlara kar~l olan etiksel sorumluluklarlill, sadece iicret 6demek olarak

algllaml~lardlr.65 Ancak 19. yiizYllm sonu ve 20. yiizyI1m ba~larmda, i~letmelerin

giiylerini k6tiiye kullanmalarl sonucu geli~en olumsuz etkileri 6nlemek amaclyla

devletler, bu durumdan etkilenen i~letmelerin de 6nciiliigii ile yareler aramaya

ba~laml~lardlr. Bunun sonucunda, i~letmelerin i~ ili~kilerini diizenlemeye y6nelik

yasalarm olu~turulmaya ba~landlgl g6zlenmektedir. Aynca bu d6nemde, sendikala~ma

hareketlerinin de ba~lamaslyla beraber i~yiler, toplumda giiy kazanmalarma flrsat veren

sosyal bir degi~imin de hlzlanmasma neden olmu~lardlr.66 1950'lerde yasal

diizenlemelere gidilmesi, etik dl~l ve dogru olmayan faaliyetlerin yasaklanmasl ya da

63 Sim~ek, (1999), a.g.e., s.48-49.
64 Giilslin i~severoglu, "i~letmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik", Yonetim ve Ekonomi, Cilt: 8, Sayl: 2,
(2001), s. 57.
65 Sim~ek, (1999, Tez), a.g.e., s. 52.
66 Sabahat Bayrak, i~ AhHikI ve Sosyal Sorumluluk, (1. Baslm, istanbul: Beta BaSllTI A.S., Haziran
2001), s.88-89.
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kontrol altma almmasl, i~C;i ve tiiketici haklanmn korunmasma yonelik onlemler,

i~letmelerin etik anIaYl~lannda onemli degi~iklikler yapml~t1r.

2.3. 1960-80'li YIIlar: i~ Diinyasmda Toplumsal Konularm Yiikseli~i ve

Orgiit Etigi

funci Dlinya Sava~l'ndan somaki yI1lar, ozellikle 1960'h ylllar ekonominin hem

ABD'de, hem de Avrupa'da patlama yaptlgl refah yI1larl olarak bilinmektedir. Bu

yI1larda kitle fuetimi yapan biiyiik ve uluslararasl i~letmeler, i~ dlinyaslmn vazgec;ilmez

unsuru haline gelmeye ba~laml~t1r. 67 Geli~en ve degi~en ekonomik hayata paralel

olarak, toplumsal bilinc; geli~meye ba~laml~tu. <;ah~anlarm insanca ya~am haklarl

oldugu, i~letmelerin oncelikli kar hedefi dl~mda c;ah~anlarma, topluma ve c;evreye kar~l

sorumluluklarl oldugu, orgiitlerin bir tabm etik kurallar c;erc;evesinde faaliyet

gostermesi gerektigi ortaya konmu~tur. 68

6rgiitlerin yasal ve etiksel sorumluluklarlmn, birbirinden baglmslz unsurlar

olarak dii~iiniilmesi miirnklin degildir. Bu iki sorumlulugun birbirini desteklemesi ve

giic;lendirmesi amac;lanmaktadu. Bu baglamda 1960 ve 1970'li Ylllarda, orgiitlerin

etiksel sorumluluklarlmn desteklenmesi adma c;e~itli konularda diizenlemelere gidilmi~

ve yasalar giindeme gelmeye ba~larm~tu. Ambalajlarm dogru bilgileri ic;ennesi,

reklfunlarm fulinlin gerc;ek ozelliklerini yansltmasl, glda maddelerinin saghga

uygunlugu, i~C;i saghgl ve korunmasl gibi orgiit iC;i ve dl~l pek c;ok konuda yasalar

olu~turu1maya ba~lanml~t1r.69

Bu donemde orgiit etigi konusunda, c;e~itli akademik c;ah~malarm da yapllmaya

ba~landlgl gozlenmektedir. i~letme profesorleri, i~letmelerin sosyal sorumluluklarl

konusunda ara~tmnalar yapmaya ve bu konuda dersler vermeye ba~laIm~t1r.

Felsefeciler; etik kuraml ve felsefik analizi, orgiit etigi disiplinine uygulayarak bu

alandaki c;ah~malara IDZ vermi~lerdir. i~letmecilik alanmda egitim veren okullar,

1970'lerin ikinci yarlSlndan itibaren orgiit etigi derslerini programlarma dahil etmeye

ba~laIm~t1r. Bu donemde yava~ yava~ orgiitlerin uymasl beklenen etik ilkeler

67 Arslan, a.g.e., s.38.
68 M. ~erif ~im~ek, Tahir Akgemci, Adnan <;elik, DavraDl~ Bilimlerine Giri~ ve Orgiitlerde DavraDl~,
(Yenilenmi~ 3. BaskI, Konya: Adull MatbaacIhk, 2003), s.377.
69 Bayrak,a.g.e., s.89-90.
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olu~turulmaya ve orgtit politikalanmn ahIaki boyutu ortaya <;akmaya baillamliltlr. Orgtit

etigi konusunda c;ah~malar yapan uluslararasl organizasyonlar kurulmaya ba~lamIiltrr.

1980'lerin ikinci yarlsmdan soma ise, orgtitsel etik alanmda dtinya c;apmda akademik

dergiler yaylmlanmaya ve orgtitsel etik konusunda yapllan alan ara~tHmalanmn saYlSl

luzla artmaya ba~laml~tlr. 70

2.4. 1990'lar ve Sonrasl: Kiiresel Orgiit Etigi

Yinninci ytizyI1m geli~en enformasyon teknolojileri ve internet, dtinyayl bir

biitiin haline getirnu~tir. Bu baglamda degiilen toplumsal yapl ile birlikte orgtitler, btittin

bir pazar haline gelen kiliesel yaplda rekabet etmek zorunda kalml~tlr. 71 Orgiitler;

gtinruntizde pazar paylanm arttmnak, maliyetlerini azaltmak ya da dogal kaynaklardan

yararlamnak amaCl ile faaliyetlerini ulusal boyuttan uluslararaSl boyuta taillmaktadlr. 72

Bu ve buna benzer nedenlerden dolaYl birkac; on yI1da, mevcut uluslararasl iilletmelere

daha pek c;oklarlmn dahil olacagl ongorulmektedir. Enformasyon teknolojileri sayesinde

Wresel yapmm luzlanmasl ya da c;okuluslu iilletmelerin onrule gec;ilemez aIilill, kiliese1

orgtit etiginin gtindeme gelmesine neden olmuiltur.

Ktiresel orgtit etigi; orgtittin vatam durumundaki tilke ile faaliyetlerilu

silidilidtigti yabancl tilke etiksel standartlarlmn uzlailmasl ve her iki toplumun da kabul

edebilecegi ~ekilde etiksel degerlerin ozde~leilmesi anlamma gelmektedir. DolaYlSlyla

evrensel orgtit etigi standaIilarl soz konusu degildir. Orgtitler ic;;in belirli staIldartlarl

olmayan ktiresel orgtit etiginin oluilturulmasl ise, oldukc;a karma~lk ve zordur. Bu

zorluklarm ba~mda farkll ktiltiliel yapllar gelmektedir. Kfuesel orgtit etigi konusunda

pek c;ok ara~tmnada ktiltiliel yapl farkllhklarmm, uygulamadaki sorunlarm temelini

olu~turdugu belirlemni~tir. Kfuesel anlamda ktilttirel farkhhldarm giderilmesine yonelik

olarak, Georges Endele'nin Dort Tip Yakla~lml ile Tom Donaldson ve Thomas

Dunfee'nin geli~tirmiil olduklarl Sosyal Farkllhklarm Uyunlla~tlrmasl gibi c;e~itli

yaklail1mlarm geliiltirilmesine yonelik c;;ah~malar bulumnaktadlr. Ancak bu ve buna

benzer yakla~lmlardan hangisinin uygulamada daha bailarlh olabileceginin ortaya

70 Arslan, a.g.e., s.39-40.
71 Veysel Bozkurt, Enformasyon Toplumu ve Tiirkiye, (Vciincii Basllll, istanbul: Sistem Yaymclhk,
2000), s.80.
72 Michalle E. Mor Barak, Managing Diversity: Toward a Globally Inclusive Workplace, (California:
Sage Publications, 2005), s. 4.
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konabilmesi ic;in, kiiresel orgilt etigi konusunda daha pek c;ok ara~tumal11n yapllmaSl

gerekmektedir. 73

Birc;ok makale kiiresel etige yon verecek, evrensel etik kodlarm nasll

olu~turulmasl gerektigi iizerine odaklanmaktadlr. Ancak konunun karma~lkhgl, yaplsal

olarak standart etik kodlarm ortaya atIlmaSll11 giic;le~tinnektedir. Evrensel degerler ile

olu~turulmu~ etik kodlar; mutlaka yerel bazdaki sosyal nonnlarl, kUlllirel degerleri,

etiksel standartlarl ve toplumsal amac;larl da ic;ennelidir. OrgiHlerin c;okuluslu kirnlik

kazamna siirec;leri, onlenemez bir hlzla devam etmektedir. Bu nedenle orgiltler; tUrn

gUc;liiklerine kar~m, uluslararasl etik kodlarm geli~tirilmesine y6nelik c;aba harcamak

zorundadlr.74 Havayollarl da faaliyetlerinin dogasl geregi ve yogun rekabet ortammda

ba~arllarll11 artlnnak amaCl ile kiiresel boyuttaki orgiltsel etiklerini geli~tinnek

durumundadu.

2.5. 1960'lardan Giiniimiize HavacIhk Sektoriinde Orgiit Etigi

Varhklarl ile c;evrelerine ekonomik bir tahm yararlar getim1elerinin yanl Slra

havaalanlarl, tUm diger biiyUk ve karma~lk sektorlerde oldugu gibi hava kirliligi ya da

giiriillli gibi c;evresel sorunlarl da beraberinde getinnektedir. Bu etkilerden belki de en

onemlisi, uC;ak hareketlerinden kaynaklanan giiriilllidiir. UC;ak hareketleri sonucu olu~an

yiiksek seviyedeki giiriillli, insan saghgll11 hem fiziksel, hem de psikolojik olarak tehdit

etmektedir.

Havaalam ve havaalam c;evresinde ya~ayanlar arasmdaki c;atl~ma, havaclhgm ilk

Yillarmda ba~laI11l~tlr. Ancak bu konudaki ciddi sorunlar, 1960'h Yillarda havaclhk

sektoriinde faaliyet gostenneye ba~layan jet uc;aklarl ile birlikte ba~ gostenni~tir.

ABD'nin havaclhk otoritesi olan FAA'in (Federal Aviation Administration)

tahminlerine gore; havaalam faaliyetlerinden kaynaklanan giiriiltii kirliligi, 1960 ve

1970 yillarl arasmda yedi kat artl~ gostenni~tir.75

73 Archie B. Carroll, "Managing Ethically With Global Stakeholders: A Present and Future Challenge",
Academy of Management Executive, Vol.: 18. Iss.: 2, (May. 2004), s.115, 117-118.
74 Nader Asgary, Mark C. Mitschow, "Toward A Model For International Business Ethics", Journal of
Business Ethics, Vol:36, Iss:3, (Mar 2002), s. 245.
75 Alexander T. Wells, Seth B, Young, Airport Planing Management, (Fifty Edition, New York:
McGraw-Hill, 2004), s. 354.
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Havaara<;lanmn olu~turdugu gfuiiltii ile ilgili dtizenlemeler, lCAO76 tarafmdan

hazlrlanan ve 2 Nisan 1971'de uygulamaya konan Annex 1677 ile olmu~tur. Annex

16'mn olu~turulmasl c;e~itli c;ah~malarl gerektirmi~tir. Bu c;ah~malardan biri, Kaslm

1966'da Londra'da gerc;ekle~tirilen Londra Gfuiiltii Konferansl'dlr. Sivil

havaarac;lannm neden oldugu gfuiiltii ve rahatslzhgl azaltmaya yonelik uluslararasl

konferansta, bir tabm prensipler belirlenmi~tir. Bu prensipler; lCAO tarafmdan Kasnn

1967'de, 5. Hava Seyrtiseferi Konferansl'nda tekrar ele ahnml~tlr. Konferans

sonucunda; uC;ak gfuiilttistintin azaltllmasl ile ilgili uluslararasl standartlarm

belirlenmesi ve kllavuz materyal hazlrlanmasl gtindeme gelmi~tir. Gfuiiltii olC;Um

tekllikleri ve gtirtiltii limitleri konusunda mtimktin olan en klsa zamanda, mevcut

AmIex'ler ve diger lCAO doktimanlarmdan ayn bir Annex'in olu~turulmasl kararma

varl1ml~tlr. Bu kararlar sonucunda, Kaslm-Arahk1969'da havaalanlarl c;evresindeki

uc;ak gtirtiltiistintin azaltl1masma yonelik olarak ozel bir toplantl yapllml~tlr. Toplantlda

one stirtilen oneriler l~lgmda taslak bir doktiman hazlrlanml~tlr. Bu doktimamn

geli~tirilmesi ile "<;evrenin Korunmasl" adh Annex 16 olu~turuhnu~tur. 78

lCAO'nun gtirtiltii azaltlml konusunda geli~tirmi~ oldugu uygulamalardan biri

de, ilk defa 1981 yllmda gtindeme gelen gfuiiltii vergisidir. ilgili komite; yapllan

c;ah~malarla bir<;ok havaalanmda gtirtiltii probleminin kontrol altma ahmll1~ olmasma

kar~m, bazl havaalanlarmda ek bir tabm uygulamalara gereksinim oldugunu tespit

etmi~tir. Bu baglamda komite, tilke yasalarl tarafmdan kabul edildigi stirece, havaalanl

yonetiminin kullamcl1ardan gtirtiltii vergisi tahsil edebileceklerini bildirmi~tir. Komite

gtirtiltii vergisinin sadece gtirtiltii problemi engellenemez dtizeyde olan havaalanlarmda

uygulanmaslm ongormektedir. Ancak gfuiiltii vergisinin, kullanlcllar arasmda

aynmcl1lga yol ac;mayacak ve kullamcllarm operasyonlarml imkfulSIZ hale

getirmeyecek seviyelerde tutulmasl onerilmektedir.79

76 ICAO: (International Civil Aviation Organization: Uluslararasl Sivil Havaclhk Orglitli) ikinci Dlinya
Sava~l somasmda hava ta~llnaclhgmdameydana gelen politik ve teknik sorunlarm c;ozlimline esas genel
dilzenlemelerin yapllmasl amaCI ile KaSlm 1944 ~ikago Sozle~mesi'nin 43. maddesi uyannca olu~turulan

6rgiittiir. Dlizenlemeleri liye devletlerine tavsiye niteligindedir. Tiirkiye 5 Haziran 1945 tarih ve 4749
sayllI Kanun ile amlan anla~maya taraf olmu~tur. 188 lilke lCAO liyesi durwnundadrr. Aynntlh bilgi ic;in
bkz. http://www.shgm.gov.tr/index2.html
77 Annex: ICAO'nun yaymlaJll1~ oldugu dlizenleyici eklerdir.
78 ICAO Annex 16: Environmental Protection Volume I: Aircraft Noise (Third Edition, July 1993,
Revizyon tarihi:21.03 .2002), s.5-6.
79 http://www.icao.int/icao/enienv/noise.html ileti~im adresli web sayfasl, 14.04.2006.
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HavaClhk faaliyetleri kaynakh c;evresel sorunlann bir digerini ise, havaaracl

motor emisyonu olu~turmaktadlr. Havaaracl motor emisyonu, atmosferi ve dolaylSl ile

iklimsel siirec;leri etkileyerek dogal hayatl tehdit etmektedir.80 Bu etkinin en aza

indirilmesi adma Birle~mi~ Milletler, 1972 yI1mda insani (Ya~amsal) <;evre konusunda

bir toplantI dlizenlemi~tir. Bu toplantIya Birle~mi~ Milletlerin yasal orgaru olarak

katIlan rCAO, havaaracl motor emisyonu konusunda diizenlemelere gidilmesi kararlm

alml~tIr.

rCAo yaptlgl c;ah~malar sonucunda 1977 Yllmda, Havaaracl Motor

Emisyonlarlmn Kontrolii adh bir genelge yaYlmlmm~tlr. Bu genelgede; depolanan

havaclhk yakltlarmm havalanduma prosediirleri, yeni jet motorlarmm neden oldugu

egzoz gazl emisyonlarlmn kontrolii prosediirleri ve havaaracl motor sertifikasyon

kriterleri belirlenmi~tir.

Emisyon konusunda Mayls 1980'de ikinci kez toplanan komisyon bu genelgenin

Annex 16'ya dahil edilmesi kararlm alml~tu. Genelge Annex 16'mn ikinci cildi olarak

yiiriirliige girmi~tir. 81

HavaClhk sektoriindeki dlizenleyici kurum ve kurulu~lar, temelde uc;u~

emniyetinin saglanmasma yonelik c;ah~malarl ile aym zamanda havayolu faaliyetlerinin

etiksel boyutunun kiiresel anlamda geli~tirilmesine de katkIda bulunmaktadlr. Bu

diizenleyici kurumlann ba~mda yer alan rCAO, havayollarmm c;evreye kar~l olan etiksel

sorumluluklarlmn geli~tirilmesine yonelik c;ah~malarma devam etmi~tir. 2001 yI1mda

toplanan rCAO Kongresi giiriiltii sorununun c;6ziimiine y6nelik olarak "Dengeleyici

Yakla~lm" olarak adlandudlgl dlizenlemeyi uygulamaya sumnu~tur. Bu yakla~l1n ile

rCAO, havaalaru kaynakh giiriiltiiniin dort ayn uygulmna ile azaltllabilecegini one

siirmii~tiir. Bunlar giiriiltii vergisi gibi ek odemeler getirilmesi ile giiriiltii seviyesi dii~iik

olan uc;aklarm kullml1mlmn ozendirilmesi, havaalaru yerle~imlerinin miimkiin

oldugunca ~ehir yerle~imlerinden uzakta olu~turulmasl, operasyonlarm

dlizenlenmesinde giiriiltiiniin azaltIlmasma yonelik c;aba harcanmasl ve operasyonlara

(havaaracl ini~ kalkI~ saYlsl) slmrlm" getirilmesidir.

80 Ugur Kesgin, "An Estimation of Aircraft Emmissions at TurkIsh Airport", Journal of Air
Transportation, Vol:lO, No:2, (2005), s.34.
81 ICAO, Annex 16: Environmental Protection Volume II: Aircraft Engine Emissions (Second Edition,
July 1993, Revizyon tarihi:04.11.1999), s.5.
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GlinUmiizde gerek helikopter, gerekse uc;aklar, ICAO tarafmdan belirlenmi~ olan

standartlar dogrultusunda fuetilmektedir. Havaaracl fuetimine yonelik bu standartlar

Annex 16 ic;inde yer almaktadu. Boeing 707 ya da Douglas DC-8 gibi ilk jenerasyon

uc;aklar, bu standartlarm dl~mda buablrru~tlr ve sertifiye edilemez uc;aklar

statlisiindedir. Aynca 1977 Yllmdan once fuetilmi~ tUm uc;aklar, kategori 2 kapsammda

ele ahnmaktadlr. Boeing 727 ve Douglas DC-9 bu kapsamdadu. Boeing 737-300/400

ile Boeing 767 ve Airbus 319 serisi, Annex 16'da belirlenmi~ olan kategori 3

standartlarma uygun olan uc;aklardlr. Ocak 2001'da Havaclhk <:;evre Koruma Komitesi

(CEAP/5: Corrunittee on Aviation Environmental Protection) be~inci toplantrsmda,

temel bir tabm diizenlemeleri giindeme getirmi~tir. Bu onerilerde, kategori 3

standartlarmdan c;ok daha katr olan kategori 4 standartlarl giindeme gelmi~tir. 1 Ocak

2006 tarihinden itibaren, yeni iiretilen uc;aklar kategori 4 standartlarma gore sertifiye

edilmektedir. Kategori 3 uc;aklarl ise, kategori 4 standartlarma uyurnla~tlfllarak yeniden

sertifiye edilmektedir.

Bazl iilkeler; ozellikle de geli~mi~ iilkeler, giiriiltii seviyesi yiiksek olan

uc;aklarm iilkeleri sllllflarl ic;indeki operasyonlarma kIslt1amalar getirmektedir. Bu

iilkeler 1980'lerin ba~mda ICAO tarafmdan standartlarm dl~mda blrakIlan ilk

jenerasyon uc;aklarm operasyonlarma kISlt getinni~lerdir. 1990'h Ylllarda gelindiginde

kategori 2 ve giiniimiizde ise, kategori 3 tipi uc;aklarm operasyonlarma bir tabm kIslt1ar

getirilmektedir. Elbette bu gibi kIsltlarm, havayollarl ic;in oldukc;a onemli ekonomik

etkileri olmaktadu. Ulkeler tarafmdan getirilen bu kIsltlamalar, havayollarllll filolarllll

yenilemeleri konusunda te~vik etmektedir. Avustralya, Kanada, ABD ve birc;ok Avrupa

iilkesi, ICAO'nun onerileri dogrultusunda kategori 2 kapsammdaki uc;aklann

havaalanlarllll kullanmasma kISlt getirerek, gfuiiltii kirliligine ve emisyon sorununa

onemli olc;iilerde c;ozlim getinni~lerdir.82 Tiirkiye'de ise <:;evre ve Onnan Bakanhgl'nca

"<:;evresel Giirliltiiniin Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi"ne gore, havayolu

ula~lm arac;larmm uymasl gereken ko~ullar: "Tfuk sicilindeki ve yabacl iilke sicilindeki

havayolu arac;lannm; ic; ve dl~ trafige aC;lk havaalanlarlmlza ini~ ve kalkI~ yapabilmeleri

ic;in, havaalanl arac;larlllln dl~ gfuiiltli diizeyleri ile yolcu ve hava araCl c;ah~anlarlllln

kulak saghgl ve konforu aC;lsmdan, ic; gfuiiltii ile arac; titre~im diizeylerine ili~kin

diizenlemeler 9.4.1987 tarihli ve 3348 saylh Ula~trnna Bakanllgl'111n Te~kilat ve

82 http://www.icao.int/icao/en/env/noise.html ileti~im adresli web sayfasl, 14.04.2006.
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Gorevleri Hakkmdaki htikfunleri uyarmca, Ula~tmna Bakanhgl'mn yetkisindedir."

ibaresi ile Ula~tmna Bakanhgl'nca belirlenmektedir. Ula~tmna Bakanhgl'mn, geli~mi~

iilkeler diizeyinde olmasa da giiriiltii konusunda getirmi~ oldugu bir takIm kIsltlar

bulunmaktadlr.83 Bu ve buna benzer diizenlemelere kar~m, kategori 2 kapsammdaki

u<;:ak1ar bir<;:ok iilkede operasyonlarma devam etmektedir. 84. Ancak Avrupa Havayollarl

Birligi; son Yillarda artan toplumsal bilin<;: nedeniyle, havayollarlilln emisyon ve giiriiltii

seviyelerini kabul edilebilir diizeye indirmedikleri siirece, havaClhk sekt5riiniin

beklenen pazar geli~imini yakalayamayacagl gorii~iindedir.85

Havaclhk sektoriiniin diizenleyici kurum ve kurulu~lann bir digeri de 4 Nisan

2001 'da Tiirkiye'nin de tam iiye oldugu JAA86 (Joint Aviation Authorities: Avrupa

Havaclhk Otoriteleri Birligi)'dir. JAA yapml~ oldugu diizenlemeleri, JAR (Joint

Aviation Requirement) adml vermi~ oldugu dokfunanlar ile yaYlmlamaktadu. JAA'in

havayolu yah~anlarmdan havaaracl bakIm teknisyeni87
, pilot ve Uyu~ miihendislerine

yonelik bazl diizenlemeleri bulunmaktadlr. Bu diizenlemelerin dl~mda kalan konu ve

personele ili~kin diizenlemeler, her iilkenin yah~ma yasasl tarafmdan belirlenmektedir.

ilk yaYlnlanma tarihi MaYls 1997 ve son revize tarihi Kaslm 2004 olan JAR

145'in iyeriginde yer olan JAR-145.30, JAR-145.35 ve JAR-145.47 maddeleri ile ilk

yaYlnlanma tarihi Nisan 1998 ve son revize tarihi Kasllll 2004 olan JAR-66; JAR-145

onayh HavaaraCl BakIm Kurulu~larl standardmdaki bakIm kurulu~larmdaki

teknisyenlerin yah~ma standartlanm belirlemeye yonelik diizenlemeleri i<;:ennektedir.

ICAO'nun persanel lisanslandlrmaya yonelik eki durumunda olan Annex 1'e paralel

olarak diizenlenen JAR-145.30 ve 35. maddeleri ile JAR-66; teknisyenlerin egitim ve

83 "Cevresel Giirliltiiniin Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi", R.G. Tarih 01.07.2005, Sayl
25862.
84 http://www.icao.int/icao/enlenv/noise.html ileti~im adresli web sayfasl, 14.04.2006.
85 "AEA Introduces New Emmissions Policy", Air Transport World, Vol.: 42, Iss.: 9, (Sep. 2005), s.9.
86 JAA; Tiirkiye'nin de kurucu iiyesi oldugu Avrupa Sivil Havaclhk Konferansl ECAC (European Civil
Aviation Conference) biinyesinde 6ncelikle Avrupa'da UyU~ emniyetini en iist diizeye yIkararak,
havaaracl kaza saYlsml milmkiin oldugu 61yiilerde slfrra indinnek iizere tamamen teknik konularda
yah~malar yapan uluslararasl bir orgiit konumundadlr. Diizenlemeleri iiye devletlere 6neri niteligi
ta~nnaktadrr. Tam iiye olunduktan sonra Tiirkiye'de de JAA tarafmdan tanrrnlanml~ ve JAR (Joint
Aviation Requirement) adl verilen diizenlemeler kabul edilmi~ ve bu dogrultuda sivil havacIlIk
faaliyetlerinin yeniden yapIlandmhnasma gidihni~tir. Ancak Kasun 2005'de Avrupa Birligi Komisyonu
2002'de alman karar dogrultusunda, JAA uygulamalannm yeni bir olu~wn olan EASA'ya (European
Aviation Safety Agency: Avrupa HavacIIIk Emniyeti Ajansl) uyumla~tmlmasl yah~malarml ba~lat1TIl~trr.

2008'den itibaren ise, JAA'nm tUm yetki ve sorumluluklannm EASA'ya devredilmesi planlamTIl~tlr.

AynntIh bilgi iyin bkz. http://www.jaa.nl/introduction/introduction.html
87 Cah~manm bundan sonraki kIsnnlarmda havaaracl baklm teknisyeni yerine teknisyen kavrmTIl
kullamlacaktrr.
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lisanslandmlmasma ili~kin diizenlemeleri i<;ermektedir. JAR-145.47 maddesi ise,

baklln siirecinin emniyetle tamamlanmaslm saglamak i<;in personel, alet, donamm,

malzeme, bakun verileri ve bakIm tesislerinin diizen.lenmesine yonelik standartlan

ic;ermektedir. ICAO'nun bu konuda herhangi bir diizenlemesi bulunmamaktadlr. Baklm

iinitesi yoneticilerinin; lojistik, envanter kontrolii, bakun alanlanmn yeterli biiyiikliikte

olmasl, adam saat tahmini ve adam saat yeterliligi, hangann yeterliligi, ula~lm,

l~lklandlrma standartlan ve temizlik gibi c;evresel ko~ullar, iC; ve dl~ tedarik<;ilerle

koordinasyonun saglanmasl ve i~lerin yogun oldugu donemlerde emniyet yoniinden

kritik unsurlarm diizenlenmesi gibi faktorleri, JAR-145.47 maddesi uyarmca

diizenlemeleri gerekmektedir. 88

Teknisyenler ile ilgili standmilar, JAR standartlarma paralel olarak olu~turulml

SHY-45 (Telmnuz 2004) ve SHY-66 (Haziran 2005) adl altmda yayllnlanan, Sivil

Havaclhk Yonetmelikleri ile Tiirkiye'de de uygulamaya konmu~tur. Ancak

teknisyenler, her iilkenin <;ah~ma bakanhgl tarafmdan belirlenen c;ah~ma saat ve

kurallarma bagh olarak gorev yapmaktadlr. Bu konuda JAR ve SHY kurallarl i<;inde

a<;lklaYlcl bilgi bulunmamaktadu.89

ilk yaymlmuna tarihi Nisan 2001 ve son revize tarihi KaSlm 2006 olan JAR-FCL

ise, pilotlar ile u<;u~ miihendislerinin lisanslandmlmasl, egitim ve saghk ko~ullarlmn

saglmlillasma ili~kin diizenlemeleri i<;ermektedir. JAR-FCL kurallarma gore ogretmen

pilotlar; bir giinde en faz1a 6 saat, havayolunda u<;an pilotlar ise, 24 saat iyinde en fazla

8 saat siirekli u<;u~ yapabilir. Aynca ilgili madde geregince pilotlara yeni geli~en

teknolojiler, orgaIlizasyon prosediirleri ve msan faktorii konularmda egitim

verilmelidir.9o Pilotlar ve u<;u~ miihendislerine ili~kin standartlar, JAR-FCL

standartlarma paralel olarak hazulanml ve Haziran 2005 tarihinde, SHY-1 adl altmda

yaylmlmlan Sivil Havaclhk Yonetmeligi ile Tfukiye'de de uygulamaya konmu~tur.91

<;evre ve c;ah~anlara yonelik olarak havayollanmn etiksel sorumluluklarmm

desteklenmesi adma yapllan diizenlemelerin yam sua, tiiketicilerin korumnasma yonelik

88 Bu klsmm olu~turulmasmda JAA, JAR-14S Aircraft Maintenance Organization, (Amendment 6,
Global Engineering Documents, Colorado, U.S.A, 2003); JAA, JAR-66 Certifying Staff Maintenance,
(Amendment 1, Global Engineering Documents, Colorado, U.S.A, 2004)'den yararIamlml~tJr.

89 Yonetmelikler, http://www.shgm.gov.tr/index2.htJnlileti~imadresliwebsayfasl.10.11.2006.
90 JAA, JAR-FCL Flight Crew Licencing, (Amendment 7, Global Engineering Documents, Colorado,
U.S.A, 2006)
91 Yonetmelikler, http://www.shgm.gov.tr/index2.htmlileti~imadresliwebsayfasl.10.11.2006.
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olarak da bir tala.ill yah~malar yapllmaktadrr. rCAD dtizenleyici eklerinden olan,

1996'da yaYlnlanan ve Kyoto Konvansiyon'u somasmda 1999 Yllmda revize edilen

Annex 9'un 3. bolfunlinde, havayoluyla seyahat eden yolculara tamnmaSl gereken

haklar ile ilgili diizenleme1ere yer verilmektedir. 92 Annex 9 ile rCAD; iiye devlet

yolcularlilln, havayolu ile yapacaklarl yolculuklarlilln herhangi bir ~ekilde zarar

gormesine neden olacak gecikme ve/veya uygulamalarm ortadan kaldmlmasma yonelik

hizmet ve kolayhklarm sunulmaslill zorunlu blmaktadu. rCAD seyahat dokfunanlarmm

basitle~tirilmesi, ziyaret edilen tilkeye giri~ ve yIkl~m mzlandmlmasl ve transit

siirecindeki giiyliiklerin giderilmesini ongormektedir. Annex 9; rezervasyon iptali, hatah

bilet ahmmda yapI1masl gereken i~lemler, bilet ucretlerinin ne1eri iyermesi gerektigi,

bilet ucretinin iadesi ile ilgili haklar, yolcularm bilet ucreti dahilinde ta~lyabilecelderi

bagaj miktarl, fazla bagaj ucretlendirmesi, kaylp bagaj uygulamalarl ile bagajm mzh bir

biyimde sahibine donu~unlin saglanmasl gibi konulardaki duzenlemeleri iyermektedir.

rCAD; havayollarlilln, hak ve yUkUmltilukleri konusunda yolcularlill bilgilendirmelerini

de ongonnektedir. 93 rCAD dtizenlemelerinin yanl sua, Avrupa Birligi'nin 17 $ubat

2005'da yiirUrluge giren ve Avrupa Birligi tilkeleri havaalanlarmdan ya da AB bayrakh

uyak1arm uylincu tilkelerden uyu~larmda; yolcuyu uyurmama, UyU~ iptali ve onemli

gecikmeler ile ilgili bir dtizenlemesi de bulumnaktadlr.94 rCAD duzenlemelerinin yaill

Slra, Avrupa Birligi'ne uyum siireci iyinde, Tiirk tescilli havayollarlilln bu duzenlemeyi

de goz online almasl gerekecektir.

3. ORGUTSEL ETiGi OLUSTURAN FAKTORLER

OrgUtsel etigin olu~umunda orgut ktilmru ile orgUtlerin sosyal sorumluluk

yabalan onemli bir etkiye sahiptir. Bu iki kavramm orgutsel etik ile olan ili~kisi a~aglda

ele ahnmaktadlr.

92 http://www.icao.int/icao/en/atb/fal/annex-9-status.htm ileti~im aclresli web sayfasl. 15.11.2006.
93 Ruwantissa Abeyratne, "Ethical and Moral Considerations of Airline Management", Journal of Air
Transport Management, Vol:7, Iss:6, (Nov 2001), s.342-43.
94 "AB'den U~ak Yolcularma Tazminat HaklG",
http://www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2005/02/050217 airlines eu.shtml ileti~iIn adresli web
sayfasl, 01.06.2006.
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3.1. Orgiit Kiiltiirii

Orgiit kiiltiirii, orgiitse1 perfonnans iizerinde onemli etkileri olan oldukya

karma~1k: unsurlardan biridir. Biryok yazar orgiit kiilti.irilniin, organizasyonel

faaliyetlerin etkinligi ve orgiitsel hayatm kalitesinde onemli etkilere sahip oldugu

gorii~iinde birle:;anektedir. Orgiitiin faaliyetleri ve ba~ansmda oldukya etkili olan orgiit

kiiltiiriinii; orgiit iyinde payla~llan ve bireylerin davram~lanm yonlendiren, temel

ilke1eri belirlemeye yone1ik nonn, deger ve tutumlar olarak tammlamak mUmkiindiir. 95

Orgiitlerin ilkelerini belirlemelerinde etkili olan, bir tala.ill temel degerleri

bulunmaktadir. Orgiitiin kiiltiirel yaplslnm iske1eti niteliginde olan bu temel degerler,

orgiitlerin faaliyet alan1arma bagh olarak degi~kenlik gostennekte ve ba~arI1arl iizerinde

etkili olmaktadlL Omegin Southwest Havayollarl; ABD'de faaliyet gosteren havayollan

arasmda en ba~arI1l, verimli ve kfuh havayolu olmasl nedeniyle, literatiirde biryok

kitaba ve makaleye konu olmu~tur. Uygulamalarim benimseyen biryok havayolunun da

ba~arlh olmasma katkIda bulunmu~tur. Southwest Havayollarl'mn ba~arlsl, yah~an1arlm

ilk siraya koyan teme1 deger yargisl ile olu~turulmu~ giiylii orgiit kiiltiiriine

dayanmaktadu.96

Orgiit kiiltiirii, orgutiin dl~sal ya da iysel, diger bireyler ile olan ili~kilerini

diizenleyen bir rehber durumundadir. Orgut kiiltiirii, yah~an1arm etikse1 davram~larl

iizerinde de onemli bir etkiye sahiptir. <;ah~anlarm i~lerine yonelik tutumlarmm ve

davram~larlllin yonlendiricisi durumunda olan orgutsel etik degerler, orgiit kiiltiiriiniin

etkisi altmda olu~maktadir. Orgiitsel etik degerler bireylerin ki~isel etik degerleri ile

orgiit tarafmdan kabul edilmi~ olan gerek fonnal gerekse infonnal degerler biitiiniiniin

bir sonucudur.97 Kiiltfuel yapmm olu~turdugu degerler biitiinii ise, orgiitsel faaliyetlerin

etiksel boyutunu yonlendiren, neyin dogru ya da yan1l~ oldugunu belirleyen etik kodlarl

ve inam~larl kapsamaktadir.

95 Ruzena Lukasova, Emilie Frankova, Alois Surynek, "Organizational Culture of Czech Manufacturing
Companies: An Empirical Typology", Journal For East European Management Studies, Vol:11, Iss:4,
(2006), s. 350.
96 Michael Losey, Sue Meisinger, Dave Ulrich, Future of Human Resource Management: 64 Thought
Leaders Explore the Critical Hr Issues of Today and Tomorrow. (USA: John Wiley & Sons
Incorporated, 2005), s.163.165. http://site.ebrary.com/lib/anadolu/Doc?id=10114166&ppg ileti~im adresli
web sayfasl.
97 Sean Valentine, "Employment Counseling and Organizational Ethical Values", Journal of
Employment Counseling, Vol:41, Iss:4, (Dec 2004), s.147.
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3.1.1. Etik Kodlar

Etik kodlar; 6rgiitiin iysel silieylerini kontrol ederek, gerek iysel gerekse dl~sal

ili~kileri yonlendirrnek arnaCl ile olu~turulan bir aray niteligindedir. Etik kodlar etiksel

ve yasal davram~ kahplarmm belirlenmesi ve orgUte duyurulmasl anlaclyla kullamlan

yontemlerin ba~mda gelmektedir. 254 hiiyiik i~letmeyi kapsayan bir ara~tlrmada,

i~letmelerin %78'nin etik davram~larm belirlenmesinde ve kabullinde, etik kodlarl

kullandIklarl belirlenmi~tir. Etik kodlar; orgiitlerin neyin dogru ya da yanll~ oldugu

konusundaki ozel yasalan olarak tammlanmaktadlr.98 Havayollarmm da faaliyetlerinin

etiksel boyutunu yonlendinnek arnaclyla, etik kodlar olu~turduklarl gozlenmektedir. Bu

havayollarmdan biri olan Tilik Hava Yollarl'mn etik kodlarl, Ek 2'de verilmektedir.

Etik kodlarm, basit ve herkes tarafmdan aylkya anla~llabilecek ~ekilde

olu~turulmasl oldukya onemlidir. Etik kodlarm kIsa ve herkesin anlayabilecegi

sozciikler kullamlarak, anla~I1lr bir biyimde hazlrlanmasma ozen gosterilmelidir. Her

seviyede yah~amn ya da onlarl temsil eden grubun, etik kodlarm olu~turulmasl siliecine

katllmasl gerekmektedir. <;ah~anlarm siliece dahil edilmesi etik kodlarm i~ siireyleriyle

baglantlh ve dogru bir ~ekilde hazulanmasma imkln tamyacaktlr. <;ah~anlarm siliece

dahil edilmesi, bireysel etik anlaYl~ ile ortii~en ve kabulii de kolayla~an etik kodlarm

olu~turulmasml saglayacaktlr. Hazlrlanan etik kodlarm tiim yah~anlarm

okuyabilecekleri ortak kullamm alanlarma aSllmasl, kurallarm silidiliiilebilirligini

destekleyecektir. 99

Egitim, etik kodlarm kabulii ve siirdiliiilebilmesi iyin goz online ahnmasl

gereken bir diger falctordili. Etik davranl~ egitimleri, yah~an davram~ ve tutumlarmm

etiksel boyutunun geli~tirilmesine katkIda bulunmaktadlL Etik egitimler ile hem

yah~anlara kendilerinden beklenen etik davranl~m standartlarl aktarllmakta, hem de

kar~I1a~llan ye~itli problemlerin yozfunlinde etik kodlarm onemi ortaya konmalctadlr. 100

Etik egitimlerde omek olaylann glindeme getirilmesi ve tartl~ma ortarnl ile etik kodlar

rehberliginde yoziimler ilietilmesi oldukya etkin bir yontemdir. Bu tili egitimlerde

98 Marie McKendall, Beverly DeMarr, Catherine Jones-Rikkers, "Ethical Compliance Programs and
Corporate Illegality: Testing the Assumptions of Corporate Sentencing Guidelines", Journal of Business
Ethics, Vol:37, Iss:4, (Jun 2002), s.372.
99 William 1. Sauser, "Ethics in Business: Answering The Call", Journal of Business Ethics, Vol:58, Iss:
4, (Jun 2005), s. 353.
lOa Tiffany McDowell, "Deloitte's Three Ways to Instill Ethical Guidelines", Strategic HR Review,
Vo1:5, Iss:5, (JuVAug 2006), s. 17.
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etiksel <;:eli~kiye du~Ulmli~ ger<;:ek oykiilerin yer almasl, etik kodlarm onemini daha da

artuacaktu. Bu tfu egitimler etik kodlarm ger<;:ek ya~amda kullanunlarllli da

gii<;:lendirecektir. 101

C;ah~mamn ilerleyen kIslmlarmda ayrmtlh olarak ele almacak olan model alma,

6rgiitsel etik kodlarm <;:ah~anlar tarafmdan benimsenmesinde ve hayata ge<;:irilmesinde

6nemli bir etkiye sahiptir. Yapllan bir<;:ok ara~tlrmada; 6zellikle y6neticilerin ya da

orglitte kabul gormu~ ki~ilerin olaylar kar~lsmdaki tutumlarlllin, diger <;:ah~anlar

tarafmdan ornek almdlgl ortaya konmu~tur. 102

i~ tammlarma, i~in etiksel boyutunun da dahil edilmesi gerekInektedir. B6ylece

<;:ah~anlar, kendilerinden beklenen etik davranl~ standartlarmdan haberdar olacaklardlr.

Etiksel davram~m belirleyicilerinden biri de se<;:me ve yerle~tinne sfuecidir. Etik kodlar

ile yonlendirilmeye <;:ah~llan etik kiiltiiriin varhgllli sfudfuebilmesi i<;:in, kUltfuel yaplYl

gu<;:lendirecek ki~ilik yaplsma sahip bireylerin orgute dahil edilmesine ozen

gosterilmelidir. i~ sfue<;:lerine uygun becerinin yam Slra, etik kodlar <;:er<;:evesinde

belirlenen standartlarl kar~llayabilecek nitelikte elemanlarm se<;:imi, orgUtsel ba~arlYl

artuacaktlr. 103 Se<;:me ve yerle~tirme sfuecinde, karakter tahliline y6nelik testlerin

uygularIlllaSl ya da adaym ge<;:mi~ i~ ya~antlsl yol gosterici olacaktlr. 104

Etik kodlarm pratikte, etiksel davranl~m desteklenmesi adma odullendirme ya da

cezalandlrma mekanizmalan ile desteklenmesi gerekmektedir. <;ah~anlar etik kodlar

<;:er<;:evesinde olu~turulan performans degerleme, odullendirme ve disiplin sistemleri ile

etik davranl~ konusunda motive edilmelidir. 105
C;ah~anlar; etik kodlarm ihlali

durumunda, davralli~larmm tepkisiz kalmayacagllli bilmelidir. Bir<;:ok orgUt, ilk

a~amadakademeli disiplin ya da sozle ikaz etme yontemlerini uygulamaktadlr. Etik dl~l

davralli~m sfudfuUlmesi durumunda ise, cezai yaptmmlara ba~vurulmaktadu. Ancak

etik dl~l davranl~m ciddi sonu<;:lara yol a<;:abilecegi ve tekrarlanma olaslhgmm goze

almamayacagl durumlarm olabilecegi de unutulmamahdu. 106 Ornegin havaClhk

sekt6rii, etik dl~l davranl~larm tekrar edilmesi riskinin goze almamayacagl sekt6rlerden

101 Sauser, a.g.e., s. 353.
102 Attracta Lagan, "Ethics at Work", Intheblack, Vol:76, Iss:2, (Mar 2006), s.72-3.
103 McKendall, DeMarr, Jones-Rikkers, a.g.e., s.373
104 Sauser, a.g.e., s. 353.
105 McKendall, DeMarr, Jones-Rikkers, a.g.e., s.373.
106 Sauser, a.g.e., s. 353.
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biridir. C;Unkii emniyetli bir UyU~un saglanmasl, tiim siireylerin gereklilikleri

dogrultusunda yerine getirilmesine baghdrr. Bu nedenle orgiitsel uygulamalar ile etik

dl~l davram~lann onlenmesi ya da diizeltilmesi iyin yaba harcanmahdrr. Bu yabalar ile

yah~anlara, orgiit iyinde etik dl~l davral1l~larm ho~ goriilmeyecegi hissettirilmelidir.

3.1.2. Orgiitlerde Etiksel Degerlerin Olu~turulmasma ili~kin inam~lar107

Orgiitlerin etik ilkeler dogrultusunda faaliyetlerini siirdiirmeleri; hem iy, hem de

dl~ ili~kilerinin yonlendirilmesinde biiyiik bir oneme sahiptir. Ancak orgiit etiginin

olu~turulmasl ve yonetilmesi konusunda, orgiitlerin kiiltiirel yapllarmdan kaynaklanan

bazl inam~lar bulUl1lnaktadu.

Bu inanl~lann ba~mda etik davral1l~m bireysel ahlak anIaYl~l ile paralel oldugu

ve orgiit tarafmdan yonetilemeyecegi gelmektedir. Bu gorii~iin geryeklik paYl vardlr.

Ancak 6rgiitler ye~itli yontemlerle, gerek dolayh, gerekse dogrudan bireysel etik

davram~l yonetebilmektedir. Bunlann ba~mda, etik orgiit kiiltiiriinii destekleyen

bireylerin orgiite dahil edilmesi gelmektedir. Aynca orgiitler ye~itli egitimler ile bireysel

etik davram~m geli~imine katkIda bulunabilmektedir. Disiplin uygulamalarlyla da

yah~anlann etik davranl~a yonelimleri saglanabilmektedir. Bununla birlikte 6rgiitiin

kurucusu, yoneticisi ya da lideri durumundaki bireyler, yah~anlarm i~ ortammdaki

davram~larl konusunda omek olu~turmaktadlr.Aynca yasalar, diizenlemeler ve kurallar,

orgiitlerin ya da bireylerin etik davranl~larl iizerinde dogrudan bir etkiye sahiptir.

Orgiitsel etigin olu~turulmasma yonelik bir diger inanl~; yah~anlarm davraIll~larmda

zaten etik olduklarl ve bunun kurumsalla~tmhnasmm gereksiz oldugu ~eklindedir.

Ancak biryok etiksel problem, oldukya karrna~lk ko~ullarda ortaya Ylkmaktadlr. Bazl

durumlarda onemli deger yatI~malan ya~anabilmektedir. Biryok ki~i altm kural,

diiriistliik ve saygldan soz ederken; degerlerin yatl~masl durumunda rum bunlarl

unutabilmektedir. Bu nedenle ozellikle karma~lk ko~ullarda ya~anan bireysel etik

degerlerin yatl~masmda, orgiitlerin etik kodlara sahip olmasl biiyiik onem ta~lmaktadlr.

107 Bu kIsmm olu~turulmasmda Carter McNamara, "Complete Guide to Ethics Management: An Ethics
Toolkit for Managers", http://www.managementhelp.org/ethics/ethxgde.htmileti~imadresli web sayfasl,
22.03.2005 ve Ellis, Dlck,a.g.e., s.133-134. kaynaklanndan yararlallllml~tlf.
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Bazl orgiitler ise, orgiitlerinin etik boyutunu yasalara uygunlugu ile 6l~mektedir.

Ancak yasalar dahilinde ger~ekle~tirilen faaliyetler, bazl durumlarda etik dl~l

olabilmekte ya da etik dl~l ama~lar i~in kullamlabilmektedir. Omegin ~ah~ml1ar

hakkmdaki kayltlm'm yoneticilerin elinde bulunmasl yasaldu. Ancak bu kayltlarm etik

dl~l ama~lar i~in kullamlmasl da miimkiindfu. Bununla beraber yasalarm delinmesi,

orgiitte ya~anan, ancak farkmda olunmayan etik dl~l davram~lar ile ba~lamaktadlr.

Orgiitlerde etik dl~l davram~larm yasalarl delecek seviyeye kadar gelmesini, kaynar

sudaki kurbaga oykiisii ile a~lklamak miimkiindfu. Kurbagayl kaynar suya atarsamz,

can havli ile S19raYlp gidecektir. Ancak soguk suya koyup kaynatmaya ba~lar iseniz,

sudaki lSI degi~iminin farkma VaramaYlp, oliip gidecektir. Orgiitler de etik ilkeler

olu~tunnadlklarl takdirde, i~lerindeki ya da ~evrelerindeki degi~imdell haberdar

olmadan yitip gidecektir.

3.2. Sosyal Sorumluluk

Orgiitsel etigin olu~umuna katkIda bulunan bir diger faktor, sosyal sorumluluk

all1aYl~ldu. Sosyal sorumluluk, orgiitiin sosyal ~evresindeki gruplarla ya da bireylerle

olan davranl~ bi~imiyle ilgilidir. Bu nedenle orgiitlerin etiksel degerleriyle de dogrudan

ili~kilidir. Giiniimiiz i~ diinyasmda orgiitler, k<1r ettikleri sfuece varhklarlm

siirdiirebilmektedir. Ancak orgiitler ekollomik ama~larlm ger~ekle~tirirken; ~ah~anlarm,

ortaklarm ve toplumun menfaatlerini de dikkate almak zorundadlr. Aksi takdirde

degi~en toplumsal yapl ve degerler sistemi i~inde, orgiitlerin ba~arlh olmasl miimkiin

olmayacaktlr. Bu noktada etik ve sosyal sorumluluk giilldeme gelmektedir. 108

3.2.1. Sosyal Sorumluluk ve Orgiitsel Etik ili~kisi

Literatiirde sosyal sorumluluk ve etik arasmdaki ili~kiye yonelik olarak, dort ayn

gorii~ one siirlilmektedir. Bunlardan ilki, sosyal sorumlulugull organizasyonel boyuttaki

etigi olu~turdugudur. ikinci gorii~e gore ise; sosyal sorumluluk dl~, etik ise i~ siire~lere

odakhdlr. Sosyal sorumluluk ~ah~malarl ile orgiitlerin faaliyet gosterdikleri toplumu

etkilemeye odaklandlklan, orgiitsel etigill ise organizasyoll i~indeki ili~kilere yOllelik

108 $im~ek, Akgemci ve c;elik, a.g.e., s. 378.
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oldugu savunulmaktadu. Ancak her ne kadar orgiitler; sosyal sorumluluk anIaYl~larl ile

toplumu etkilemek ve iyi bir imaj olu~turmak istiyor olsalar da, bu anIaYl~m temelinde

etik ilkelerin var oldugu unutulmamahdlf. U<;lincu yak1a~lffi ise, etik ile sosyal

sorumluluk arasmda hi<;bir bag olmadlgl gOrU~line dayanmaktadu. <;Unku sosyal

sorumluluk yalmzca orgiitUn kftrhhgml ama<;layan faaliyetleri kapsamaktadlf. Yani

dogru ya da yanh~ kavramlarl ile bagda~mayabilmektedif. Bu gorU~u, etik teorilerinden

olan egoizm ile bagda~tmnak miimkUndiir. Bu yak1a~lmm one sfudugu goru~ kabul

edilse bile, etik ile ili~kisinin olmadlglm var saymak yan11~ olacaktlf. Ortaya atIlan

gOrU~lerden sonuncusu ise, etigin sosyal sorumlulugun bir boyutunu olu~turdugudur ki,

sosyal sorumluluk alamndaki bir<;ok <;ah~mada oldugu gibi 109 bu <;ah~mada da etik ile

sosyal sorumluluk arasmdaki ili~ki, bu <;er<;evede e1e almacaktlr. One sfuUlen bu

goru~lerin hangisinin daha dogru ya da dalla onemli oldugu tartl~I1abilif. Ancak

ozellikle glinfunuz ko~ullarmda orgiitlerin, sosyal sorumluluk anIaYl~ma onem

vermeleri geregi tartl~ma kabul etmeyen bir ger<;ektir.

3.2.2. Orgiitlerde Sosyal Sorumluluk ve Onemi

Etik ve sosyal sorumluluk arasmdaki ili~kiye yonelik tartl~malara benzer ~ekilde,

sosyal sorumlulugun ne oldugu ve neleri kapsadlgl konusunda da <;e~it1i gOrU~ler

mevcuttur. Sosyal sorumlulugu; orgiitsel ylikiimlulUklerin, kanunlarm ve toplumun

kabul etmi~ oldugu degerler dogrultusunda yerine getirilmesi ve orgutsel faaliyetlere bu

dogrultuda yon verilmesi ~eklinde tammlamak miimkiindiir. llo Sosyal sorumluluk,

orgiitlerin ekonomik faaliyetlerinin ilgili taraflarm; hissedarlar, <;ah~an1ar, lliketiciler ve

tiim toplumun menfaatlerine zarar verilmeden yonetilmesidir. Diger bir yak1a~l1nla

sosyal sorumluluk; orgiitiin kendi ama<;lanm ger<;ekle~tirirken, etiksel degerlere sadlk

kalmasl ve kaynaklanm, i<;inde bulundugu toplumu geli~tirmeye yonelik

kullanmasldlr. III

Degi~en ve geli~en toplumsal bilin<; nedeni ile glinlimlizde orgiitler; ekonomik

birer kurulu~ olmamn <;ok daha otesindedir. Orgiitler; faaliyet gosterdikleri toplumlarm

109 Josie Fisher, "Social Responsibility and Ethics: Clarifying the Concepts", Journal of Business Ethics,
Vol.: 52, Iss.: 4, (2004), s. 391-400.
110 Johan Graafland, Bert Van De Ven, "Staregic and moral Motivation For Corporate Social
Responsibility", Journal of Corporate Citizenship, Iss.22, (Summer 2006), s.112.
III Bayrak, a.g.e., s.83-84.
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sasyal problemlerini e;ozmeye yonelik sarumluluk almak ve buna kaynak aymnak

durumunda alan kurulu~lar alarak goriilmektedir. 1l2 Havayollarmda da sosyal

sorumluluk bilineinin geli~tirilmesine yonelik e;ah~malarm yaplldlgl gozlenmektedir.

Omegin British Airways 2003 Yllmda, sosyal ve e;evresel ili~kilerinin diizenIemnesine

yonelik olarak Kurumsal Sorumluluk Kurulu (Corporate Responsibility Board)

olu~turmu~tur. Kurul; geli~meler ve gereklilikler l~lgmda kendini yenileyerek,

havayolunun faaliyetlerine yon vermektedir. 2005 ylhmn ba~larmda kurul,

faaliyetlerinin ozellikle havayolunun ana iissii durumunda olan Heathrow Havaalam ve

e;evresme olan etkileri ile havayolundaki farkllhklarm yonetimi konularma

odaklanml~tH. Bu e;ah~malar sonueunda Heathrow Havaalam'ndaki British Airways

kaynakh gfutiltii seviyeleri, 2000 Yllma oranIa %9 dii~ii~ gostermi~tir. Bu iyile~mede,

gfuliltii seviyesi dii~iik olan Airbus A321 tipi ue;aklarm filoya dahil edilmesi etkili

olmu~tur. Havayolunun karbon emisyonu ise, 2000 yl1ma oranIa %8 azalml~tH. Bu

programl ile havayolu, 2010 yl1ma kadar i~le ili~kili hastahk ya da kaza oranIarlm da

%3aoramnda azaltmaYl hedeflemektedir. 113

Sosyal sorumluluklarm yerine getirilmesi; orgiitlerin kamuoyundaki imajlm ve

sayglnIlglm artlrmaktadlr. <;ah~anIar ve mii~teriler, orgiite daha fazla giiven duymaya

ve deger venneye ba~lamaktadlr. <;ah~anIarm ve mii~terilerin ait olma ve baghhk

duygularl geli~mektedir. Bunun sonueunda i~goren devir hlzmda dii~ii~ ya~amrken,

mii~terilerin satm alma S1kllgl ve satl~lann karhhgl mimaktadlr. <;ah~anlar arasmdaki

ileti~im, giiven, ae;lkllk ve anIaYl~ yiikselmekte; buna paralel olarak da mii~teriler ile

alan ileti~im ve ili~kiler geli~mekte ve orgiitiin ba~arlsl artmaktadlr. 114

Orgiitlerin sosyal sorumluluk iislemnelerinin, toplum ae;1S1ndan bire;ok getirisi

oldugu gibi; bu getirilerin orgiitlere yanslmalarl da bulunmaktadlr. Orgiitlerin sosyal

sorumluluk iistlenmeleri durumunda, 0 toplumdaki hayat standardl llimiiyle

yiikselmektedir. Bu konudaki ara~tlrmalara gore, sosyal sorumluluk anlaYl~l geli~mi~

olan orgiitleri biinyesinde bulunduran Japonya, Almanya, isvee;, isvie;re ve Hollanda

gibi iilkelerde, sue; i~leme ve i~sizlik gibi oranIarda goreeeli bir dii~me; okuma yazma

oranIarmda bir yiikselme olmu~tur. Tiim bunlarm otesinde sosyoktiltiirel degerlere

112 Buchholz ve Rosenthal, a.g.e., sA-5.
113 Tricia Holly Davis, "Taking Responsibility", Business Travel World, (lUll 2006), s.24.
114 ismet Barutyugil, Stratejik insan Kaynaklan Yonetimi, (Birinci Baskl, istanbul: Kariyer Developer
Yaymlan, Mart 2004), s.222.
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6nem verilmesi, toplum ic;:indeki farkh gruplarm uyum ic;:inde ya~amasma olanak

vennektedir. Toplumsal yaplda duzen ve istikrarm saglanmasl, 6rgiitlerin istikrarh

c;:ah~an ve pazar yaplsl olu~turmalarma imkful tammaktadlr. Bu yapmm olu~turulmasl,

6rgiitlerin ba~arl oranlarml artmnakta ve sosyal sorumluluk anlaYl~larmm bir parc;:asml

olu~turan hissedarlarl da memnun etmektedir. 115 Bu aC;:ldan' bakIldlgmda, sosyal

sorumluluk c;:abalarl kar~lhkh getirisi olan bir donguyli olu~turmaktadlf. Orgutlerin

sosyal sorumluluk alanlarlm a~agldaki gibi slmflandlrmak ve orgUtsel etik ile olan

ili~kisini ortaya koymak mfunklindur.

3.2.3. Sosyal Sorumluluk Alanlan

Dinamik bir yaplya sahip olan sosyal sorumlulugun, toplumun degi~en degerleri

ve du~linceleri ile beraber degi~tigi ve 6rgiitlerin sosyalle~mesine bagh olarak alamm

geni~lettigi goriilmektedir. 116 Ancak toplumdan topluma, 6rgiitten 6rgiite degi~en sosyal

sorumluluk alanlarlm, $ekill'de goruldugu gibi ekonomik, yasal, etiksel ve sagduyu ya

da g6nullii sorumluluk olarak ele almak mfunkUndiir.

Ekonomik ve yasal sorumluluk alanlarl; orgiitlerin hisse sahiplerine ve

sermayedarlarma kar~l, ortaya koyduklarl sermayenin kar~lhgl olan kan elde etme gibi

ekonomik ve faaliyetlerini sfudurfuken uymasl gereken kanunlar, orf ve adetler gibi

yasal ylikiimliiliikleri ifade etmektedir. Etiksel sorumluluklar, toplum bireylerinin

orgutten umdugu ya da bekledigi davranl~ ve faaliyetleri ic;:ermektedir. 117 <;ah~anlar

arasmda aynmclhk yapllmamasl ya da orgUtlin faaliyetleri esnasmda c;:evreye zarar

vennemeye dikkat etmesi, etiksel sorumluluk kapsammda ele almmaktadlr. Sagduyu ya

da g6niillii sorumluluk ise, toplum bireylerinin beklemedikleri, 6rgiitlerin g6niillii olarak

gerc;:ekle~tirdigi faaliyetleri ic;:ennektedir. Yani orgutlerin gonullii sorumluluklarml

yerine getinnemeleri, toplum tarafmdan etik-dl~l olarak nitelendirilmemektedir.

Sanatsal faaliyetlere sponsorluklarm yapllmasl, toplumun geli~mesine yonelik

c;:ah~malarda bulunulmasl, sagduyu sorumluluk kapsammda ele alman faaliyetlerdir. 118

115 Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Contemporary Management, (International Edition, McGraw
Hill, 1998),s.142-143.
116 Bayrak, a.g.e, s.l 02.
117 Ali HahcI, "i~letmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejileri: <;anakkale Hinde Bir Ara~tmna", Yonetim ve
Ekonorni, Cilt:7, SayI:1, (2001).
118 Aym.
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Goniillii Sorumluluk

Gonlillli etkinliklerde bulunmak;

ya~am kalitesini yUkseltmek

Etiksel Sorumluluk

Dogru, dfuUst ve adil olmak,

zarar vermekten ka<;mmak

Yasal Sorumluluk

Kanunlara ve kurallara uygun davranmak,

oyunu kurallarma gore oynamak

Ekonomik Sorumluluk

Kar amaCI gUtmek: Bu sorumluluk diger

sorumluluklarm dayanak noktasldu

~ekill. i~letmenin Sosyal Sorumluluk Piramidi

Kaynak: Archie B. Carroll. "Managing Ethically With Global Stakeholders: A

Present and Future Challenge", Academy of Management Executive, Vol.: 18, Iss.: 2,

May. 2004, s. 116.

Tfuk Hava Yollarl 'run 2005 yI1mda dlizenlenen Antalya Altm Portakal Film

Festivali'ne sponsorluk yapmasl ve festivale katllacak olan konuklarm ula~l1mru

saglamasl sagduyu sorumluluk kapsammdaki <;ah~malardandlr.119 Yine Reibel

Ta~lmaclhk A.S. 'run deprem nedeniyle, Tfukiye KlzI1ay Genel Mlidfulligli i~birligi ile

119 "THY, Antalya Altm Portakal Film Festivali'ne Sponsor OIdu",
http://www.tumgazeteler.com/fc/ln.cgi?cat=33&a=1029669 ileti~im adresli web sayfasl, 10.09.2005.
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Ankara'dan islamabad'a msam yardlm u9u~unu diizenlemesi120 ya da Atatiirk

Havalimam i~leticisi TAV'm havaalamnda unutulan ve zaman a~lmma ugraml~ olan

e~yalarm, diizenlenen kermes ile satl~mdan elde ettigi 25.000YTL'lik geliri, egitim

destegi veren Tiirkiye insan Kaynaklarl ve Bilkent Vakfl'na bagl~lamasl, 6rgiitlerin

sagduyu ya da ganiiUii sorumluluklarl11a birer amektir. 121

Orgiitler yukarlda ele all11an dart boyut kapsammda faaliyetlerini siirdiirerek

hem birincil ama9larl olan k§.rhhga ula~abilmekte, hem de faaliyetlerine me~ruiyet

kazandlrarak toplum gaziinde olumlu bir imaj yaratma olanagl bulabilmektedir. Ancak

bu 9ah~manm igerigi geregi, argiitlerin sosyal sorumluluk alanlarl11dan biri olan, etiksel

sorumluluklar daha geni~ bir ~ekilde ele all11acaktlr.

3.2.4. Orgiitlerin <;e~itli Gruplara Yonelik Etik Sorumluluklan

Orgiitlerin ge~itli gruplara kar~l etik sorumluluklarl vardlr. Orgiitlerin etik

sorumluluklarull, 6rgiit i9i ve dl~l olmak iizere iki ayn grup olarak ele almak

miimkiindiir. Tiiketiciler, gevre ve hiikiimet 6rgiit dl~l gruplarl, hissedarlar ve 9ah~anlar

ise 6rgiit i9i gruplarl olu~turmaktadlr.122 A~aglda ele all11acak etiksel sorumluluklarl11,

havayollarl tarafmdan da yerine getirmesi beklenmektedir.

3.2.4.1. Orgiit DI~1 Gruplara Yonelik Etik Sorumluluklar

Orgiitlerin 91karlarl111 koruyabilmesi ve ama9larma ula~abilmesi i9in, toplumsal

ama9lara katkIda bulunmasl ka9l111lmazdu. Orgiit 91karlarl ile toplumda gii9 dengelerini

olu~turan gruplarl11 91karlarlmn dengelenmesi sayesinde, 6rgiitler ama9lanna daha kolay

ula~abilmektedir.123

An1a9larma ula~mak adl11a 6rgiitler, tiiketicilerine y6nelik bir tabm sosyal

sorumluluk gereklerini yerine getirmek durumundadu. <;agda~ pazarlama an1aYl~lmn

geregi olarak argiitlerin; tiiketim ve kullanlm giivenligi saglanml~, gereginde iiriiniin

120 "Reibel Ta~llnaclhk'tan insani Yardlln UyU~U", http://www.gokyuzuhaberci.com/haberarsiv.htm.
ileti~im adresli web sayfasl, 25.01.2006.
121 "25.000 YTL'lik Gelir Cocuklara Bagl~landl", http://www.tav.aero/trindex.htmileti~im adresli web
sayfasl, 21.01.2006.
122 KITel, a.g.e., s.80.
123 i~severoglu, a.g.e., s. 62.
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onanlmasml ve degi~tirilmesini saglayacak serVIS imk8nlan ile donatllIDI~ fuiinleri

pazara sunmalan gerekmektedir. 124 Bununla beraber 6rgiitler, tiiketicinin ihtiyaylanm

giderecek 6zelliklere sahip mal ve hizmet fuetme yabaSI iyinde olmahdrr. Uretilen

fuiinlerin hangi maddeden yapIldlgl, herhangi bir tehlike arz edip etmedigi, nasll

kullamlacagl hakkmda prospektiisler, kullanma kIlavuzlarl hazIrlanmah ve ambalajlarm

iyine konmahdlI. Ancak hazIrlanan prospektiis ve kullanma blavuzlarl, urfulful iyerigi

ile 6rlli~melidir.125

Orgutlerin mu~terileri arasmda aynmcIhga yol ayacak fiyatlandIrma

politikalarmdan, bazl mu~terilelini kayIrmaya yonelik gizli satl~ anIa~malarmdan

kaymmaiarl gerekmektedir. Rekabet ko~ullarlmn olu~madlgl pazarlarda, orgiitlerin;

fiyatlama politikalarml adaletsiz bir ~ekilde diizenlemekten, geli~memi~ ya da

geli~mekte olan Ulke pazarlarma, ozellikle insan saghgml riske atabilecek nitelikte,

standartlarm dl~mda urUn sunmaktan kayInmalarl da etik sorumluluk kapsanlmda ele

ahnmaktadrr. Aynca 6rgiitler mu~teri bilgilerini gizli tutmak ve ylkar kar~lhgmda

uyfulcu ki~iler ile payla~maktan kayInmak sorumlulugundadu. Pazarlama sfuecinde

tiiketiciyi yamltIcI ya da zorlayIcI teknikler kullanmamah ve ruketiciyi yanIltIcl reklfun

kampanyalan yfuUtiilmemelidir. TUketicilerin sorularma dogru cevaplar vermek ve

sorunlarlmn yozfunune yonelik gayret sarf etmek, orgutlerin tiiketicilerine kar~1 olan

etik sorumluluklardandlr. 126

TUketicilerin fuetim, dagItlm, pazarlama, fiyatlama ve reldfun gibi ye~itli 6rgiit

faaliyetlerinden olumsuz etkilemnelerini 6nleyici bir tabm yasalar vardIr. Ancak

6rgiitlerin sosyal sorumluluk bilinci iyinde oimaiarl gerekmektedir. <;fu1kU yasalar ile

6rgiit faaliyetlerinin denetim altma ahnmasl, ancak belirli 6lyiilerde mumkun

olabilmektedir. Yasalann her zaman kullanllabilecek aylk yonleri bulunabilmektediI.

insan davra11l~lan yasalardan vole, etilesel degerlerle yon bulmaktadlr. Aynca yasal

uygulamalarm, yogu kez ya~anan hlZh teknolojile geli~melere uyumla~tlfllamadllelarl

.. I k d' 1?7goz emne te II. -

124 Tiilin Ural, i~letme ve Pazarlama Etigi, (1. Baskl, Ankara: DetayYaymclhk, 2003), s.71.
125 ~im~ek, Akgemci, C;elik, a.g.e, s.381-2.
126 Eleanor O'Higgins, Bairbre Kelleher, "Comparative Perspectives on The Ethical Orientation of
Human Resources, Marketing and Finance Functional Managers", Journal of Business Ethics, Vol:56,
Iss:3, (Feb 2005), s. 278-79.
127 Antonio Argandona, "On Ethical, Social and Environmental Management Systems", Journal of
Business Ethics, Vol.: 51, Iss.: 1, (Apr. 2004), s.4l.
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Orgiitlerin 6rgiit dl~1 gmplara y6ne1ik etik sorumluluk1anndan bir digerini, gevre

olu~turmaktadu. Oneeki donemlerde insanoglunun dogamn kendisine sundugu nimetleri

olc;iisiizee kullanmasl, dogayl "emrine amade" bir alan olarak gorrnesi, tabiat ile eanhlar

arasmda aSIrlardu siirege1en ekolojik dengenin bozulmasma yol a9ml~tIr. Hava ve su

kirlenmesi, orrnanslzla~tlrrna, toprak ve bitki ortiisiiniin ortadan kalkmasl, insanoglunun

bu siireein olumsuz seyrini, ulusal ve uiusiararasl kU1Ulu~lar nezdinde onemli yasal

diizenlemeler gidilmesine neden olmu~tur.128 Orgiitler gevre kommaya yonelik ge~itli

diizenlemeler ile kar~1 kar~lya kalmamn otesinde, tiiketieilerinin de yogun baskIsI

altmda kalmaktadu. Giiniimiizde geli~en toplumsal bilin9 c;ergevesinde 6rgiitler,

tUketieilerin c;evre konusundaki hassasiyetlerini de kar~llamak dummundadIr. Bununla

birlikte 6rgiitler, gevreei sivil toplum orgiitlerinin de slkI gozetimi altmdadIr. Bu

nedenle orgiitlerin; kaynaklarm abiel kullanlml ve dogal kaynaklarm korunmasl

amaeml temel alan, c;evre kirliligine neden olmayaeak iiretim sistemleri geli~tirrne1eri

gerekmektedir. 129

<;ah~mamn oneeki klsmmda da e1e almdlgl gibi havaeIhk sektorii de fosil yakIt

kullamml, giiriiltii, gaz emisyonu ve atIklar nedeniyle gevreyi eiddi ~ekilde etkileyen

sektorlerden birilli olu~turmaktadIr. Sektoriin geli~imine paralel olarak havaalan1armm

geni~lemesi ve havayolu operasyonlarmm artmasl gevre kommaya yOllelik ge~itli

diizenlemelere gidilmesini gerektinni~tir.130 Aneak tiim diizenlemelerin yam sua

havayollarmm gevre bilinei ile operasyonlarml siirdiirmeleri, sosyal sommluluk

anIaYI~larllullonemli bir kIsmIill olu~turmaktadu.

Orgiitlerill etik sommluluklarmdan bir digeri de, hUkiimetle saghkll ili~kiler

geli~tirrneleridir. Orgiitlerin etik dl~1 davranl~larda bulunabileeegi yolundaki gorii~ler

lledeni ile kamuoyullull, kanun koyueular iizerillde yogUll baskIlar olu~turduklan

gozlenmektedir. Bu noktada hUkiimetlere biiyiik gorevler dii~mektedir. <;iinkii hem

6rgiitlerill etik dl~1 davram~larda bulumnalarml onleyeeek hem de faaliyetlerini

kIsItlamayaeak nitelikte uygulamalara yer venneleri gerekInektedir. l3l

128 Bayrak,a.g.e., s.118.
129 Catherine A. Ramus, Ivan Montiel, "When Are Corporate Environmental Policies a Form of
Greenwashing?", Business and Society, Vo1:44, Iss:4, (Dec 2005), s. 385-6.
130 Paul D. Hooper, Andrew Greenall, "Exploring the Potential for Enviromenta1 Performance
Benchmarking in The Airline Sector", Benchmarking, Vol: 12, Iss:2, (2005), s. 155.
131 Klre1, a.g.e., s. 82-3.
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3.2.4.2. Orgiit i~i Gruplara Yonelik Etik Sorumluluklar

Sosyal sorumluluk kapsamma giren konulardan bir digeri de orgiitiin ve

yoneticilerin, hissedarlara ya da sennaye sahiplerine olan yiikiimliiliikleridir. Orgiitlerin

en onemli kaynagl sennayesidir. Sennaye saglayan hissedarlar, bunun kar~lhgmda

be1irli bir kfu" temin etmek istemektedir. Bununla beraber yagda~ i~letmecilik ve sosyal

devlet anIaYl~ma gore; bir bireyin elinde bulunan tasarruf sadece 0 bireyin degil,

toplumun mahdu. 132 Bu nedenle bireyler ya da orgiitler; ellerindeki kaynaklarl gerek

dogmdan, gerekse dolayh olarak ili~kide oldugu toplum yararma kullanmak

durumundadu. <Srgiit yoneticileri sennayenin kullanlmmda birer emanetyi slfatlyla ve

sosyal sommluluk: bilinciyle hareket etmek durumundadlr. 133

<;ah~anlar; orgiitlerin sosyal sorumluluklarl kapsammda ele almalarl gereken bir

diger gmbu olu~turmaktadu. Orgiitlerdeki i~e alma, iicretlendinne ya da i~e son venne

prosediirleri adil olmahdlr. Orgiitler; benzer becerileri gerektiren i~leri yerine getiren

yah~anlara, e~it iicret odemekle yiikiimliidiir. Ancak yall~anlaraodenen iicret, tek ba~ma

hiybir zaman yeterli degildir. Bireyleri te~vik iyin, onlara birey gibi davramlmasma ve

ilgi gosterilmesine de ozen gosterilmelidir. <;ah~anlar arasmda aynmclhk yapllmamalI

ve hiybir yah~an yoneticilerin ki~isel ylkarlarl amaylanarak kullamlmamahdlr.

Orgiitlerde yah~anlarm ki~isel beklentilerini, yoneticilerine bildinne1erine olanak

saglayan ileti~im kanallarmm olu~turulmasl da sosyal sorumlulugun gereklerindendir. 134

Hem orgiitse1 etkinlik hem de bireylerin mutluluklarl iyin; ki~ise1 ozellik ve

becerilerinin belirlenerek bireyin uygun bir i~e yerle~tirilmesi saglanmahdlr.

<;ah~anlarm kendilerini geli~tinnelerine yardlmcl olunmahdlr. 135
<;ah~anlarm i~in

gerektirdigi bilgi ve beceriye sahip olmasml saglayacak egitimler verilmelidir.

<;ah~anlarm gerekli bilgiye ula~masml saglayacak ileti~im kanallarl olu~tumlmahdlr.

Gerek yah~anlar araSl, gerekse i~ siireyleri ile ilgili somnlarm yoziimiine yonelik disiplin

kurallarl geli~tirilmelidir. Disiplin uygulamalarmda standardizasyonun saglanmasl da,

orgiitlerin etikse1 sorumluluklarl arasmda ele almmahdlr. 136 insanllk standartlarml

132 Hahcl,a.g.e., s.16-7.
133 Graafland, De Ven, a.g.e., s.I13.
134 Harry J. Van Buren, "An Employee-Centered Model of Corporate Social Performance", Business
Ethics Quarterly, Vol:15, Iss:4, (2005), s.698)
135 Manuel Castelo Branco, Lucia Lima Rodrigues, "Corporate Social Responsibility and Resource-Based
Perspectives", Journal of Business Ethics, Vol:69, Iss:2, (Dec 2006), s.121.
136 O'Higgins, Kelleher, a.g.e., s. 277.
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olumsuz bir ~ekilde etkilemeyecek teknolojinin kullamml ile saghkh ve giivenli 9ah~ma

ko~ullarl saglamak, azami saYlda sakat ve eski hiikiimlii istihdaml, 9ah~anlarm moralini

yiikselten i~ giivenligi sozle~meleri, sosyal sorumlulugun yerine getirilmesinin bir

boyutunu olu~turmaktadlr.137 Bununla birlikte 9ah~anlarm orgiitlenme ve sendika kurma

haklarma saygl duyma, orgiitlerin iistlenmeleri gereken bir diger etiksel

sorumluluktur. 138

Sosyal sorumluluk anlaYI~lmn etiksel boyutu, payda~lar araSI demokrasi iizerine

yapllanmaktadlr. Ancak bu demokrasinin saglanabilmesi olduk9a gii9tiir. <;iinkii

orgiitlerde karar venne mekanizmaslmn, gii9liiden yana olmasl ya da etkisi altmda

kalmasmdan ka9lmlmasl olduk9a zor bir durumdur. 139 Bu nedenle yoneticilerin, orgiit

i9i gruplardan birini olu~turan yatmmcllara yonelik sorumluluklarull, genellikle daha

fazla onemsedikleri gozlemnektedir. 140 Bir90k yonetici; yatmmcllarma kar~l sorumlu

olduklarml, yatmmcllar ile 9ah~aJl1arm 9lkarlarl 9atI~tIgmda ise, 9ah~aJl1arm kurban

edilebilecegini savunmaktadlr. Ancak etik orgiitlerde, sorumlulugun tUm payda~lara

kar~l oldugu bilinciyle yatmmcI1ar ile 9ah~anlarm ortak paydada bulu~malarl

saglaJunahdu. Bu noktada orgiit yoneticilerine onemli gorevler dii~mektedir. 141

Orgiitlerin 9ah~anlarma yonelik etik sorumluluklarl ~u ba~hklar altmda

toplanabilir: 142

• <;ah~ma hakkma saygl gostenne,

• Adil iicret odeme,

• <;ah~aJl1aJ'm ozgiir konu~ma hakkma sayglh olma,

• <;ah~aJl1arm sandlk kurma ve grey yapma haklcma engel olmama,

• Ozel hayatm gizliligi hakkma sayglh olma,

137 i~severoglu, a.g.e., s.61.
138 Weiss, a.g.e., s.229-230.
139 Tony Royle, "Realism or Idealism? Corporate Social Responsibility and The Employee Stakeholder in
The Global Fast-Food Industry", Business Ethics: A European Review, Vol:14, Num: 1, (January
2005), s.42.
140 Grahame F. Thompson, "Global Corporate Citizenship: What Does It Mean?", Competition &
Change, Vol:9, No: 2, (June 2005),136.
141 James O'Toole, "The True Measure of A CEO", Across The Board, Vol:42, Iss:5, (Sep/Oct 2005), s.
45.
142 KITel, a.g.e., s.86.
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• Giivenli ve saghkh ko~ul1aryaratma ve c;ah~ma hayatmm kalitesini yiikseltme,

• <;ah~anlar arasmda aynmcIhk yapmama ve cinsel tacizden sakmma,

• <;ah~anlarm kararlara katIlma hakkIm saglama sorumlulugudur.

6rgtitlerin hem iC; hem de dl~ payda~larma y6nelik etiksel sorumluluklarl Vardif.

Ancak uygulamada birc;ok etik dl~1 davram~a rastlamak miimklindiir.



U<;UNCU BOLUM

ORGUTLERDE ETiK DISI DAVRANISLARIN NEDENLERi

Orgiitlerde bin;ok etik dl~l davram~m gozlemnesi miimkiindiir. Ancak 6rgiitlere

biiyiik zararlar verebilecek etik dl~l davram~larm tespit edilebilmesi ve gerekli

onlemlerin almabilmesi ic;in, nedenlerinin bilimnesi gerekmektedir. Etik dl~l

davram~lara yol ac;an faktOrlerin; bireysel ve orgiitsel olmak iizere iki ana ba~hk altmda

incelemnesi miimkiindiir. Ancak her bir fakt6riin; diger faktOrlerle etkile~im ic;inde, c;ok

farkh ve c;e~itli etik dl~l davranl~lara neden olabilecegi de unutulmamahdu.

1. ORGUTLERDE ETiK DISI DAVRANISLARIN BiREYSEL

NEDENLERi

Orgiitlerde bireylerden kaynaklanan etik dl~l davram~larl temelde; demografik,

ki~isel, kiiltiirel ve toplumsal faktorler olarak ele almak miimkiindiir. Bireylerden

kaynaklanan etik dl~l davram~lar, orgiitsel uygulamalardaki etik dl~l davranl~larm da

kaynagl olabilmektedir. Orgiitlerdeki c;e~itli siirec;lerin yerine getirilmesi ic;in belirli

diizenlemelerin yapllml~ olmasma kar~m, uygulamalar bireylerin etik anIaYl~larl ile

~ekillemnektedir. Bu nedenle bireysel kaynakll faktOrler, orgiitsel uygulamalara olan

etkisi c;erc;evesinde ele ahmnaktadlr.

1.1. DemografIk Faktorler

Bu c;ah~mada demografik faktOrler olarak cinsiyet, ya~, egitim durumu, sosyo

ekonomik durum ve tecriibe ele ahmllaktadlr.
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1.1.1. Cinsiyet

Cinsiyet, etiksel davrarn~m a91klanmasmda 6nemli bir unsurdur. Cinsiyet

farkllhgmm etik davram~a olan etkisi iizerine yapllan ara~tlrmalarm sonuylarl, geni~

tartl~malara konu olmu~tur. Bu konuda ara~tlrmalan olan Gilligan, Langdale ve Lyons,

ki~ilik 6zelliklerinin etkisine kar~m, tUm dtinyada kadmlarm erkeklere oranla daha

sorumluluk sahibi olduklanrn ve koruyucu vasIflar ustlendiklerini savunmaktadlr.143

Kar~lt bulgular ve hiybir farkllhk olmadlgma dair g6ru~ler olmasma ragmen, yapllan

biryok ara~tlrmada kadmlarm erkeklere oranla etik davram~a daha duyarh olduklarl

g6zlenmi~tir.144

Bu durumun sebeplerinden birini, toplumun kadm ve erkege yUkledigi g6rev

farkllhklarl olu~turmaktadrr. Toplumsal yaplda kadmlara yocuk yeti~tirmek ve evle

ilgili i~lerden olu~an g6revler yilldenirken, erkeklere evin geyimini saglamak, korumak

ve kollamak g6revi yliklemnektedir. Bu g6rev farkll1I1darl, kadm ve erkegin i~ ya~amma

olan bakl~ ayllanrn da farkllla~tlrmaktadlr. Genellikle kadm iyin yah~mak, ev geyimi

iyin ek gelir saglamak, aile blityesine katb yapmaktu. Buna bagh olarak kadlrnn

yah~ma ya~ammdan beklentileri de daha azdu. DolaYlslyla kadm davranl~larmmetiksel

boyutu da degi~iklikler g6stermektedir. Ancak tUm bunlara kar~m egitim seviyesi

yliksek giri~imci kadmlarm, yah~ma ya~amma b6ylesine dar bir pencereden

bakmadlklarl da bir geryektir. 145 Cinsiyet farkhhglmn etik davranl~ iizerine etkisini

tespite y6nelik yah~malarm, birbiri ile yeli~mesinin temelinde de bu nedenin yattIgl

du~unU1mektedir.146 Y6netici seviyesindeki yah~anlar arasmda; Deery (1989), Mccuddy

ve Peery (1996), McDonald ve Kan (1997) tarafmdan yapllan biryok ara~tmnada, bu

g6ru~u destekler nitelikte sonuylara u1a~llml~tlr. Ozellikle i~le ili~kili bir yeli~ki

ya~andlgmda, y6netici pozisyonundaki bireylerin kadm ya da erkek olsun,
147 .

davranl~larmda etiksel baglamda kayda deger bir farkllhk bulunmaml~tlr. I~

143 George Izzo, "Cognitive Moral Development and Real Estate Practitioners", The Journal of Real
Estate Research, Vol:20, Iss: 1/2, (Jul-Oct 2000), s.I27.
144 Sunil Kumar Maheshwari, M. P. Ganesh, "Ethics in Organizations: The Case ofTata Steel", Vikalpa:
Journal for Decision Makers, Vol:31, Iss:2, (April-June 2006), s.80.
145 C)zlem <;akIr, i~e Baghhk Olgusu ve Etkileyen Faktorler, (Ankara: Se9kin Yaymclhk San. ve Tic.
A.S., 2001), s.108-9.
146 Stuart Dawson, John Bren, Lata Satyen, "The Ethical Outlook of Micro Business Operators", Journal
of Small Business Management, Vol:40, Iss:4, (Oct 2002), s.309.
147 Shu-hui Su, "Cultural Differences in Determining the Ethical Perception and Decision-Making of
Future Accounting Professionals: A Comparison Between Accounting Students from Taiwan and the
United States", Journal of American Academy of Business, Vol:9, No: 1, (March 2006), s.149.



53

ya~ammda statu sahibi olma arzusu, kadmlarm etik davram~ egilimlerinde de

farkhla~malara neden oimaktadir.

O:tke kontrolu, kadm ve erkegin etik davram~a olan egilim farkhhgmm bir ba~ka

nedenidir. C;e~itli ara~tumalarda, kadmlarm o:tkelerini kontrol ettikleri ya da

bastlrdIklarl, erkeklerin ise ifade ettikleri gortilmu~ti.ir. Birc;ok kUlti.irde kadmlarm;

mutluluk, iizi.intU ya da korku gibi duyguiarmi ifade etmeleri beklenirken; o:tke ve gurur

gibi duyguiarl gostermemeleri istemnektedir. Erkekler ic;in ise tam tersi bir durum s6z

konusudur. Kadmlarm, o:tkelerini ifade ettiklerinde ki~ilerarasl ili~kilerine zarar

verecekleri dU~i.inuli.irken, erkeklerin o:tkelerini yanslttIklarl oranda "guC;lu" ve statU

sahibi olacaklarma inamimaktadir. Bu o:tkenin, ki~ilerarasl ili~iklerine nasil yansIyacagl;

bir ba~ka degi~le etik dl~1 davram~lara neden olabilecegi goz ardl edilmektedir. Bu

aC;ldan i~ ya~ammm, kadmlar ic;in, o:tkenin ya~anmasl aC;lsmdan olamasa da ifade

edilmesi aC;lsmdan fark yaratan, onemli bir degi~ken oldugu soylenebilir. 148

Franke, Crow ve Spake (1997) bu konuda c;ah~maiarl bulunan biryok ara~tmnaci

gibi, orgutlerde erkeklerin kadmlara oranla daha materyalist ve ba~arl odakli davram~lar

sergi1ediklerini; kadmlarm ise, yonetici pozisyonunda olsun ya da olmasm ba~andan

ziyade, ili~kiye Odakli ve destekleyici oiduklarmi tespit etrni~lerdir. Cinsiyetin etik

davram~ uzerine olan etkisini tespite yonelik ara~tlrma bulgularmm farkhhk

gostennesine kar~m, kadmlarm etik davram~a daha duyarh oldugunu gozlemleyen

ara~tIrmalar yok daha faziadir. 149 Ancak her zaman ic;in degi~en dunya ve degerler

sistemi goz online almmahdu.

Gte yandan c;ah~mamn ilerleyen kIslmlarmda da ele aimacagi gibi cinsiyet;

6zellikle 6rgi.itsel uygulamalarda etik dl~1 davranl~lara kaynak olu~turabilmektedir.

Orgutlerde cinsiyete dayah aynmcIhga gidilmesi, slkhkla rastlanan bir durumdur.

148 Tank Solmu~, i~ Ya~ammdaDuygular ve Ki~i1erarasl ili~kiler, (Birinci Bask!, istanbul: Beta Baslm
Yayun Dagltun A.S., Haziran 2004), s.27-8.
149 Su, a.g.e., s.149.
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1.1.2. Ya~

Ya~, orgiitsel etik davram~ iizerindeki etkisi ara~tlfllan bir diger demografik

6zelliktir. Yapllan biryok ara~tlrmada, ya~hlann gen<;lere oranla etik davram~a daha

duyarh olduklarl tespit edilmi~tir.150

Ahlaki birtakIm deger yargllarmm tecriibelerin de etkisiyle zaman i<;inde

edinilmesi, ya~hlarm gen<;lere oranla etik davram~a daha duyarh olmalarlmn

nedenlerinden birini olu~turmaktadlr.151 Bir diger neden ya~landlk<;a, hayat ko~ullarmm

hemen hemen belirlenmesi ve yerine getirilmesi istenen ama<;lann azalmasldrr. Bu

donemde bireyler i<;in saghkh ve huzurlu bir hayat, ba~arl ya da kariyerden daha 6nemli

hale gelmektedir. 152 Ya~hlarm edinilmi~ etik standartlarm korumnasl ya da

uygulanmasmda, gen<;lere oranla <;ok daha tutucu ve lsrarCl olmalarl ise bir diger nedeni

olu~turmaktadlr.153

Etik davranma konusunda bireyleri daha duyarh kIlan ya~, orgiitsel

uygulamalarda etik dl~l davram~lara maruz kahnmasma da neden olabilmektedir.

British Airlines, pazar iistiinliigii saglama adma Dan Air'i satm aldlgl donemde, dii~lligii

dar bogazdan kurtulmak amaCl ile i~ bulma olaslhgl <;ok dii~iik olan ya~h Dan Air

<;ah~anlarlm i~ten <;lkannaYl tercih etmi~tir.154 Havayollarl gibi bir<;ok 6rgiitte;

ya~anacak ekonomik krizler sonrasmda i~ten <;lkarllacak ki~ilerin ba~mda, ya~hlar yer

almaktadrr.

1.1.3. Egitim Durumu

Egitimin orgiitlerde etik dl~l davram~larm ortaya <;lkI~mda iki yonlii etkisi

vardlr. Biri ahlaki ki~ilik geli~imiyle, digeri ise bilgi ve beceri ile ilgilidir. Egitim ile

150 Shultz, llan, a.g.e., s.306
151 Dawson, Bren, Satyen, a.g.e., s.309.
152 Halil ibrahim Bahar, Sosyoloji, (Birinci Bask!, Ankara: Uluslarasl Stratejik Ara~tmnalar Kurumu,
2005), s.87.
153 Robert Mellor, Samanthala Hettihewa, Jonathan A. Batten, "The Relationship Between Firm
Management and the Ethical Practices of the Firm", Journal of Corporate Citizenship, Iss:22,
(Summmer 2006), s.29.
154 Eaton, a.g.e., 35-36.
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bireyin hem toplumun ve/veya orgutiin sahip oldugu degerler dogrultusundaki ahlaki

geli~imi, hem de bilgi ve beceri edinmesi hedeflenmektedir. 155

Egitimin yukandaki amaylan dU~UnuldugUnde ve diger degi~kenler goz ardl

edildiginde; egitim dtizeyi yUkseldikye, etik davram~a olan duyarhhgm arttlgl

soylenebilir. Bu konuda yah~malarl bulunan Rest, Turiel ve Kohlberg ara~t1rmalarl

sonucunda, etik davram~ ile formel egitim dtizeyi arasmda anlamh bir ili~ki oldugunu

tespit etmi~lerdir.156 Egitimin etik davranl~ konusundaki onemini ortaya koyan bir diger

ara~tlrma, teknik okul ve Universite ogrencileri arasmda yapllml~t1r. Ara~t1rma

sonucunda universite ogrencilerinin, daha du~Uk duzeyde egitim alan teknik okul

ogrencilerine oranla etik davranl~a daha duyarh olduklarl tespit edilmi~tir.157

Aile ve egitim kurumlannda ba~layan egitim silleci, bireyin i~ hayatmda da

devam etmektedir. Bireyin i~in gerektirdigi dtizeyde bilgi ve beceriye sahip o1maYI~I,

yah~manm ilerleyen kIslmlarmda ele almacagl gibi, etik dl~l davram~ kaynaldarmdan

birini olu~turmaktadlI. Bu nedenle oncelikle seyme ve yerle~tinne sillecinde orgut

ktilttirune ve i~in gerekliliklerine uygun personel seyimi iyin; kaylrmaclhktan uzak,

guvenirligi ve geyerliligi test edilmi~ tekniklerin kullamlmasl oldukya onemlidir.

Bununla birlikte, yah~anlarm silley iyinde ortaya ylkan egitim gereksinmelerinin

kar~llanmasma da ozen gosterilmesi gerekmektedir. Emniyetli bir uyu~un

saglanmasmda anahtar rol oynayan teknisyenlerin, her uyak tipi iyin gerekli olan bilgi

ve beceriye sahip olmasl saglamnahdlI. Aynca etik egitimlerin verilmesiyle,

teknisyenlerin etik temelli problemlerin yoztimune y6nelik ki~isel ahlak geli~imlerine de

olanak saglanmahdlr.

1.1.4. Sosyo-Ekonomik Durum

Sosyo-ekonomik durum, bireylerde etik dl~l davranl~m ortaya ylkl~mda etkili

olan bir diger faktordill. Etik dl~l davranl~a duyarhhgm, bireyin alml~ oldugu egitim ile

baglant1h oldugu yukarlda aYlklanml~tl. Bireyin etik davra11l~a duyarhhgmda, egitim

155 Veysel Bozkurt, Degi~en Diinyada Sosyoloji, (Birinci Baskl, istanbul: AIfa Basnll Yaylffi Dagltnll,
Ocak2004), s.286-7.
156 Izzo, a.g.e., s. 128.
157 Tammy Swenson-Lepper, "Ethical Sensitivity for Organizational Communication Issues: Examining
Individual and Organizational Differences", Journal of Business Ethics, Vo1:59, (2005), s.226.
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olanaglmn saglanabilmesi a<;lsrndan, ailenin i<;inde bulundugu sosyo-ekonomik durum

da etkili olmaktadrr. Sosyo ekonomik dlizeyi yiiksek olan ailelerin <;ocuklarrna verilen

egitim kaynaklanmn daha fazla olmasl, bireylerin ki~isel ahlak geli~imlerini olumlu

yonde etkileyebilmektedir. 158

Oteyandan <;e~itli yollarla ortaya <;lkan ekonomik zorluklar, etik dl~l

davram~larrn artmasrnda ve bireyi su<;a te~vik etmede onemli bir faktordiir. Emniyet

Genel Miidiirliigii'niin 1997 ylh istatistik verilerine gore, gelir seviyeleri a<;lsrndan

yapllan degerlendirmede, su<;lularrn %39.3'iiniin dii~iik gelir seviyeli bireyler oldugu

tespit edilmi~tir. Ekonomik yetersizlikler; ruhsal buhranlarl, anormal ruhsal krizleri,

dengesizlikleri dogurmakta ve bu yolla etik dl~l davram~larrn olu~masrnda etkili

olabilmelctedir. Bu egilim kendisini orgiitlerde de gostermektedir. Ancak yoksullugun

genel olarak, etik dl~l davram~rn belirleyicisi olarak nitelendirilmesi de dogru

degildir. 159 Bu saptamalar l~lgrnda orgiitlerde etik dl~l davram~larrn azaltl1masrnda,

<;ah~anlarrn ya~am standartlarlmn saglanmasl, e~it i~e e~it iicret anlaYI~rnrn hakim

oldugu adil bir iicret yaplsrnrn olu~turulmasl onemli bir faktordiir.

1.1.5. Tecriibe

Ya~antllar sonucu edinilen tecrtibeler, bireylerin etik davram~ standartlarnlln

olu~umunda birer girdi niteligindedir. Kendisinin ya da <;evresindeki bireylerin

ya~aIltl1arl, bireyin dogru ya da yanh~ degerlerinin olu~masrna katkIda bulunmaktadlr.

DaVraIll~rn odtillendirilmesi ya da CeZalaIldmlmasl, bu degerlerin olu~masrnda

onemlidir. Birey odtillendirilen daVraIll~laI'l dogru, CeZalaIldmlaIl davranl~lan ise YaIlh~

olaI'ak kabul etmektedir. Etik dl~l olmasrna kaI'~rn odiillendirilen bir daVraIll~, aym

ko~ullar altmda tekrarlaIlma egilimi gostel111ektedir. 160

Orgtitsel baglaIllda da tecriibeler, <;ah~aIllarrn etik daVraIll~lanna yon verici

niteliktedir. Kendisinin ya da <;evresindeki <;ah~aIllaI'rn odUllendirilmesi durumunda,

bireyler bu daVraIll~ kallbulln istendik, cezalandmldlgmda ise istenmedik oldugu

158 Bahar, a.g.e., s. 226.
159 Mustafa Sarpdag, "Cocuk SUylulugunun Nedenleri", http://www.caginpolisi.com.tr/36/32-33-34-35
36-37-38-39.html ileti~im adresli web sayfasl, 27.07.2006.
160 Evren Evrim Onal, "Saldrrganhgm Kuramsal Analizi",
http://www.psikologum.com/editor.asp?aid=121 ileti~im adresli web sayfasl, 29.07.2006.
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yargls111a vamlaktadlr. 161 Bu nedenle orglitlerde odlillendimle ve standart disiplin

kurallar111111 geli~tirihnesine ve uygulamllas111a ozen gosterilmelidir.

1.2. Bireysel Faktorler

Bu c;ah~madabireysel faktorler olarak ki~ilik ve model alma, orgiitlerde etik dl~l

davram~a olan etkisi c;erc;evesinde incelemnektedir. Ki~ilik yapllarl, bireylerin etik

davram~a duyarhhg111da, diger faktorlere oranla daha onemli bir 1'01 oynamaktadu.

c;iinkii diger faktorler, ki~ilik yapllarmdan onemli Olc;iide etkilemnektedir.

1.2.1. Ki~ilik

insanlarl birbirinden ayrran ve onlarl birbirinden farkh kllan en onemli faktor

ki~iliktir. insanlara bireyselligini kazandlran ozellikler "ki~ilik" denilen, bireyin kendisi

ve c;evresiyle, ba~kalanna benzemeyen kendine ozgiin bic;imde geli~tirdigi ili~kilerin

yaplsldlr. Bir diger ifade ile ki~ilik, bireyin belirgin, degi~meyen ve tutarh olan

6zelliklerinin tiimiinii ifade etmektedir. 162

Ki~ilik nispeten degi~mez bir yapldIr. Ki~ilik biyolojik etmenler ile sosyo

psikolojik c;evrenin etkile~imi sonucunda olu~maktadu. ic;sel ve dl~sal faktorlerin

etkile~imi sonucunda ortaya C;lkan yapl, her birey ic;in farklldlr. Ki~ilik yapllarmdan

dogrudan etkilenen davranl~lar da birbirinden farldI 01maktadlr. 163 DolaYlSlyla

davram~lar111 etiksel boyutlarl da ki~ilik ozelliklerine bagh olarak ~ekillemnektedir. Bu

baglamda c;ah~marun bu klsmmda ki~ilik ozelliklerine etiksel davram~ aC;ls111dan klsaca

deginilecektir.

Kendilik Kontrolii: Ki~isel etik davranl~ iizerinde etkili ki~ilik 6zelliklerinden

biri kendilik kontrolii (Locus of Control) diir. ic;sel kendilik kontrollii bireyler, herhangi

bir davra111~111111 ortaya C;lkmas111da veya sonuc;lar111da kendisinin belli bir katklsm111

olduguna inanmaktadu. Bunun aksine dl~sal kendilik kontrolii tipi ki~ilige sahip olan

bireyler, her olay ya da davram~lkendisi dl~mdaki faktorlere baglamaktadlr.

161 Solmu~, (2004), a.g.e., s.31-2.
162 Serpil Ayta<;, "Orgiitsel DaYram~ A<;lSlndan Ki~iligin Onemi"
http://www.isguc.org/arc yiew.php?ex=96 ileti~im adresli web sayfasl, 01.07.2005.
163 Andrew Kakabadse, John Bank, Susan Vinnicombe, Working in Organisations, (Second Edition,
Burlington: Gower Publishing, 2004), s. 26.
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ic;sel kendilik kontrollii bireyler daha ba~anya yoneliktir. Orgiit baghhklan daha

fazla geli~mi~tir ve sorumluluk almaya isteklidir. Bu nedenle bag1IllSIZ hareket etme ve

karar almaYI gerektiren i~ler, bu ki~ilik tipi ic;in oldukc;a uygundur. 164 DI~sal kendilik

kontrollii bireyler ise rutin i~lerde daha ba~arlhdlr. DI~sal kendilik kontrollii bireyler,

tUm olaylarl kendi dl~mdaki faktorlere bagladIklarl ic;in tatmin oranlarl dii~iik,

devamslzhk oranlarl yiiksek, i~e yabanclla~illl~ ki~ilerdir.165 Olumsuzluklann nedenini

kendi dl~mda arayan dl~sal kendilik kontrollii bireyler; etik dl~l davranl~a daha

egilimlidir. Omegin i~le ili~kili hatalarlm, c;ah~ma arkada~larlm suc;layarak ya da yalan

soyleyerek gidenneye c;ah~abilirler.

Makyavelleniz711: Ki~isel etik davranl~ iizerinde etkili ki~ilik ozelliklerinden bir

digeri de makyavellenizmdir. 16. yiiZYllda ya~aml~ ve giiciin nasll kazamhp,

kullamldlgl hakkmda kitap yazan Niccola Makyavelli tarafmdan ortaya atIlan anlaYI~a

gore, makyavellenist ozelligi yiiksek olan ki~i pragmatis, diger insanlarla arasma mesafe

koyan ve sonuc;lara gore hareket eden ki~idir.166

Makyavellenist ozelligi yiiksek olan bireyler, ili~kilerinde hileye

ba~vurabilmektedir. insanhgm dogasl geregi iyi olmadlgma inanan yiiksek seviyeli

makyavellenistler, geleneksel dogru ve yanll~ anlaYI~larml fazlaca benimsememektedir.

Bu ozellige sahip ki~iler, kendi amac;lan ugruna diger bireyleri manipiile etmektedir.

Makyavellenist ozelligi yiiksek olan bireylerin aksine, dii~iik seviyeli makyavellenistler

ise, ili~kilerde degerlere bagh hareket etmektedir. Digerlerinin fikirlerine onem veren

makyavellenist ozelligi dii~iik olan bireyler, kendi amac;larl ic;in diger bireyleri manipiile

etmekten miimkiin oldugunca kac;mmaktadrr.

Makyavellenist ozelligi yiiksek olan bireyler, amac;larma ula~mak ic;in bireyleri

manipiile etmenin etik olduguna inanmaktadlr. Bireyleri duygusal baglanlda analiz

ederek, amac;larml gerc;ekle~tinnek amaCI ile kullamnaktadular. Bu nedenle yiiksek

seviyede makyavellenist ki~ilige sahip olan bireylerin etik dl~l davram~lar sergileme

olaslhgl, yiiksek seviyede makyavellenistlere oranla c;ok daha fazladlr. Makyavellenist

ozelligi yiiksek alan bireylerin tabm c;ah~malarmdayer almalarl, bire bir ili~kilerdeki

yogun manipiile etme ozelliklerinin en aza indirilmesi adma daha yararh olmaktadlr.

164 Nelson, QUIck, a.g.e., s.97-98.
165 Aytay, a.g.e.
166 Enver C>zkalp, <;igdem A. Klrel, Orgiitsel Davram~, (Eski~ehir: Anadolu Universitesi, Egitim, Saghk
ve Bilimsel Ara~tmna <;ah~malan Vakfl, Yaym No: 149,2005), s.106.



59

Aynca ba~anh olma tutkulan, takllnm diger uyelerini motive edecek ve takllmn

ba~ansIm kolayla~t1racakt1r.167

Yukanda deginilen unsurlar 1~lgmda, orgiitlere bireylerin dahil edilmesi ve i~

siire<;lerdeki pozisyonlarlmn, yetki ve sorumluluklarlmn belirlenmesinde ki~ilik

ozelliklerinin goz online ahnmasl, orgutlerin ba~arIlarmda anahtar rol oynayacaktu.

1.2.2. Giil; Temelleri

Bireyler toplumda ya da orgiitlerde <;e~itli gu<;lere sahip olabilmektedir.

Orgiitlerde bireylerin sahip oldugu gu<;lerden biri yasal gu<;tUr. Yoneticilerin

pozisyonlarl nedeni ile astlarm davram~larllll etkileme gucline yasal gu<; adl

verilmektedir. Y6neticiler astlarmm yapmaiarl ya da yapmamaiarl gereken

davranl~larIm yonlendirme gucline sahiptir. Aynca yoneticiler astlarIm odullendinne ya

da cezalandInna gucline de sahiptir. 168 Yoneticilerin sahip oidukiarl bu gu<;ler

orgutlerde etik dl~1 davram~larm ortaya 91kmasma neden olabilmektedir.

Yonetici olmadIklarl ya da yasal gu<;leri olmamasma kar~m, bazl durumlarda

bireylerin ki~isel gu<;lere sahip oiduklarl da gOriilmektedir. Ki~isel gu<; bireylerin

benzersiz karakteristiklerinden kaynaklanmaktadIr.

Bireylerin sahip oiduklarl ki~isel gu<;lerden biri uzmanllk gucudiir. Uzmanhk

gucu bireylerin sahip oldugu bilgi ya da beceriden kaynaklanmalctadIr. Gunumuzde i~

ya~amlllln gitgide daha teknik oimasl nedeni ile uzmanllk gucu onemini her ge<;en gun

artInnaktadIr. Bir i~ ne kadar uzmanllk gerektiriyorsa uzmanllk gucu de 0 denli onemli

hale gelmektedir.

Bireysel gu<;lerden bir digeri hayranhk ya da saygl yaratma gilcildiir. Literatfude

ozde~lik gucil olarak ele alman bu gil<;, bireylerin digerlerinin bekledigi ozelliklere

sallip oimasl ya da bireylerin ozde~le~mesi durunlunda ortaya 9lkmaktadIr. Kar~lsmdaki

167 Nelson ve QUIck, a.g.e., s.98.
168 Thomas S. Bateman, Scott A. Snell, Management: Leading& Collaborating in a Competitive
World, (Seventh Edition, Boston: McGraw-Hill Irwin, 2007), s.397-399.
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birey tizerinde bu tiir bir guce sahip olan ki~ilerin davram~lan, digerlerine oranla c;ogu

kere daha fazla begenilmekte, onaylanmakta hatta takdir gormektedir. 169

Gerek orgutteki konumdan, gerekse bireylerin sahip oldugu karakteristiklerden

kaynaklanan guc;ler, orgutsel uygulamalarda etik dl~l davram~larm gozlenmesine neden

olabilmektedir.

1.2.3. Model Alma

Model alma, bireyin etik davram~ standartlannm geli~iminde ral oynayan bir

ogrenme teknigidir. Model almada birey, belirli bir daVra11l~1, 0 davralll~ta bu1l.man

ki~iden aynen alarak, yani taklit ederek ogrenmektedir. Model almada gerekli olan ko~ul

gozlemdir. Birey arzuladlgl ancak YOkSUll oldugu, elde edemedigi ~eyleri yapabilmesini

ya da elde edebilmesini saglayabilecek ki~ileri model almaktadrr. 170

Model alma, orgutsel etik davra11l~m edinilmesinde de etkilidir. Orglitler;

etkile~im surec;leri ile c;ah~anlarllun davralll~lanlll ~ekillendiren ve onlaI'a kimlik

kazaIldlraIl birer yapldll'. Bireylerin lci~ilik yapilanllln yaIll Slra, du~ilnu~ ve

davram~laIl1U ~ekillendiren rehberleri de VaI·dlI. Orgiltlerde bu rehberler, c;ah~ma

arkada~laI'l ve liderlerdir. OrgHt c;ah~anlarl, ozellikle amir ya da liderlerini model

almaktadlr. 171 Bu nedenle liderlerin etik dl~l daVraIll~larl, c;ah~aIllar i.izerinde onemli bir

etkiye sahiptir.

Southwest Havayollan'nm ust dtizey yoneticilerinden Herb Kelleher, Colleen

BaITett, John Denison ya da digederi; hem liderleri, hem de c;ah~aIl1an ic;in her ZaITIaIl

birer model olmu~tur. ~ah~aIllaI', yoneticilerinin yapmadlklarl ya da yapmaYl

istemeyecekleri hic;bir i~i kendilerinden de istemediklerini ifade etmektedir. Tum diger

havayollan gibi Southwest Havayollan da maliyetlerini du~urmek ve zamaIlmda kalkI~

perfOrmaI1Sml en aza indinTIeyi amac;lamaktaydl. Bunun ic;in bagajlarm atI1masl, uc;agm

temizlemllesi ya da ikraIll malzemelerinin eleman aIimmma gidilmeden daha kIsa

169 Stephan P. Robbins, Organizational Behavior, (10th Edition, Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall,
2003), s.368-69.
170 Seher Akdeniz, "Toplumsalla~ma, Aile ve <;ocuk SUylulugu",
http://www.onlinedanismanlik.com/site/index.php?option=com content&task=view&id=41 &Itemid=44
ileti~im adresli web sayfasl, 29.07.2006.
171 Tom Karp, "Transforming Organisations for Organic Growth: The DNA of Change Leadership",
Journal of Change Management, Vol:6, Iss:l, (March 2006), s.4-5.
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surede yapI1masl gerekmekteydi. Havayolu yonetimi, uc;u~ gorevlilerinden yardlm

talebinde bulunmaI1l1~tlr. Bunun yerine, kendileri ic;in hic;bir i~i alc;altlcl ya da slradan

gonneyen Herb Kelleher ve diger ust kademe yoneticiler, uC;ak altmda bagaj gorevlileri

ile birlikte bagaj atmaya ya da uc;agm uc;u~a bir all ewel ba~laInaSl ie;in gerekli gorlilen

i~leri yapmaya ba~laI1l1~laI"dlf. -ost yoneticilerin bu davranl~lan sonucunda, pilotlar da

dahil olmak uzere tum ue;ucu ekip, bagaj gorevlilerine ya da temizlik ekibine e~lik

etmeye ba~laml~tIr.172 Southwest yoneticileri bu tutumlarlyla, e;ah~anlan etik

davranmaya yonlendinnede model almanm, emir komuta ya da kontrol sisteminden

daha etkin olabilecegini gostennektedir.

1.3. Kiiltiirel ve Toplumsal Faktorler

Kiiltiirel ve toplumsal faktorler, orgutlerde etik dl~l davram~larm ortaya

C;lkI~mda etkili olan diger unsurlardlr. Kiiltiirel faktorlerin belirleyicileri, nonn ve

degerlerdir. Toplumsal faktorleri ise; aile, arkada~ gruplan, kitle ileti~im arae;larl ve

egitim kurumlarl ~eklinde ele almak mUmkUndfu.

1.3.1. Kiiltiirel Faktorler

Kiiltiir; toplumlarm tarihlerinden devir aldlklan, maddi ve manevi miraslarm

toplmmdlr. KapsaInh olarak ele almdlgmda ise kiiltfu, bir toplumun tilm ya~aI11

bic;imidir. Toplumun 0 donemdeki duygu, du~unce ve hareketlerinden olu~an nonn ve

degerler, kliltiirU 0Iu~turmaktadlr.173 Kiiltiir, bireylerin fiziksel ve toplumsal e;evrelerine

uyum saglayabilmeleri ie;in yarattIklaI"l inane;, dU~Unce ve degerler gibi manevi ve bu

ie;erigi temsil eden nesneler ya da simgelerden olu~an maddi eserlerin tlimudfu. 174

Yukarldaki tanllnlardan da anla~llacagl gibi kUltiirel degerler; toplumdan

topluma degi~kenlik gosterdigi gibi, ZaInana bagh olarak da degi~mektedir. Bireylerin

etik ilkelerinin olu~umunda, kUltfuel yaplilln rolu yadsmaI11az. Bazl ilkel gruplarda,

l72 Kevin Freiberg, Jackie Freiberg, NUTS!; Southwest Airlines' Crazy Recipe for Business and
Personal Success, (First Editions, Texas: Bard Pres Inc., September 1996), s.283-84.
173 Nezahat Gii91ii, "Orgiit Kiiltiirii", http://www.manas.kg/pdf/sbdpdf6/Guclu.pdf ileti~im adresli web
sayfasI,01.07.2005.
174 Antyhony Giddens, Sosyoloji, (ikinci Bask!, Yayrna Hazrrlayan: Cernal Giizel, Ankara: Ayra9
Yaymevi, 2005), s.22.
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ornegin Eskimolarda ya~h ve zayIf bireylerin oI-lime terk edilmesinin veya

oldfuiilmesinin bir adet oldugu soylenmektedir. Bu durum, ilk etapta insanhk onuru

anIaYI~ma ters dii~mektedir. Ancak bu adetin, iiretimin yapiiamadigi ve klthgm hiikiim

siirdiigii, yok farkh ya~am ko~ullarl ile bagda~tlgl ay1ktlr. Buradaki temel ahIaki ilke,

ya~hlarm aCI yekmeden olmesini saglamak ve genylerin ya~ama ~anSlm artlrmak olarak

goriilmektedir. 175 Ancak bu ilkenin; farkh ya~am ko~ullarmdaki toplumlara

uygulanmasl, etik dl~1 olarak aigilanmasma neden oiacaktir. Kiiltiir; bireylerin

yevrelerine uyumunu kolayla~tlran unsurlar toplulugu olarak ele almdlgmda,

davranl~larm etik boyutunun algl1am~1 da koiayla~acaktir. Etik davram~m kiiltiir ile

ili~kisinin kurulabilmesi, kiireselle~en ekonomik yapIda, farkh toplumlarda faaliyetlerini

siirdiiren orgiitler iyin, farkhhklarm yonetimi aylsmdan oldukya onemlidir. Kiiltiir,

a~agida da klsaca ele almdigi gibi toplumun sahip oldugu nonn ve degerlerden

olu~maktadir.

Norm

Norm, yaptmmi olan kurallar biitiiniidiir. Bireyler kendi tutum ve davram~larimn

smrriarim gosteren bu kurallar sayesinde, diger bireylerin belli bir durumda nasil

davranacagmi ongorebilmektedir. Toplumsal normlar; insan davram~larmm kendilerine

gore Olyiildiigii, degerlendigi, begenildigi ya da klnandigi olyii ve kurallardir. Toplumsal

davram~m nedeni normiardir. Normlar, belirli ko~ullarda bireyin neleri yapip neleri

yapmayacagmi gostennektedir. Ornegin trafik kurallarl, simf geyme, evlilik ya da adalet

nonnlara gore yiiriitiilmektedir. 176

Bu baglamda normlar etik ilkeleri belirlemekte ve davralll~lara yon vermektedir.

Nonnlar, genellikle degerlerin yansimasidir. <;iinkii nonnlarm dogruluk diizeyleri, grup

ya da birey tarafmdan kabul edilmi~ degerler iizerine kuruludur. l77 Ornegin Tiirk

toplumunda ya~hlara saygi bir deger iken, otobiiste ya~hlara yer vennek bir nonndur.

Ancak geli~mi~ batih toplumlarda; ya~hlara ayn bir deger verilmemesi ya da var olamn

zamanla yitirilmesi nedeniyle, ya~hya yer vermek gibi bir norm buiunmamaktadir. Bu

nedenle batlh toplumlarda genylerin yer vermemesi yaduganmaz iken, TUrk

toplumunda bu tiir bir davram~ etik dl~1 olarak aigiiamnaktadir.

175 Pieper, a.g.e., s.3 6-7.
176 G5nUl iyli, Sosyolojiye Giri~, (Ankara: Am Yaymcdlk, EyIUl2002), s.105.
177 Bradburn, a.g.e., s.10.
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brgutler ise etik davram~ normlanm, etik kodlar ile belirlemektedir. brgutler

etik kodlarlm, sahip olduklarl temel faaliyetlerine yonelik degerleri baglammda

olu~turmaktadu. bmegin bir havayolu i9in, mu~teri odakh olmak bir deger iken, fazla

rezervasyon (overbooking) nedeniyle ki bu tiim havayollarimn uyguiadigi bir pazarlama

politikasldu, u9u~a dahil edilemeyen yolcunun bir sonraki u9u~ta simfimn yiikseltilerek

u9urulmasl bir normdur.

Degerler

Deger, bireyin ya~ammdaki farkh etmenlere yiikledigi onemdir. Deger; birey

i9in onemli olan her tiirlu du~unce yaplsl, obje ya da etkinlik olarak tammlanabilir.

Genellikle bireyin geli~tirdigi tek bir degerden degil de, degerlerden soz edilmektedir.

Bunun nedeni, insamn her nesneye ya da olaya bir deger bi9mesidir.

Degerler, birbirleri ile sfuekli ileti~im i9indedir ve bu etkile~im deger sistemini

olu~turmaktadu. Degerler sisteminin girdisi ya~ant1lar, 9IktiSI ise davram~larm degerini

yargilamak ve onlarl yonlendirmektir. Yani her birey i9in, deger sisteminin fuunu deger

yargllarIdu. 178 Sonu9 olarak bu deger yargilan, bireylerin davram~larma yon veren ve

dOgru-yanll~ ya da iyi-koru gibi temel yargI1ara varmaiarim saglayan inam~lar

butiinudur. brgiitsel ortamda da, bireylerin deger yargiiarl olduk9a onemli bir rol

oynamaktadir. Avustralya'da faaliyet gosteren ve 500 ki~iden az 9ah~ana sahip kU9iik

01gekli i~letmelerde yapilan bir ara~t1rmaya gore, ki~isel deger yargilan ile etiksel

davram~m sergilemnesi arasmda anlamh bir ili~ki bulumnu~tur. Ara~tIrma sonu9larma

gore, ki~isel degerler arasmda dini inan9lar en alt suada yer ahrken, genel insani haklar

en onemli belirleyicidir. Anca1c ABD ve ingiltere'deki benzer ara~tmnalarda, dini

inancm; ki~isel degerler arasmda en onemli belirleyici oldugu saptamm~tIr.179 Bu

ara~tmnalar, ki~isel etik degerlerin olu~umunda ve etkinliginde, toplumsal yapimn

onemini ortaya koymaktadir.

Degerlerin olu~turulabilmesi ve sfudfuiilebilmesi i9in, toplumsal nonnlarm

olu~turulmasl gerekmektedir. Ya~ama hakkI bir deger ise, bu degerin korumnasl ve

devam etmesi i9in nonnlarm olu~turulmasl gerekmektedir. TIp etigi ve hukuk bu

nonnlarm ba~mda gelmektedir.

178 inayet Pehlivan Aydm, Yonetsel Mesleki ve Orgiitsel Etik, (ikinci Bask1, Ankara: Pegam, 2001),
s.13.
179 Dawson, Bren ve Satyen, a.g.e., s.309-1O.
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Her toplumun kendine ozgti degerleri oldugu gibi, toplumlann ortak evrensel

degerleri de vardir. Orgtitler ie;in son derece onemli olan ve etik davraru~lara yon veren

temel ve evrensel nitelikteki ahlaki degerler, genel hatiarl ile ~unlardlr: 180

Adalet: Genel olarak adalet, e~itlere e~it davranmaYI ie;ermektedir. Adaletin

temelinde e~it toplumsal ko~ullar ve olanaklar ic;inde, tUm insanlarm ozgtirce ya~amasl,

herkese e~it hak ve odevler tarunml~ olmasl, ki~inin erdemlerinin toplumca ve toplumun

tUm tiyelerince gtivence altma alllll111~ oimasl yatmaktadu.

Dojj;ruluk: Dogruluk ilkesi; saygl1l, kurallara sadik bir birey olmaYI

gerektirmektedir. Duruma gore degi~en ve ilkeleri yok sayan bir bireyin, dogru

davrandigmi soylemek mfunktin degildir. Dogruluk, tUm ya~amm ve eylemlerin

gere;ekler tizerine kurulmasllll gerektinnektedir. Gere;eklerin; bireyin kendi duygu,

dti~tince, mane; ve yarariarl dogrultusunda e;arpIt1lmasl, dogrulugu ortadan

kaldmnaktadir.

Durustliik Dtirtistltik dogrulugu ie;ermektedir, ancak ondan farkh bir kavramdu.

Dogruluk gere;egi soylemek, yani yapl1an davranl~1 ya da dti~tinceyi oldugu gibi

ae;1klamaktu. Dtirtistltik ise, davraru~1 ya da dti~tinceyi olmasI gerektigi gibi yapmaktir.

Yani birey dogru iken, dilitist olmayabilir.

Sorumluluk: En genel anlamda sorumluluk, belirli bir gorevin istenilen nitelik ve

nicelikte yerine getirilmesidir. Sorumluluk; ba~kalarIllln gereksinmelerine cevap

venneye hazir olmak, davranl~larIllln sonuc;lanlll onceden gormeyi, davraru~lar ile

c;evreye omek olu~turmaYI ifade etmektedir.

Sadakat: Aileye, arkada~lara, e;ah~anlara, orgtite, tilkeye vb. bagh ve inanc;h

olmaYI ifade etmektedir.

Ba§kalarzna Yardz711 Etmek: Bireyin ba~kalarma kar~1 olan davranl~larmda,

dti~fulceli ve ic;ten oimasmi ie;ermektedir. Bireylerin payla~maya ve yardlln etmeye

istekli olmalarllll ya da ba~kalarma zarar vermekten kae;mmaiarlill ifade etmektedir.

Ba§kalarzna Saygz Gostermek: Birlikte ya~amarun geregi olarak bireyler; diger

bireylere, sadece var olmalarmdan dolaYI saygi gostermek durumundadir. insan, her

~eyden once insan oldugu ie;in degerlidir. Kant'm da belirttigi gibi "Hem diger

180 Bahar, a.g.e., 8.78-9.; KITel, a.g.e., 8.56-8; Aydm, a.g.e., 8.47-60; DeGeorge, a.g.e., 8.86-7.
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bireylerin, hem de kendinizin insan olmaSI geregi, ba~kalanna dairna insani davram~lar

gostennelisiniz." Sayglh olmak, bir bireyi oldugu gibi gorebilme yetisini ve onu ozgiin

bireyselligi ic;inde fark edebilmeyi ifade etmektedir.

Vatanda~lzk Sorumluluguna Sahip Olmak: Vatanda~hk sorumluluguna sahip

olmak, kanunlara uymaYI ongonnektedir. Ancak kanunlarm adil olmadlglmn

dii~iiniildiigu durumlarda, bu sorumluluga sahip olan bireylerin dii~lincelerini aC;lkc;a

ortaya koyabilmeleri gerekmektedir. Aynca bireyin toplumsal hizmet anIaYI~1 ic;inde oy

vennek ya da gorU~ bildinnek gibi, hak ve ayncahklarml kullanmasl gerekmektedir.

Mukemmeliyeti Aramak: Bireyin yetenekleri dogrultusunda, her konuda

miikemmeliyeti aramaSlm, tUm gorevlerde en iyiyi yapmaya c;aba gostennesini ifade

etmektedir.

Bireylerin etiksel davranl~larml dayandlrdlklarl degerler, oncelikle aileden ve

ic;inde ya~amlan tolumdan ogrenilmektedir. Deger yargllarl, bireylerin davram~larma ve

kararlarma yon vennektedir. Ancak etik degerlerin de degi~ebildigi unutulmamahdlr.

Nonn ve degerlerin orgiitsel ortamdaki rolli, toplumsal ya~amdaki rollinden

farkslzdlr. <;linkii orgiitlerin kiiltiirel degerlerini de, ic;inde bulunduklarl toplumun

uyeleri olu~turmaktadlr. Bu nedenle orgiitlerdeki siirec;lerin olu~umunda, bireylerin

karar ve davram~larmda nonn ve degerlerin etkisi goz online almmahdu.

1.3.2. Toplumsal Faktorler

Bu c;ah~mada bireylerde etik dl~l davram~a yol ac;an toplumsal faktorler olan

aile, arkada~ gruplarl, kitle ileti~im arac;larl ve egitim kurwnlarl incelenmektedir.

Aile

Aile, buyUk bir toplum ic;indeki kuC;iik toplurnlardlr. Aile yapI1arl farkllhklar

gostennekle birlikte, temelde ic;inde bulunulan tOplumWl nonn ve degerleri ile

~ekillenmektedir.181 Toplumsal nonn ve degerler ile ~ekillenen ailenin, bireylerin etik

geli~imlerinde oldukc;a onemli bir rolli vardlr.

181 Alexis Bertrand, AhHik Felsefesi, (<;ev: Salih Zeki, 2. Bask!, Ankara: Akc;:ag Yaymlan, 200 1), 5.144.
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insam insan yapan belirli vaslflann kazamlmasl, topluma uygun davram~lar

edinme; toplumsalla~ma sureciyle once ailede kazandmlmaktadu. Etik davram~m

belirleyicileri olan degerlerin, nonnlann, inanylarm ve kUltfuUn kazamlmasmda ailenin

onemli bir paYl vardu. 182 Ozellikle bireylerin ilk yocukluk Yillarmda aile, dogru ya da

yanh~m ogrenildigi en onemli araytlr. Bireyler; okul yagma gelinceye kadar aile

bireylerinden davranl~ biyimleri, beceriler ve degerler ogremnektedir. Ailesinde yalan

soylenilmesi, bireyi yalan soylemeye egilimli kIlmaktadlr. <;Unku bireyin kendisine

omek aldlgl ki~ilerin davram~larl, birey iyin dogru ya da yanh~larl olu~tunnaktadu.

Aym ~ekilde babanm anneye ~iddet gosterdigine tamk olan yocuklarm, problemlerin

yOzUmiinde ~iddeti bir aray olarak kullandlklarl gozlenmektedir. 183

Ancak endustrile~me ile birlikte, toplumsal yapldaki degi~imler ve kadlmn i~

ya~armnm onemli bir paryaSl haline gelmesi, ailenin bireylerin etik geli~imlerindeki

etkinligini de azaltml~tlr.184 Endustriyel toplumlarda arkada~hk gruplarmm, kitle

ileti~im araylarmm ya da egitim kurumlarmm etkileri, ailenin yocuklan uzerinde olan

etkilerinden daha yogun ve fazla olabilmektedir.

Arkada§ Gruplan

Etik davranl~m kazamlmasmda rol oynayan toplmnsal etkenlerden bir digeri ise,

arkada~ gruplarldlr. Belli bir ya~ grubuna uygun davram~larm, olyutlerin, ama<;larm

benimsenmesinde arkada~ gruplarl onemlidir. GunU1niiz toplumlarmda arkada~ gruplarl

bireylerin tutum ve davram~larlm geni~ Olyude etkilemektedir. Bu etki ozellikle gen<;lik

donemlerinde oldukya fazladlr. 185

Genellikle otoriteye dayanan ve geleneksel degerleri vurgulayan aileye gore

arkada~ gruplarl, daha e~itlikyidir. Bu nedenle arkada~ gruplarl tarafmdan sunulan

degerler, yok daha kolay kabul gonnektedir. Gte yandan giiniimiizde yocuk ya da

gen<;lerin, zamanlarmm yogunu arkada~ gruplarl ile geyinneleri, arkada~ gruplarml;

davram~ kahplarlmn edinilmesinde aileden yok daha etkili kIlmaktadlr. 186

182 Euver Ozkalp, Sosyolojiye Giri~, (Eski~ehir: Anadolu Un., Egitim, Saghk ve Bilimsel Ara~tlrma

<;ah~malan Vakfl, Yaym No:140, 2005), s.143.
183 Thsan Sezal, Sosyolojiye Giri~, (2. Bask!, Ankara: MartI Kitap ve Yaymevi, 2003), s.100., 159.
184 .•

Ozkalp, a.g.e., s.163.
185 Sezal, a.g.e., s.lO1.
186 ic;li, a.g.e., s.95.
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Birey, bir arkada~ grubuna katllabilmek i<;in, bazen kabul ettigi dogrulardan

vazge<;ebilmektedir. 187 Bu egilim i~ ya~antlsmda da kendisini gostermektedir.

Orgutlerde etik degerler ile ortU~meyen grup nonn ve degerleri; 9ah~anlarca kabul

gorme kayglSl ya da gruba kamtlama amaCl ile benimsenebilmektedir. Orglitlerde

arkada~ gruplarlmn olumsuz etkisini en aza indirmek amaclyla, etik davram~l

destekleyen gU91U orglit kUltu.rlerinin olu~turulmasl gerekmektedir.

Kitle ileti§im Araflarz

Kitle ileti~im ara9larl; teknolojinin mzla ge1i~tigi glinfunfude, bireylerin etik dl~l

davram~larmda onemli bir etkiye sahiptir. internet, yazlh ve gorsel ileti~im ara9lan;

bireylerin dogru ya da yanh~ an1aYl~larlm ~ekillendinnektedir. Kitle ileti~im ara9larl;

aile i<;inde, kom~uluk ili~kilerinde, okulda 90cugun ustlenmesi gereken bir dizi rol

ornekleri sunmaktadu. Medyada yer alan kahramanlar, ozellikle 90cuk ve gen9ler i9in

model olu~turmaktadlr.188 Bir televizyon dizisindeki kahramanm gayri me~ru ili~kiye

ginnesi, bir90k toplumda etik dl~l olarak algllanan zinanm, sure9 i9inde etik davram~

olarak benimsemesine neden olabilmektedir. Diger bir degimle, kitle ileti~im ara<;lan

bireylerin diinya gorii~lerini, tuturn ve davram~larlm etkilemekte ve geri bildirimler ile

bireyleri be1irli bir yolda degi~tinnektedir.189 Deger yargl1armdaki bu degi~im, orgiitsel

davranl~ta da etkisini gostermektedir.

Bir90k Ulkede kitle ileti~im ara9larmm, ozellikle televizyonun, <;ocuklarda

~iddeti te~vik ettigi konusunda da bir kaygl vardu. Televizyon kar~lsmdaki 90cuklar, her

gUn yUzlerce ~iddet sahnesini izlemektedir. Kitle ileti~im ara<;larl ve ~iddet ili~kisi

konusunda yapllan ara~t1rmalarm bulgularl; <;ok fazla televizyon seyreden <;0cuklarda,

~iddet egiliminin daha fazla oldugu yolundadlr. 190 Ancak bu konuda 9ah~malarl olan

bazl bilim adamlarl, televizyonun etik dl~l kabul edilen ~iddette olan egilimi arimna

konusundaki etkilerinin abartlldlgml savunmaktadlr. <:;ocuklar fuerindeki etkisinin,

ancak onlarm ger<;ekle kunnacaYl ayut edebilme ya~larlyla ilgili oldugu; yeti~kinlerde

ise izledikleri ~iddet goruntulerinin, ~iddet uygulamaya yoneltici olmaYlp, ~iddetin

187 S d-arp ag, a.g.e.
188 Bozkurt, (2004), a.g.e., 8.126.
189 Ozkalp, a.g.e., 8.121.
190 Bozkurt, (2004), a.g.e., 8.126-7.
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resmedilmesine kar~l hissizle~tinneye yol aytlglm iddia etmektedirler. 191 Ancak ~iddet

gOriintlilerine kar~l duyarslzla~ma ya da kamksamamn, orgiitlerde etik dl~l davram~larm

artl~ma neden olabilecegi de unutulmamahdu.

Egitim Kurumlarz

Egitim kurumlarl ve ogretmenler, bireyde etik degerlerin olu~turulmasmda rol

oynayan bir diger unsurdur. Egitim kurumlarl; toplumun kiiltiirel degerlerini yeti~mekte

olan geny ku~aklara aktarmak suretiyle, temel toplumsal dlizeni ve uyumu saglayarak,

toplumsal ya~am biyimini yerle~tirip siirdiinneyi amaylamaktadlr. Egitim yoluyla

bireye, toplumun yapllmasl ve yapllmamasl gereken degerlerinin verilmesi

saglanmaktadu. 192

Bireylerin geli~imi konusunda yah~malarl olan Sigmund Freud, erken yocukluk

deneyimlerinin kahcI izler buaktlgml ve bireyin kalan ya~ammda etkin rol oynadlgllll

savunmaktadu. Endiistrile~me ile birlikte, kadlnlarm i~ ya~ammda yer almasmm

yayglnla~masl; egitim kurumlarlm, bireylerin etik davranl~lar edinmelerinde daha da

onemli bir duruma getinni~tir.193 Gkul oncesi d6nemlerinde aileleri ile birlikte olan,

ancak giinfunlizde mmelerin yah~maSI nedeni ile okul oncesi egitim kurumlarma dal1i1

olan bireyler i<;in etik davram~m benimsenmesinde, egitim kurumlarl anahtar rol

oynamaktadlr.

Bu siireyte ogretmenler, ogrencilerin gozfulde bir modeldir. Bireylerin dogru ya

da ymlll~ davraI11~ standartlarmm olu~masmda; ogretmenler, tutum ve davranl~larl ile

ogrencilerine omek olu~tunnaktadlr.

Etik davrmll~m ogrenilmesi iyin, egitim kurumlanmn ba~mda gelen okullarda,

egitim surecine; ogretimin de dal1il edilmesi gerekmektedir. <:;ocuklarm ki~ilik

geli~imlerinin goz ardl edildigi ve sadece bilgi aktar1l111mn soz konusu oldugu bir

Oliamda, bireylerin etik ya da etik dl~l davranl~l algllayarak benimsemesi mfunkiin

olmayacaktlr. Bu baglamda olu~turulmu~ bir egitim sistemi ile bireylere, diger bireyler

191 Giilendam Uygw;:gil, "Televizyon Haberciliginin Etik Sorunlan, Habercilik ilkeleri ve Uygulamalan
Al(ISmdan Bir Degerlendinne", (Yaymlanmaml~ Yiiksek Lisans Tezi Anadolu Un., Sosyal Bilimler
Enstitiisii, 2004), s.74.
192 Vahap Sag, "Toplumsal Degi~im ve Egitirn Uzerine", Cumhuriyet Un. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt
27, No:!, (Mayls 2003), s.13.
193 Ay~en Balkaya, "Lise Ogrencilerinin Kimlik Duygusu Kazanllll Dilzeylerinin BaZI Ki~isel-Sosyal ve
Ailesel Nitelikler ile SUl( DavraDl~1 Diizeyi Baklmmdan incelenmesi", (Yaymlanmaml~ Yilksek Lisans
Tezi Anadolu Un., Egitim Bilimleri Enstitiisii, 2005), s.34.
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ile uyum ic;inde olma ve zamana uyma ah~kanhgl kazandmlmaktadu. Bu degerleri

kazanan bireylerin, orgiitlere dahil olmalan ve uyumlan da kolayla~maktadu.194 Bu

uyumun istendik diizeyde saglanmasl, etik dl~l davram~lann ortaya C;lkI~lm da en aza

indirecektir.

2. ORGUTLERDE ETiK DI~I DAVRANI~LARIN ORGUTSEL

NEDENLERi

Orgiitlerde etik dl~l davram~m orgiitsel nedenlerini c;e~itli ~ekillerde

slmflandmnak mumkiindfu. Ancak bu c;ah~mada etik dl~l davram~lann orgiitsel

nedenleri195 olarak a~agldaki faktOrler ele almacaktu.

2.1. Yetersiz ileti~im

Orgiitlerde etik dl~l davram~larm nedenlerinden biri de orgiitsel ileti~imdir.

Biitiin yonetsel fonksiyonlar ve aktivite1er, formal ya da informal ileti~imi ic;ennektedir.

Orgiitiin tUm sfuec;lerinde yoneticiler ya da orgiitiin diger iiyeleri ileti~im ic;indedir.

Orgiitsel politikalar ya da yonetsel kararlar, bunlarl yerine getinllesi beklenenlerce

dogru anIa~I1madlgl sfuece etkin bir ~ekilde yerine getirilemeyecektir. 196 DolaYlslyla

ileti~im sfuecinin gerektigi gibi yerine getirilmemesi orgiitlerde c;e~itli etik dl~l

davram~larm gozlenmesine neden olabilmektedir.

2.2. Orgiitsel Politikalarm Yetersizligi

Orgiitlerde etik dl~l davram~larm nedenlerinden biri olan politikalar, orgiitlerin

faaliyetlerine yon veren teme1 unsurlardan biridir. Her i~levsel boliime dii~en gorevlerin

nasI1 yapllacagl ve ba~anlacagl orgiitsel politikalar ile ortaya konmahdu. Politikalar

yoneticilere tallsis edilmi~ olan kaynak ve imkfu1lann nasll kullanllacagma yonelik bir

rehber durumunda olmahdu. Politikalar yoneticilerin kontrol fonksiyonlarl iC;in standart

nite1igi ta~lmahdlr. <;iinkii benzer durumlarda aym politikalarm uygulanmasl, C;lkar

194 Bahar, a.g.e., s.218, 87.
195 Yves Fassin, "The Reasons Behind Non-Ethical Behaviour in Business and Entrepreneurship",
Journal of Business Ethics, Vo1.:60, Iss.:3, Sep 2005.
196 Marc Buelens, Robert KreItner, Angelo KIlllCkl, Organizational Behaviour, (Second European
Edition, London: Mcgraw Hill Publishing, 2002), s. 288.
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gruplan arasmda gozlenebilecek etik dl~l davram~larm azaltlimaslllda onemli bir faktor

olacaktlr. 197 Ancak yukandaki unsurlar goz online almmakslzlll olu~turulan orgutsel

politikalarlll, orgutlerde bin;ok etik dl~l davram~m nedeni haline geldigi

gozlemnektedir. Bununla birlikte etik standartlar ic;;inde olu~turulmu~ olmalanna kar~m

orgtit politikalannlll uygulanmaslllda da c;;e~itli etik dl~l davram~lara rastlamak

miimkiindiir.

2.3. Maliyetleri Dii~iirme <;abasl

GlinUmuzde orglitler; kureselle~meyle birlikte artan rekabet ko~ullarlllda hayatta

kalabilmek ic;;in maliyetlerini kontrol etmek ve mUmklin oldugunca dU~Unne c;;abasl

ic;;ine ginnektedir. Bu c;;aba ozellikle havaclhk sektorii gibi ekonomik dalgalamnalardan

yogun bir ~ekilde etkilenen, marjinal karlarla belirsizlikler ortammda faaliyetlerini

sfudunnek zorunda kalan orglitlerde c;;ok daha yogun ya~amnaktadlr. Ancak maliyetleri

du~tinne c;;abalan orgutlerde etik dl~l davram~larm ya~anmaslllaneden olabilmektedir.

2.4. ZayIf Orgiit Kiiltiirii

Orgiit kiiltiirii; c;;ah~mada daha once de ele almdlgl gibi, orgutlerde etik davram~a

yon veren, neyin dogru ya da yanh~ olacagl konusunda yargllara varilmasllli saglayan

degerler butUnunu olu~tunnaktadlr. KUltiir; tUm orgutsel sfuec;;lerin etiksel boyutunu

olu~tunnaktadlr. DolaylSlyla orglitlerde etik davranl~m sagianmaslllda etkili olan kultfu,

aym zamanda etik dl~l davranl~larlll ya~anmasllla da neden olabilmektedir.

197 Erol Eren, Stratejik Yonetim ve i~letmePolitikalan, (Altmcl Baskl, istanbul: Beta BasuTI YayuTI
DagltnTI A.~. 2002), s. 346.



DORDUNCU BOLUM

ORGUTLERDE ETiK DI~IDAVRANI~LAR

Orgiitlerde pek yok etik dl~l daVram~1 gozlemlemek ve bunlan ye~itli ~ekillerde

slmflandmnak miimkiindiir. Bu yah~mada etik dl~l davranl~lar; yah~anlardan ve

orgiitsel uygulamalardan kaynaklanan etik dl~l davram~lar olmak iizere, iki ana ba~hk

altmda ele almacaktu. Ancak hem yah~anlardan, hem de orgiitsel uygulamalardan

kaynaklanan etik dl~l davram~larm, kar~lhkh etkile~im iyinde oldugu ve birinin

digerinin tetikleyicisi durumunda olabilecegi unutulmamahdu.

1.<;ALI~ANLARDANKAYNAKLANAN ETiK DI~I DAVRANI~LAR

Orgiitlerde yah~anlardan kaynaklanan etik dl~l davram~lar onem slrasl

gozetilmeksizin ele almml~hr.

1.1. Cinsel Taciz

Kadlll ya da erkek yah~aIllarlll onurunu zedeleyecek ~ekilde, istenmeyen cinsel

nitelikli davram~lar anlaIll1na gelen cinsel taciz, istenmeyen fiziki, sozlii ya da sozlii

olmayan davraIll~ ~ekilleridir. i~yerinde cinsel taciz olarak kabul edilen daVraIll~lar

konusunda hiitiinciil bir tanlm iizerinde henUz bir anla~maya varllamaIll1~tu. Hangi

davram~larlll taciz oldugu, hangi davranl~larlll taciz olmadlgl ve slmrlarlllm olup

olmadlgl tartl~ma konusudur. Ornegin a~agldaki davram~ ve ifadelerin taciz olup

olmadlgl, farkll ki~ilerce farkh degerlendirilmektedir. Erkek bir yoneticinin; yeni bir

proje hakklllda gorii~mek iyin, ash durumundaki bir kadm yah~anl oglen yemegine
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davet etmesi ya da bir yoneticinin; kar~l cinsten bir ki~iye, ne kadar giizel ve c;ekici

oldugunu soylemesi cinsel taciz olarak ml degerlendirilecektir?I98

Bu ornekleri c;ogahmak miimkiindfu. Ancak Diinya Ozgfu i~c;i Sendikalarl

Konfederasyonu'nun (ICFTU) Kadm Komitesi'nin "i~yerindekiler tarafmdan, tekrar

edilen ve istenmeyen, sozle, viicut hareketleri ile ya da jestlerle gerc;ekle~tirilen her

yakla~lm, cinsel bakllndan kiic;funseyici her beyan, cinsel aynm giiden her soz" olarak

tammladlgl cinsel taciz, tUm iilkelerde oldugu gibi Tfukiye'de de son derece yaygm ve

onemli bir sorundur. Cinsel tacizin magdurlarl ise, genellikle kadm c;ah~anlardlr.

Magdurlarm psikolojik ve fiziksel saghgl, toplumsal ve ekonomik ya~aml, orgiit

ic;indeki verimliligi lizerinde son derece ylbcl etkileri olan cinsel taciz, hukuksal boyutu

ile de c;ah~anlar111 c;ah~ma haklanmn ihlalidir. Cinsel taciz; kadmlara ya da erkeklere

yonelik oldugu takdirde cinsiyete yonelik, e~cinsellere yonelik oldugu takdirde ise,

cinsel tercihe yonelik tacizi olu~turmaktadIT.I99 <;ah~anlar kaynakll etik dl~l

davranl~lardan biri olan cinsel taciz, bireysel faktorlerin tfunlinden etkilenebilmektedir.

Ancak cinsel tacize yonelmedeki en hiiyUk faktor, ki~iliktir. Ki~ilik yapllarl el verdigi

takdirde, diger bireysel faktOrlerin de etkisi ile bireylerin cinsel tacize yonelmeleri

mfunkiin olabilmektedir.

Magdurlarl c;ogunlukla kadmlardan olu~an cinsel taciz ic;erikli davram~larla,

erkekler de kar~l kar~lya kalabilmektedir. Ozellikle yonetici pozisyonundaki erkeklerin,

kadm astIan tarafmdan cinsel tacize ugradI1darl gorlilmektedir. Avustralya'daki

yeti~kinlerin %28'i iizerinde yapI1an ve be~ ylh kapsayan bir c;ah~maya gore, ara~tmna

kapsammdaki kaduI1arm %15'i, erkeklerin ise %6'smm, i~ ortammda cinsel tacize

ugradlklarl tespit edilmi~tir. Bu kadm ve erkeklerin %22'si, son 12 ay ic;inde cinsel

tacize ugradlklarml ifade etmi~lerdir. Bu sonuc;lar; yakla~lk 230.000 Avustralyah

c;ah~amn, 2002-2003 yI1lan arasmda i~yerinde cinsel tacize ugradlgml

gostennektedir.200

198 Birgiil $im~ek, "Yoneticilerin <;alI~anlara Kar~l Etik Sorumluluklarl", Dokuz Eyliil Universitesi
Sosyal Bilimler Enstitiisii Dergisi, Cilt: 1, Sayl: 3, (1999), s. 77.
199 Ba~ar Baypmar, "i~yerinde Cinsel Taciz", http://www.isguc.org/arc view.php?ex=13 7 ileti~im adresli
web sayfasl, 30.06.2005.
200 Anonymous, "Sexual Harassment in The Workplace", Women in Management Review, Bradford:
Vol.: 19, Iss.: 5/6, (2004), s.281.
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Bu konuda yapllan yah~ma1ar; havayollannda da cinsel taciz olaylanrun yogun

oldugunu, ancak cinsel taciz olaylarma gereken onemin verilmedigini ortaya

koymaktadlr. Uluslararasl Kadm Pilotlar Demegi'nin, 134 uyesi lizerinde yaptIgl

ara~trrma sonuylarma gore, ara~tuma konusu olan 37 olaym %55'i cinsel aynmclhk,

%45'i ise cinsel taciz niteligindedir. Ancak demek yetkililerine gore, ABD havaclhk

otoritesi cinsel taciz olaylarma gereken onemi vermemektedir. Demek tiyesi Uy kadm

yah~anm; cinsel tacize yonelik ~ikayetleri, otorite tarafmdan incelemeye gerek

gorlilmeksizin geri yevrilmi~tir.201

Cinsel taciz olaylarma Tfuk Havaclhk Sektoru'nde de rastlanmaktadlr. Bir ozel

havayolu Gene1 Miidiirii'ntin, dort kadm personeline cinse1 tacizde bulundugu gerekyesi

ile i~ Kanunu'nun 17'inci Maddesi geregince i~ine son verilmi~tir. Dava konusu olan

olaym yargl sfueci devam etmektedir. 202

Cinsel taciz, yeni olmayan bir sorun ve ortaya yeni atllan bir tammdu. Ancak i~

ya~ammda konunun gtindeme gelmesi 1970'lerde, oneminin anIa~llmasl ve bu konuda

yasal duzenlemelere gidilmesi ise, 1990'larda geryek1e~tirilmi~tir. 1976 Ylhnda ilk defa

bir Amerikan mahkemesi, cinsel taciz ~ikayetini cezayla sonuylandlrml~tu.203 Ancak

yogu kere ya11~an1ar; i~lerini kaybetmekten ya da mevcut yah~ma ko~ullanrun

kotule~mesinden korktuklarmdan, bu tfu davranl~lara boyun egmektedir. Gte yandan

gtinlimuzde cinsel taciz; orgtitlerin onemli maliyetIere katlanmalanm gerektiren, buyiik

bir risk unsuru olarak da adlandmlmaktadu. Yarglya intikal eden olaylann neden

oldugu tazminat tutarlarlrun yam Slra orgutlerin, kamuoyu kar~lsmdaki imaj kaybl

nedeniyle pazar degerlerinde %5 ila 30 oramnda kayba ugradlklarl tespit edilmi~tir.204

Orgiitlerde cinse1 taciz; yah~anlarm hak ettikleri sayglYl gormelerini engelleyen,

alyaltlcl davram~lan iyermektedir. Cinsel taciz; ister sozlU, ister psikolojik ya da fiziksel

nitelikte olsun, bireyin yah~ma hayatIru ciddi ~ekilde slkmtlya du~urecek etik dl~l

201 Steven H. Appelbaum, Brenda M. Fewster, "Global Aviation Human Resource Management:
Contemporary Recruitment and Selection and Diversiry and Equel Opportunity Practices", Equel
Opportunities International, Iss:21, No:7, (2002), s. 72.
202 "Havaclhgl $ok Eden Daval! !", http://www.airporthaber.com/hb/detay.php?id=8367 ileti~im adresli
web sayfasl, 30.08.2006.
203 Arslan, a.g.e., s.1 09-110.
204 Briena D. Roumeliotis, Brian H. Kleiner, "Individual Response Strategies to Sexual Harassment",
Equal Opportunities International, Patrington: Vol.: 24, Iss.: 5/6, (2005), s. 44.
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davram~lardandu.205 Cinsel tacizin gortildiigu i~ ortamlarmda huzursuzluk ve stres

artmakta, buna baglI olarak da i~ verimliligi azalmaktadu.

1.2. Bencillik

Bencillik; bireyin, ba~kalarlrnn yararlrn dii~fuuneden, kimi zaman onlara zarar

vererek, davram~larlrn yalrnz kendi gereksinmelerini giderecek, kendine <;lkar

saglayacak bi<;imde yonlendirmesidir. Bencil bir insan, sadece kendisi ile ilgilenmekte

ve her ~eyin kendisinin olmaslrn istemektedir. Bencil insan, dl~ dtinyaya yalrnzca ondan

elde edebilecegi ~eyler a<;lsmdan bakmakta ve kar~1S1ndaki bireylerin ki~ilik

hiillinliigtine ve degerlerine saygl gostermemektedir.2
0

6

Orgiitlerde bireysel istek ve <;lkarlarm on plana <;lkmasl, u<; ana ba~lIk altmda

incelenebilir. Bunlardan ilki, kendine dii~kUn1iiktfu. Bazl bireyler, ki~isel amaylarma

hizmet i<;in yalan soyleyebilmekte ya da kanunlan yigneyebilmektedir. Bu tiir etik dl~l

davrarn~larlrn ise, ailesi ya da orgiitii i<;in yaptlglrn soyleyerek me~rula~tmnaktadlf.

ikincisi, kendini korumadlr. Kendini koruma giidiisii; genellikle yalan, aldatma gibi

davram~larla geryekle~mektedir. Bu tm davranl~lar genelde kabullernne, istememe ya

da hakslzlIga ugramak korkusu gibi durumlarda ortaya 91kmaktadlr. U<;tinciisii ise,

bencilligin en fazla sorun yaratan ve kendini haldl gormeden kaynaklanan, kibirden

dogmaktadu. Bu durumda birey, kendini digerIerine gore siirekli haldl gormektedir.

Aylk bir ~ekilde orgiitiin kurallarma ve yasalarma kar~l <;lkmamasma kar~m, bildigini

yapmaktan vazge<;memektedir ve kendini haklI gonnektedir.207

Orgiitlerde bencil davrarn~lar; ki~ilik, kiiltm ya da egitim farklIlIklarmdan

kaynaklanabilmektedir. Bu farlIlIklar bireylerin olaylarl algllama ve analiz etme

smeylerini farklIla~tmnaktadu. Bencilligin bir diger kaynagl ise, orgiitteki rekabettir.

Terti, perfonnans degerIeme gibi sme<;lerde, bireylerde olu~an bask! nedeniyle, bencil

davram~lar ortaya <;lkabilmektedir.208

205 De George, a.g.e., s.399.
206 Pehlivan, a.g.e., s. 74-75.
207 .•

Ozkalp, Klrel, a.g.e., s.580-581.
208 Miao-Ling Fang, "Evaluating Ethical Decision-Making ofInduvidual Employees in Organizations-An
Integration Framework", Journal of American Academy of Business, Vol.: 8, Iss.: 2, (Mar 2006,) s.105.
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Orgiitlerde bireylerin; ozellikle yoneticilerin bencil davram~lar sergilemeleri,

orgiitsel amaylarlll, bireysel amaylara donii~mesine ve orgiitsel ba~arllllll zarara

ugramasllla neden olmaktadlr.

1.3. Siddet ve Saldlrganhk (Bullying)

~iddet sozciigii, a~m duygu durumunu, bir olgunun yogunlugunu, sertligini,

kaba ve sert davranl~l nitelendirmektedir. Saldlrgan davram~lar; kaba kuvvet, beden

giiciiniin kotiiye kullamlmasl ya da sozlii saldmlar, ~iddet kapsamllldaki eylemlerdir.209

i~ ortamlllda slkya rastlanan saldlrganhk olaylarllla olan ilgi, son Ylllarda miml~

ve bu konuda pek yok yah~ma yapllmaya ba~lanml~tu. Bu konuda yapI1an ara~tmnalar

sonucunda, i~ ortamllldaki ~iddet ve bask! iyeren davranl~larlll, orgiitiin mnaylarlll1

geryekle~tirmesi oniinde biiyiik engeller olu~turdugu, orgiitiin etiksel degerlerini sabote

ettigi ve orgiit verimliliginin dii~mesine neden oldugu tespit edilmi~tir. Bunlmolll da

otesinde i~ ortmmndaki ~iddet ve bask! iyerikli davram~lar, yah~an baghhgllll yok

etmektedir.

i~ ortamllldaki ~iddeti; bir ki~inin diger bir ki~iye kar~l olan, tekrarlanan ve

k!~k!lillmakslzlll geryekle~tirilen ~iddet iyerikli, sozlii ya da fiziksel davram~larl olarak

tmumlmnak miimkiindiir. ~iddet; ki~iler arasllldaki kar~lhkll ya da tek tarafh zarar

verme davrml1~larllll iyermektedir. i~ ortmmnda bireylere ~iddet iyerikli davram~larda

bulunulmaslmn birincil nedenlerinden biri; bireyin, diger birey ya da bireyler uzerinde

kontrol saglama ve orgiit iyindeki imajllll, giiciinii artlrma istegidir. Bireylerin ~iddet

iyeren eylemleri; dogrudan dogruya kendisini engelledigini dii~iindiikleri bireylere

yonelttikleri gibi, hiy ilgisi olmayan bireylere yonelik de olabilmektedir. Ornegin

iistlerine k!zan, engellenen birey; bu engellellmi~ligini ~iddet olarak, olayla hiy ilgisi

olmayan yah~ml1ara yoneltebilmektedir. ~iddet iyerikli davranl~larlll sOl1ucunda,

bireylerin zarar gonnemesi durumu da soz konusudur. Ancak unutulmamahdu ki,

saldmll1n ba~arlslzhgl, davranl~lll ~iddet iyerikli olmamasl anlmmna gelmeyecektir.210

~iddet; ister duygusal iyerikli, ister fiziksel iyerikli olsun, ba~arlya ula~slll ya da

209 Pehlivan, a.g.e., s. 76-77.
210 Margaret H. Vickers, "Bullying as Unacknowledged Organizational Evil: A Researcher's Story",
Employee Responsibilities and Rights Journal, Vol.: 13, No: 4, (December 2001), s.206-207.
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ula~masm tUm orgutler gibi, havayollanmn da ba~anlan iizerinde ve harta Uyu~

gUvenliginin saglanmasmda onemli bir engeldir.

1.4. Duygusal Zorbahk (Mobbing)

Bilim adamlan, 1990'lann ba~larmdabireylerin i~ yerindeki saldlrgan tavlrlar11l1

tannnlamak amaCl ile bulling ve mobbing kavramlarlm ortaya atm1~lardlr. Biryok

yah~mada bu iki kavramm birbirinin yerine kullanlldlgl gorlilmektedir. Birbirinin yerine

kullamlmasma kar~m geryekte mobbing, orgurteki psikolojik iyerikli saldlrgan

davram~lar olarak tammlanmaktadlr.

Duygusal taciz olarak ele alman mobbing; ilk olarak 1984 Yllmda "i~ Hayatmda

Guvenlik ve Saghk" konulu bir raporun iyinde, Heinz Leymann tarafmdan Oliaya

atllml~tlr. Leymann'm tammlamasma gore mobbing; bir psiko-ter6rdiir211 ve nedeni

di.i~iince ve inany aynhgmdan, bskanyhk ya da gUy sahibi olmak gibi her tfulii bireysel

faktore dayandmlabilir.

Mobbing duygusal nitelikli saldmlardlr. ima, dedikodu ve toplumsal dl~lama,

bireyi du~manca tavrrlarm sergilendigi bir ortamda buakmak, isteyerek ya da

istemeyerek bireyin sfuekli kotii niyetli tavlrlara maruz kalmasma neden olmak ve harta

bu davram~lar sonucunda bireyin yI1arak orgurten aynlmaslm amaylayan davranl~larm

tiimii, orgiitlerde duygusal zorbahk kapsanunda ele almmaktadlr.212

Mobbingin araylarmdan biri olan dedikodu, orgiitler iyin oldukya onemli bir

sorundur. Orgutlerde infOlwal ileti~im sfuecinde kendine yer bulan dedikodu, bir ki~i

hakbnda iftira smmnda yer alan hikayelerdir. 213 Dedikodu; mobing gibi etik dl~l

davram~lara neden oldugu gibi, kendisi de etik dl~l bir davranl~tu. Orgutlerde

dedikodunun tumiiyle engellenmesi mi.imkiin degildir. Ancak orgut kiiltiiriinun ve

formal ileti~im agmm gUylendirilmesi, yah~anlara dogru ve zamanmda bilginin

aktarllmasl dedikodunun etkinligini azaltacaktlr.

211 G6kban Glirler, "Mobbingci Orglitler", http://www.tdcif.org/kongre!k2007/ozet/065.doc ileti~im

adresli web sayfasl, 21.02.2007.
212 Wim Vandekerckbove, M. S. Ronald Commers, "Downward Workplace Mobbing: A Sign of The
Times", Journal of Business Ethics, Vol.: 45, Iss.: I, (Jun. 2003), s.42-45.
213 Ba~ak Solmaz, "Soylentilerin Kurumsal ileti~im Al(lSmdan DegerlendiriJrnesi ve Bir Uygulama
bmegi", (YaymlanmaJm~Doktora Tezi, Anadolu Oniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusii, 2003), s.16.
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A~aglda i~ yerinde duygusal zorbahk kapsarnmda ele alman bazl davranl~lara

omekler verilmiiltir: 214

• <;ah~am, yeterince c;aba gostermedigi ic;in suc;larnak,

• <;ah~am, ya~llli temel alarak deneyimsiz oldugu gerekc;esi ile a~agllarnak,

• Orgiitiin sundugu imk3nlardan yararianmasllli engellemek,

• <;ah~aIla a~IT1 i~ yiikii vermek,

• i~lerin, gerc;ekle~tirilmesi miimkiin olmayan tarihlerde bitirilmesini istemek,

• <;ah~ana; i~ tamnllllin dl~mda OlaIl, yaplldlgl takdirde hic;bir orgiitsel

kazanc;/katkI saglatmayacak olan ya da yiiksek bir olaslhk ile ba~arI11

olarnayacagl i~ler vennek ya da ba~anslzhga gotiirecek bir i~ ortarnl sunmak,

• <;ah~ana siirekli olarak, yaptlgl hatalarl hatulatmak,

• <;ah~ana i~le ilgili konularda dii~iincesini aC;lklarnasma izin vermemek,

• i~ arkada~larmm ya da mii~terilerin oniinde hakaret etmek, kiiC;Uk dii~iirmek,

• Perfonnans diizeyi hakkInda agu itharnlarda bulunmak,

• <;ah~aIll i~ten atmakla tehdit etmek,

• <;ah~anl, onun da bulunmasml gerektiren toplantllardan haberdar etmemek,

• <;ah~am diger arkada~lan ile ileti~im kurmasml engelleyecek bic;imde izole

edecek fiziksel i~ ortarnl hazlrlanlak,

• <;ah~an hakkInda soylenti yaymak ya da dedikodu yapmak, c;ah~ana son

derece basit ya da az saYlda gorev vermek,

• <;ah~aIla fiziksel ~iddet uygulayacagma dair tehditlerde bulunmak.

Yapllan birc;ok ara~tIT1na, i~yerinde yukarldaki ya da benzer nitelikteki

davram~lara maruz kalan bireylerin, kiiC;Umsenmeyecek kadar c;ok oldugunu ortaya

koymu~tur. ABD'de 2000 Yllmda yapI1an bir c;ah~mada, c;ah~anlarm %16.8'inin

duygusal zorbahga maruz kaldlgl tespit edilrni~tir. Avrupa'da da i~ yerinde bu tiir

214 Tank Solmu~, "j~ Ya~ammda Travmalar: Cinsel Taciz ve Duygusal ZorbalIk/Taciz (Mobbing)",
Endiistri ili~kileri ve insan Kaynaklan Dergisi, Cilt: 7, Say]: 2, (Haziran 2005), s. 6-7.
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davralll~lara rastlanmakla beraber, 2001 yllmda yapllan bir <;ah~mada bu oramn

ABD'ye gore daha dii~iik bir oranda, %11 oldugu tespit edilmi~tir. Aynca yap11an

<;ah~malar, i~yerinde duygusal zorbahk i<;eren davram~larm, orgiite daha evve!

katllanlar tarafmdan (Amerika'da bu oran %81 iken, Avrupa'da %57 olarak tespit

edilmi~tir) daha slkhkla yaplldlgllll gostermi~tir.215

Orgiitlerde duygusal zorbahga maruz kalan birey; bu davram~larm orgiit

tarafmdan sona erdirilmesine yonelik bir uygulama olmamaSl durumunda, kendini

giderek daha <;aresiz hissetmektedir. Sonu<;ta birey; giderek artan slkmtl, hastahk ve

sosyal sorunlar ya~amaya ba~lamaktadu. Bu gibi durumlarda bireyin verimliligi slkllkla

dii~mektedir. Birey iizerindeki bask! ve eziyeti dengelemek ve azaltmak i<;in,

devamslzhklara ya da rapor almaya ba~lamaktadu. Duygusal zorbahgm bir diger

onemli etkisi ise, dikkat kaybl nedeni ile hatalarm ya da kazalarm olu~masma neden

olmasldu. 216 Bu noktada mobbingin varhgl, havayollarl i<;in ayn bir onem ta~lmaktadlr.

<;iinkii ozellikle emniyet a<;lsmdan hi<;bir hatanm tolere edilemeyecegi havaclhk sekt6rii

i<;in, bu illr bask! altmda alman kararlar ve yerine getirilen i~ siire<;leri, hizmet kalitesini

dii~iirebilecegi gibi, ya~amlarl da tehlikeye atabilecektir.217

1.5. Ki§isel Giiciin Kotiiye Kullamlmasl

Bireysel gii<;, orgiitlerde etik dl~l davranl~larm gozlenmesine neden

olabilmektedir. Giiciin koillye kullamlmasl sonucu; ozellikle perfonnans degerleme,

personel se<;me ve yerle~tinne siire<;lerinde, disiplin uygulamalarmda ya da

6diillendirmelerde etik dl~l davranl~larm meydana gelmesi miimkiindiir.

Performans degerleme, orgiitlerde genellikle yI1da bir kez uygulamnaktadlr.

Yapllan <;e~itli ara~tlrmalarda performans degerlemenin; orgiitlerin %20'sinde Yllda iki

kez, %10'nunda ise dart kez yapI1dlgl saptanml~t1r. Ancak hangi slkllkla yaplhrsa

yapllsm perfonnans degerleme, temel olarak amirlerin siibjektif degerlemelerinin etkisi

altmdadu. Bu nedenle biryok orgiitte performans degerlemenin i~ tatmini, orgiite ya da

215 Vandekerckhove, Commers, a.g.e., s. 42.
216 Noa Davenport, Mobbing: i~yerinde Duygusal Taciz, C<;eviren: Osman Cern Onertoy, Birinci
Baslln, istanbul: Sistem YaymcrIIk, Ocak2003), s.15-16.
217 Edwin Ohanessian, Brian H. Kleiner, "Managing Human Behaviour in The Airline Industry",
Management Research News, Vol:22, No:2/3, (1999), s.51.
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amire giiven ve orgiitsel baghhgm olu~turulrnasmdaolumsuz etkileri bulunmaktadrr.218

Orgiitlerdeki bireysel giic; kaynaklanndan biri olan yasal giiciin, orgiitsel sfuec;lerin

yerine getirilmesinde kolliye kullamlrnasl, orgiitlerin ba~anya ula~rnalannda onernli bir

engeldir.

Orgiitlerde perfonnans degerlerne sfuecinde yoneticilerin yasal giic;lerini

kullanmalan esnasmda kar~lla~llan etik dl~l davram~lar ozellikle:

• Hale etkisi,

• Yumu~akhk ya da sertlik etkisi ile kendini gostennektedir.

Hale etkisi; perfonnans degerlernede yasal giiciin kolliye kullanllrnasl nedeni ile

etik dl~l davram~larm gozlenmesine neden olan etkilerin ba~mda gelrnektedir. Hale

etkisi; bir birey ile ilgili kolay hatrrlanabilen, gene! izlenirnlerdir. Bu genel izlenimler,

bir birey hakkmda c;ok kolayca iyi/kolli ya da sevrne/sevrnerne gibi yargllara

ula~llrnasma neden olabihnektedir. Aucak bu gene! izlenirnlerin edinilrnesinde,

bireylerin sahip olduklarl ozde~lik giicii oldukc;a onernli bir etkiye sahiptir. Yasal giicii

elinde bulunduran bireyler, kendi deger yargilarma sahip olan bireyleri iyi; olmayanlan

ise; kolli olarak degerlendirebilrnektedir. Bireyler hakkmda genel olarak iic; unsur

iizerinde yogunla~an izlenirnler olu~maktadlr. Yoneticilerin deger yargllarma paralel

olarak olu~an bu izlenirnler dfuiistliik, insancllhk ve giivenirliliktir. Hale etkisinde,

degerlendiricinin geneI olarak bu iic; unsur etkisinde kalarak, diger konularda da yarglya

vardlklarl gozlenmektedir?19

Bazl degerlendiricilerin sfuekli olarak, bireyleri gerc;ek perfonnanslarmm

iizerinde ya da altmda degerlerne egilirnlerinin oldugu gozlenmektedir. Yumu~akhk ya

da selilik etkisi olarak adlandmlan bu egilirnin, c;e~itli nedenleri bulumnaktadrr. Gerc;ek

perfonnansm iizerinde degerlerne yapllrnasmm nedenleri astlarl tarafmdan sevilrne,

astlarl motive etrne ya da kendi astlarmm diger b6lfunlerdekinden daha iistiin,

kendisinin de daha iyi bir yonetici oldugunun vurgulanmasl olabilir. Gerc;ek

perfonnansm altmda degerleme yapllrnaslmn nedenleri lse; ba~arlh olarak

218 Luis R. Gomez-Mejia, David B. Balkin, Robert L. Cardy, Managing Human Resources, (Fourth
Edition, New Jersey: Prentice Hall, 2004), s.223.
219 Tiffany Jennings, Jery K. Palmer ve Adrain Thomas, "Effects ofPerfonnance Context on Processing
Speed and Perfonnance Rating", Journal of Business and Psychology, Vol:18, No:4, (Summer 2004),
s.454.
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degerlendirilen astm, ileride kendi yerini alacagl endi~esi ya da miikemmelliyetcilik

olabilir.220 Ancak gen;;ek performansm iizerinde ya da altmda degerleme yapllmasl,

yasal giiciin kotii.ye kullamlmasldlr ve etik dl~ldu.

En iyi 500 i~letme arasmda yapllan ara~tIrmaya gore; yalmzca yah~anlann

%10'unun, i~letmelerdeki performans degerleme sisteminden memnun olduklarl

saptanml~tu. Bu nedenle orgiitler; yah~anlarml memnun edebilecek, ki~isel giiciin

kotii.ye kullammlm en aza indirebilecek performans degerleme sistemleri olu~turmaya

yah~maktadlr. Bu yontemlerden biri de 3600 performans degerleme sistemidir. Bu

sistemde geribildirim veren kaynaklar bireyin amiri, yah~ma arkada~larl, astlarl,

personelin bizzat kendisi ve mii~terilerdir. 3600 performans degerlemede iistten alta,

arkadan one kadar tUm bilgi kaynaklarmdan elde edilen geri bildirim derlenerek

perfonnans 61yiilmektedir.221

3600 performans degerlemede, ilk amirin onemli rolii. korunmaktadu. ilk amirin

degerlendirnle sonuylarl, davram~larla ya da yetkinliklerle ilgili olarak elde edilen yok

kaynakh geri bildirim sonuylarlyla harmanlanmaktadu. 222 Boylece degerlemede, ki~isel

giiciin kotii.ye kullammmdan kaynaklanan etik dl~l davranl~larm en aza indirilmesi

miimkii.n olabilmektedir.

Performans degerlemede oldugu gibi, persone1 seyme sfuecinde de giiciin kotii.ye

kullanllmna rastlamak miimkiindfu. Ozellikle gorii~me yonteminde kendini gosteren bu

durum, seyme siirecinin etik yaplsma zarar verebilmektedir. Bunlardan biri perfOlmans

degerlemede oldugu gibi, hale etkisidir. Bazl gorti~melerde adaylar, ilk anda yok

kuvvetli bir izlenim olu~turabilmektedir. Ornegin giyimleri, kendilerine duyduklarl

giiven ya da oturma tarzlarl; gorti~mecileri etkileyebilmektedir. Ancak bu etki;

yoneticilerin deger yargI1arl ile orlli~tii.gti oranda pozitif etkiye, ortii.~medigi oranda da

negatif etkiye sahip olacaktIr. Ozde~lik gticii nedeni ile kendine benzeyen bireyleri i~e

alma egilimi de, slkllkla rastlanan etik dl~l davram~lardan biridir. insanlann yogu,

kendilerine benzeyen bireylerden ho~lanmaktadu. Omegin dl~a donii.k insanlar dl~a

220 Canan Ergin, insan Kaynaklan Yonetimi: Psikolojik Bir Yakla~lm, (3. Baslln, istanbul: elma
Yaymevi, 2005), s. 101.
221 John M. Ivancevich, Human Resource Management, (Ninth Edition, Boston: McGraw Hill, 2004),
s.263-64.
222 Serap Ben1igray, "360° Geribi1dirim Klsa Donemli Bir Yonetim Modasl Mldrr?", Anadolu
Universitesi i.i.B.F. Dergisi, Cilt:19, SayI1-2, (2003), s. 62.



81

d6niikleri, c;ekingenler ise, c;ekingenleri begenmektedir. Ancak l~e uygunlugun

belirleyicisi birc;ok fakt6r Vardlr.223

<:;all~an bilgi kaYltlarmm, c;all~an1ann istegi dl~mda ba~ka ki~i ya da kurulu~lara

verilmesi etik dl~ldH. Yasal giicu nedeniyle c;ah~arl ozel bilgilerine salllp olan bireylerin,

guc;lerini kotUye kullanarak, kendine C;lkar saglamak ya da c;ah~ana zarar vermek amaCl

ile bu bilgileri kullanabildikleri g6zlenmektedir.

OrgUtlerde yoneticilerin, astlarml cezalandmna ya da odullendirme guc;lerini de

k6tUye kullanabildikleri de g6zlemnektedir. Odullendirme ve cezalandlrmalarda

kar~lla~llan etik dl~l davranl~larda da, bireylerin ozde~lik gucu, onemli bir etkiye

sahiptir. Yasal gucu elinde bulunduran yoneticiler; kendi deger yargI1arlyla ortU~en

degerlere salllp bir c;ah~an ic;in, benzer durumlarda disiplin sfuecinin i~letilmesine gerek

duymaz iken, ortU~meyen bir c;ah~an ic;in gerek duyabilmektedir. Bununla birlikte

yoneticilerin cezalandmcl guc;lerini dogrudan kotUye kullandlklarl da gozlemllektedir.

1992 yI1mm KaSlm aymda kabin gorevlilerinin, yetersiz eleman nedeni ile

amirleri tarafmdan, i~ tammlarmda yer almamasma kar~m, bir taklm i~leri yapmaya

zorlandlklarl yolunda ~ikayetleri olmu~tur. Bunun iizerine sendika, uyelerinin bu

dogrultuda gelecek olan talepleri reddetmelerini tavsiye etmi~tir. Ancak sehdikafun

tavsiyeleri dogrultusunda hareket eden ve i~ tarllmlarmda yer almayan i~leri yapmaYl

reddeden uC; kabin gorevlisinin, arnirlerine kar~l geldilderi gerekc;esi ile i~lerine son

verilmi~tir. 224 Kabin gorevlilerinin arnirleri tarafmdan gorev taIllmlarmda yer almayan

i~leri yapmaya zorlanmalarl etik dl~ldlr. Yoneticilerin etik dl~l davranl~larlm

maskeleme amaclyla; c;ah~anlarm kendilerine kar~l geldikleri gerekc;esi ile disiplin

sfuecini ba~latmalarl ise, gucun kotUye kullamlmasl kaynakh bir diger etik dl~l

davranl~tH.

Cezalarldmcl guC; gibi, odullendirici gucUn de etik ilkeleri belirlemnesinde

kultlirden kUltlire ya da zamandan zamana farkhhk gosterebilen standartlar ic;erisinde

kullarllImasl gerekmektedir. Ozellikle performansa dayah 6dullendirme

yakla~llnlarmda, c;ah~maIlln ilerleyen klSlmlarmda ele almacagl gibi, performans

degerleme politikalarlllln siibjektif degerlemeye aC;lk bir ~ekilde olu~turulmasl;

223 Aym, s.58-60.
224 Jack Eaton, Globalization and Human Resource Management in the Airline Industry, Second
Edition, Aldershot: Ashgate, 2001), s. 98-9.
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5diillendirici giiciin kotiiye kullamlmasma neden olabilmektedir. Y5neticilerin

5diillendirici giiylerini etik standartlar ic;inde kullanmalarl; hem kendi davram~larmm

etiksel boyutunun belirlenmesinde, hem de c;ah~anlarm i~ sfuec;lerini etik standartlar

ic;inde yerine getirmelerinde etkili olmaktadlr. Bu nedenle onemli bir motivasyon araCl

olan odiillendirmelerde, yoneticilerin odiillendirici giic;lerini; astlarlm etik davranmaya

yoneltecek ~ekilde kullamnalarl gerekmektedir.

Continental Havayollarl'mn Genel Miidfuii Bethune; c;ah~mllardan beklenilenin

elde edilebilmesi ic;in, yoneticilerin odiillendimle giic;lerini kullanmalarlmn onemini

vurgulayarak gorii~lerini ~oyle aC;lklmlll~t!r. "<;ah~anlarlmzl birer yarl~ at!, liderlerinizi

ise, birer jokey olarak dii~iiniin. Bir yarl~ta at onde gitmedigi ic;in, jokey tatmin olmmlll~

durumdadlr. Jokey atmm daha hlZh ko~masl ic;in atl biraz mahmuzlayabilir. At daha

luzh ko~maya ba~layabilir ve %80 oramnda ko~arken, performanslm %90-95'e

C;lkarabilir. At daha luzh gitmesine kar~m, hala kazanmlllyor olabilir. Bu durumda

atmlzl mahmuzlamaya devam ederseniz, hlzml ilkinden daha azma indirecektir. <;iinkii

atm ogrendigi bir ~ey vardlr: Ne kadar luzh ko~arsa ko~sun, jokeyin tavlrlarmda bir

farkhhk olu~mamaktadlr. 0 halde neden kendini zorlasm. Biz yonetim olarak insanlarl

kamC;llamaktan vazgec;tik. Herkesin ula~abilecegi hedefler ve bu hedeflere ula~mak ic;in

odiiller belirledik. Uygulammlllz sonucunda gordiik ki, c;ok luzh ko~an bir atlllllz

olmu~tu. HIZh ko~malarml saglamak ic;in, atlarm psikolojilerini anlamak gerekir.

insanlar da atlara benzerler. Birlikte iyi c;ah~malarlm istiyorsamz; onlarl dinlemeli, eski

deneyimlerinin etkilerini belirlemeli ve psikolojilerini anlayarak hareket etmelisiniz.,,225

Orgiitlerde bireysel giiciin k5tiiye kullanllmasl, etik dl~l davram~larm

g5zlenmesine neden olmaktadlf. Ancak etik ilkeler ic;inde ve etkin kullamlan giiC;;

c;ah~anlarm motivasyonunu artlfacak ve davrml1~larmm etik boyutunun geli~mesine

olanak saglayacaktlr.

225 Gordon Bethune, Scott Hu1er, From Worst to First, (New York: John Wiley & Sons. Inc., 1998),
s.189-191.
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2. ORGUTSEL UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN ETiK DI~I

DAVRANI~LAR

Orgiitsel uygulamalardan kaynaklanan etik dl~l davranl~lar, onem srraSI

gozetilmeksizin ele almarak incelenmi~tir.

2.1. ileti~im Siirecinin Yetersizliginden Kaynaklanan Etik Dl~l Davram~lar

ileti~im siirecindeki yetersizlikler temelde; i~le ili~kili bilgilerin zamanmda ya da

dogru olarak iletilmemesi ve orgiitsel etik degerlerin yah~anlara aktarllmamasl

kapsammdaki etik dl~l davraru~larm gozlenmesine neden olmaktadlr.

2.1.1. i~ Siire~leriyle ilgili Bilginin Zamanmda ya da Dogru Olarak

iletilmemesi

Orgiitlerin ba~anlarmda onemli bir paya sahip olan ileti~im siireci; orgiit

yah~anlarl arasmda uyumu ve iyi ili~kilerin geli~tirilmesine olanak saglamakta, i~

siireylerinin gereklilikleri dogrultusunda yerine getirilmesine imkan tanlmaktadlr. Etkin

ileti~im ile orgiitler, yah~anlanmn etik dl~l davraru~lara olan egilimlerini en aza

indimleyi ba~arabilmektedir.226

Havayollarlmn ba~arlsl iizerinde biiyiik bir paya sahip olan bakIm iinitelerinde

etkin bir ileti~imin saglanmasl ise, ayn bir oneme sahiptir. <:;iinkii hayatlar, havaaracI

bakIm siirecinin dogru ve zamanmda yapllmasma baghdlr. Siirenin klSlth olmaSI ve

uygulanan i~ siireylerinin gitgide karma~lk bir hal almasl, teknisyenlerin zamarunda ve

dogru bilgiye duyduklarl ihtiyacI her geyen goo artmnaktadu.227 Trans Wold Airlines'm

(TWA) tepe yoneticisi Carl Icahn, "Ba~ka herhangi bir sektor yoktur ki, bilgi

iiretildikten hemen soma iletilmesi gereksin. Gorevi ba~mdaki her bir yah~arun yaptlgl

i~ten emin olabilmesi iyin, gerekli bilginin kendisine dogru bir ~ekilde iletildiginden

emin olmasl gerekmektedir. Bu en ba~ta emniyetli bir UyU~un saglanabilmesi iyin

zorunludur.22S
" diyerek ileti~imin havaclhk sekttiriindeki onemini ortaya koymaktadlr.

226 Richard Coughlan, "Codes, Values and Justifications in the Ethical Decision -Making Process",
Journal of Business Ethics, Vol:59, (Springer 2005), s.51.
227 lC. Taylor ve T.D. Christensen, Airline Maintenance Resource Management: Improving
Communication, (Warrendale, Pa. : Society of Automative Engineer, Inc., 1998), s.l
228 Ohanessian, Kleiner, a.g.e., s.53.
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Gerekli bilgiye zamamnda ula~amayan teknisyenlerin; babm sfue9lerini gerekli

diizeyde yerine getirebilmesi miimkiin olmadlgl gibi, guven duygusunun yitirilmesine

de neden olmaktadlr. Guven duygusunun yitirilmesi ise, etik dl~l davram~a olan egilimi

artmnaktadu. Aynca teknisyenler arasmda guven kaybImn olu~masl, somaki bilgilerin

inandmclhgmda da etkili olmaktadlr. CUnku bireyler kendilerine ula~an bilginin

dogrulugunu, kaynagma olan guvenleri dogrultusunda belirlemektedir.229 Sonu9 olarak

babm sfue9lerinde zincirleme geli~en baklm hatalarlmn, olumsuz ili~kilerin, yani etik

dl~l davranl~larm gozlenmesi ka91mlmaz olacaktlr.

Havaaracl babm sfuecinde hayati oneme sahip olan ileti~im; aralarmda

uzla~llml~ simgeler araclhgl ile bilgilerin, duygularm ve dU~Uncelerin biriktirilip

aktarI1masmm ve payla~llmasmm hem ortak, hem de degi~ik zaman ve mekan

boyutlanl1da gergekle~tirilmesi olarak tammlanmaktadlr.230 Tammdan da anla~llacagl

gibi etkin bir ileti~im i9in ol1celikle taraflarm ileti~im stillerinin analiz edilmesi, ortak

simgelerde bulu~ulmasl ve her iki tarafm slmrlan i9il1de ileti~imin gergekle~tirilmesi

gerekmektedir. Bu nedenle teknisyenlere etkili ileti~im egitimlerinin verilmesi, yerinde

olacaktlr.

Etik ileti~im sfuecindeki bir diger onemli unsur; 9ah~anlarm hem kendi

depmimanlarl i9inde, hem de diger departmanlar ile ileti~im kunna olanaglmn

saglanmasldlr. Departmml i9i ve departmanlar araSl ileti~imin yogunlugu, 9ah~anlarm

hem i~ sfue9lerinin gereklilikleril1i, hem de birbirlerini anlamalanna yardlmcl

olacaktlr.231 Ancak ozellikle formal yapldaki ileti~im sfuecinin, karma~a yaratmayacak

~ekilde dfizenlenmesi de gerekmektedir Baklm surecil1de yonetici konumundaki ba~

teknisyenin, sfue9le ilgili fum teknisyenleri kapsayacak ~ekilde, kIsa toplantllar

duzel1lemesi; departmml dl~mdaki elemanlar ile teknisyenlerin bire bir goru~mesinden

ya da vardiyah 9ah~ma sisteminin benimsendigi babm Unitelerinde teknisyenlerin diger

teknisyenlerle, devir suasmda alman bilgiyi aktannak i9in goru~melerindel1 90k daha

verimli ve etkilidir. Etkin ileti~imin saglanmasmda, eski yonetim sistemlerinde

uygulanan domino etkisi yetersiz kahnaktadu. Domino etkisinde, ilk dominonun

devrilmesi ve geri kalanlarm da tahmin edilir bir dfizel1de devrilmesi beklenir. Bu kaglt

229 Robert P. Vecchio, Organizational Behavior, (6th Edition, Australia: Thomson, 2006), s.305.
230 Erhan Eroglu, "Orgiitsel ileti~iIn Kalitesi ic;in Toplam Motivasyon Y5netiIni", Kurgu Dergisi,
SayJ:19, (Temmuz 2002), s.164.
231 Coughlan, a.g.e., s.52
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iizerinde kesinlikle daha az ugra~tlflci goziikebilir, ancak insanlar domino ta~l degildir.

En katl emir komuta silsilelerinde bile, herhangi bir seviyede olu~acak kliyUk bir yanll~

anlama, giderek artan yanh~ bilgilerin yaYllmasma neden olacaktu. Kulaktan kulaga

oyunu da buna benzerdir ve oyunun sonu oldukya gtiltinytlir. Ancak babm sfueci asIa

hafife almacak bir konu degildir. Biryok hayatlar, etkin ileti~im saglanamamasmdan

kaynaklanan hatalar nedeni ile yitirilmektedir. 232 BakIm sfuecinde etkin ileti~imin

onemi, tlim teknisyenler tarafmdan anla~llmah ve gereklilikler yerine getirilmelidir.

2.1.2. Orgiitsel Etik Degerlerin <;ah~anlara iletilmemesi

Orgiitlerde gozlenen etik dl~l davram~larm bir digerini, orgiitsel etik degerlerin

yah~anlara aktarI1masml saglayan ileti~im sfuecmm geryekle~tirilmemesi

olu~tunnaktadu. Orgiitlerin yah~anlarlm etik davramnaya sevk edebilmeleri iyin,

oncelikle etik ilkelerin ne oldugu ve nasll kullamlmasl gerektigi konusunda yah~anlarlm

bilgilendinnesi gerekmektedir.

Orgiitler yah~anlardan bekledikleri etik davram~ ilkelerini; yah~an el

kitaplarlyla, etik kodlarla, egitim programlarlyla ya da ye~it1i vesilelerle olu~turulmu~

sohbet ortamlarl ile iletmek durumundadlr. C;ah~anlar araSI ya da yah~anlar ile yonetim

arasmdaki ileti~imin yogunlugu ve kullanllan araylann niteligi, etiksel davranl~

standartlarlmn yah~anlar tarafmdan algllanmaslm ve kabultinii kolayla~tlflnaktadlr.233

TWA tepe yoneticisi "C;e~itli niteliklerdeki bilginin; i~letme gazetesi, mektuplar

gibi ileti~im araylarl sayesinde yah~anlar arasmda payla~llmasmm saglanmasl, hem

giiylii bir 6rgiit kiiltlirii yaratarak, yah~anlar arasmda dayam~maYI saglamakta, hem de

etik dl~l davranl~larm ortaya ylkmasma neden alan yatI~malarl en aza indinnektedir.

Ancak unutulmamahdlr ki yonetimin yah~aIllar ile bire bir ileti~ime geymesi, hiybir

ileti~im aracmm saglayamayacagl etkiyi yaratmaktadlr" ifadesi ile ileti~im araylarlmn

etik davram~ ile alan ili~kisini ortaya koymaktadlr.234

Etkin ileti~im omeklerinden bir digeri ise, Duncan Havaclhk biinyesinde

ya~anmaktadlr. Duncan Havaclhk, ye~itli uygulamalar ile yah~anlarl arasmdaki ili~kiyi

232 Taylor ve Christensen. a.g.e., s.3.
233 Coughlan, a.g.e., s.52.
234 Ohanessian ve Kleiner, a.g.e., s.53.
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gti<;lendirmektedir. Havayo1u a<;lk kapl yontemi uygu1amakta, <;ah~anlanna giz1i

tutu1acagl garanti edi1en, ticretsiz profesyone1 danl~manllk hizmeti vermektedir. Kti<;tik

<;ah~ma grup1arl i1e her ti<; ayda bir top1antI1ar dtizenlemekte ve <;ah~an1ar arasmdan

rassa1 se<;i1en ki~i1er i1e birebir gorti~tilmektedir. Birebir yapl1an bu gorti~me1erde

<;ah~anlar rahatslzhk duyduklarl her konuyu, giz1i tutulacagilli bi1erek di1e

getirebi1mektedir. Aynca Duncan Havaclhk; i~letme haberlerini, po1itika ve

prosedtirlerini iyeren doktimanlarm, <;ah~anlara u1a~tlfl1masllll ama<;layan, <;ah~an e1

kitap1arl olu~turmu~tur. Bunun yanl Slra gu.nce1 uygu1ama1arm duyuru1masml sag1ayan

i;;letme gazetesi de bu1unmaktadlf.235

Orgtitse1 i1eti~im sfueci, <;ah;;an1arm etik davram;; egi1im1erinde etki1i

unsur1ardan biri olan model alma sfuecinin da etkin1igini artlrmaktadlr. ~ah~anlardan

beklenen etik davram~ standart1arl, yonetici ya da 1ider davram~larl i1e mut1aka

<;ah~an1ara i1eti1me1idir. USAir'in 1990'lardaki tepe yoneticisi Seth Scofie1d'm,

yah~aIllan arasmda olduk<;a saygm bir yeri yard!. 1957 Yl1mda bagaj atlclhgl i1e

havaclhk sektortine giren Scofie1d'm, <;ah~an1ar i1e her zaman iyi bir i1eti~imi olmu~tur.

~ah~anlarmahavayo1unun strateji1eri ve karar1arllli a<;lklayan mektup1ar yazan yonetici,

altm kura1mm yah~anlara deger vermek ve her ZaInan dogru1arl soy1emek oldugunu

be1irtmektedir. Scofield "Eger <;ah~anlarilliza deger verir ve onlarl i~letmenin aIna<;larl

ve i<;inde bu1undugu ko~ullardan her zaman i<;in dogru1arl soy1eyerek haberdar

ederseniz, on1arm ba~ka hi<;bir yontem1e saglayamayacagilliz ~eki1de dogru ve dtirtist

davranrnasilli sag1ayabilirsiniz" diyerek yonetici1erin etki1i ve dogru bir i1eti~im1e

<;ah~an1arma nasl1 model olu~turmasl gerektigini ortaya koymaktadlf.236

Orgtit iyinde emir ve faa1iyet1erin yayl1masml sag1ayan bir sfue<; olarak

tamm1anan i1eti;;im, ki~i1er arasmda bir bag1antl kunna amaCl yallinda, kar~lhkh duygu

ve dti~u.nce1erin de yayl1masllll sag1amaktadlr. Orgtit1erde <;ah;;anlarm birbirleriy1e

oldugu kadar, tistleriy1e de kuracak1arl etkin i1eti~im, etik davranl~m sag1anrnasmda

etki1i olmaktadlr?37 Ancak astlarm tist1eri i1e i1eti~im kurmaya ve kar~I1a~t1klarl etikse1

sorun1arl di1e getirmeye te;;vik edi1me1eri gerekmektedir. Southwest Havayollan'nda

<;ah~aIl iki tist dtizey yonetici, <;ah~an1arma "Biz her zaman i1eti~ime a<;lk bir i~letmeyiz

235Appelbaum, Fewster, (2003), a.g.e., s.59.
236 Eaton, a.g.e., s.59-60.
237 Solmu~, (2004), a.g.e., s.123.
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ve istediginiz her an bize ula~arak istek ve sorunlarlillzl iletebilirsiniz" mesajlill vermek

iyin, ofis duvarlarlill kaldlrml~, sadece ozel gorii~meler iyin camh bir bOlme

bulundurarak yah~malarlill siirdiirmii~tiir.238

Havayo11armda orgiit iyi ileti~imin saglanmasl; yah~anlar, dolaYlSlyla

teknisyenler ile ili~kilerin geli~tirilmesine, verimliliklerinin artmlmasma olanak

vereceginden maliyetlerin azalttlmasma imkful verecektif. ileti~im olanaklarlilln

saglanabilmesi ile orgiit kliltiiriiniin rum teknisyenler arasmda yayllmasl saglanacaktlf.

Evrensel etik ilkeler dogrultusunda geli~tirilmi~ orgiit kiiltiiriiniin yayllmasl lse,

teknisyenlerin etik davraill~a olan egilimlerini artlracaktlr.

2.2. orgiitsel Politikalarlll Yetersizliginden Kaynaklanan Etik DI~1

Davralll~lar

Orgiitlerde gerek politikalarm olu~turulmasmdan, gerekse uygulanmasmdan

kaynaklanan ye~itli etik dl~l davram~lara rastlamak mUmkiindiir. Bu nedenle etik dl~l

davram~larm orgiitsel kaynaklarmdan olan politikalar, politikalarm olu~turulmasl ve

uygulanmasmdan kaynakh etik dl~l davraill~lar ~eklinde ele almmaktadu.

2.2.1. Orgiitsel Politikalarlll Olu~turulmasllldan Kaynaklanan Etik DI~1

Davralll~lar

C;e~itli orgiitsel politikalarm olu~turulmasl siirecinde, etik dl~l davranl~lara

rastlamak miimkiindiir. Bu yah~mada a~agldaki faktorler onem suaSI gozetilmeksizin,

etik dl~l davram~ ile olan ili~kisi ortaya konacak ~ekilde ele almmaktadu.

2.2.1.1. Performans Degerleme Politikalarllllll Olu~turulmaslllda Gozlenen

Etik DI~1 Davralll~lar

Orgiiru olu~turan tUm personelin, belirli bir siiredeki ba~arlslilln olyiilmesi olarak

tammlanan perfomlans degerlendirme siirecinin biri yonetsel, digeri geli~imsel iki temel

amaCI Vardlf. Degerlemenin yonetsel amaCI; yah~anlarl odiillendirme, iicret, terfi ya da

238 Bethune ve Huler, a.g.e., 8.300.
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i~ine son verme gibi temel kararlann verilmesidir. <;ah~anlarm performanslarml artlfIlla,

orgtit iyi ili~kilerini de kapsayaeak ~ekilde i~ beeerilerini geli~tirmeye yonelik egitim

kararlarmm verilmesi ise, geli~imsel amaeIdIr.239 PerfoIDlans degerleme sfueeinin

amaylarl, degerlemenin etik standartlar iyinde yerine getirilmesinin onemini ortaya

koymaktadlr.

Performans degerleme sistemleri, etik yonetimin saglanabilmesi aylsmdan

oldukya onemlidir. Performans degerleme sisteminin niteligi, yah~anlardan beklenen

etik davrarn~ standartlarma formal bir yapI kazandIrmakta ve i~ sfueylerinin etik

standartlar yeryevesinde yenne getirilmesini kolayla~tlrmaktadlr. Performans

standartlarl, i~ gereklilikleri dogrultusunda olu~turulmahdlr. Aneak i~ gerekliliklerinin

saptanmasmda, i~in etiksel boyutunun da goz online almmaSI gerekmektedir.240 Uyak

bakIm sfueeindeki faaliyetlere yonelik i~ analizlerinde, teknisyenlerden beklenen etik

standartlarIrun ortaya korunasI ve olytilmesi gerekmektedir. Bu durum; bakIm

faaliyetlerinin gereklilikleri dogrultusunda geryekle~tirilmesine ve UyU~ emniyetinin

saglanmasma imkfu1 vereeektir.

Performans degerleme sistemlerinin etik olarak degerlendirilebilmesi iyin,

gtivenirlilik ve geyerlilik ozelliklerine sahip oimasl gerekmektedir. Performans

degerleme sisteminin gtivenirliligi ile kararlarm tutarhhgl anlatllmaktadlr. i~le ili~kili

ki~isel bazl ozellikler; farkll ki~iler (birineil amir, arkada~lar v.b.) tarafmdan, farkll

algIlanabilmektedir. YapI1an ara~tlrmalarda; teknolojinin yogun olarak kullanlldlgl i~

kollarma oranla, ozellikle ki~isel niteliklerin on plana yIktlgl i~lerde, performansm

olytilmesinin zorla~tlgl belirlenmi~tir. Bunun en btiytik nedeni, ki~iler arasmdaki farkh

algIlama dtizeyleridir.241 Bu nedenle uyak bakIm stireeinde perfonnans degerleme

kriterlerinin, mfunktin oldugunea ki~isel yargIlara yer vermeyeeek ~ekilde olu~turulmasl

gerekmektedir. Degerleme kriterlerinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken bir

diger faktor, performans degerleme iyin kullamlan kelimelere ytiklenen anlam

farkhhgmm mfunklin oldugunea en aza indirilmesidir. iyi, yeterli, tatmin ediei ya da

mtikemmel sozetikleri; farkll degerleyieiler iyin, farkll anlamlar ta~lmaktadIr.

239 Gomez-Mejia, Balkin, Cardy a.g.e., s.223.
240 T.T. Selvarajan, "A Cognitive Processing Model for Assessing Ethical Behavior of Employess",
Journal of American Academy of Business, Vol: 9, No:1, (March 2006), s.86.
241 John Godard, "High Performance and The Transformation of Work? The Implication of Alternetive
Work Practices for The Experience and Outcomes of Work", Industrial & Labor Relations Review,
Vol:54, No:4, (July 2001), s.779..
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Subjektiflikten uzakla~mak amaclyla, "Giivenilir bir teknisyen" yenne "BakIm

surecinde kar~lla~I1an problemlere, orgiit politikalarl dogrultusunda c;oziirnler iiretir"

tammlamaslmn yapllmasl yerinde olacaktlr.242

Gec;erlilik ise, performans degerleme sisteminin i~ analizleri ile uyurnlu

olmasldu.243 Teknisyeillerin baklm siirecinde hangi gereklilikleri yerine getirmeleri ya

da hangi vaslflara sahip olmalarl gerektigine dogru karar verilerek, bunlarl olc;meye

yone1ik bir perfonnans degerleme sisteminin olu~turulmasl gerekmektedir. Bolum

amac;larma uygun hazulanan perfonnans degerleme sistemlerinin, degi~en amac;lara

gore yeniden yapllandmlmasl da gerekmektedir.

Perfonnans degerleme sistemlerinin etik standartlar ic;inde uygulanabilmesinde,

orgiitlerin dikkat etmesi gereken bir diger faktOr, degerleyicilerin egitilmesidir. Aynca

performans degerleme, Yllda bir yapllmasl gereken bir siirec; olarak

nitelendirilmeme1idir. Yllda bir yapllan degerlemelerin sonuc;larl, c;ah~an1ar ve yonetim

ic;in onemli bir kaynaktu. Ancak yoneticilerin; iki yoillii ileti~im siirec;leri ile

c;ah~anlarm yll boyunca orgiitiin beklentileri dogrultusunda performans sergileme1erini

saglamalarl; hem c;ah~anlarm ba~arlh olmasml, hem de degerlemenin etik standartlar

c;erc;evesinde gerc;ekle~mesine olanak saglayacaktlr.244

Uc;ak bakIm siirecinde performans degerleme sonuc;larlmn iicret, terti ya da

egitim gerekliliklerinin be1irlenmesinde kullamlmasl, teknisyeillerin motivasyonlarl

iizerinde oldukc;a etkili olacaktu. Ancak politikalann gerektigi gibi be1irlenmemesi, bu

pozitif etkiyi tersine c;evirebilecektir. Motivasyon eksikligi, teknisyeillerin bakIm

faaliyetlerini belirlenen standartlar c;erc;evesinde yerine getirmekten kaC;lnmalarma

neden olabilecektir. Aynca degerlemenin gerektigi gibi yapllmaYl~l; egitim

gerekliliklerinin dogru belirlenememesine ve yetersiz bilgi ve beceriye sahip

teknisyenlerin, baklm siirecine dahil olmasma neden olabilecektir. Ancak uc;u~

ernniyetinin saglanmasl adma, baklm faaliyetlerinin hic;bir hataya yer venneyecek

~ekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.

242 Denis Collins, "Five Levees for Improving Ethical Performance", Strategic Finance, Vol:88, Iss:l,
(Jul2006), s.61.
243 Cynthia D. Fisher, Lyle F. Schoenfeldt, James B. Shaw, Hman Resource Management, (Fourth
Edition, Boston: Houghton Mifflin Company, 1999), s.500-501.
244 Rhonda Singer, "Watch for Culturel Biases in Assessing Employess", Canadian HR Reporter,
Vol:19, Iss:12, (JUll 2006), s.16.
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2.2.1.2. Personel Se~me ve Yerle~tirme Politikalarmm Olu~turulmasmda

Gozlenen Etik DI~1 Davram~lar

Personel seyme; uygun olan pozisyonun gerektirdigi ko§ullan en iyi saglayan

birey ya da bireylerin, orgiit iyinden ya da dl§mdan temin edilmesi siirecidir?45 Personel

seyme sfuecinde, orgiit iyi ve dl§l kaynaklann rasyonel bir biyimde kullamlmasl

onemlidir. Orgtitlerin herhangi bir nedenle bo§alacak bir pozisyona getirilecek olan

personeli, oncelikle kendi btinyesinden temin etmesi; hem orgtit kiiltiirtine uyumlu

bireyin diger yah§anlar tarafmdan kabultinti kolayla§tIracak, hem de bazl durumlarda

etik dl§l seyme sfuecinin geryekle§tirilmesini onleyecektir. Seyme sfuecinde iy

kaynaklardan yararlamna; yah§anlarl motive etmekte, orgtitlerine gtiven ve baghhk

duymalanna olanak saglamaktadlr. Ancak seyme sfuecinde her zaman iyin dl§

kaynaklara da aylk olmak ve gereginde de bu kaynaklara ba§vunnak gerekmektedir.246

DI§ kaynaklardan yararlamldlgmda personel seyme, orgtillin gelecekteki

muhtemel yah§anl ile temas ettigi ilk sfueytir. <;ah§amn orgiite kar§l tutumunun

geli§mesinde, edinilen ilk izlenim, oldukya etkilidir. Seyme sfuecindeki ilk izlenimler,

ba§vurular esnasmda olu§maktadlr. Ba§vuru sfuecinde; bireyler arasmda aynm

yapmamak, gerekli aylklamalarl yaparak kolayhk saglamak, ba§VUfu sahibinin orgiit

hakkmda iyi izlenimler edinmesine imkful tanllnaktadu. Yapllan ara§tInnalara gore,

ba§VUfu sfuecinde etik ilkelerin varhgl, dalla da onemlisi algllam§l, ba§vUfu sahibinin;

etik ilkelerin seyme stirecinde de etkili olacagl yolunda izlenimler edinmesine olanak

saglamaktadlr.247

Personel seyme stirecindeki 61yUm kriterlerinin, i§ gereklilikleri ile ili§kili olmasl

gerekmektedir. Bu konuda yah§malarl bulunan Gilliland'a gore, personel seyme

yontemi belirlenen i§le ili§kili, yani geyerli oldugu 51ytide etik olacaktlr.248 Omegin

pilot seyiminde, stres altmda konu§ma ozrtintin geli§mesine yonelik bir testin

uygulanmasl yerinde iken, teknisyen seyiminde bu gibi bir testin uygulanmasl anlanlh

245 1vancevich, a.g.e., s.219.
246 Demet Glirliz, Gaye Ozdemir Yaylacl, ileti~imci Giiziiyle insan KaynakIan Yiinetimi, (istanbul:
MediaCat, 2004), s.l1l.
247 David E. Bowen, Stephan W. Gilliland, Robert Folger, "HRM and Service Fairness: How Being Fair
With Employees Spills Over to Customers", Organizational Dynamics, Vol:27, Iss:3, (1999), s.5.
248 Jean M. Phillips, Stanley M. Gully, "Fairness Reactions to Personnel Selection Techniques in
Singapore and the United States", International Journal of Human Resource Management, Vol:13,
Iss:8, (December 2002), s.1186.
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olmayacaktlr. Aynca seyme kriterlerinin, bireylerin bilgi ve becerilerini ortaya

koymalanna olanak saglayacak ~ekilde duzenlenmesi gerekmektedir.249

Seyme sfuecindeki O1yme kriterlerinin geyerli oldugu kadar, guvenilir de olmasl

gerekmektedir. Guvenirlilik; kullamlan olyUm kriterlerinin, farkh zamanlardaki

uygulamalarmda da benzer sonuylarl vermesidir. Uygulama sonuylan ne kadar tutarh

ise, O1yUm kriterleri de 0 derece guvenilirdir. Ancak olyUmlin guvenirliligi konusunda

karara varmadan once, yontemin uygulanmasmda etkili olan diger faktOrlerinde dikkate

ahnmasl gerekmektedir.250

Personel seyme politikalarllun olu~turulmasmda goz online almmasl gereken bir

diger unsur, uygulamalarda aynmclhga yol aymamaSllun saglanmasldu. Biryok

sektOrde oldugu gibi havaclhk sektOrunde de, seyme ve yerle~tirme politikalarmm

aynmclhga yol ayacak ~ekilde olu~turulmasmdan kaynaklanan etik dl~l davranl~lara

rastlamak mfunkiindiir.

Etik ilkeler yeryevesinde faaliyetlerini sfudunneyi hedefleyen argiitlerin seyme

ve yerle~tirme politikalanm olu~tururken, evrensel etik degerlere sahip bireylerin orgiite

dahil edilmelerini saglayabilecek nitelikte olmasma ozen gostermeleri gerekmektedir.

C;tinku bireyirt orgiite dahil edilniesi, 0 bireyiIl sahip oldugu etik degerlerin de orgiite

dahil edilmesi anlamma gelmektedir. Birey dogru ya da yanll~ degerleriIu, yah~ma

ortamma ta~lmaktadu. Bu nedenle goru~me sureci, bireyin degerler sistemini ortaya

koyacak ~ekilde olu~turulmahdlr. Uygun olmayan degerlere sahip bireylerin orgiite

dahil edilmesi, argiitte istenmeyen davranl~lan te~vik edecektir. Ru~vet ya da

yolsuzlugu i~ ya~ammm bir paryaSl olarak goren bireyin orgiite dahil edilmesi, hem 0

birey ile olumsuzluklarm ya~anmasma, hem de orgut iyindeki diger yah~anlarm bu tUr

davram~lara yonelmesine neden olabilecektir. Seyme surecinde aroek olay ya da

senaryolar uzerine kurulu yontemlerin kullamlmasl, bireylerin etik degerlerini ortaya

koymaya yardlIDcl olacaktlr.251

HavaClhk sektorlinde personel seyimi; UyU~ emluyetinin ve hizmet kalitesinin

ta~ldlgl onem nedeniyle ozen gosterilmesi gereken bir sfueytir. Koordineli yah~mamn

kaymllmaz bir gereklilik olmasl, ozellikle UyU~ emmyetiIun saglamnasmda ayn bir

249 Bowen, Gilliland, Folger, a.g.e., s.5
250 Gomez-Mejia, Balkin, Cardy, a.g.e., s.l72.
251 Collins, a.g.e., s.60-61.



92

oneme sahip olan pilotlar ile teknisyenlerin i~ sfue<;lerinde ba~arih olabilmeleri i<;in,

teknik becerilerinin yarn sua, ki~isel ozelliklerinin de i~e uygun olmasl gerekmektedir.

Se<;me ve yerle~tirme sfuecinin etik standartlar <;er<;evesinde ytiriitiildtigtiniin

belirleyicilerinden bir digeri ise; ba~vuru sahibine, neden orgtite kabul edildigi ya da

edilmedigi konusunda bilgi verilmesidir. Ancak se<;me stirecinin etik standardl, geri

bildirimin niteligini de belirleyecektir. Etik standartlar gozetilmeksizin ger<;ekle~tirilen

se<;me ve yerle~tirme, kabul ya da ret etme gerek<;elerinin de etik dl~1 olmaSllla ve orgtit

imajimn zedelenmesine neden olacaktIr.252

Orgtitler, dogru personeli se<;ebildikleri takdirde ba~arih oimaktadir. Se<;me

stire<;leri etik standartlar i<;inde olan orgtitler, btinyelerine daha vasIfh ve evrensel etik

degerlere sahip <;ah~aniarl <;ekebilmektedir.253 Yapilan ara~tIrmalarda, havayollanmn

ba~arilarlllda bir<;ok faktoriin etkili oldugu sapta11Im~t1r. Ancak ba~arih olarak

nitelendirilen bu havayollarllldan her birinin, ozellikli personel se<;me ve yerle~tirme

lalavuzuna sahip oldugu belirlenmi~tir.

Personel se<;me konusunda ba~arih oldugu dti~tintilen havayollanmn ba~mda

Southwest Havayollan gelmektedir. Southwest Havayollarl'mn insan Kaynaklarl

Depart111ahl ba~lndaki Libby Statain, bll konudaki en one1111i belirleyicinill teknik

beceriden <;ok, bireylerin tutumu oldugunu vurgulayarak "Bireylerin yaradIh~larmdan

gelen davranl~sal karakteristiklerinin, havayolumuzun ktiltiiriine uygun oimasl

gerekmektedir. Se<;ici durumda olan personelin birincil rolU., bireyin 6rgiit kiiltfuiine

uygun olup oimadigmi belirlemesidir" ~eklinde gorti~lerini ortaya koymaktadu.

Southwest yoneticileri; teknik becerilerin egitim ile saglanabilecegi, buna kar~lll temel

karakteristiklerin ve davranl~larm degi~tirilemeyecegi gorti~tindedir. Havayolunun

gorti~me fonnundaki testlerde; bireyin mizah anIaYI~lm, birlikte <;ah~abilirligini ve

sicakkanhhgim ol<;en sorulara da yer verilmektedir. Bireylerin davranl~sal ozellikleri

omek olay testleri ile belirlemnektedir. Southwest Havayollan'nm personel se<;me

konusundaki bir diger sun ise, ba~vurularda ya da sfue<;te, ozellikle cinsiyet, uk, din

gibi unsurlara dayanan aynmcIhglll yapilmamasidir. Bu konuda havayolunun

kamuoyunda yaratml~ oldugu gtivenirlilik ise, olduk<;a onemlidir.

252 Bowen, Gilliland, Folger, a.g.e., 8.6.
253 Selvarajan, a.g.e., 8.87.
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Yonetsel beceriler, personel seyme ve yerle~tirme sfuecinde lokomotif gorevi

gonnektedir. Yonetimin etik dl~1 davram~lara neden olmayacak politikalar belirlemi~

olmasl, bu becerilerin ba~mda gelmektedir. Glinlimliz rekabet ortammda, tiim

havayollarmm etik uygulamalara odaklanmasl gerekmektedir. BOlgesel havayollarl;

yah~anlarma, maliyet kIsItlarmdan ve dar kapsamh faaliyetlerinden dolaYI; kiiresel

boyutlu, biiyiik havayollan ile kar~lla~tlflldlgmda yok daha kISIth imk8nlar

sunabihnektedir. 254 Bu nedenle kiiyiik boyutlu, bolgesel havayollarlmn; nitelikli

personeli orgiitlerine yekebilmek ic;in, sec;im siirecinde etik uygulamalara daha fazla

onem venneleri gerekmektedir.

2.2.1.3. Disiplin PolitikalarmlD Olu~turulmasmda Gozlenen Etik Dl~l

Davram~lar

Disiplin hatah davranl~lardan uzak dunnayl, dogru davranmaYI saglamaya

yonelik ilke, kural ve uyguiamaiarl kapsamaktadu. Orgiitlerde disiplin; orgiitsel amaca

ula~mak ic;in bir araya gelmi~ insanlarm bireysel farklIhklarmdan kaynaklanan

C;lkarcIhk, uzla~mazhk, i~i aksatma, digerlerine ya da orgiitiin aray ve gereylerine zarar

venne gibi etik dl~1 davrah1~larda buhll1l11arnalarl, llyurtl ic;inde c;ah~ll1alarl ic;in

onemlidir. Hangi davram~larm yerine getirilmesi gerektigi ve hangilerinin kabul

edilemeyecegi, kural ve diizenlemeler ile belirtilmektedir.255 Bu diizenlemelerin

olu~turuhnasmda, orgiitteki istendik davram~larm belirleyicisi durumundaki etik kodlar

yol gosterici olacaktlr.

Orgiitsel disiplin, yonetimin etkinliginde onemli bir arac;tlr. Disiplin kural ve

uygulamalarl; gerek bireylerden, gerekse orgiitlerden kaynaklanan etik dl~1

davranl~larm tespit ve onlenmesinde onemli bir paya sahiptir. Orgiitsel disiplin;

c;ah~anlarm bireysel yapI1armdan kaynaklanan etik dl~1 davram~larm dlizeltilmesinde,

perfOlmansm belirlenen standartlarda geryekle~mesinde, kar~lhkh haklarm

korunmasmda, yah~anlar tarafmdan aC;lkc;a anIa~I1amayan unsurlarm netle~tirilmesinde,

254 Appelbaum, Fewster, (2002), a.g.e., s.69-70.
255 Leman Bilgin ve digerleri, insan Kaynaklan Yonetimi, (T.e. Anadolu Universitesi Yayml No:I56I,
2005), s.209.
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uygun olmayan «ah~ma ko~ullanllin belirlenerek duzeltilmesinde kullamlmaktadrr.

Boylece orgutlin ama«lanna ula~masl saglanmaktadu.256

Bakllll sfuecinde lse; gerek teknisyenlerden, gerekse havayollarmdan

kaynaklanan etik dl~l davram~larm belirlenerek dtizeltilmesinde; dogru ve gerekli

disiplin kural ve dtizenlemelerinin olu~turulmasl ve uygulanmasl, u«u~ emniyetinin

saglanmasmda onemli bir yere sahiptir.

Disiplin politikalarlllin yukarlda saYllan fonksiyonlarl yerine getirebilmesi i«in,

goz online almmasl gereken bir tabm unsurlar da vardu. Bunlarm ba~mda ileti~im

gelmektedir. Daha once ele almdlgl gibi, ileti~im sfueci ile «ah~anlardan beklenen

davram~larm kendilerine bildirilmesi gerekmektedir. Disipline edici tUm kural ve

duzenlemeler de «ah~anlara zamamnda iletilmelidir. Gerekli bilginin dogru olarak

ula~lp ula~madlgl, kar~lhkll geri bildirim sfueci ile belirlenmelidir. Aynca performans

standartlarl dogru bir ~ekilde belirlenerek, tUm «ah~anlarm kendilerinden beklenen

standartlar konusunda haberdar edilmeleri gerekmektedir. 257 Aksi takdirde disiplin

politikalarmm, etik dl~l olarak nitelendirilebilecek bir ~ekilde uygulanmasl soz konusu

olacaktlr.

Henuz etik dl~l davram~ ortaya «lkmaml~ken, davranl~l onleyici ya da belirleyici

«ah~malarm yaplimasllli ongoren disiplin politikalarlllin olu~turulmasl gerekmektedir.

Yoneticilerin; «ah~anlarl, i~ sfue«lerinde izlemeleri ve davranl~ ortaya c;akmadan gerekli

uyarI1arl yapmalan, disiplin sfuecinin bir par«aSl olarak ele almmahdlr.258

Disiplin politikalarlllin; uygulamada, ili~kili tUm olaylarm goz online aimmasllli

saglayacak ~ekilde olu~turulmasl gerekmektedir. <;ah~anm i«inde bulundugu durum,

davralli~ ya da tutumu uzerinde etkili olabilecek tUm unsurlarm dikkate ahnmasl

saglayacak disiplin politikalannm olu~turulmasl, disiplin surecinin etik standartlar

i«inde geli~mesinde olduk«a onemlidir.259

Disiplin politikalarl, orgUtsel oduller gibi bir motivasyon aracldlr. Oduller ile

«ah~anlarm istendik davram~larl desteklenirken, disiplin uygulamalarl ile istenmedik

256 William Cottringer, "The ABC's of Employee Discipline", Super Vision, Vol:64, No: 4, (Apr 2003),
8.5-6.
257 Gomez-Mejia,. Balkin, Cardy, a.g.e., s.484.
258 Cottringer, (Apr. 2003), a.g.e., S.5.
259 Anonymous, "Eight Easy Steps to Employee Discipline and Termination", Law Office Management
& Administration Report, Vol:2, Iss:3, (Mar 2002), s.5.
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davram~larm engellenmesi amaylanmaktadir. Boylece hem bireyin, hem de orgutteki

diger yah~an1arm motivasyonu saglanabilmektedir. Ancak disiplin politikalarimn

aynmcIhga yol ayacak biyimde olu~turulmasl, yah~an1arm orglite olan guvenlerini

zedeleyebilmekte, hatta yatl~malara zemm hazirlayabilmektedir. <;ah~an1arm

motivasyonlarim ve dolaylslyla performanslarim dU~fuebilmektedir.26o

Disiplin ile pozitif bir yah~ma ortamImn olu~turuhnasl amaylanmahdu. Etik

standartlar iyinde ge1i~tirilmi~ disiplin politika ve uygulamalarl, yah~an1arm kendi

kendilerini disipline etmelerini te~vik edebilmektedir.261 Ancak disiplin politikalarmm;

bireysel algilamalar nedeniyle, her durum ya da ki~i iyin etiksel boyutunun farkh

olabilecegi unutulmamahdir.

2.2.1.4. Ucret Politikalarmm Olu~turulmasmda Gozlenen Etik DI~1

Davram~lar

i~letmecilik biliminin geli~iminden bu yana ucret, orglitlerde yah~an1arla olan

ili~kilerin duzenlel1mesinde onemli gorUlen unsurlarm ba~mda gelmektedir. Ucret;

orgutlerde guven, yah~ma ili~kileri ve etik davram~m geli~tirilmesinde onemli bir

faktordur. 262 Ucret; yah~an aylsmdan, yalmzca ya~amsal gereksil1imleri kar~llarllak iyin

gerekli olan bir aray olarak degil, orglite katkIlarlmn yonetim tarafmdan bir deger olarak

goriilUp goriilmediginin hissettirilmesi aylsmdan da onemli bir faktordfu. 263 Ucret, i~in

yekiciliginil1 artmlmasl, ya1I~an1arm orgutte kalmalarimn saglanmasl, motivasyonlarimn

ve i~e ili~kin olumlu tutumlarimn artmhnasma olanak tanlmaktadIr.264 Bu nedenle etik

ilkeler iyinde geli~tirilmi~ ucret politikalarmm kullamlmasl, orglitlin etkinligi ve

verimliligi aylsmdan oldukya onemlidir.

Ucret politikalarmm etik standartlara uygunlugunu; miktarmdan yok, odenen

ucretin adil ve hakya olmasl belirlemektedir. Ucrete ili~kin dii~lincelerin olu~masmda,

geyim ve hayat standardl etkili olmaktadir. Ancak ba~kalarimn iicretleri de onemli bir

260 Cynthia 1. Guffey, Marilyn M. Helms, "Effective Employee Discipline: A Case of The Internal
Revenue Service", Public Personel Management, Vol:30, No:l (Spring 2001), s.115,120.
261 Gene Levine, "Finn-But-Fair Approach Key in Workplace Discipline", Bobin, Vol:35, Iss:5, (Jan
1998), s.69.
262 Matt Blomm, "The Ethics of Compensation Systems", Journal of Business Ethics, Vol:52, Iss:2, (Jun
2004), s.149-150.
263 Solmu~, (2004), a.g.e., s.194.
264 <:;akrr, a.g.e., s.145.
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etkendir. Bireylerin kendi iicretlerini, ba~ka bireylerin iicretleri ile kar~lla~tmnalan

yaygm bir davram~tlr. Gelir dagllllTIl iizerine yapllan ara~tlflnalarda, bireylerin hak

ettikleri iicreti ahp alrnadlklarl yarglSlna; kendileriyle benzer gruplarla yaptIklarl

kar~lla~tmnalar sonucu vardlklarl belirlenmi~tir,z65

Perfonnans degerleme; daha once de deginildigi gibi, iicret yapllarmm

belirlenmesinde kullamlabilen unsurlardan biridir. Bu nedenle perfonnans degerleme

siirecindeki etik dl~l uygulamalar, iicret yapllarmm da etik dl~l standartlar i<;inde

olu~turulmasma neden olabilmektedir. Tiim orgiilli kapsayan bir personel kaylt

sisteminin olu~turulmasl, iicret politikalarmm etik standartlar i<;inde geli~tirilmesine

olanak tamyacaktlr. Ancak olu~turulanpolitikalarm etkinliginde, bireysel etik degerlerin

onemli bir paya sahip oldugu da unutulmamahdlr,z66

Sonu<; olarak iicret politikalarlmn olu~turulmasmda iicretin; i~in gereklilikleriyle,

<;ah~anm yetenek ve deneyimleriyle, benzer i~i yapan bireylerin iicretleriyle ve

toplumsal iicret standartlarlyla ortii~mesine ozen gosterilmesi gerekmektedir. Bu

unsurlarl saglamayan ve aynmclhga neden olan iicret politikalarl, <;ah~anlarm orgiite

olan giivenlerini sarsmakta ve motivasyonlanm dii~iirmektedir.

2.2.1.5. Yetki ve Sorumiuluklarm Belirlenmesine Yonelik Politikalarm

Olu~turulmasmda Gozlenen Etik Dl~l Davram~lar

Yetki; orgiilli bir biitiin olarak ayakta tutan unsurlarm ba~mda gelmektedir.

Orgiitteki her iisttiin, astlarlmn yapacagl i~leri belirleme hakkI vardu. Hiyerar~ik yapl

ilkesine gore bunun smlfl, organizasyon kademeleri yiikseldik<;e geni~lemektedir.

Yoneticilerin astlarmm yapacagl ya da yapamayacagl i~leri belirleme haklarl,

makanllarmdan kaynaklamllaktadlr. Yetki; makamm gereklilikleri dogrultusunda

olu~turulmah ve makaml i~gal eden ki~i tarafmdan kullanI1mahdlr.

Sorumluluk ise; bir ~eyi yapma zorunlulugudur. Bu ilkeye gore; bir i~i yapmaya

zorunlu olanlar, i~in gerektirdigi kararlan venne yetkisine de sahip olmahdu. Ba~ka bir

degi~le belirli kararlarl venne yetkisine sahip olan <;ah~anlar, belirli i~leri de yapmak

265 Serap Benligiray, Ucret Yonetirni, (Eski~ehir: T.e. Anadolu Dniversitesi Yaymlan No:1462, 2003),
s.14-15 ve <;akrr, a.g.e., s.145.
266 Janet Stites, "Equal Pay For The Sexes", HR Magazine, Vo1:50, Iss:5, (May2005).
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zorunda olmahdlI.267 Orgiitlerde mevkileri dogrultusunda kimlerin, hangi i§leri

yapmaktan sorumlu oldugu ve bu sorumlulugu, hangi yetkileri kullanarak yerine

getirebilecekleri a~:Ikc;a ortaya konmahdlI. Ancak yetki ve sorumluluk daglhmma ili§kin

uygulamalarda kar§lla§llan etik dl§l davram§larm pek c;ogunda, bu ilkelerin c;ignenmesi

yatmaktadlr.

2.2.2. orgiitsel Politikalarm Uygulanmasmdan Kaynaklanan Etik DI~1

Davram~lar

Aynmclhk ve c;ah§anlarm etik dl§l davram§lara sevk edilmesi, orgiitsel

politikalarm uygulamnasmdan kaynaklanan temel etik dl§l davranl§lardu.

2.2.2.1.~yrlmc~

Kelime anlaml olarak aynmclhk, bir bireyin aym ko§ullar altmda farkh olarak

degerlendirilmesi ya da farkll uygulamalara tabi tutulmasl olarak tammlanabiliI.

Orgiitlerde; politikalarm hayata gec;irilmesinde, c;ah§anlara kar§l adil olmayan ya da

tamamen farkh uygulamalara yer verilmesi sIkc;a rastlanan bir durumdur. Aynmclhk,

temelde i§ siirec;lerinin gereklerinin dl§mda birtakIm unsurlarm goz online ahmnaSI

nedeni ile ortaya C;lkmaktadlI. Bunlar: cinsiyet, cinsel tercih, ya§, uk, renk, dini tercihler

ve milliyetc;ilik tabanh olabilmektediI. Orgiitlerdeki aynmclhk; genel olarak sec;me ve

yerle§tinne, perfonnans degerleme, disiplin ve i§ten C;lkarma politikalannda ve c;ah§ma

1 d k d" . .. t kt d' 268§art arm a en ml gos enne e II.

Aynmclhk; orgiitlerde slkllkla rastlanan etik dl§l davraIll§lardandu. Ancak

orgiitlerdeki aynmclhgl, sadece olumsuz aynmclhk olarak ele almak YaIlh§t1I.

Literatiirde aynmclhk, negatif ve pozitif aynmclhk olarak ele ahnmaktadu. Pozitif

aynmclhk; gec;mi§te ya da halen aynma ugrayan birey ya da gruplara, orgiite dahil

edilme ya da i§ siirec;leri esnasmda oncelik verilmesi ya da belirli kotalar aynlmasl

olarak tannnianmaktadu. Pozitif aynmclhk ile gec;mi§ donemdeki negatif aynmclhgm

dengelenmesi saglanabilmekte ve bireyde mevcut olan degerlerden

267 Tamer KOyel, i~letme Yoneticiligi, (Onuncu Bask!, istanbul: Ankan BaSIlTI YaYIlTI DagltllTI Ltd, Ekim
2005), s.213.
268 Weiss, a.g.e., s.232.
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yararlamlabilmektedir. Aynca bazl orgiitlerin pozitif aynmclhga yer VermeSl ve

uygulamamn ba~arlh olmasl, diger orgiitlere de omek olu~turmaktadlr. Boylece

orgiitlerde goriilen negatif aynmclhk oramrun dii~iiriilmesine imkfu1 tamnmaktadlr. 269

Pozitif aynmclhga yonelik yah~malara, havayollarmda da rastlamak

miimkiindiir. Yakla~1k otuz yll once ABD Havayolu Sektorii; <;ok az saYlda kadm ya da

azmhk yah~amyla, beyaz erkeklerin olu~turdugu bir yapl sergilemekteydi. Ancak

giinfuniizde havayollarl, farkhhklarm yonetiminin onemini anIaml~t1r. Southwest ve

America West Havayollan yah~anlarmm %50'si, kadmlardan olu~maktadlr. Her iki

havayolunda da <;ah~anlara e~it imkfu1lar sunulmaktadlr. America West Havayollan Irk,

din, renk, milliyet ya da yah~ma siiresine bagh herhangi bir aynmclhga imkfu1

venneyecek politikalar olu~tunnu~tur. Bu politikalar, her y11 gerekliliklere gore

yenilemektedir. 270 Continental Havayollarl da orgiitsel politikalarm olu~turuhnasmda,

pozitif aynmclhga yer vermektedir. Havayoluna gore; uzun siiredir kill ediyor ve <;ift

rakamlarda bir biiyiime iyinde olmalarlmn temel nedeni, seyme ve yerle~tirme

politikalarlmn azmhklarl da iyeriyor olmasldu. Yoneticilerinin yakla~lk %23 'ii,

yah~anlarlmn ise %37'si azmhklardan olu~maktadlr. Azmhk yah~anlar111111 %39'u

ispanyol ya da Latin Amerika kokenli, %31 'i Amerikan vatanda~l olmayan beyazlar,

%22'si Afrika kokenli Amerikahlar ve %8'i ise Asyahdlr. <:;ah~an profili ile

Continental Havayollarl, farkhhklarl kucaklayan bir tutum sergilemektedir. Delta

Havayollarl da biinyesinde azlnllklara yer vererek, ABD Havaclhk SektOrii'nde kadm

pilotlar i<;in sadece %5 ve beyaz olmayan pilotlar iyin %1 olan oram, arilrmada <;aba

gosteren havayollarl arasmdadu?71 Bu ve buna benzer uygulamalar tum havayollarl i<;in

omek olu~tunnahdlr.

Diger sektOrlerde oldugu gibi havaclhk sektoriinde de politikalarm uygulamnasl

esnasmda ye~itli nedenlere dayandmlan negatif aynmclhga rastlamak miimkiindiir.

Omegin 1993 Yllmda Asya kokenli yah~anlar; ingiliz ve Avustralyahlar111 baskin

oldugu Swire Pacific Group tarafmdarl yonetilmekte olan Cathay Havayollan

biinyesinde, lrksal aynma ugradlklarl gerek<;esi ile grey kararl ahm~tlr. Sendika lideri;

lrksal aynmclhga son verilmedigi takdirde bir anla~maya vanlamayacagml bildirmi~tir.

269 Bradburn, a.g.e., s.49.
270 Appelbaum, Fewster, (2002), a.g.e., s.2.
271 Aym, s.7l-72.
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Bu aC;lklama sonrasmda havayolu yonetimi, orgutsel politikalanm ve uygulamalanm

gozden gec;innek durumunda kalml~tlr. Maliyetleri kIsmaYl amac;layan havayolu ic;in

Asyah c;ah~anlanmn yapml~ oldugu grey, oldukc;a maliyetli olmu~tur. Havayolunun en

yogun donemine denk gelen grevin ilk on giinu ic;in, giinde $2 milyon kayba

ugranml~tlr. Bununla beraber havayolu basmda yer alan haberler dolaylslyla, halkla

ili~kilerinde de olumsuzluklar ya~aml~tlr. Havayolu; gerek uc;u~ hizmetinin

saglanamamasmdan, gerekse yaratllan olumsuz imaj nedeni ile pazar kaybma

ugraml~tlr. Ancak tUm olumsuz getirilerine kar~m Cathay Havayollarl 'nda oldugu gibi,

birc;ok havayolunda lrksal aynmclhga rastlamak mUmkundfu?72

Ucret politikalarlmn uygulanmasmda da lrksal ayrnna gidildigi gozlenmektedir.

Ozellikle ABD'de; Afrika ya da Latin Amerika kokenli kadm c;ah~anlarll1, beyaz

kadlnlardan daha du~uk; Asyah kadmlarll1 ise, beyaz kadlnlardan daha yiiksek ucret

aldlklarl gozlenmektedir. Asya kokenli erkekler ise, Afrika ya da Latin Amerika kokenli

hemcinslerine gore daha iyi ucret ahrken, beyaz erkeklerin gerisinde kalmaktadlf.273

Orgut politikalarllun uygulanmasll1da, belirli c;ah~anlarm kaynlmasll1a yonelik

aynmclhgm da yapI1abildigi gozlenmektedir. Devlet Hava Meydanlarl i~letmesi Genel

MudurlUgu'nce (DHMi) her yll aym tarihte yapllan, 10 Ylhm doldurmu~ personelin

katIlabildigi ve sonuc;larll1a gore terfi karanmn verildigi smaVll1; UC; ay ertelenmesi,

c;ah~anlar arasmda ~a~kInllga ve tepkilere neden olmu~tur. Bu kararm, giin olarak 10

Ylhm doldurmaml~ bazl c;ah~anlarll1 kaynlmasl amaCl ile almdlgl goru~unde alan DHMi

c;ah~anlarl, yapllacak Sll1avm kendileri iC;in bir anlam ta~llnadlglm da vurgulaml~tIr.274

Orglitteki belirli c;ah~anlarm kaynlmasma yonelik aynmclhga, licret

politikalarlmn uygulanmasmda da kar~lla~llmaktadlr. British Airlines'll1 pazar

ustiinlUgli saglamak adma Dan-Air'i satm almaSl sonrasmdaki uygulamalar, bu tiir bir

aynmclhgm ya~anmaSll1aneden olmu~tur. Satm alma sonrasmda finansal daralma ic;ine

giren British Airlines, Dan-Air'in 2350 c;ah~aIlmdan sadece 450'sini biinyesine dahil

ederek, gerekli personeli kendi biinyesinden saglama yoluna gitmi~tir. Bu amac;la

British Airlines bunyesindeki 1000 yer hizmetlisi ile 205 kabin gorevlisine, Dan-Air

blinyesinde, eski licretlerinden %30 OfaIlll1da az bir licretle c;ah~malarlm ya da

272 Eaton, a.g.e., s.97-8.
273 Fred Luthans, Organizational Behavior, (Nmth Edition, Boston: McGraw-Hill, 2002), s.91.
274 "DHMi'de ~ok Karar...", http://wW\v.airporthaber.com/hb/detay.php?id=548? ileti~iIn adresli web
sayfasl, IONisan 2006.
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tazminatlanmn odenmesi kar~lhgmda i~ten C;lkarllmalarml onernli~tir. Havayolunun

onerisi; hem bu durum ile kar~l kar~lya kalan, hem de diger British Airlines c;ah~ml1arl

arasmda ho~nutsuzluk yaratml~tlr. Benzer bir uygulama ile kendilerinin de

kar~lla~abilecegi endi~esi ile havayolunda grey kararl ahnml~tlr.275 Bu tiir olaylar,

c;ah~anlarm orgiitlerine olan giivenlerini sarsmakta ve tUm uygulamalara ~iiphe ile

yakla~malarma neden olabilmektedir

Orgiitsel politikalarm uygulanmasmda slkhkla rastlanan bir diger aynmclhk,

cinsiyete dayah aynmclhktu. Havayollarmda da cinsiyete dayah aynmclhga slklIkla

rastlmnak mUmkiindiir. 1978 Yllmda 21 ABD'li kadm pilot tarafmdan kurulan

Uluslararasl Kadm Havayolu Pilotlarl Dernegi (ISA: International Society of Women

Airline Pilots); havayollarmda c;ah~an kadm pilotlarm i~e alnn, terfi gibi c;e~itli

uygulamalarda aynma tabii tutulduklarnll ifade etmektedir. Dernek; kadm pilotlarm

mesleklerinde yiikselmesi aniinde onemli bir engel olan egitim konusundaki

aynmclhgm, oldukc;a yogun ya~andlglm belirtmektedir. Bu nedenle ~u anda 20 iilke ve

64 havayolundan 390 iiyesi bulunml dernek, kadm pilotlarm egitimlerine yonelik burslm"

vennektedir?76

Orgiit politikalarmm dogrudan dogruya aynmclhga yol ac;acak ~ekilde

olu~turulmasl ve uygulamaya konmasl nedeniyle de etik dl~l davram~lara rastlmnak

mfunkiindiir. Ornegin havayolu c;ah~anlarmdan kabin gorevlileri, sec;me ve yerle~tinne

politikalarmm aynmclhga yol ac;acak ~ekilde olu~turulmu~ olmasmdan dolaYl, daha i~e

alnn siirecinde aynmclhga ugrmnaktadlr. Sri Lanka Havayollarl'nda c;ogu kadm olan,

18-45 ya~larl arasmdaki kabin gorevlilerinin 100 kadarl evlidir. Ancak hic;biri c;ocuk

sahibi degildir. <;unkii havayolunun sendika ile toplu sozle~mesinin ilgili maddesi

"Hamile kalan kabin gorevlisinin uc;u~a hemen son vennesi ve havayolunun bir ba~ka

bOliinliindeki uygun bir i~ ic;in ba~vuru yapmasl gereklidir. Uygun bir i~ bulunursa, yeni

garevindeki iicret ve ko~ullarda dogum iznini kullanacaktlr. Havayolu bu durumdaki

c;ah~anlara, ba~ka bir boliimde uygun bir i~ bulmak ic;in tiim c;abaYl gosterecektir.

Uygun bir i~ bulunamadlgl durumda istifa etmeleri gerekmektedir." ~eklindedir.

Gerc;ekte havayolu pek nadir olarak hamile kalan kabin gorevlisi ic;in ba~ka bir bOliimde

i~ bulmaktadlr. S5zle~menin ilgili maddesi, iilkenin i~ yasalanna aykm olmasma kar~m

275 Eaton, a.g.e., s.35-6.
276 Aym, s.BS.
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uygulanmaktadlr.277 Benzer bir uygulama Turk Hava Yollan'nda da bulunmaktadu.

THY'nin artan uyak saYlSllla parale1 olarak allllllm yaptlgl ve yarl zamanh goreve

ba~lattlgl 800 kabin gorevlisine imzalattlgl sozle~me, aynmclhga yonelik unsurlar

iyennektedir. Sozle~menin ikinci maddesi "Kabin gorevlisi, yalrnz bu gorevi yerine

getinnek mere istihdam edileceginden, uyuculuga mani bir halin vukuunda (hamilelik

dahil) ortakhk tek tarafll olarak hizmet akdini hitamllldan once ihbar ve ihtara hacet

kalmakslzlll feshetmeye yetkilidir"~eklindedir. BuyUk tepkilere neden olan sozle~menin

ikinci maddesiyle ilgili olarak THY Genel Mudfulugu tarafllldan yapllan aylklamada;

uygulamamn yeni olmadlgl, kabin gorevlilerine ili~kin tUm alllnlarda ilgili ibarenin

bulundugu vurgulamnaktadu. 278

Yer hizmetleri yah~anlan araslllda da cinsel aynmclhga yonelik uygulamalara

rastlanmaktadlr. 1999 ylllllda, South African Airways blinyesinde, London Heathrow

Havaalam'nda yah~an bir anne; 16 saatlik vardiyayla yah~maSl nedeni ile bebegine

gerektigi gibi bakamlyor olmasllla kar~lll, annelik gorevlerini yerine getinne yabaSl

nedeni ile i~ten ylkarlldlglm be1iIimi~tir. Dava konusu olan olayda, yer hizmetlerinde

gorev yapan anne hakh bulunmu~tur. Yine Annette Cowley adllldaki bir kadlll yah~an,

cinsel aynmclhk nedeni ile i~ten ylkarllmasl sonucu, havayolunun geymi~ uy yllhk

maa~llli odemesi karan ile sonuylanan davaYl kazanml~t1r.279

Ucret politikalarllllll uygulanmaslllda da cinsiyete dayah aynmclhga

rastlanmaktadlr. Kadllllar; erkeklere oranla, benzer i~leri yapmalarllla kar~lll daha az

ucret alabilmektedir. ABD'de yapI1an ara~t1l1nalar; E~it Ucret Yasasl'mn 40 yll once

ylkarlhlll~ olmasllla kar~lll, cinsiyete dayah ucret aynmclhglmn giderilemedigini

gostennektedir.280 ABD dl~lllda da cinsiyete dayah ucret ayrnnclhgllla, pek yok Ulkede

rastlanabilmektedir. Blau ve Kahn, 1985-94 yillannda, aralarlllda Avrupa Ulkelerinin de

277 "Havayollarmda Kadm Cah~anlar i<;:in E~itlik",

http://www.havais.org.tr/index.php?islem=sayfa detay&menu id=4&konu id=75 ileti~im adresli web
sayfasl. 05.12.2006.
278 Cevdet bzdemir, "THY'de 'Hamile Kalamazsm' Krizi",
http://arsiv.sabah.com.tr/2006/08/08/gun127.htmlileti~irnadresliwebsayfasl,10.11.2007.
279Eaton, a.g.e., s.143.
280 Luthans, a.g.e., s.91.
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buldugu 22 Ulkede siirdiirdiikleri yah~mada; oranlan degi~mekle birlikte, orgiitlerde

cinsiyete dayah iicret aynmcIhgmm yapildigiru tespit etmi~tir.281

Orgiitlerde aynmcIhgm giderilebilmesi iyin, oncelikle orgiit politikalanrun etik

ilkeler yeryevesinde olu~turulmasl gerekmektedir. Ancak uygulamada aynmcIhgm

onlenebilmesi iyin, ozellikle yonetici konumundaki yah~anlann bireysel etik

geli~imlerine yonelik egitimlerin verilmesi gerekmektedir.

2.2.2.2. <;ah~anlan Etik DI~1 Davram~a Te~vikEtmesi

Orgiit politikalannm etik ilkeler dogrultusunda belirlenmeyi~i ya da etik ilkeler

dl~mda uygulanmasl; yah~anlann orgiite ya da yah~ma arkada~lanna kar~l, i~

siireylerine de yanslyabilen etik dl~1 davranl~lara yonelmelerine neden olabilmektedir.

Daha once de belirtildigi gibi; gerek yah~anlardan, gerekse orgiitlerden kaynaklanan

etik dl~1 davranl~lann biitUniiyle birbirlerinden bagimsiz olarak ele ahnmasl miirnkiin

degildir. iki faktor birbiri ile etkile~im iyindedir ve genellikle biri digerini te~vik edici

niteliktedir. Bu nedenle yah~manm onceki kIsmmda yer verilen yah~anlar kaynakli etik

dl~1 davram~lar uzerinde, orgiit politikalarmm da etkili oldugu goz ardl edilmemelidir.

Orgiit politikalarimn etik ilkeler dogrultusunda uygulanmaYI~I, yah~anlarm

orgiitlerine kar~1 giivensizle~mesine ya da yatl~malarm ya~anmasma neden

olabilmektedir. Giivensizlik ya da yatl~ma ortamlarmda ise etik dl~1 davranl~lara slkhkla

rastianmaktadir.

2.2.2.2.1. Orgiitsel C;atl~ma Nedeniyle Etik DI~1 Davram~lannGozlenmesi

Orgiitsel yat1~ma, orgiitteki iki ya da daha fazla ki~i ya da grup arasmdaki kit

kaynaklarm payla~llmasl ya da faaliyetlerin dagI111TI1 ile yine bu ki~i ya da gruplar

arasmdaki statU, amay, deger ya da algI farklIhklanndan kaynaklanan anla~mazhk ya da

uyu~mazhk ~eklinde tanimlanmaktadir. Anla~mazhk, zltla~ma, uyumsuzluk ve birbirine

ters dii~me, yatl~manm temel unsurlaridir. Bu unsurlann var oldugu bir ortamlarda

taraflar, kendi ylkarlanm geryekle~tirmek ya da gorii~lerini hakh ylkarmak yabaSI iyine

281 Francine D. Blau, Lawrence M. Kahn, "Understanding Internetional Differences in the Gender Pay
Gap", Journal of Labor Economics, Vol:21, No:1, (2003), s.107.
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girmektedir. Bu sfuec;:te bireyler, ozellikle ~iddet ve salduganhk, duygusal zorbahk ya

da ki~isel guciin koti.iye kullanlllll gibi etik dl~l davram~lara yonelebilmektedir.282

Gec;:mi~te c;:atl~malarm, orgutler ic;:in son derece zararh ve gereksiz oldugu

dU~iini.ilmekteydi. Ancak ge1eneksel yakla~lmm aksine giinfunfude, c;:atl~malarm iyi

yonetildigi durumlarda orgutlerde performansl artIrdlgl yoniinde bir gori.i~ vardu. Bu

nedenle c;:atl~ma ortamlmn yaratIlmasl gerektigi dahi savunulmaktadlr.283 Yonetilebilen

c;atl~malar, orgiitlerin verimliliklerini artmci geli~melere olanak saglamaktadu.

<;ah~anlar arasmdaki c;atl~malar; zanlanmda ve dogru bir ~ekilde c;ozfunlendigi takdirde,

bireylerin ki~iliklerini geli~tirme1erine olanak tamyarak, somadan ortaya C;:lkabilecek

c;atl~malarm engellenmesine de imk§n tammaktadlr. Ancak zamanmda ve dogru olarak

c;oziimlenemeyen ya da kontrol altma almamayan c;:atI~malar, orgiitler ic;:in onemli birer

sorundur. 284

<;atI~malarm yonetilememesi durumunda; du~manca tutumlar, guvensizlik,

kahpla~ml~ onyargllarm olu~masl, ileti~imin seviyesinin ve kalitesinin du~mesi, bilerek

bilgi akl~lmn engellenmesi ya da c;:arpltllmasl gibi sorunlar ortaya C;:lkmaktadlr.285 Uc;:ak

bakIm surecinde koordilleli c;:ah~ma ve bilginill dogru iletilmesinill emniyetli uc;:u~un

saglanmasmdaki roW du~iini.ildugiinde, yonetilemeyen c;:atI~malarm havayollarma

verecegi zararm buyUklugu ortaya C;:lkmaktadlr.

Orgiitsel politikalarm etik standartlar c;:erc;:evesillde olu~turulmamasl ya da

uygulamnamasl c;:ah~anlar arasmda c;:atl~malara neden olabilmektedir. Orgutlerdeki yetki

ve sorumluluk daglhmmm belirsizligi, adil olmayan odullelldirmeler, rol belirsizligi gibi

faktorler c;:atl~malara neden olabilmektedir. 286

People Express 1981 Yllmda kuruldugunda herhangi bir orgiit hiyerar~ileri ve

kesin i~ tanllnlarl bulunmamaktaydl. Tiim c;:ah~anlar havayolunun ortagl durumundaydl

ve yonetici konumundaydl. Bir pilot aym zamanda UC;U~ yoneticisi (flight manager), ya

da kabin gorevlisi aym zamanda bir mu~teri-hizmet (customer-service manager)

yoneticisiydi. UC;:u~ yoneticisi envanter kontroliinde ya da mu~teri-hizmet yoneticisi

282 Sim~ek, Akmenci, <;elik, a.g.e., s.274.
283 Vecchio, a.g.e., s.235.
284 William Cottringer, "Adopting a Philosohy on Conflict", Super Vision, Vol:66, lss:3, (March 2005),
s.3.
285 Wendy Bloisi, Curtis W. Cook, Phillip Hunsaker, Management and Organisational BehavIOur,
(London: McGraw Hill, 2003), s.444-5.
286 Vecchio, a.g.e., s236-238.
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bilet satl~mda c;ah~abilmekteydi. ilk zamanlarda herhangi bir sorunla kar~lla~mayan

havayolu, gorev tammlarmm, yetki ve sorumluluklarm belirsizliginden dolaYI, mli~teri

~ikayetleri, kaylp bagaj ya da kalkI~ zamamnda gecikmeler gibi sonuc;larl olan

sorunlarla kar~l kar~lya ka1ml~tIr. <;ah~anlar sorunlar kar~lsmda birbirlerini suc;lamaya

ba~laml~ ve bir karga~a ortarm olu~mu~tur. Tiim bu ya~ananlar sonucunda havayolu

"People Distress" olarak amlmaya ba~laml~tlr. <;ah~anlar arasmdaki c;atI~maya son

veremeyen yonetim, havayolunu Texas Air'e satma kararl vermi~tir.287

Bireylerin bilgi ve becerilerine uygun olmayan i~lerde c;ah~tmlmalarl da

c;atl~malara ve etik dl~l davram~lara neden olabilmektedir. Grnegin bir teknisyenin

be1irli bir tipteki uc;agm bakImlm gerc;ekle~tirebilmek ic;in, gerekli lisansa ve bu lisansm

gerektirdigi bilgi ve beceriye sahip olmasl gerekmektedir. Lisans sahibi olmayan

teknisyenlerin baklm siirecine delhil edilmesi, yasalarca engellenmektedir. Ancak i~e

ahm siirecinde, sahip olmasl gereken bilgi ve becerisi iyi analiz edilemeyen bir

teknisyenin; bakIm siirecindeki yetersizliklerini, c;ah~ma arkada~larml suc;lama yoluna

giderek, yani etik dl~l yontemlerle gidermeye c;ah~masl mlimkiin olabilecektir.

Olumsuzluklarm nedenini kendi dl~mdaki bireylerde arama yoneliminde olan iyse1

kendilik kontrollii bireylerde, bu duruma slkllkla rastlamak miirnkiindiir. Gte yandan

bireylerin ba~arlslzhklarl durunlunda, sahip olduklarl giicii kotiiye kullanmaya

yoneldikleri de gozlemnektedir. Ozellikle yonetici konumundaki bireyler;

ba~arlslzhklarl durumunda astlarma kar~l, ~iddet ve saldlrganllk ic;eren davram~larda

bulunabilmekte ya da duygusal zorbahga ba~vurabilmektedir.

Tiim bu olumsuzluklar nedeniyle orgiitlerin; politikalaruun olu~turulmasl ya da

uygulanmasl a~amasmda, c;ah~anlarm etik dl~l davranl~lara yonelimine neden olan

c;atI~malarm olu~mamasma ya da etik dl~l davranl~a neden olmakslzm yonetimine, ozen

gostennesi gerekInektedir.

2.2.2.2.2. Orgiitsel Giiven Nedeniyle Gozlenen Etik DI~1 Davram~lar

Grgiitsel politikalarm etiksel boyutu ile orgiitsel giiven arasmda, yok boyutlu bir

ili~ki bulunmaktadlr. Politikalarm uygulanmasmda etik dl~l davram~larm gozlemnesi,

yah~anlarm orgiitlerine olan giiven duygularml zede1emekte ve etik dl~l davram~lara

287 Eaton, a.g.e., s.6-7.
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yonelme1erine neden olabihnektedir. 288 Orgutiin yah~an1anna gereginden fazla ya da az

guven duymasl ve politikalanm bu yeryevede yerine getinnesi de yah~aIl1arda etik dl~1

davram~lmm ortaya ylkmasma neden olabilmektedir.

Guven; tmaflar masmda ya~anan ve belirsizlikle aylklanabilen etkile~im

sfuecinde bir tmafm, km~1 tmafm niyetinin ve davram~mm ozgeci olacagma, dolaYlslyla

km~1 tmaftan ki~ise1 olmak ymm gorecegine ya da en azmdan istismma veya zarma

ugramayacagma yonelik olumlu beklenti iyinde olmasldlr.289 Guven, yah~an1mm gerek

kendi malmmda gerekse yonetimle olan ili~kilerinin geli~tirilmesinde ve orgUtsel

perfonnansm olu~turulmasmda oldukya onemlidir. Guven olmakslzm ki~iler mas1

ili~kilerde ba~mI11 olumnasl ve orgiitiin belirlenen amaylara ula~masl miimkiin

degildir.290 Yapllan son ma~tmnalmla orgUtsel giiven ile yah~aIl devir hlZl, verimlilik ve

kclrhhk masmda onemli ili~kilerin oldugu tespit edilmi~tir.291 Ornegin performansmm

gerektigi gibi degerlendirilmedigine inanan yah~anlm, orgUtlerine ka~1 olan giivenlerini

yitirebilmekte ve i~ sfueylerini gerektigi gibi yerine getirmekten kaymabilmektedir. Bu

durum orgUtsel giiven ile verimlilik ve kclrhhk masmdaki ili~kiyi aylklamaktadIr.

Ozellikle perfornlans degerleme sonuylmmm iicret, terti ya da odiiller gibi diger

orgiitsel sfueylerin yerine getirilmesinde kullamhmyor olmasl, yah~amn tepkisini

artuacak ve etik dl~1 davram~a yone1imini te~vik edebilecektir.

OrgUtsel uygulamalmm etik standartlm iyinde degerlendirilmesinde, yoneticinin

astlmma kar~1 olan tutum ve davram~lml da etkili olmaktadlr. Dfuiistliik, nezaket, ki~i

haklmma saygl gosterme, gorii~lerin dinlenmesi gibi tavIrlm; yah~an1mm orgiitsel

uygulamalmm etikse1 boyutunu algI1amalml lizerinde etkili olmakta ve orgiitsel giivenin

geli~mesine olanak tanlmaktadlr.292 Bu nedenle orgiitlerin ki~isel etik geli~imine ya da

ileti~ime yonelik, ozellikle yoneticileri kapsayacak ~ekilde egitimler vermeleri yerinde

olacaktu.

288 Rune Lines, Marcus Selart, Bjame Espedal, Svein T. Johansen, "The Production of Trust During
Organizational Change", Journal of Change Management, Vol:5, No:2, (June 2005), s.224-25.
289 Ferda Erdem, "Orgiitsel Ya~amda Giiven", Sosyal Bilimlerde Giiven, (Birinci BasnTI, Ankara: Vadi
Yaymlan, Mart 2003), 156.
290 Dennis S. Reina, MIchelle L. Reina, Trust and Betrayal in The Workplace, (Revised and Expanded
Second Edition: San Francisco: Berrett-Koehler Publisherd, Inc., 2006), s.l O.
291 Eric Krell, "Do They Trust You?", HR Magazine, Vol:51, 18s:6, (June 2006), s.58.
292 Janset Ozen, "Orgiite Duyulan Giivenin Anahtar Unsuru Olarak Orgiitsel Adalet", Sosyal Bilimlerde
Giiven, (Birinci BasnTI, Ankara: Vadi Yaymlan, Mart 2003),8.192.
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1993 yllmda Cathay Pacific Havayollan'mda ya~anan ve 17 gUn boyunca smen

grevle sonuylanan olay, astlara kar~l alan tutum ve davram~larm onemini ortaya

koymaktadu. Asya kokenli yah~an1arma hor goriicu davram~larda bulunmakla sUylanan

havayolu yonetimi, yah~an1arm grevi ile kar~l kar~lya kalffil~tlr. Sendika lideri uksal

aynmclhga son verilmedigi takdirde, bir anIa~maya varllamayacagml bildirmi~tir.

Bunun iizerine Cathay Havayollarl yonetim direktorii Rod Eddington, birim bazmda

yah~aIl1ar arasmda guven olu~turabilecek ve ileti~imi saglayacak hem iyeriden, hem de

dl~arldan denetyilerin bulundurulmasllll onermi~tir. Ancak havayolunun biryok yah~am,

bu uygulamanm sorunlarllll yozmeye yetmeyecegi gorii~Unu savunmu~tur.

<;ah~aIl1ardan biri "Eger bizlerin guvenebilecegi bir ki~i getirilirse, ili~kilerin

geli~tirilmesi mumkUn olabilecektir, ancak yoneticiler geymi~e donup baktlklarl zaman,

~u an ne kadar nazik olurlarsa olsml1ar, bizim guvenimizi ve sayglmlzl yitilmi~

oiduldarllll goreceklerdir" diyerek hem politikalarm etiksel boyutunun algl1anmasmda

yoneticilerin onemini hem de kaybedilen giivenin tekrar kazamlmasmm gUylugUnU
793ortaya koymaktadu.-

Guven orgiitlerde ki~iler araSl ili~kileri geli~tirmekte ve i~ smeylerinin istendik

diizeyde yerine getirilmesine OlaIlak tanlmaktadlr. Ancak orgutsel politikalarm

uygulanmasmda yah~anlara smlrSlZ gtiven duyulmasl ve kontrolstizluk, ozellikle etik

dl~l davranl~larm bireysel kaynaklan ile peki~tigi dUfU111larda, yah~an1arm etik dl~l

daVraIll~lara yone1iminde etkili olabilmektedir.294 Bu ttir orgiitlerde; yonetici ya da

yah~an1arm gorevlerindeki yasal yetki ve gtiylerini, bir bedel kar~lhgmda, bir ba~lca ki~i

ya da orgiit ylkarlarl iyin kullanmas1295 olarak taIumlanan rli~vet ya da orgtit tarafmdan

verilen gticUn, bireylerin kendi ylkarlarl amaylanarak gayri me~ru bir ~ekilde

kullamlmasl olarak tammlanan yolsuzluk296 gibi etik dl~l davram~lara slkllkla rastlamak

miimkiindiir.

Ozellikle disiplin politikalarlllln kullanllmasml gerektiren olaylarm,

kontrolstizltik nedeniyle goz ardl edilmesi, orgtitteki diger bireyleri etik dl~l davranl~a

293 Eaton, a.g.e., s.97-98.
294 Erdem, a.g.e., s.160.
295 Antonio Argandona, "Private-to-Private Corruption", Journal of Business Ethics, Vol:47, Iss:3,
(Oct. 2003), s.253-54.
296 D. Christopher Kayes, "Organizational Corruption as Theodicy", Journal of Business Ethics, Vol:67,
Iss:l, (Aug 2006), s.52.
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te~vik edebilmektedir.297 1989 Yllmda British Airlines yonetimi; clup slmf iyin olan

~ampanyalan, ekonomik slmf yolculanna satarak hakSIZ kazany sagladlklarl sUylamaSI

ile hosteslerden bazIlanmn i~ine son vermi~tir. Ancak hosteslerin bagh bulundugu

sendika devreye girerek, uygulamanm adil olmadlgl gerekyesi ile grey kararl alml~tu.

Sendika yetkililerine gore; bu tip davram~larla havayolunda daha onceleri de pek yok

kez kar~lla~I1mI~ ve gormemezlikten gelinmi~ olmasma kar~m, bu olayda hosteslerin

cezalandmlmasl etik dl~ldu.298 British Airlines'da ya~anan bu olay, orgutlerde SllllfSIZ

guven ve kontrolsiizlugiin, diger yah~anlarm etik dl~1 davranl~lara yonelimleri

konusundaki etkisini Oliaya koymaktadlr.

Buna kar~m yah~anlara kar~1 tiimuyle guvensiz bir tutum iyinde olmak da,

yatl~malara ve etik dl~1 davram~larm gozlenmesine neden olabilmektedir?99 Turk Hava

Yollan'ndan aynlarak yeni bir statiiye kavu~an THY Teknik AS.'de; teknisyenlerin

yah~ma ortammm, tuvalet ve kantin kapIlarl da delhil ye~itli yerlerine yerle~tirilen gizli

kameralarla izlenmesi, teknisyenler arasmda huzursuzluga neden olmu~tur. THY

Teknik yetkililerine gore, guvenlik gerekyesi ile gizli kameralarla yah~ma ortaml

izlenmektedir. Ancak guvenlik aylsmdan zaten yIllardlr, hangarlarm giri~ ve yIkI~larl ile

aprona300 bakan kIsImda kameralarm bulundugunu ifade eden tekIrisyenler, uygulamaya

bir anlam verememektedir. Yonetimin kendilerine guvenmedigi yarglsma varan

teknisyenlerin, orgutlerine olan guvenleri de sarsIlml~tIr. SarsIlan bu guven sonucunda

teknisyenler arasmda, "bocek" olarak adlandmlan cihazlarla dinlendikleri yolunda

soylentiler de ba~ gostermi~tir.301 Seyme sfuecinde orgiit yaplsma ve baklln sfuecine en

uygun teknisyenlerin yerle~tirilmesi gerektigi du~uniildugunde, teknisyenlere

guvenilmez birer yah~an muamelesimn yapIlmasl, orgutteki diger sfueylerin

guvenirliligi konusunda da ~uphe uyandmnaktadIr. Uygulamamn neden oldugu

guvensizlik ortammm, teknisyenleri etik dl~1 davranl~lara yoneltebilecegi ve bakIm

sfueylerimn gereklilikleri kar~llayabilecek diizeyde yerine getirilmesinde onemli bir

engel olabilecegi unutulmamahdu.

297 Anonymous, (2002), a.g.e., s.5.
298 Eaton, a.g.e., s.130.
299 Solmu~, (2004), a.g.e., s.46.
300 Apron, havaalanmda uc;:aklarm park etmesi, akaryakIt ilanali, ytik, posta, kargo, yolcularm
indinnelbindinne i~lemleri ve uc;:agm bakunlannm yapl1abilmesi ic;:in kullallliabilen alanlardrr.
301 "THY Teknik'te izleniyorsunuz.", http://www.aimorthaber.com/hb/detay.php?id=7023 ileti~im adresli
web sayfasl, 10 Temmuz 2006.
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2.3. Maliyetleri KIsma c;abalarmdan Kaynaklanan Etik DI~1 Davram~lar

Grgiitlerin maliyetleri dU~fume c;abalan orgUtlerde c;e~itli etik dl~l davrarn~lann

gozlenmesine neden olabilmektedir. Ancak orgutlerde bu etki ozellik1e ucret politikalan

ile c;ah~an saghgl ve guvenliginin saglanmasmda kendini gostermektedir.

2.3.1. Maliyetleri KIsma c;abalarmm Ucret Yapdarma Olumsuz Etkisi

Tum orgUtlerde oldugu gibi, havayollannda da c;ah~an1ar1a olan ili~kilerin

duzenlenmesinde ucret politikalan onemli bir etkendir. AllCak tUm orgutlerde oldugu

gibi havayollannda da c;e~itli faktOr1er, ucret politikalanm etkilemektedir. Bunlann

ba~mdamaliyetleri klsma c;abalan ge1mektedir.

Havaclhk maliyetli olmasma kar~m; hem rekabet ustUnlugu saglamasl hem de

c;e~itli kurum ve kurulu~larm duzenlemelerine uyma zorunlulugundan dolaYI yeni

teknolojileri uygulamak zorunda olan sektOr1erden biridir. Gerek c;evrenin korunmasl,

gerekse yaklt tasaITufu saglaInaSI nedeni ile oldukc;a pahah olmasma kar~m havayollarl,

filolarml yeni teknoloji UrUnu uc;ak1ar ile yenileme yoluna gitmi~lerdir. Gte yandan

pazar paylarlm korumak ya da artIrmak amaCI ile yine birer maliyet unsuru olan topla

dagIt sistemini302
uc;u~ aglarlmn duzenlemnesinde ya da yeni teknoloji fuunu bilgi

sistemlerini c;e~itli sfuec;lerde kullanmak durumunda kalml~lardlf.

Tum bu yakla~lmlar faydalarma kar~m, havayollarl ic;in onemli birer maliyet

kalemi haline ge1mi~tir. Ancak havacIhk sektortinde du~uk maliyetli ta~IYIcIlaI'm boy

gostennesi, sektOrtin finansal yaplSlnda ciddi degi~iklere yol ac;ml~tlf.303 Havayollarlmn

operasyone1 maliyetleri ic;illde, c;ah~aIllara odenen ucretlerin payl; geli~mekte olan

uc;tincu dtinya Ulke1erinde daha az olmak kaydIyla, %25-30 arasmda degi~en onemli bir

oraIldadlr. Du~uk maliyetli ta~IYIcIlar ile rekabet edebilmek amaclyla, hizmet

kalitesinden odtin vermeksizin maliyetlerini du~fume c;abasl ic;ine giren havayollarl ic;in

tek c;oztim, c;ah~anlarm aleyhinde olsa da ucret politikalarmm yeniden olu~turulmasl

302 Topla-daglt sistemi: T&D sisteminde merkez olarak se9ilmi~ bir havaalam ve uydu havaalanlan
bulunmaktadrr. Uydu havaalanlarmdan getirilen yolcular merkez havaalanmda toplamnakta ve daha soma
yine gitmek istedikleri uydu niteligindeki havaalanlanna dagltrrnlan yapI1maktadlr. T&D sistemi ile
havayollan U9U~ aglarml geni~letme olanagl bulmaktadrr.
303 Leslee Spiess, Peter Waring, "Aesthetic Labour, Cost Minimisation and the Labour Process in The
Asia Pacific Airline Industry", Employee Relations, Vol:27, No:2, (2005), s. 193-94.
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olmu~tur.304 Ancak devlet destegi ya da guC;lii finansal yapllan nedeniyle ucret

politikalanm yeniden olu~turma geregi duymayan havayollanmn varhgl, havaclhk

sektortindeki bu egilimin c;ah~anlarca etik dl~l olarak algilanmasllla yol ac;maktadu.

2.3.2. c;ah~an Sagh~ ve Giivenliginin Saglanmamasl

Toplumsal bir sorumluluk olarak algl1anmasl gereken c;ah~an saghgl ve

guvenligi konusu; c;ah~ma ko~ullarllllll iyile~tirilmesi, c;ah~anlarm saghgma duyarhhk

gosterilmesi ve gUvenlik onlemlerine ili~kin c;abalar buttinudur. c;ah~ma ortamma

ili~kin lSI, aydlnlatma, nem ve gfutilru gibi fiziksel ko~ullar ile birlikte stres, l~e

devamslzhk ya da toplu pazarhk, i~ten C;lkarma gibi psiko-sosyal ko~ullar da

c;ah~anlarm saghgl ve guvenligi ile dogrudan ili~kilidir.305

c;ah~an saghglmn ve guvenliginin saglanmasl, insan Kaynaklan Yonetiminin

birincil hedeflerinden biri olmasl gerekirken, yapllan ara~tumalara gore bu konuya

verilen onem oldukc;a azdu. Ara~tumalara gore, havayollarlmn maliyetleri du~urerek

verimliligi en ust dtizeye c;l1carma c;abalarl, saghk ve emniyet standartlanmn saglanmasl

konusundaki uygulamalara ters du~mektedir. 306

c;ah~an guvenliginin saglanmasl konusu, havayolu c;ah~anlarl ile i~verenler

arasmda degi~ime ugrayan ve gittikc;e derinle~en bir unsurdur. Havaclhk sektortindeki

ekonomik dalgalanmalar ya da du~uk maliyetli ta~lYlcllarm sektorde baskm hale

ge1mesi gibi fakt6r1erden dolaYl, birc;ok c;ah~anm i~ guvenligi risk altmdadu.

Serbestle~me307 ile daha fazla kendini g6steren sektorel daralmalar, endiistride fazla

kapasite olu~masma ve dolaYlslyla havayolu c;ah~anlarlmn i~ten C;lkarllmasl ya da erken

emekliye aynlmasl gibi olumsuz sonuc;lara neden olmaktadu.308

c;ah~all saghgmm korumnasma yonelik uygulamalarda, maliyetleri klsma ve

verimliligin artmlmasl c;abalarl nedeni ile olumsuzluklar ya~anabilmektedir.

Havayollarl genellikle baklm standartlarl ile kabin iC;i emniyetinin saglanmasl amaclyla

304 Eaton, a.g.e., s.113.
305 Giiriiz, Yaylacl, a.g.e., s.202.
306 Carol Boyd, "HRM in The Airline Industry: Strategies and Outcomes", Personel Review, Vol:30,
No:4, (2001), s.440
307 Serbestle~me: (Deregulation): Havayolu ta~lmacllIgma giri~te (bir Ul;u~ hattmda sefer ba~latmak)

hiikiimet kontroliiniin azaltI1masl ya da kaldmlInasL
308 Eaton, a.g.e., s.82.
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olu~turulmu§ kurallara uymaktadlr. Filtrelerin dogru temizlenmesi ve babmmlll

gerektigi gibi yapllmasl, temiz hava kalitesi uzerinde olduk<;a etkilidir. Ancak

havayollarl ozellikle pik saatlerde, u<;agm mUmklin oldugunca kIsa surede u<;u~a hazrr

olabilmesi i<;in, temizlik ve babm i<;in gerekli zamaru ayrrmayabilmektedir. Filtrelerin

temizlenmemesinden dolayl, havalandlrmalar zehirleyici ve bula§lcl hastahklarm

merkezi durumuna gelmektedir. ABD Kabin Gorevlileri Birligi, kabin gorevlilerinin

havalandlrmadan kaynaklanan bir<;ok hastahga maruz kaldlklarml bildirmektedir. Bu

rahatslzhklar; ba§ domnesi, bulantl, adaptasyonsuzluk, solunum problemleri, bularuk

gorme, el ve ayaklarda uyu~ma gibi sorunIar olabilmektedir.309 Kabin i<;inde bu ve buna

benzer sorunlann ya§anmasl, kabin gorevlilerinin i~lerini gerektigi gibi yapmalarlllm

oniinde 6nemli birer engeldir. Bunun da otesinde U<;U§ emniyetinin riske ahlmasma

neden olabilmektedir.

Tum diger orgutler gibi havayollarl da ba§anlannm 6nunde 6nemli birer engel

olan; bu ve bunlara benzer etik dl~l davraru~larl onlemek i<;in <;aba harcamahdlr. Bu

<;abalarda orgUtsel etik degerlerin olu~tumlmasl olduk<;a etkili olacaktu. Ancak etiksel

degerlerin kabulu ve etkinligi i<;in, degerlerin ger<;ekler ile orlli~uyor olmasma ve

yoneticilerin gerek kararlarl, gerekse davraru~lan ile omek olu§turmasma ozen

gosterilmelidir.

2.4. ZayIf Orgiit Kiiltiiriinden Kaynaklanan Etik DI~1 Davram~lar

Orgutlerin etik ilkelerin belirlenmesinde ve tUm su.re<;lerde uygulanmasmda

orgut kUltfuu onemli bir etkiye sahiptir. Ancak <;ah§manm bu kIsmmda kUltfuel

farkhhklarm, orgutlerde etik dl~l davral1l~m olu~masma ya da algllanmasma olan etkisi

uzerinde durulacaktlr.

Her bireyin farkll sosyalle~me su.re<;leri, aileleri ya da ki~ilikleri vardu. Bu

farkhhklar nedeni ile her bireyin farkll beklentileri, algI1aYl§lan ve deger yargllan

bulumnaktadlr. Bu nedenle gerek orgUtsel politikalarm algI1anmasmda, gerekse l§

sure<;lerinin yerine getirilmesinde kultfuel farkllhklar onemli bir etkiye sahiptir.

309 Boyd, a.g.e., s.445.



111

Davram~lann etiksel boyutu, bireylerin ki~isel algllamalan ile dogru orantlhdlr.

Dolaylslyla orgtitsel uygulamalarm etiksel boyutu, bireylerin klilttirel yapllarl nedeniyle

degi~en algllarma gore de farkhhk gosterebilmektedir. Kliltiirel yapldaki farkhhklar,

ozellikle performans degerleme ya da sec;me ve yerle~tirme siirecinde kendini

gosternlektedir. Ornegin azmhk grubundan olan bir birey, sec;me siirecinde etnik

kokenlerin onemsendigi yolunda bir izlenime kapllabilirken, azmhk grubundan olmayan

bir birey boyle bir izlenim edinmeyebilir. AIgllamalardaki bu farkllhgm en aza

indirilebilmesi ic;in, sec;me ve yerle~tirme politikalarmm miimklin oldugunca i~

tanlmlarl ile ili~kili olmasma ozen gosterilmesi gerekmektedir. 310

Kiilttirel farkhhklar, performans degerleme siirecinde de dikkate ahnmahdlr.

Ozellikle kendi iilkeleri dl~mdan personel temin etmek durumunda kalan 6rgiitler;

performans degerleme siirecinde, kiilttirel faktorlerden kaynaklanan c;e~itli sorunlar ile

kar~lla~maktadlf. Degerler ve inam~lar, bireylerin toplumsal yapllarl ile olu~maktadlr.

Batlh iilkelerde performans degerleme, amac; temelli (c;ah~an performansl ile i~letmenin

amac;larma ula~masml saglaylp saglayamadlgl) iken, dogulu iilkelerde siirec; daha c;ok

duygusal temellere (bir c;ah~amn c;ok c;ocuk sahibi olmasl gibi) dayanmaktadlr.

Dolaylslyla dogulu kiilttirlerden gelen bireylerin performans degerleme siirecinden

beklentileri bu dogrultuda olacaktrr. Degerlerdeki bu farkhhgm giderilmesi ic;in, orgiit

kiilttiriiniin farkh kiilttirlerden gelen c;ah~an1ar tarafmdan kabuliiniin saglanmasl ve

yoneticilerin degerleme sonunda, orgiitiin beklentileri ile performans OlC;iitlerini aC;lkc;a

ortaya koyacak ~ekilde geri bildirimde bulunmasl gerekmektedir.

<;ah~ma111n onceki kIsmmda da ele almdlgl gibi orgiitsel c;atl~malar c;ah~anlarl

etik dl~l davra111~a yonlendirebilmektedir. iyi yonetilemedigi takdirde, kiiltiirel

farkhhklar da orgiitsel c;atl~malarla kendini gostennektedir. 311 Bu nedenle bireysel

yapldan kaynaklanan c;at1~malarda, orgiitlin etik degerleri on plana C;lkmahdlf. Evrensel

etik standartlar c;erc;evesinde geli~tirilmi~ etik degerlere ve giiC;lii 6rgiit kiiltiiriine sahip

orgiitlerde, c;atl~ma ortaml olu~makslzm sorunlarm c;oziinlii miirnkiin olmaktadu.312

Ancak orgiitlin degerleri ile c;all~amn degerleri arasmda farkllhk oldugu

durumlarda, c;at1~ma kac;mllmazdlr. Havaclhk sektOriinde yoneticiler, verimlilik ile

310 Phillips, Gully, a.g.e., s.120l.
311 Luthans, a.g.e., s.409.
312 Cottringer, (March 2005), a.g.e., s.4.
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emniyet arasmda yeli~ki ya~amaktadu. HaVaClhk sendikalan birligine gore; iiyelerinin

pek yogu, ozellikle uyagm bir an evvel Uyu~a ba~lamasmm gerektigi durumlarda,

emniyetin onemsemnemesi konusunda bask! altmda tutulduklarlill bildirmektedir.

Sendika iiyesi <;:ah~anlar, sendikalarl tarafmdan korunacaklanna inandlklanndan, bu

talepleri reddedebihnektedir. Bu gibi olaylar yarglya da intikal edebilmektedir. Fiji

Havayollarl; yer hizmetleri yah~anlarmm, Uyagl a~m yiikleme konusunda gosterdikleri

direny nedeni ile i~lerine son vermi~tir. Ancak yarglya intikal eden olayda, Fiji

Havayollarl; emniyetin saglanmasl yerine, ekonomik ko~ullarl yok fazla goz oniine

aldIklarl gerekyesi ile sUylu bulumnu~tur.

Arahk 1997'de Avustralya Sivil Havaclhk Otoritesi, lisansh teknisyenlerin

ya~adlklarl olaylara dayanarak, biryok teknisyenin ye~itli ~ekillerde UyU~ emniyetini

riske atmasma kar~m, sfueylerin uygunlugu konusunda dokiimanlarm altma irnza

atmalarl konusunda bask! gordiiklerini ifade etmi~tir. Kendi degerleri ile yatl~masma

kar~m, biryok teknisyen; yoneticilerinden gelen bu gibi talepleri reddetmeleri

durumunda i~lerini kaybetmekten korkmaktadu. 313

Orgiit degerleriyle bireysel degerler arasmdaki yatl~malar, orgiitiin etik dl~l

taleplerinden kaynaklandlgl durumlarda, yah~anlarm orgiitlerine olan giivenlerilli de

zedeleyecektir. Bu durum orgiit amaylarl ile yeli~en, <;:e~it1i etik dl~l davraill~larm da

ortaya ylkmasma zemin hazlrlayabilmektedir.314 Bu nedenle etik dl~l davram~

taleplerinin, rum i~ sfueylerine yanslyabilecegi unutulmamahdu.

<;ah~anlarm yatl~malann kaynaklarl ve yoziimleme teknikleri konusunda

egitilmeleri, yatI~malarm ortaya ylkmasma engel olabilecegi gibi, olu~an yatI~malarm

<;:oziimiinii de kolayla~tlracaktlr. Bu egitimler slrasmda bireylere, orgiitiin amaylarma

ula~masma engel olmadlkya ya da bireysel degerlerine saldm niteligi ta~lmadlgl sfuece,

bireysel farkhhklara sayglh olumnasl ogretilmelidir. Orgiitteki her birey birbirindell

farkh ki~ilige, ihtiyaylara, yetenege, anIaYl~a, tercih ve degerlere sahiptir. Egitimler

suasmda omek olaylar ile bu unsurlarm ortaya konmasl, yah~anlarm farkllhklarl

313 Boyd, a.g.e., s.444.
314 Charles H. Schwepker, "An Exploratory Investigation of The Relationship Between Ethical Conflict
and Salesperson Performance", The Journal of Business & Industrial Marketing, Vol:18, No:4/5,
(2003), s.437.
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kabuliinii kolayla~tlIacaktlf. 315 Aynca orgiitiin, farkhhklan yonetmek konusundaki

uyguIamaIarl, 9atl~malarrn 90ziimiinde yol gosterici olacaktlf.

315 Cottringer, (March 2005), a.g.e., 8.3-5.



BE~iNci BOLUM

<;ALI~ANLARAYONELiK ORGUTSEL UYGULAMALARIN ETiKsEL

ALGILANI~INAiLi~KiNHAvAARACI BAKIM UNiTESiNDE BiR

UYGULAMA

Bu bollimde, dalm onceki bolfunlerde ele alman kuramsal bilgiler dogrultusunda

olu~turulan ara~tmna modeli incelenecektir. Ara~tumanm amacma uygun olarak seyilen

orneklemden toplanan verilerin analizi, ara~tlrma modelinin incelemnesini ve ara~t1rma

sonuylarma ula~llmasml saglaml~tu.

Ara~tmna modelinin incelemnesinden once ise havaaraCl baklm teknisyenlerinin

havaClhk sektartindeki oneminin ortaya konmasl amaCl ile i~ sureylerine yonelik

aylklamalara yer verilecektir.

1. HAVAYOLLARINDA HAVAARACI BAKIM FAALiYETLERi

Baklmm tammma yer verilerek, havayollarlmn emniyetli bir UyU~

geryekle~tirmesindehavaaracl baklm faaliyetlerinin onemini ortaya konacaktu.

1.1. BakImm Tamml

Baklm, bir sistemin kullanlm omru boyunca bozulabilecek karakteristiklerini,

daha onceden belirlenmi~ nitelik veya nicelik seviyesinde tutmak ya da bu seviyeye

getinnek amaclyla yapllan i~lerin tfunu olarak tanlmlanmaktadlr. Havaaracl baklmmm

tammma Dtinya Havayollarl Teknik Faaliyetler Sozlugu' nde (Wold Airlines Technical

Operations Glossary) yer verilmi~tir. WATOG'a gore baklm; bir elemam eski haline

getinnek ya da yah~u durumda tutabilmek amaclyla servis, tamir, tadilat, revizyon,
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kontrol ve durum tespiti yapmak gibi i~lerden olu~an faaliyetler olarak

tammlanmaktadrr.316

1.2. Balrnm Olu~turan Faaliyetler

Herhangi bir w;agm, tiretilmesinden itibaren hizrnetten kaldmlmasma kadar

geven sure ivinde; iyi vah~lr, temiz ve uvu~a elveri~li bir durumda tutulabilmesi

amac1Yla yapI1an i~lemlerin ttirnu bakIm faaliyetleri kapsammdadlr. Bu konuda ve~itli

slluflandumalar olmasma kar~m, bu vah~mada Baklln Yon1endirme K1lavuzu-3

(Maintenance Steering Guide-3) ele almarak yapllan slmflandmnaya yer verilmi~tir.

K1lavuza gore havaaracl bakImml olu~turan faaliyetler; servis, kontrol, onarlm, revizyon

ve tadilattlr.

1.2.1. Servis Faaliyetleri

Servis faaliyetleri, genellikle uvagm uvu~a verilebilmesi amaclyla yapllan uvu~

oncesi faaliyetleri kapsamaktadlr. Servis faaliyetleri kapsammda ele alman temizlik

i~lemleri; havaaraCl kabininin temizlenmesi, havaaraCl dl~ yUzeyinin kardan ve buzdan

armdmlmasldlr. Uvu~a elveri~lilik avlSlndan yapllall hava, yag ve su gibi ikmal

i~lemleri de servis faaliyetleri kapsammda ele ahnmaktadlr.

1.2.2. Kontrol Faaliyetleri

Kontrol faaliyetleri, baklm faaliyetleri ivinde oldukva onemli bir yere sahiptir.

Gozle yapllan basit kontrollerin yanl Slra, ozel aletler kullamlarak yapllan kontrolleri de

iveren geni~ kapsamh bir faaliyet alanldlr. Soz konusu kontrol faaliyetleri operasyonel,

i~levsel, genel goz, detayh ve ozel detayh kontroldur.

316 Ender Gerede, "BakIm Maliyetlerinin incelenmesi ve Direkt Bakllll Maliyetlerinin AzaltI1masl ic;:in
Oneriler Geli~tirilmesi-Tiirkiye Uygulamasl", Yaymlanmaml~ Yiiksek Lisans Tezi, Eski~ehir: Anadolu O.
Sosyal Bilimler Enstitiisii, 1998, s.5-11.
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1.2.3. Onanm Faaliyetleri

Onanm faaliyetleri, uyagm herhangi bir elemanmda hasar ya da arIza oldugunda,

bu elemanm havaaracI iizerinde veya ilgili atolyede daha onceden belirlenmi~

standartlarma geri getirilmesi iyin yapIlan faaliyetlerin tamam1ll1 kapsamaktadrr. Bu

faaliyetler herhangi bir temizle i~leminden, elemamn tamamen revizyon edilmesine

kadar uzanan geni~ bir alam kapsamaktadIr.

1.2.4. Tadilat Faaliyetleri

HavaaraCI hizmete girdikten soma, edinilen tecrtibeler dogrultusunda

giivenirligi, ernniyeti ve veya performansl artIrmak amaclyla; havaaracI motor ya da

orijinal parya iireticileri (Original Equipment Manufacturers) havaaracI ya da ilgili

eleman iizerinde bazl tadilatlar yapIlmaslill isteyebilmektedir. Bununla birlikte sivil

havacIhk otoriteleri de bazl durumlarda tadilat isteminde bulunabilmektedir. Bu

tadilatlar hakkmda aynntill bilgiler havayollarma servis billteni, gorev bilgilendirme

billteni, Uyu~a elveri~lilik yonergesi olarak adlandmlan iiy ayn teknik yaym ~ek1inde

duyuruhnaktadIr.

Yukarlda bahsedilen bakIm faaliyetleri, bakImm yapI1ma nedenlerine gore

geryek1e~tirilen bakIm tiplerinin farkh a~amalarmda kullanllmaktadlr.

1.3. BakuDlD Tipleri

Bir uyagm bakIml, tUm kullanlm omrli boyunca devam eden bir siireci

iyennektedir. BakIm siirecini yapIlma nedenlerine gore iki ayn gruba aymnak

miimklindlir. Bunlar:317

• Onleyici bakIm kapsamma guen Programh BakImlar (Scheduled

Maintenance).

• Diizeltici bakIm kapsamma guen Programslz BakImlar (Unscheduled

Maintenance) dlr.

317 Aym, s.30.
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1.3.1. Programh Balrun

Programh baknnlar, kaynagl BakIm Yonlendirme KI1avuzu-3 kullamlarak

hazlrlanml~ Bakrrn inceleme KIlavuzu Doklimam (Maintenance Review Board) olan ve

daha once belirlenmi~ zamanlarda dlizenli bir bi<;imde yapllmasl zorunlu olan

bakImlardrr. Programh baklmm yapllma arahgl her u<;agm tipine ve her i~letmenin

bakrrn yonetim programma gore farkhhk gostermektedir.318 Programh bakImm amaCI,

w;agm dizaym slrasmda belirlenmi~ ozelliklerini olmasl gereken seviyelerde tutarak

u<;u~ faaliyetlerinde enmiyeti ve u<;u~a elveri~liligi saglamaktlr.

Programh bakIm kapsammda, BKY-3 analizi sonucunda belirlenen arahk ve

zamanlarda, belirlenen bakIm i~leri yapI1arak, daha sonradan olu~acak muhtemel arlza

hasarlar onlenmeye <;ah~llmaktadlT. Onleyici nitelikte olan programh bakIm, bazl

kaynaklarda "Rutin Baklm" ya da "Planll BakIm" olarak adlandmlmaktadlr.

1.3.2. ProgramslZ BakIm

WATOG'a gore Programslz BakIm, bir par<;amn bilinen veya tahmin edilen

arlzaSlm dlizelterek, beklenen durumuna geri getinnek i<;in yapllan baklm faaliyeti

olarak tanlmlanmaktadlT. Ba~ka bir degi~le PrograInSIZ BakIm, ortaya <;lkan arlzalarm

ya da hasarlarm giderilmesi i<;in yapllan bakIm faaliyetlerinin tiimiidiir.319

2. ARASTIRMANIN AMACI VE ONEMi

Orgiitsel etik herkes tarafmdan farkh algI1anabilen, tanllnlanmasl ve

degerlendirilmesi zor olan bir kavramdlr. Orgiitsel etik, orgiitlerin payda~larl ile ya da

payda~larl arasmdaki ili~kilerin diizenlenmesine ili~kin ahlaki degerler, inaI1<;lar ve

kurallar biitiiniidiir. Giiniimiiz rekabet ko~ullarmda orgiitlerin etik ilkeler belirlemesi ve

faaliyetlerine bu dogrultuda yon vennesi ba~anlarmda olduk<;a onemlidir. Orgiitlerin;

faaliyetlerin yerine getirilmesinde anahtar rol iistlenen <;ah~anlanna yonelik

uygulamalarml etik ilkeler dogrultusunda yerine getinnesi ise bu siire<;te ayn bir oneme

318 Oya Torum, "Sivil HavaClhk Hizmetinde U<;ak Baklml", IV. UIusal HavaClhk Sempozyumu,
(Eski~ehir: Anado1u Universitesi Basnnevi, Sivil HavaClhk Y. O. Yaymlan No:5, 1994) s, 109.
319 Gerede, a.g.e., S.31.
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sahiptir. Havayollan gibi hizmet aglrhkh 6rgutlerde insan kaynaklannm artan rolu

nedeniyle, uygulamalann etiksel boyutu yok daha fazla 6nem kazanmaktadu.

Etik dl~l davram~larm yah~anlar u.zerinde; verimliligin dii~mesi ve dolaYlslyla

hata oranlarmda artma, tatminsizlik nedeni ile devamslzhklar ve hatta i~ten aynlmalar

ile sonuylanan olumsuz etkileri bulunmaktadrr. Havayollarmm birincil amaCl,

yolcularlm emniyetli ~ekilde bir noktadan diger bir noktaya ta~lmaktlr. Emniyetli bir

UyU~un saglanmasmda, havayollarmm bakIm Uniteleri ya da bakIm faaliyetlerini yerine

getiren kurulu~lar oldukya 6nemlidir. DolaYlSlyla havaclhk sekt6rii iyin etik, ernniyetli

bir Uyu~un saglamnasl adma ayn bir 6neme sahiptir.

Oneminin anla~llmaslyla birlikte 6rgiitsel etik, biryok sekt6r aylSlndan ele

almml~tlr. Havaclhk sekt6rii aylSlndan ele almdlgmda ise, etik ile ilgili ara~tmnalann

sekt6re yeni bir yapllandmna kazandmnasl, insan kaynaldarl verimliliginin artmlmasl

ile emniyetli bir UyU~un saglanmasl ve dolaYlSlyla mii~teri memnuniyetinin artmlmasl

y6niillde katkIlar saglayacagl dii~iiniilmektedir.

Orgiitsel etigin yukarlda vurgulanan 6nemi yeryevesinde yah~mamn amaCl

bireylerin 6rgiitsel uygulamalara ili~kin etik y6nelimlerini saptamak, 6rgiitlerindeki etik

dl~l davranI~lan nasll degerlehdirdilderihi ortaya kOy1l1aktlr. Diger bir arnay ise etik dl~l

davranl~larm algllanmasmda demografik fakt6rlerin etkisini ortaya koyarak, algI

diizeylerinin tutumlar uzerindeki etkisini belirlemektir.

3. ARAI}TIRMANIN SINIRLILIKLARI

Ara~tlrmamn ilk slmrllhgl; Tiirkiye'deki tiim havaaracl baklm teknisyenlerine

degil, yeterli 6rnekleme sallip tek havayolundaki teknisyenlere uygulamm~ olmasldlr.

Bu lledenle sonuylar yalmz 6meklem ile smuhdu. ikillCi kISlt ara~tlrmamn alglya

yOllelik siibjektif bir kOlluda yaplhm~ olmasldlr. Bu nedenle ara~tmna111n farkh

zamanlarda, aym 6meklem u.zerinde uygulanmasl durumunda dalli faIdl sonuylar elde

edilebilecegi ullutulmamahdlr.
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4. ARASTIRMANIN YONTEMi

<;ah~mamnbu boliimi.inde ara~tIITna modeli ve bu model dogrultusunda kurulan

hipotezlere yer verilecektir. Verilerin <;oziimii ve yorumlanmasmdan once ise omeklem

ve verilerin topianmasl silleci hakkmda bilgi verilecektir.

4.1. Ara~tIrmaModell

Bu <;ah~marnn ama<;larmdan biri teknisyenlerin orgiitlerindeki etik dl~1

davrarn~larl nasll degerlendirdiklerini ve bu algI kar~1S1ndaki yonelimlerini saptamaktIr.

Bu dogrultuda teknisyenlerin orgiitsel uyguiamaiarl algI diizeyleri ile tutumiarl

konusundaki geneI egilimlerinin belirlenmesinde betimsel ara~t1mla modeli

kullaIlllml~tlr.

Ara~t1rmanm kuraInsal kIsmmdaki bilgilerin 1~lgmda, orgiitsel uygulamalarm

etiksel algI diizeyi ile bazl demografik degi~kenler arasmda ili~ki oldugu

varsaYIlmaktadlr. Bununla birlikte orgUtsel uygulamalarm etiksel algI diizeyi ile

tutumlar arasmda bir ili~ki oldugu da varsaYIlmaktadu. Bu varsaYllnlar dogrultusunda

<;ah~mada ili~kisel ara~tIrma modeli kullanllml~t1r.

4.2. Evren ve Orneklem

Orgiitlerde etik; konu~ulmasl <;ekinilen, tespitinin rahatsIz edici buiunmasl

nedeniyle incelenmesi olduk<;a gii<; OlaIl konulardan biridir. Bu nedenle ara~tIrma

kapsammda ele almaIl havayolu, isminin sakh tutulmasllll talep etmi~tir. YapIlan

ara~tmnaIlm etik boyutu goz oniine almarak; <;ah~maIlln hi<;bir a~aInasmda, ara~tIrma

yapIlaIl havayolunun tespitine neden olabilecek bilgilere yer verilmemi~tir.

Emniyetli bir u<;u~un saglanmasmda u<;ak babm teknisyenlerinin biiyiik oneme

sahip olmasl, evrenin se<;iminde etkili olmu~tur. Evren Tiirkiye'deki havaaracI baklln

faaliyetlerini kapsamh bir ~ekilde ger<;ekle~tiren ve yeterli omeklem olu~turabilecek bir

havayolundaki teknisyenlerden olu~maktadIr. Ara~tmnanm evrenini 2007 yI1mda

havayolunda <;ah~aIl toplaIn 1200 teknisyen olu~turmaktadIr.
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Ara~tmnamn orneklemi ise ara~tmna sfuecinde yen elde edilebilen ya da

ara~tlfmaya katllan 301 teknisyenden olu~maktadlr.

4.3. Verilerin Toplanmasl

c;ah~mada veri toplama araCl olarak anket kullamlml~tlf. Anket formu

<;ah~manm ilk dort bOltimde verilen bilgiler l~lgmda ve Birgiil $im~ek'in "Yoneticilerin

<;ah~anlara Kar~l i~ Etigine Yonelik Degerlerinin Tespit ve Analizine ili~kin Bir

<;ah~ma" adh doktora tezinde kullamlml~ alan Ol<;ekten yararlamlarak hazlrlanml~tlr.

(Bkz. Ek 1).

Ara~tlrmada analiz edilecek degi~kenler, hazlrlanan anket fOlmunda yer

almaktadlr. Anket formunun birinci kIsmmda havaaracl bakIm teknisyenlerinin

demografik ozelliklerine ili~kin ya~, cinsiyet, medeni hal, ogrenim durumu, unvan,

uzmanllk alam, meslek sfuesi ve gelir durumu sorularma yer verilmi~tir. ikinci boltimde

orgiitsel uygulamalarm etiksel algI1am~l111 ol<;meye yonelik 42 ifade bulunmaktadlr.

Anketin ii<;iincii boliimiinde ise <;ah~anlarm tutum diizeylerini ol<;meye yonelik 14 ifade

yer almaktadlr. Ara~tlrmada kullamlan ol<;ekler likert tipi ol<;ektir. Veri analizinde

Kesinlikle Katlhyorum (5), Katlhyorum (4), Ne Katlhyorum Ne Katllmlyorum (3),

Katllmlyorum (2), Kesinlikle KatI1mlyorum (1) olarak degerlendirilmi~tir.

Anket formu 6ncelikle Anadolu Universitesi Sivil Havaclhk Yiiksekokulu,

Havaaracl Baklm Merkezine dagltllarak pilot ara~tlrma yaplhm~tlr. Pilot ara~tlrma

katlhmcllar ile bire bir ger<;ekle~tirilmi~ ve ifadelerin anla~llabilirligi iizerinde

durulmu~tur. Her anlcetin tamamlanmasl cevaplaYlcllara bagh olarak 15-20 dakika

sfumii~tiir. Pilot ara~tmna sonu<;lanna gore tekrar diizenlenen anket fonnu, yeterli

orneklem saylsma sahip ilgili havayolunun bakIm merkezine dagltllarak, teknisyenlere

uygulanml~tlr. <;ah~ma kapsammdaki omeklem grubundaki m<; kimse, anlcete katllmasl

i<;in zorlanmaml~tlr. Ara~tlrma konusu geregi; katlhmcllarm <;ekincelerinin giderilmesi

amaCl ile anket formlarl kapatllabilen zarflar i<;inde dagltlhm~tlf. Anketlerin

uygulanmasl ve toplamnasl a~amasmda gizlilik ilkesine ozen gosterilmi~tir.

Uygulamadaki titizlige kar~m teknisyenlerin ara~tlrmaya katllma konusunda isteksiz

olmalarl 9ah~mamn yiiriitiilmesinde slkIntl yaratml~tlr. Anketin uygulamnasmda boliim

bazmda tam saylln yontemi kullanlll111~tlr. 600 anket formu dagltllml~, geri donii~ oram
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%56.83 olmak iizere 341 adet anket formu geri donmii~tUr. Geri donen anket

fonn1anndan 301'i ge<;erli bu1unarak degerlemeye ahnml~tlr.

Anketin gUvenirli1ik ana1izi ol<;ek bazmda yapI1ml~tlf. Birinci ol<;egi olu~turan

ifade1erin giivenir1i1igi Cronbach's A1fa 0,892, ikinci ol<;egi olu~turan ifade1erin

giivenirliligi ise Cronbach's Alfa 0,788 olarak bu1unmu~tur. E1de edi1en degerler her iki

ol<;egin de olduk<;a yiiksek giivenir1i1ikte oldugunu gostermektedir.

4.4. Ara~tIrmamn Hipotezleri

Ara~tIrma kapsammda orgiit po1itika1arimn etikse1 a1gl1am~ml ol<;meye yone1ik

anketin ikinci b61iim ifade1eri, literatUre dayandm1arak yedi alt bo1fun a1tmda

top1anml~tlr. Bu alt ba~hklar orgiitiin i~e ahm, iicret, disip1in, perfonnans deger1eme ve

odiillendirme po1itika1an i1e orgiitse1 i1eti~im sfueci ve orgiitse1 giivenden olu~maktadlf.

Katlhmcilarm orgiitse1 giiven i1e i1gili ifade madde1erini a1gl1aYI~larl farklIhk

gosterdiginden, i1i~kise1 analize yone1ik uygun veri toplanammm~tlf. Bu nedenle

orgiitse1 giivenin a1gI1anmasma yone1ik olarak betim1eme analizi dl~mda bir

degerlendirme yapI1mmm~tlf

<;ah~manm kuramsa1 kIsmmda yer alan bi1gi1er 1~lgmda, demografik

ozelliklerden ya~, cinsiyet, egitim diizeyi, ge1ir durumu ve mes1ek sfue1eri i1e etikse1

algI diizey1eri arasmda i1i~ki oldugu varsayI1maktadlf. Ancak betim1eme ana1izi

sonucunda ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve mes1ek sfue1erine i1i~kin anlmnh bir

dagIhm e1de edi1mesine kar~m, cinsiyette yone1ik ml1amh bir dagIhm e1de

edi1ememi~tif. <;iinkii katlhmcI1arm sadece 29'ii bayanlardan olu~maktadlf. Bu nedenle

<;ah~mada cinsiyete dayah bir ara~tIrma yapI1mmm~tlr.

4.4.1. Orgiitsel Uygulamalarm AlgJ1am~1 ile ilgili Hipotezler

ili~ki oldugu varsayllan demografik degi~kenler ile orgiit politikalarmm

algI1am~l ol<;egi arasmdaki ili~kinin belirlenmesinde, <;ah~maya derinlik kazandirmak

amaCI ile ol<;egin alt boliimleri ile demografik degi~kenler arasmdaki ili~ki tek tek ele

almacaktif. Boliim bazmda elde edilen ili~ki ile orgiitse1 uygulamalarm gene1 etikse1
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algllarn~1 arasmdaki benzerlik ve farkhhklarm ortaya konmasl amaclyia ise genel etiksel

algI ile demografik degi~ken1er arasmdaki ili~ki ele aimacaktif.

4.4.1.1. i~e Alnn Politikalarmm Etiksel AlgIlam~1 ile ilgili Hipotez

i~e ahm politikaiarimn etiksel algI duzeyi ile ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve

meslek stiresi arasmda ili~ki olup olmadlglllin belirlemnesine yonelik olarak a~agldaki

hipotez belirlenmi~tir. Hipotezde bagImh degi~ken olarak i~e ahm politikaiarimn etiksel

algllarn~l, bagimsiz degi~ken olarak ise ya~, egitim dtizeyi, gelir durumu ve meslek

sfuesi ele ahnml~t1f.

Hipotez 1: Demografik ozelliklerden ya~, egitim dtizeyi, gelir dummu ve

meslek stiresi ile orgtitteki i~e alnn politikaiarim etiksel aigilama yonelimleri

arasmda ili~ki vardIf.

4.4.1.2. Ueret Politikalarmm Etiksel AlgIlam~1 ile iIgili Hipotez

-ocret politikaiarimn etiksel algI diizeyi ile ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve

meslek stiresi arasmda ili~ki olrip olmadIgmm belirlenmesine yonelik olarak a~agidaki

hipotez belirlemlli~tif. Hipotezde bagImh degi~ken olarak ticret politikaiarimn etiksel

algllarn~l, bagnllsiz degi~ken olarak ise ya~, egitim dtizeyi, gelir durumu ve meslek

sfuesi ele ahmm~t1r.

Hipotez 2: Demografik ozelliklerden ya~, egitim dtizeyi, gelir durumu ve

meslek stiresi ile orgtitteki ticret politikaiarmi etiksel algIlama yonelimleri

arasmda ili~ki Vardif.

4.4.1.3. OdiilIendirme Politikalarmm Etiksel Algdam~l ile ilgili Hipotez

Odtillendinne politikalarmm etiksel algI dtizeyi ile ya~, egitim diizeyi, gelir

durumu ve meslek stiresi arasmda ili~ki olup oimadigimn belirlenmesine yonelik olarak

a~agidaki hipotez belirlenmi~tif. Hipotezde bagImh degi~ken olarak odtillendinne

politikaiarimn etiksel algllarn~l, bagimsiz degi~ken olarak ise ya~, egitim diizeyi, gelir

dummu ve meslek stiresi ele ahnml~tIr.
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Hipotez 3: Demografik ozelliklerden ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve

meslek siiresi ile orgiitteki odiillendirme politikalanm etikse1 algl1ama

yonelimleri arasmda ili~ki vardir.

4.4.1.4. Performans Degerleme Politikalarmm Etiksel AlgIlam~1 ile ilgili

Hipotez

Performans degerleme politikaiarimn etiksel algI diizeyi ile ya~, egitim diizeyi,

gelir durumu ve meslek siiresi arasmda ili~ki olup oimadigimn belirlenmesine yonelik

olarak a~agidaki hipotez belirlelmli~tif. Hipotezde bagllnll degi~ken olarak performans

degerleme politikalarmm etiksel algllanl~l, bagllnsiz degi~ken olarak ise ya~, egitim

diizeyi, gelir durumu ve meslek siiresi ele allnml~t1f.

Hipotez 4: Demografik ozelliklerden ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve

meslek siiresi ile orgiitteki performans degerleme politikaiarim etiksel algl1ama

yonelimleri arasmda ili~ki Vardif.

4.4.1.5. Disiplin Politikalarmm Etiksel AlgIlam~1 ile ilgili Hipotez

Disiplin politikaiarimn etiksel algI diizeyi ile ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve

meslek siiresi arasmda ili~ki olup oimadigimn belirlenmesine yonelik olarak a~agidaki

hipotez belirlenmi~tir. Hipotezde bagImll degi~ken olarak disiplin politikaiarimn etiksel

algl1am~l, bagimsiz degi~ken olarak ise ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve meslek

siiresi ele allnml~t1f.

Hipotez 5: Demografik 6zelliklerden ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve

meslek siiresi ile orgiitteki disiplin politikaiarim etikse1 aigilama yonelimleri

arasmda ili~ki Vardlf.

4.4.1.6. Orgiitsel ileti~im Siirecinin Etiksel AlgIlam~1 ile ilgili Hipotez

Orgiitsel ileti~im siirecinin etiksel algI diizeyi ile ya~, egitim diizeyi, gelir

durumu ve meslek siiresi arasmda ili~ki olup oimadigimn belirlenmesine yonelik olarak

a~agidaki hipotez belirlenmi~tif. Hipotezde bagImll degi~ken olarak orgiitsel ileti~im
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siirecImn etiksel algIlam~l, bagImsIz degi~ken olarak ise ya~, egitim diizeyi, ge1ir

durumu ve meslek siiresi ele almml~tlf.

Hipotez 6: DemografIk ozellik1erden ya~, egitim diizeyi, ge1ir durumu ve

meslek siiresi ile orgiitteki ileti~im siirecini etiksel algI1ama yonelimleri arasmda

ili~ki vardu.

4.4.1.7. Orgiitsel Uygulamalarm Genel Etiksel AlgIlam~1 ile ilgili Hipotez

Orgiitsel uygulamalarm genel algI diizeyi ile ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve

meslek siiresi arasmda ili~ki olup olmadlgImn belirlenmesine yonelik olarak a~agIdaki

hipotez belirlenmi~tif. Hipotezde bagnllh degi~ken olarak orgiitsel uygulamalarm gene1

etiksel algIlanl~l, bagnllsIz degi~ken olarak ise ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve

meslek siiresi ele ahnml~tu.

Hipotez 7: Demografik ozelliklerden ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve

meslek siiresi ile orgiitsel uygulamalarl etiksel algI1ama yonelimleri arasmda

ili~ki vardu.

4.4.2. <;ah~anlarm i~e ve ili~kiye Yonelik Tutumlan ile ilgili Hipotezler

<;ah~mamn kuramsal kIsmmda yer alan bilgiler 1~lgmda, orgiitsel uygulamalarm

etiksel algIlam~1 ile 9ah~anlarm tutumlarl arasmda ili~ki oldugu varsaYIlmaktadIf.

Ancak 9ah~anlarm i~ ya da ili~kiye yonelik tutumlarl olabilecegi dii~iincesinden

hareketle, bu ili~kininbelirlenmesine yonelik olarak iki ayn hipotez geli~tirilmi~tif.

Hipotez 8: Orgiitsel uygulamalarm etiksel algI1anl~1 ile 9ah~anlarm i~e yone1ik

tutumlarl arasmda ili~ki VardIf.

Hipotez 9: Orgiitsel uygulanlalarm etiksel algIlam~1 ile 9ah~anlarm ili~kiye

yonelik tutumlarl arasmda ili~ki vardu.

Yukarldaki hipotezlerde bagImsIz degi~ken olarak orgiitse1 uygulamalarm genel

etiksel algI1anl~l, bagImh degi~ken olarak ise 9ah~anlarm i~e ve ili~kiye yonelik

tutumiarl ele ahnml~tlf.
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4.5. Verilerin <;oziimii

Ara~tmnada anket formunun birinci boliimiinde yer alan demografik

degi~kenlere betimleme analizi yapIlmI~tu. ikinci ve iie;Uncii boliimde yer alan ifade

maddelerine de betimleme analizi yapilarak e;ah~anlarm orgiitlerindeki etik dI~I

davram~larl nasI1 degerlendirdikleri ortaya konmu~tur.

Verilerin e;oziimlemnesi amaclyla orgiitsel uygulamalarm etiksel algIlam~I ile

ilgili 42 ifadeye ve e;ah~anlarm tutumlarma yonelik 14 ifadeye faktor analizi

uygulanarak medde see;imi yapIlrru~ ve faktorler belirlenmWir. Orgiitsel uygulamalarm

etiksel algI1am~I ifadelerinden elde edilen faktOr bile~enlerinin ortalamalarl almarak

algilar kiimeleme analiziyle dii~iik orta ve yiiksek olarak kiimelemni~tir. Aym ~ekilde

e;ah~anlarm tutumlarma yonelik olarak belirlenen faktor bile~enlerinin de Olialamalarl

almarak tutumlar, kiimeleme analiziyle dii~iik orta ve yiiksek olarak kiimelenmi~tir.

Demografik ozellikler ile orgiitsel uygulamalarm algI kiimeleri ile demografik

ozellikler arasmdald ili~kinin ve genel etiksel algI kiimeleri ile tutum kiimeleri

arasmdaki ili~kinin ara~tlfllmasmda ise e;oklu uyum analizi kullamlrru~tu.

5. BULGULAR VE YORUM

<;ah~maIl1nbu kIsmmda betimleme analizi yapIlaI"ak teknisyenlerin demografik

degi~kenler ile ilgili ozellikleriyle e;ah~anlann orgiitlerindeki etik dI~I davram~larl nasil

degerlendirdikleri ortaya komnaktadir. Aynca ili~kisel analizler kullanI1arak

hipotezlerin degerlendirilmesi yapI1maktadu.

5.1. Betimleme Analizi

Betimleme analizi demografik degi~kenler, orgiitsel uygulamalarm etiksel

algilanI~I ve e;ah~anlarm tutumlarma ili~kin olmak iizere iie; ba~hk altmda yapIlmI~tIr.



5.1.1. DemografIk Degi~kenlerinBetimleme Analizi

Tablo 2. DemografIk Degi~kenlere Gore Ytizde DagIbml

Ya~ (SIkhk) (Yiizde)

20-25 37 12,3

26-30 96 31,9

31 - 35 55 18,3

36 -40 47 15,6

41 - 45 35 11,6

46 ve iistii 31 10,3

Cinsiyet (SIkhk) (Yiizde)

Bayan 29 9,6

Erkek 272 90,4

Medelli Hali (SIldIk) (Yiizde)

Bekar 93 30,9

Evli 208 69,1

Ogrenim Durumu
(Yiizde)

(SIldIk)

Lise ve dengi okul mezunu 133 44,2

Onlisans 67 22,3

Lisans ve lisansiistii 101 33,5

Ogrenimin i~e

Uygunluk Durumu (Yiizde)
(SIkhk)

Evet 229 76,1

Hayrr 72 23,9
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Orgiit i.;i Egitim
(Yiizde)

Durumu (SIkhk)

Evet 262 87,0

Hayrr 39 13,0

Unvan (SIkhk) (Yiizde)

Teknisyen 281 93,4

Ba~ Teknisyen ya da Sef 20 6,6

Uzmanhk Alam
(Yiizde)

(SIkllk)

Kabin iyi bakIm 35 11,6

Uyak teknisyenligi 45 15,0

Uyak revizyon 15 5,0

Mekanik 41 13,6

G6vde 60 19,9

Motor 31 10,3

BakIm planlama 11 3,7

Elektrik 50 16,6

i~giicii Planlama 1 ,3

Avionic 12 4,0

Meslek Siiresi
(Yiizde)

(Slkhk)

5 yII ve daha az 107 35,6

6-10 66 21,9

11-15 49 16,3

15 ylldan fazla 79 26,2
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Ba~ka Bir Orgiitte
<;ah~ml~ Qlma (Yiizde)

Durumu (SIkhk)

Evet 192 63,8

Hayrr 109 36,2

i~ Degi~tirme Nedeni
(Yiizde)

(Slkbk)
AynmcIhk yapiidigma

10 3,3
inanmam

Adil iicret sisteminin
18 6,0

olmaYI~1

Dstlerimden bash g6nnem 3 1,0

i~ arkada~lanmla olan
2 ,7

ili~iklerimin iyi olmaYl~1
<;ah~ma ko~ullarmm

36 12,0
elveri~sizligi

Daha yiiksek -ucret alma
45 15,0

imkfunmn oimasl

Diger 78 25,2

T()plaIIl 190 63,1

i~yerinde <;ah~ma (Yiizde)
Siiresi (SIklIk)

5 yll ve daha az 114 37,9

6-10 66 21,9

11-15 46 15,3

15 Ylldan fazla 75 24,9
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Gelir Durumu
(Yiizde)

(SIkhk)

1500 den az 21 7,0

1501-2000 99 32,9

2001-2500 75 24,9

2501-3000 57 18,9

3001-3500 23 7,6

3501 ve iizeri 26 8,6

Ailede Ba~ka
<;ah~aDln OIup

(Yiizde)
OImamaSI Durumu

(SIIdlk)

Evet 113 37,5

Hayrr 188 62,5

Bulgulann analizinde demografik ozelliklerden ya~a baklldlgmda 26-30 ya~

grubunun yogunlugu olu~turdugu gozlenmektedir. Orta ya~ grubunu olu~turan personel

saYISI oldukya fazladlr. Diger ya~ gruplannda ise dengeli bir dagllImm oldugu

soylenebilir. Cinsiyete dayalI bir ara~tlrma yapI1maIm~tlr. Ankete katI1an teknisyenlerin

29'u bayaIl, 272'si ise erkektir. i~ kolunun daha yok erkeklere yonelik olmaslnedeniyle

bayanlann %9,6'lIk bir oran olu~turmasl ~a~lrtici degildir. Ankete katIlan teknisyenlerin

yogunlukla evli oldugu gozlenmektedir. Ogrenim durumlarillin ise %44,2 gibi aglflIkll

bir oranda lise ve dengi okul oldugu saptanrlli~tIr. Ancak Iisans ve lisansiistii diizeyinde

egitim alml~ olan tekllisyenlerin oranl ise %33,5 gibi kiiyUmsenmeyecek bir oranl

olu~turmaktadlr. Egitim diizeyi yiikseldikye etik davraIll~a olan duyarlIlIgm arttIgl

dii~iiniildiigtinde, ankete katI1an teknisyenlerin etik daVraI1l~1 algI1anla konusunda yeterli

egitime sahip olduklarl soylenebilir. KatIlImcllarm %76,I'i yapmakta olduklarl i~e

yonelik egitim almI~tlf. Aynca katllImcllarm %87,0'si orgiit iyi egitim alml~tlr.

HavacllIk gibi geli~melerin hlzla ya~andlgl teknoloji yogun sekt6rlerde, yalI~anlarm

siirey iyinde ortaya ylkan egitim gereksinmelerimn kar~I1anmasma ozen gosterilmesi

gereklnektedir. Ara~tmnanm yaplldlgl havayolunda, yalI~anlarm orgiit iyi egitimlerle
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desteklendikleri gozlenmektedir. i~inde kendini yetersiz hisseden bireyler etik dl~l

davram~a yonelebilmekte ve etik dl~l davram~lan farkll boyutlarda algllayabilmektedir.

Ancak ankete katI1an teknisyenlerin i~leri iyin gerekli egitimi aldlklarl soylenebilir.

Meslek sfuelerine bakIldlgmda ise %35,6 ile 5 yll ve daha az arasmda yogunla~tlgl

gozlenmektedir. %26,2'lik bir oranla 15 Ylldan fazla ve %21,9'luk bir oranla ise 6-10

yll araSI yah~anlar olu~tunnaktadlr. Ankete katllan teknisyenlerin %37,9'u 5 yll ve daha

az, %24,9'u 15 yI1dan fazla, %21,9'u lse 6-10 yI1 araSI orgiitte l(all~anlardan

olu~maktadlr. Teknisyenlerin anketimizde yer alan etik davranl~lan il(eren ifadeleri

algllamalarl, gozlemlemeleri al(lsmdan yeterli meslek tecriibesine sahip olduklarl

dii~iini.ilebilir. Orgiite yeni dahil olan l(ah~anlarm etraflarmda olu~an etik dl~l

davram~larl algllamalarl ya da etik kodlarl ogrenmeleri zaman alabilecek bir sfuel(tir.

Unvamn belirlenmesine yonelik sorunun analizinde ise, ankete katI1an teknisyenlerden

sadece 20'sinin ba~teknisyenya da ~ef oldugu gozlemnektedir.

KatIhmcllarm %63,8'inin, dalla once ba~ka bir i~yerinde l(ah~tIklarl

gozlenmektedir. Ya~antI1ar sonucu edinilen tecriibeler, bireylerin etik davranl~

standartlarmm olu~umunda birer girdi niteligindedir. Ba~ka bir i~yerinde l(ah~ml~ olmak

l(ah~anlara kIyaslama olanagl verecektir. Dalla once ba~ka bir orgiitte l(ah~l1ll~ olan

teknisyenlerin i~ten aynlma nedenleri, %25,2'lik bir oranla diger nedenler altmda

toplamnaktadlr. Katlhmcllardan i~ten aynlma nedenlerini kIsaca al(udamalarl

istenmi~tir. Al(lklamalarm birl(ogunda askere gitme nedeni one siiriilmii~ ve analizi

etkileyecek bir neden tespit edilmemi~tir. Ankete katllan teknisyenlerden %15'inin ise

daha yiiksek iicret alma imkfun nedeni ile i~ten aynldlklan gozlenmektedir. Bu oram

%12,0 ile l(ah~ma ko~ullarmm elveri~sizligi, %6,0 ile adil iicret sisteminin olmaYI~I,

%3,3 ile aynmclhk yapI1dlgma inamlmasl izlemektedir. Sonul(lara gore teknisyenlerin

i~ degi~tinnelerinde iicret ve l(ah~ma ko~ullarmm etkili oldugu soylenebilir. Gelir

durumlarma bakIldlgmda yogunlugun %32,9 ile 1501-2000 arahgmda olu~tugu

gozlenmektedir. Bu oranl %24,9 ile 2001-2500, %18,9 ile de 2001-3000 arahgl takip

etmektedir. Ankete katI1an teknisyenlerin %62,5'i ailelerinde kendilerinden ba~ka

l(ah~anm olmadlgl111 ifade etmektedir. Evli olma, yiiksek iicret alma, i~ tatmini, yeni i~

arama gereksinimi gibi nedenler, bireylerin etik dl~l davram~larl algI1amalarl iizerinde

etkilidir. Bireylerin etik dl~l davram~larl algllamalarmda, ozellikle i~lerini kaybetme

riski onemli bir faktordiir.
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5.1.2. Orgiitsel Uygulamalarm Etiksel AIgIlam~1 Ol~eginin BetinIleme

Analizi

Orgtitsel uygulamalann etiksel algllam~l 51c;egi, c;all~mamn kuramsal kIsmmda

verilen bilgiler I~lgmda yedi alt boltime aynlarak olu~turulmu~tur. Ol<;ege ili~kin

betimleme analizi olu~turulan b61timler altmda yapl1acaktlr.

Tablo 3. Performans Degerleme Politikalarmm AIgIlam~1 ifadelerinin Yiizde
DagIlmll

CEVAPLAR (YiJZDE)

iFADELER
Ne

KatllIyorum
Kesinlikle Ne Kesinlikle

Katlhyorum KatIhyorum KatIlmlyorwn Katlhmyomm KatIhmyorum

1. <;ah~anlara geli~me ve
ilerlemeleri il(in e~it 10,0 19,9 16,9 29,6 23,6
flfSatlar verilir.
2. Terfilerde performans
degerlemenin sonul(lan 5,6 22,6 17,9 28,6 25,2
6nemli bir kriterdir.
3. Yapllan i~in

degerlendirihnesinde, 15,9 31,6 21,9 21,9 8,6
cinsiyet onem ta~lmaz.

4.0rgiitiimiizde
perfonnans degerleme
sonul(lanna gore 4,0 26,9 24,6 28,2 16,3
l(ah:;mnlann egitim
ihtiyal(lan belirlenir.
5. Orgiltlimlizde hakSIZ

yere i~ten l(rkannalar 11,3 35,9 28,2 15,0 9,6
ya~amnaz.

6. <;ah~anlarm
perfonnansl, yaptlgl i~in

4,7 29,2 24,6 24,6 16,9
niteligine gore
degerlendirilir.

Analiz sonuc;larma gore teknisyenler perfonnanslarmm yaptIklarl i~in niteligine

gore degerlendirildigini dti~timnektedif. Perfonnans degerleme sonuc;larmm

teknisyenlerin egitim ihtiyac;larmm belirlenmesinde kullamidigi yonlinde bir algI Vardif.

Ancak perfonnans degerleme sonuc;lannm terfilerde goz online ahnmadlgl

dti~lintilmektedif. Bu durumu irdelemeye yonelik "C;ah~anlara geli~me ve ilerlemeleri

ic;in e~it flfsatlar verilir" ifadesine c;ah~anlarm %53,2'si olumsuz cevap venni~tif.

Yoneticiler orgtitlerindeki terti sistemlerinin olc;tilebilir nitelikte olu~turulmasma ozen
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gostennelidir. Atamalarm neye gore yapilacagi ya da kadrolarm hangi kriterlere gore

olu~turulacagi tiim yah~anlarcabilinmelidir. Orgutte perfonnans degerleme sonuylarmm

terfilerde kullamlmamaslmn, yah~anlar tarafmdan aynmcIhk olarak algilandigi

soylenebilir. Bu durum teknisyenlerin orgUtlerine kar~1 olan guvenlerini sarsacaktir.

Aynca yoneticilerini model alan diger yah~anlarm benzer davranl~lara yonelimlerinde

etkili olacaktir. Buna kar~m teknisyenlerin %47,2' si orgutlerinde hakSIZ yere i~ten

ylkarmalarm ya~anmadigi gOrU~Undedir. Teknisyenlere gore perfonnans degerlemede

cinsiyet onemli bir kriter degildir. Ancak ankete katilanlarm ancak % 9,6'slmn bayan

oldugu dU~UnU1fuse bu konudaki algimn objektif olmayabilecegi dU~UnU1ebilir.

Tablo 4. Ucret Politikalarmm AIgJ.lam~1 ifadelerinin Yiizde DagIhmI

CEVAPLAR (YiJZDE)

iFADELER
Ne

Katlhyorum
Kesinlikle Ne Kesinlikle

Katlhyorum Katlhyorum Katlhlllyorwn Katlhlllyorwn Katlhlllyorum

1. Dcret artl~larmda
yah~anlarm

5,3 13,3 9,3 33,2 38,9
sorumluluklan goz online
ahnrr.
2. OrgiitiiIniizde herkes
birbirinin aldlgl licreti 42,2 38,2 13,0 4,7 2,0
bilir.
3. Her yah~an hak ettigi

7,0 14,0 16,6 35,2 27,2
licreti alrr.
4. Orgiitiimiizde,
sekttirdeki diger
6rgiitlere benzer ya da 9,3 29,9 24,9 24,6 11,3
daha tatmin edici bir
licret sistemi vardlr.
5. Dcret dagllunmda

40,5 43,9 10,0 3,7 2,0
cinsiyet aymlll yaPlhnaz.
6. AJdlgulllz licretJer ve
te~vik sistemJeri yeterli 8,3 22,9 25,9 23,6 19,3
ve adaletlidir.

Ankete katl1an teknisyenlere gore orgutte herkes birbirinin aldigi ucreti

bilmektedir. Kapah zarf yontemi, daha yok adil olmayan ucret sistemlerinde

kullanilmaktadir. Ancak anketin yapildigi havayolunda herkesin birbirinin aldigi ucreti

bilmesinde, ucret artmmlarimn toplu i~ sozle~mesiyle belirleniyor olmasl onemli bir

etken olabilir. Ucret politikalarmm etik standartlara uygunlugunu; miktarmdan yok,

odenen ucretin adil ve hakya olmasl belirlemektedir. Ankete katllan teknisyenlerden
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%62,4'ii hak etmedikleri bir iicret aldlklanru belirtmektedir. Bu alglda iicret sisteminin

olu~turulmasmda performans degerleme sonu<;lanndan yararlarulI111Yor olmasl rol

oynayabilir. Teknisyenlerin "Ucret artl~larmda teknisyenlerin sorumluluklarl goz oniine

ahmr" ifadesine verdikleri cevaplar bu durumu destekler niteliktedir. Katlhmcllann

%72,l'i sorumluluklarm goz oniine almmadlgl gorii~iindedir. "Aldlglmlz iicretler ve

te~vik sistemleri yeterli ve adaletlidir" ifadesine katllImcllarm %42,9'u katlldlg1ill,

%31,2' si katllmadlglru, %25,9'u ise kararslz olduklarlru bildirmektedir. Ancak

bireylerin olumsuz gorii~ bildirmekte <;ekinceli davranabildikleri unutulmamahdlr.

Sektorel diizeyde yapllan kar~lla~tlrmada ise ankete katI1an teknisyenlerin %24,9'u

kararslz iken, %39,2'si daha tatmin edici bir iicret sistemleri oldugunu belirtmektedir.

TabIo 5. Odiillendirme PoIitikaIarmm AIgJ.lam~1 ifadeIerinin Yiizde DagIllml

CEVAPLAR (YUZDE)

iFADELER
Ne

KatIhyorum
Kesinlikle Ne Kesinlikle

KatIhyorum KatIhyorum Katllmlyorwn Katl1Jmyorum Katl1Jmyorum

1. Orglitlimiiz slk sIk
deger verme (~ilt

5,6 5,6 8,6 28,2 51,8
venne, aym elemam)
torenleri yamhr.
2.0rgiitiimiizdeki
6diillendirme sistemi,
c;;ah~anlarm olmnlu 16,6 22,3 15,9 26,9 18,3
davram~lar

sergilemesini destekler.
3. Orgiitiimiizde
manevi 6diiller, maddi

18,6 25,9 21,9 19,3 14,3
6diiller kadar
6nemlidir.
4.Yoneticilere yakm
olmak, 6diillendirmede 5,0 15,0 18,6 34,9 26,6
Qnem ta~lInaz.

5. Orgiitiimiizde
c;;ah~anlar

4,0 9,3 17,6 39,5 29,6
performanslarma gore
6diillendirilir.
6. Orgiitiimiizde
diiriistliik
(bonus,prim,tatil ya da
aym c;;ah~am panosunda 4,3 7,3 12,6 34,6 41,2
yer almak gibi
uygulamalarla)
6diillendirilir.
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Performans degerleme sonuylannm; terti ya da iicret artl~lanmn belirlenmesi

gibi konularda oldugu gibi odiillendirmede de kullamhnadlgl yoniinde bir algl tespit

edilmi~tir. Katlhmcllann %69,1 'i yah~anlarm performanslarma gore

odiillendirilmedikleri gorii~iindedir. <;ah~anlarm etik davram~a yonlendirilmesinde

odiiller onemli birer motivasyon aracldlr. Ancak sonuylara gore yah~anlarm etik

davram~a ozendirilmesinde odiillerin kullamhnadlgl tespit edilmi~tir. Bununla birlikte

katlhmcllarm %61,5'i odiillendirmede yoneticilere yakm olmamn etkili oldugu

gorii~iindedir. Teknisyenler odiillendinne politikalarmm aynmclhk ya da adam kaylfIDa

gibi etik dl~l davram~lara yol ayacak ~ekilde olu~turuldugu gorii~iindedir. Bu durum

teknisyenlerin yoneticilerine duyduklarl giiveni olumsuz etkileyecektir.

Tablo 6. Disiplin Politikalarmm AlgJ.lam~1 ifadelerinin Yiizde DagIbml

CEVAPLAR (YUZDE)

iFADELER Ne
Katlhyorwn

Kesinlikle Ne Kesin1ikle
Katlhyorum Katlhyorum Katllmlyorwn Katlhmyorwn Katlhmyorwn

1. Uyulmasl gereken
disip1in kurallan herkes 18,9 53,8 15,6 10,0 1,7
tarafmdan bi1inir.
2. Orgiitiimiizde
dedikodu, vlkarclhk ya
da adam kaymna gibi 5,0 11,3 21,6 35,2 26,9
olwnsuz davram~lara

izin veri1mez.
3. Y6neticilerimiz
olumsuz davram~lara 14,6 39,2 27,9 12,6 5,6
izin vermez.
4. Orgiitiimiizde
yolsuzluk ya da rii~vet

gibi olumsuz 36,5 40,9 15,0 4,0 3,7
davram~lara izin
verilmez.
5. istenilmeyen
davram~larmeydana
geldiginde; nedeni

7,6 35,5 28,9 16,9 11,0
ara~tmhr, vah~an ile
g6rii~i.iliir, gerekiyorsa
ceza veri1ir.
6. C;ah~anlar olumsuz
davram~larmeydana 5,6 36,2 30,6 20,3 7,3
gelmeden uyan1rr.
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Anket sonU<;:lanna gore uyulmasl gereken disiplin kurallan11ln teknisyenler

tarafmdan bilindigi tespit edi1mi~tir. Bu durumun irdelenmesine y6nelik ifadeye

teknisyenlerin %72,7' si kahIdlklan11l bildinni~tir. Disiplin politikalarmm ongoriilen

fonksiyonlar111l yerine getirilmesi i9in 9ah~anlar tarafmdan bilinmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde disiplin politikalar111ln uygulanmasl, 9ah~anlar tarafmdan etik dl~l olarak

alglIanabiIecektir. Teknisyenlerin %43,1 istenilmeyen davram~lar meydana geldiginde

nedeninin ara~tlflIarak disiplin sfuecinin yerine getirildigini belirtmektedir. 6rgutte

hakSlz disiplin uyguIamaIarma yer verilmeyi~i; 9ah~anlarm hem yoneticilerine hem de

6rgutlerine guvenmelerine olanak saglayacaktir. Kahhmcilarm %41,8 9ah~aIllarm

olumsuz davranl~lar meydana gelmeden uyarlldlgl gorii~iindedir. Etik dl~1 davram~1

onleyici ya da belirleyici 9ah~malarm yapI1masl, disiplin sfuecinin etkillligini

artuacaktu. Aynca havaclhk gibi u9u~ emniyetinin birincil oneme sahip oldugu

sektorlerde, etik dl~l davram~m ortaya 91kmadaIl onlemnesi ayn bir oneme sahiptir.

Teknisyenler orgutlerinde dedikodu, 91kaI·Clhk ya da adam kaymna gibi olumsuz

davram~lara izin verildigi goru~iindedir. Bunun nedeni etik sorunlarm 90ziinliiniin hem

etik dl~1 davranl~ta bulunanlar hem de 90ziim getirmeye 9ah~anlar tarafmdan ho~

olmayan bir durum olarak niteIendiriImesi olabilir. Aynca bu gibi durumlarm varhg111ln

ispatIanmasl, dolaylslyla 90ziinl getirilmesi de oIduk9a gU9tiir. Buna kar~m teknisyelller

orgutlerinde yolsuzluk ya da rii~vet gibi olumsuz davranl~lara izin verihnedigi

gorli~undedir. Anketin UygUIaIldlgl birimdeki i~ sfue9Ierinin ru~vet ya da yolsuzluk gibi

etik dl~l davranl~larm gozlenmesine olanak saglamayan bir yapida olmasl, bu algmm

olu~masmda etkili olabiIir.
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Tablo 7. Orgiitsel Giivenin AlgJ1am~1 ifadelerinin Yiizde DagIlnm

CEVAPLAR (YijZDE)

iFADELER
Ne

KatIhyorum
Kesinlikle Ne Kesinlikle

Katlhyorum Katlhyorwn KatIlmlyorum KatI1mlyorum Katlhmyorum

1. Amirlerimizle olan
sorunlarnmzl, kendi 15,9 42,5 21,9 14,6 5,0
araIlllzda 90zeriz.
2. Orgiitlimiizde kar§lhkh
giiven ve sorumluluk on 9,0 32,6 32,2 19,9 6,3
plandadlf.
3. Yoneticilerimiz
dii§iincelerimize her 11,6 30,9 31,6 13,0 13,0
zaman deger verir.
4. Y6neticilerimiz
verdikleri sozleri 6,3 26,6 33,2 23,3 10,6
genellikle tutarlar.
5. i§yerinde bir
sorunumuz oldugunda,

11,6 27,6 25,9 25,6 9,3
amirimizin 90zecegini
biliriz.
6. i§ arkada§larnmzla bir
sorunumuz oldugunda,

15,3 49,2 24,3 7,6 3,7
yonetime bildirmeden
kendi araIlllzda 90zeriz.

KatlhmCllann %41,6'Sl orgutlerinde kar~lhkh guven ve sorumlulugun var

oldugu gori.i~ilndedir. KatlhmCllarm %32,2'si ise bu konuda kararslz olduklarml

bildinnelctedir. Ancak havaclhk sekt6rilnde, ozellikle bakIm sfuecindeki tUm i~lemlerin

kaylt altmda tutuldugu, bu durumun sorumluluk duygusunu artlrabilecegi

unutulmamahdlr. Teknisyenlerin %64,5'i sorunlarml kendi aralarmda yozdUkleri

goru~ilndedir. Aym ~ekilde teknisyenler, arnirleri ile olan sorunlarlm kendi aralarmda

yozebildiklerine inanmaktadlr. Bu durum teknisyenlerin birbirlerine ya da amirlerine

kar~l guven duygularlmn yUksek oldugunu gostennektedir. Kar~lhkh guven ve sevgi,

orgUtlerde etik davranl~m sergilenmesinde oldukya onemlidir. Ancak orgiitteki disiplin

politikalarlmn odullendinnelerden yok daha etkin kullaruldlgl dU~ilni.ildugilnde;

yah~anlarm bu tutumlarmda, disiplin sfuecinin yah~tmlacak olmasmdan yekiniyor

olmalarl etkili olabilir. Aynca yoneticilerin verdikleri sozleri tutup tutmadlklarma

ili~kin teknisyenler arasmda goru~ birliginin olmaYl~l, ozellikle amirlerine kar~l olan
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guvenleri konusunda som i~aretleri olu~turmaktadIr.Odullendirmede yoneticilere yakm

olmanm etkili olmaSI ise bu gorii~u destekleyen bir ba~ka nedendir.

Tablo 8. Orgiitsel ileti~imin AlgI1am~1 ifadelerinin Yiizde Dagumll

CEVAPLAR (YijZDE)

iFADELER
Ne

KatllIyorum
Kesinlikle Ne Kesinlikle

Katlhyarum Katlhyarum Katlhmyarum Katlbmyorum Katlhmyorwn

1. i~imiz i~in gerek1i
alan bilgiye zamamnda 11,3 44,9 20,3 14,0 9,6
ula$ITIz.
2. i$ arkada$larllmzla
alan sorunlarllmzl,

13,0 29,2 24,6 26,6 6,6
ba$ka depamnanlarda
anlatmaylz.
3. Kimligimizi saklama
geregi duymadan 11,6 26,6 24,9 22,3 14,6
$ikayetlerimizi iletiriz.
4.0rgiitiimiizde
sarunlarllmzl
iletebilecegimiz, saghkh 5,3 23,3 24,9 31,9 14,6
bir ileti$im artaIm
vardrr.
5. Orgiitiimiizde
$ikayetlerimizi ve
filcirlerimizisoyleDlede 4,3 23,9 24,3 31,9 15,6
kendimiziozgiir
hissederiz.
6. Orgiitiimiizde
~ah$anlar birbiri

3,3 8,6 24,6 35,2 28,2
hakkmda dedikadu
yapmaz.

KatlhmcIlarm %56,2'si i~leri i<;in gerekli olan bilgiye zamanmda ula~tlklarl

gori.i~undedir. Teknisyenlerin i~leri i<;in gerekli olan bilgiye zan1anmda ula~malarI, i~

sure<;lerini yerine getirmelerinde ve u<;u~ emniyetinin saglanmasmda olduk<;a onemlidir.

Ancak bakllll siirecinde tUm i~lemlerin kaylt altmda tutuluyor olmaSI ve siire<; i<;indeki

herhangi bir aksakllk durumunda, aksakllgm kimden kaynaklandIgmm tespit

edilebiliyor olmaSI, i~le ili~kili ileti~imin istendik duzeyde saglanabilmesinde etkili

olacaktIr. Teknisyenler orgutlerinde somnlarlill iletebilecekleri saghkh bir ileti~im

ortamiarlilln oldugu gorii~undedir. Ancak katI111llcIlarm %47,5'i ~ikayetlerini ve

fikirlerini soylemede kendilerini ozgiir hissetmediklerini belirtmektedir. Bu durum



138

teknisyenlerill YOlleticilerine yeterillCe giivenmedikleri ~ekilde a<;I1danabilir. Aynca

teknisyellierill kimliklerini saldama geregi duymadan ~iklyetlerini iletebilmeleri

kOllusunda belirsizlik oImasI, orgiitteki giivellsizlik ortamllllll bir diger gostergesidir.

Teknisyellier i~ arkada~lan ile olan sorulliarl ba~ka departmanlara anlatmadlklarl

gorii~iilldedir. Bu durum disiplill siirecinill etkinligi ile a<;lklanabilecegi gibi <;ah~anlarlll

birbirlerille kar~I olan giivell duyguiarl ile de a<;lklanabilir. BUllunla birlikte

katI111ncilarlll %63,4'ii <;ah~anlarlllbirbirleri hakklllda dedikodu yaptIgi gorii~iindedir.

Tablo 9. i~e Ahm Politikalarmm A1gJ1am~1 ifadelerinin Yiizde DagulIDI

CEVAPLAR (YUZDE)

iFADELER
Ne

Katllryorum
Kesin1ikle Ne Kesin1ikle

Katllryorum KatIlryorum Katllrmyorum KatIlmlyorwn KatI1mlyorum

1. i~e alun siirecinde
tamdlgl olan bireylere 4,0 5,0 18,9 34,9 37,2
oncelik tanmmaz.
2. Bo~alan pozisyona;
uygunsa, 6nce1ikle

7,3 28,2 29,2 21,3 14,0
6rgiit ic;:inden birey1er
yer1e~tirilir.

3. i~e alnn siirecinde,
cinsiyet ayrnm 15,6 36,5 29,6 13,6 4,7
vaPllmaz.
4. i~e alunda orgiite
uyum saglayabilecek

7,6 21,6 30,9 27,6 12,3
bireylerin sec;:irnine
6zen g6steri1ir.
5. i~e alun siirecinde
tUm ba~vurular, adil bir 5,3 17,6 27,2 32,2 17,6
~ekilde degerlendirilir.
6. i~e alrm siirecindeki
6nce1ikli unsur, bireyin 8,6 25,2 27,9 24,3 14,0
i~e uygunlugudur.

"i~e ahm siirecillde tanldlgl olan bireylere ollcelik tammnaz" ifadesille

teknisyellierill %72,1'i katI1madlklarllli ifade etmi~tir. i~e ahm siirecillde kaymnaclhk

yaplldlgl YOlliindeki algi, i~ ba~vurularllllll adil bir ~ekilde degerlelldirilmedigillill ifade

edilmesi ile de desteklenmektedir. Orgiitiill se<;me ve yerle~tinne siirecillill, <;ah~anlarca

etik dl~l olarak algiiandigi soylellebilir. Se<;me ve yerle~tinne, <;ah~anlarlll orgiitleri ile

ilk temas ettikleri siire<;tir. Bu siire<;teki davram~larlll etik boyutu, <;ah~anlarlll diger
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sure<;lerdeki etik algilan iizerinde de etkili olacaktu. i~e aInu surecinde 6rgUte uyum

saglayabilecek bireylerin se<;iliyor olmasma katlhmcilarm %39,9'u katllmaz iken

%30,9'u kararsIzdIr. Etik kodlar ile y6nlendirilmeye <;ah~llan etik kUltfuUn varhg1ll1

sfudfuebilmesi i<;in, kiiltfue1 yapIYI gu<;lendirebilecek ki~ilik yaplSlna sahip bireylerin

6rgute dahil edilmesine 6zen g6sterilme1idir. i~e ahm sfuecinde cinsiyet aynmi

yapilmadigi y6niinde bir algI vardu. Bu algIda, katlhmcilarm sadece %9,6'slmn

bayanlardan olu~masl etkilidir. Ancak havaaraci bakIm teknisyenliginin daha <;ok

erkeklerin ilgi duydugu mesleklerden biri oldugu unutulmamahdir.

5.1.3. <;ah~anlarm Tutumlarma ili~kin 6h;egin Betimleme Analizi

<;ah~anlann tutumlarma ili~kin 61<;egin betimleme analizi, <;ah~an1arm 6rgutsel

uygulamalan etiksel algI1aYI~lar1ll1 61<;meye y6nelik olan birinci 61<;ek ifade maddeleri

ile ili~kilendirilerek ele almml~tlr.

Tablo 10. <;ah~anlarm Tutumlarma ili~kin ifadelerin Yiizde DagIhml

CEVAPLAR (YUZDE)

iFADELER
Ne

Katlhyorum
Kesinlikle Ne Kesinlikle

Katlhyorum Katlhyorum Katl1mlyorum Katlhmyorwn Katlhmyorum

1. i~yerinde aynmclhga
ugradIgml dli~linen

30,2 43,5 15,3 9,0 2,0
birey, i~ini geregi gibi
yapmaz.
2. Aym i~i yaptl1dan
halde farkh licret alan
bireylerde, birbirlerine 20,6 41,9 19,3 16,9 1,3
kar~l dli~manca

duygular geli~ir.

3. Birey, ho~lanmadlgl
i~ arkada~ma i~le ilgili
bilgileri tam ve dogru 13,3 37,9 20,6 24,9 3,3
bir bi9imde iletmez.

4.Gerekli niteliklere
sahip olmayan
bireylerin i~e ahnmasl,
diger 9ah~anlan
huzursuz eder. 29,9 47,8 10,3 9,3 2,7
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5. C;;alI~anlarm

sorunlarma yonetim
tarafmdan <;ozilm 28,9 49,2 11,3 8,3 2,3
getiribnedigi takdirde,
i~ ortammda olumsllZ
davram~lar olu~ur.

6. Hak ettigi licreti
almadlgml dli~linen

14,0 36,5 27,2 18,3 4,0
birey, i~ slire<;lerini
aksatrr.
7. i~inde yetersiz alan
<;alI~an, amiri ve i~ 5,3 21,3 33,9 33,2 6,3
arkada~larmca dl~lanrr.

8. Orglitte ho~gorli

ortammm olInamasl,
<;a1J~anlar arasmdaki 22,3 54,2 12,0 9,6 2,0
ili~kileri olumsuz
etkiler.
9. Orglitte hakSlZ
uygulamalara maruz
kalan birey, ba~ka bir 24,3 53,5 15,0 6,3 1,0
orglite ge<;me yollan
arar.
10. Orglitte dl~lanan

9alI~an, i~ slire<;lerini 16,3 49,8 18,3 14,3 1,3
gerektigi gibi yerine
getirmez.
11. Orglitte <;ah~anlara

gliven duyulInamasl,
9alI~anlann da

31,2 54,5 10,0 4,0 0,3
orglitlerine kar~l

glivenlerinin azahnasma
nedenolur.
12.0rgiitte
yolsuzluklara g6z
ywnulmasl, diger 29,9 46,2 12,0 9,0 3,0
bireylere alumsuz 6rnek
alu~turur.

13. Bekledigi tertii
alamayan birey,
i~yerine ya da <;a1J~ma

6,6 20,3 28,6 36,5 8,0
arkada~larma zarar
verici davralll~larda

bulunur.
14. Orglitte bazl
9alI~anlarm hakslz
uygulamalara maruz

25,6 57,8 10,3 5,6 0,7
kalmasl, diger
9ah~anlara olumsuz
omek olu~turur.

Orgtitsel politikalann etik standartlar yen;evesinde olu~turulmamasl ya da

uygulanmamasl gerek yah~anlarm birbirine kar~l, gerekse i~ stireylerine y6nelik etik dl~l
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davram~lara yoneliminde etkili olmaktadIr. Ara~tuma sonuc;larl bu gorli~li destekler

niteliktedir. "i~yerinde aynmcIhga ugrayan birey, i~ini geregi gibi yapmaz" ifadesine

teknisyenler, %73,7 gibi hic;te klic;funsenmeyecek bir oranda katIlmaktadu.

"<;ah~anlarm sorunlarma yonetim tarafmdan c;ozlim getirilmedigi takdirde, i~ ortammda

olumsuz davram~lar olu~ur" ifadesine teknisyenlerin %78,1 katlldIklarllll

be1irunektedir. Tutumlara y6nelik ifadelerden yalmzca "Bekledigi terfii alamayan birey,

i~yerine ya da c;ah~ma arkada~larma zarar verici davram~larda bulunur" ifadesine

teknisyenlerin %44,5'i katIlmamaktadlr. Ancak bu ifadenin teknisyenlerce fiziksel bir

zarar olarak algllandlgl ve bu dogrultuda gorli~ bildirildigi dli~linlilmektedir.

Ozellikle perfonnans degerleme sonuc;larmm licret, terfi ya da odlillendinne

sistemleri ic;in birer girdi olu~tunnamasl durumunda, c;ah~anlarm tepkisini c;ekecek ve

etik dl~1 davranl~a yonelimini te~vik edecektir. Buna kar~m ara~tInnada; perfonnans

sonuc;larImn dalm c;ok egitim ihtiyac;lannm giderilmesine yonelik uygulandlgl

belirlenmi~tir.

KatIhmcIlar orglitte yolsuzluklara goz yumulmaslmn, diger c;ah~anlara olumsuz

omek olu~turacagl gorli~lindedir. Ancak alglya yonelik analizde, yoneticilerin

yolsuzluklara goz yummadlgl yonlinde bir algI tespit edilmi~tir. Ancak bu durumun

degerlendirilmesinde; i~ slirec;lerinin, teknisyenlerin yolsuzluk yapmalarma olanak

tammayacak yapIda oldugu unutulmamahdlr.

Etik orglitler; yliksek kalitede i~ gliclinli orglitlerine c;ekebilmektedir. Orglit

ic;inde kendisine adil davranIlacagml bilen bireyler, orglite katllmakta ve orglitse1

amac;lara katkIda bulunmakta daha istekli olmaktadIr. Aksi durumda ise persone1 devir

hlZI yliksek olmaktadu. KatIhmcI1arm %77,8'i hakSIZ uygulamalara maruz kalan

bireylerin, ba~ka bir orglite gec;me yollarl arayacagl gorli~li ile bu yargIYI

desteklemektedir.

Gliven ve ho~gorli ortammm olmamasl, ki~iler araSI ili~kileri OlunlSUZ

etkilemektedir. Gliven ortamlmn olmamasl i~ slirec;lerinin istendik dlizeyde yerine

getirilmesi oniinde de 6nemli bir engeldir. KatlhmcIlann %76,5'i orglitte ho~gorli

ortamlmn ili~kileri olumsuz yonde etkileyecegi gorli~lindedir. Anket sonuc;larma gore

teknisyenlerinin kendi aralarmda olmasa da yoneticilerine kar~1 gliven sorunlarmm
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oldugu soylenebilir. Bu dogrultuda orgiitte ili~kileri olumsuz etkileyen bir ortamm

varhgmdan soz edilebilir.

5.2. Ara§Jtuma Hipotezlerinin Analizi

Ara~tIrma hipotezleri orgiitsel uygulamalarm etiksel algllanl~l ve <;ah~an

tutumlarl olmak iizere iki ba~hk altmda analiz edilecektir.

5.2.1. Orgiitsel Uygulamalarm AlgIlam§JI ile ilgili Hipotezlerin

Degerlendirilmesi

Anketin ikinci boliimde 42 ifade maddesi bulumnaktadlr. ifade bazmda tek tek

analizler yapllarak belirlenen hipotezlerin test edilmesi hem <;ok gii<; hem de karma~lk

olacagmdan, ifadelerin faktarlere aynlmasl yontemine ba~vurulmu~tur. Ara~tIrmamn bu

kIsmmda; ba~hca amaCl aralarmda ili~ki bulundugu dii~iiniilen <;ok saYlda degi~ken

arasmdaki ili~kilerin anla~llmaslm ve yorumlanmasml kolayla~tIrmak i<;in daha az

sayldaki temel boyuta indirgemek ya da ozetlemek olan <;ok degi~kenli analiz

tekniklerinden olan Faktor Analizi320 uygulanml~tlr.

5.2.1.1.0rgiitsel Uygulamalarm Etiksel AlgIlanl§JI Ol~eginin Faktor Analizi

ikinci b6liim ifadelerinin faktorlere aynlmasl slrasmda, faktorleri daha kolay

yorumlamak iizere donii~iim (Varimax Rotasyonu) uygulamm~tIr. Faktorleri

yorumlamada hangi maddelerin kahp kalmayacagma karar vermek i<;in ii<; kriter

kullanl1ml~tu. Bu kriterler; beklenen faktor i<;in en az 0,45 faktor yiikiine sahip olmak;

diger faktar i<;in dii~iik bir faktor yiikiine sahip olmak (0,35'den az) ve ortak faktor

varyansmm yiiksek olmasldu. Belirlenen kriterlere gore 42 maddeden 17 madde

se<;ilmi~ ve faktar analizi uygulanml~tIr. 17 madde 7 faktare aynlml~tlr. Fakt6rleri

olu~turan 17 maddenin Olialama degerleri 2,0365 ile 3,2425 arasmda degi~mektedir.

A<;lklaYlcl Faktor Yiikleri ise 0,513'den biiyiiktiir. (Bkz. Ek 3, Tablo 2)

320 Rernzi Aitulll~lk ve digerleri, Sosyal Bilimlerde Ara~tIrma Yontemleri SPSS Uygulamah,
Dordiincii Baskl, (Sakarya: Sakarya Kitapevi, 2005), s.212.
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Tabloll. Orgiitsel Uygulamalarm <;ab~anlarcaEtiksel AlgIlam~lOlf;eginin Faktor
Analizi Sonuf;lan

Rotasvon Sonrasl YOk Degerleri
Faktiir YiikIeri %

1 2 3 4 5 6 7
A~Iklanan

Varyans

Birinci Faktiir: i e Allm Politikalarmm Etiksel AIgIlamSI
29. i§e ahmda iirgiite uyum
saglayabilecek bireylerin se~imine 0,734
iizen l!iisterilir.

42. i§e ahm siirecindeki iinceIikIi
0,606

unsur, bireyin ise uygunlugudur. 11,153
17. i§e ahm siirecinde tamdlgI olan

0,601
bireyIere iincelik tanmmaz.

39. i§e aIun siirecinde tiim ba§vuruIar,
0,560

adil bir sekilde degerIendiriIir.

ikinci Faktor: Ucret Politikalarmm Etiksel AIgIlamSI
28. Orgiitiimiizde, sektordeki diger
iirgiitiere benzer ya da daha tatmin 0,774
edici bir iicret sistemi vardrr.

20. Her ~ah§anhak ettigi iicreti ahr. 0,650
10,904

30. Orgiitiimiizde -;ah§anIar
performansIarma gore odiiIIendiriIir.

0,546

41. AldlgImlZ iicretier ve te§vik
0,531

sistemleri yeterli ve adaietlidir.

tr-;iincii Faktor: OdiiIIendirme Politikalarmm Etiksel AIgIlam§1
16. Orgiitiimiizdeki iidiilIendirme
sistemi, ~ah§anIarm oIumIu 0,781
davramsiar sergiIemesini destekler. 10,734
18. Orgiitiimiizde manevi iidiiIIer,

0,747
maddi odiilIer kadar iinemlidir.

Dordiincii Faktor: Performans Degerleme Politikalannm Etiksel AIgIlam§1
1. c;ah§anIara geIi§me ve iIeriemeIeri

0,802
i~in e§it flrsatIar verilir.
3. Terfilerde performans
degerIemenin sonu~Ian onemli bir 0,747

16,373
kriterdir.
24. Bo§aIan pozisyona; uygunsa,
iinceIikIe orgiit i~inden bireyier 0,150 0,871

IyerIe§tiriIir.

Be§inci Faktor: Disiplin Politikalannm Etiksel AIgIlam§1
35. Orgiitiimiizde haksiz yere i§ten

0,817
pkanImaIar ya§aumaz.
31. istenihneyen davram§Iar meydana 8,774
geIdiginde; nedeni ara§tmhr, ~ah§an 0,750
iIe gorii§iiIiir, gerekiyorsa ceza verilir.

Altmcl Faktiir: Orgiitsel ileti§imin Etiksel AIgIlam§1
14. Kimligimizi saklama geregi

0,751
duymadan sikliyetlerimizi iIetiriz.
21. Orgiitiimiizde sorunIarunlZ1 8,728
iletebiIecegimiz, saghkh bir ileti§im 0,688
ortaml vardlr.

ANAN TOPLAM VARYANS 66,666
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Tablo 11.'e gore 17 maddenin yedi faktorlu (boyutlu) oldugu gorlilmektedir.

(Aynca bkz. Ek 3, Sekill) 24. madde tek ba~ma 7. faktorli olu~turmu~tur. Ancak bu

madde aym zamanda 4. faktore de yUk bindirmi~tir ve anlam olarak da 4. faktore

uygundur. Bu nedenle 24. madde, 4. faktCir iyinde analize dahil edilerek faktor saylSl

6'ya indirilmi~tir. (Bkz. Ek 3, Toblo 1)

Her bir maddeye ili~kin faktCir yUkleri Tablo 11'de goriilmektedir. Birinci

faktorii olu~turan 29, 42, 17 ve 39. maddenin faktor yiikleri 0,560 ile 0,734; ikinci

faktCirli olu~turan 28, 20, 30 ve 41. maddenin faktor yiikleri 0,531 ile 0,774; uyuncu

faktaru olu~turan 16 ve 18. maddenin faktor yiikleri 0,747 ile 0,781; dorduncu fakt6rii

olu~turan 1, 3 ve 24. maddenin faktCir ylikleri 0,150 ile 0,802; be~inci faktCirii olu~turan

35 ve 31. maddenin faktor yUkleri 0,750 ile 0,817; altmcI faktCirli olu~turan 14 ve 21.

maddenin faktCir ylikleri 0,688 ile 0,751 arasmda degi~mektedir.

Tablo 11'e gore orgiitsel uygulamalarm yah~anlarca etikse1 algIlanl~1 olyeginde

yer alan 6 faktarun ayIkladIklarl toplam varyans %66,666'dIr. Birinci faktor toplam

varyansm %ll,153'iinu, ikinci faktor %10,904'iinu, uyiincu faktor %10,734'unu,

dordiincu faktor %16,373'unu, be~inci faktCir %8,774, altmcl faktCir ise %8,728'ini

aYIklamaktadIr.

Omeklem buyiikliigiiniin yeterliligini gasteren Kaiser-Meyer-Oldin degeri, 0,60

ve iizeri oimasl tavsiye edilen degerin de ustiinde 0,827 olarak bulunmu~; faktor

analizinin uygunlugunu gosteren Barllet testi ise istatistiksel olarak anlamh bulunmu~tur

(p= 0,001). (Bkz. Ek 3, Tablo 4). Faktorlerin guvenirliligi iyin iy tutarhhgml ortaya

koyan Cronbach Alfa katsaylsl hesaplanml~ ve bu katsaYI 0,821 olarak olyegin oldukya

yliksek giivenirlilikte oldugunu saptayacak ~ekilde bulunmu~tur. (Bkz. Ek 3, Tablo 5)

Faktorleri olu~turan maddelerin toplanabilirliligini ara~t1rmak iyin yapIlan F testi

analizi sonucunda toplanamama (Nonadditivity) p=0,132>0,05 bulunmu~tur. Bu deger

yedi faktorii olu~turan maddelerin tek bir faktor altmda toplanabilecegini

gostennektedir. (Bkz. Ek 3, Tablo 6) Bu nedenle yah~mamn ilerleyen kIsmmda

faktorler hem tek tek, hem de toplanarak analize tabii tutulmu~tur.

ilk faktCirde yer alan maddelerin tiinluniin i~e ahm politikalarma i1i~kin oimasl

nedeni ile bu faktCir "i~e ahm politikalarmm etiksel algIlal11~I" olarak adlandmhm~tIr.

ikinci faktCir iyinde yer alan dart maddeden uyu ucret politikalarma ili~kindir ve faktor



145

"ucret politikalanmn etiksel algllam~l" olarak adlandmlml~tu. ikinci faktorde yer alan

"Orgutfunfude <;ah~anlar performanslarma gore odullendirilir" maddesi, orglitteki

odullendinne politikalarmm algllam~ma yonelik olarak hazulanml~tlr. Ancak bu madde

ucrete ili~kin faktore 0,546 gibi anlamh bir yUk bindirmi~tir. C;ah~anlar performans

degerlemeye ili~kin bu maddeyi; ucrete ili~kin olarak alglladlklarl i<;in ucrete ili~kin

faktor i<;inde ele ahmm~tlr. U<;lincu faktoru olu~turan her iki madde de odullendinne

politikalarl ile ili~kilidir ve faktor "odullendirme politikalarmm etiksel algllam~l" olarak

adlandmlml~tlr. Dordlincu faktoru olu~turan maddelerin tUnlU performans degerleme

politikalarl ile ili~kilidir ve "performans degerleme politikalarlmn etiksel algllam~l"

olarak adlandmhm~tlr. Be~inci faktOru olu~turan maddelerden biri disiplin politikalarma

ili~kindir. "OrgiitUmiizde hakSlZ yere i~ten <;lkarmalar ya~anmaz" maddesi, perfonnans

degerleme politikalannm etiksel algllam~ma yonelik olarak hazlrlanml~tlr. Ancak bu

madde, disipline ili~kin faktore 0,817 gibi anlamh bir yUk bindirmi~tir. C;ah~anlar

perfonnans degerlemeye ili~kin bu maddeyi; disipline ili~kin olarak ele aldlklarmdan,

"disiplin politikalarmm etiksel algllam~l" olarak adlandmlan faktor i<;inde ele

ahmm~tlr. Altmcl faktoru olu~turan her iki madde de ileti~im ile ili~kilidir ve faktor

"orgiitsel ileti~imin etiksel algllanl~l" olarak adlandmlml~tu.

5.2.1.2. Orgiitsel Uygulamalarm Etiksel AlgJ1am~1 He Demografik Ozellikler

ili~kisine Yonelik <;oklu Uyum Analizi

Orglitsel uygulamalann etiksel algllanl~mm, demografik ozelliklerden ya~,

egitim diizeyi, gelir durumu ve meslek siiresiyle olan ili~kisinin belirlenmesinde C;oklu

Uyum Analizi kullamlml~tlr. C;oklu Uyum Analizi ikiden <;ok kategorik degi~ken

arasmdaki ili~kileri yorumlamak i<;in kullamlmaktadu. C;oklu Uyum Analizi degi~kenler

arasmdaki ili~kiyi grafik yardllmyla a<;lklamaya yarayan bir tekniktir. i<; i<;e degi~ik

bi<;imlerde <;aprazlanml~ (r*c*m* bi<;iminde) tablolarda yer alan degi~kenlerin, alt

kategorileri arasmdaki birlikteligi ve ili~kileri otaya koymak i<;in ba~vurulan bir

yontemdir. Analiz sonucu; elde edilen grafikteki degi~kenlere ait noktalarm, birbirlerine

yakmhklarl ve uzaldlklarma gore yorumlamnaktadlr. 321

321 KazIm Ozdamar, Paket Programlar He istatistiksel Veri Analizi 2 (C;ok Degi~kenli Analizler),
Be~inci BaskI, (Eski~ehir: Kaan Kitapevi,2004), s.490
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<;oklu Dyum Analizi teknigi geregi her bir faktor, tUm bagllllsiz degi~kenler ile

bir arada analiz edilmi~tir. Faktor analizinde, faktorlerin toplanabilir oldugu

belirlenmi~tir. Bu dogrultuda tUm faktorler toplanarak, yah~anlarm genel etiksel algllarl

ile tiim baglmslz degi~kenler arasmdaki ili~kinin belirlenmesine y6nelik olarak da

<;oklu Dyum Analizi yaplllll1~trr.

5.2.1.2.1. i~e Ahm Politikalarmm Etiksel AlgJ1am~1 ile Demogratik

Ozellikler ili~kisine Yonelik <;oklu Dyum Analizi

<;oldu Dyum Analizi'nin uygulanabilmesi H;m birimleri degi~kenler araSl

benzerlik veya farkllhklara dayah olarak hesaplanan bazl olyiitlerden yararlanI1arak

homojen gruplara ya da kiimelere bolmeye yarayan Kiimeleme Analizi kullanllml~tlr.322

Birinci faktorii olu~turan maddelerin ortalama puanlarl K-Means kiimeleme teknigi

kulla111larak saptanml~ ve iiy kiime elde edilrni~tir. Kiimeleme ortalanlalarma gore

bunlar yiiksek, arta ve dii~iik olarak adlandlfllml~trr. Buna gore omeklemdeki 301

ki~iden; yiiksek gruba dahil 16 ki~inin ortalama puanl 4,22; Olia gruba delhil 195 ki~inin

artalama puanl 2,89; dii~iik gruba dahil 90 ki~inin artalama puam ise 1,69'dur. (Bkz. Ek

5, Tablo 1)

t~e ahm politikalar1111n etiksel algllanl~l ile ya~, egitim durumu, gelir ve meslek

siireleri arasmdaki ili~kiye yonelik <;aklu Dyum Analizi sonucu elde edilen ~ekil

a~aglda verilmi~tir. $ekil 2'deki yatay eksen birinci, dii~ey eksen ise ikinci boyutu

gostermektedir. Baglmslz degi~kenler olan ya~, gelir durumu, egitim diizeyi ve meslek

siiresi ile i~e allill politikalarmm etiksel algllanl~l faktOrii arasmdaki ili~ki ayn ba~hklar

altmda ele ahnmaktadrr.

3?? ..
-- Ozdamar, a.g.e., s. 279.
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Sekil2. i~e Abm PolitikaIarmm Etiksel Algdalll§l ile Ya~, Egitim Durumu, Gelir ve

Meslek Siiresi Arasmdaki ili~ki

Ya.)' ile i.}'e AI,m Politikalarmm Etiksel Algllam.}'l Arasmdaki ili.}'ki

$ekil 2'ye gore ya~ gruplan arasmda 36-40, 41-45, 46 ve ustii ya~ grubundaki

katI1nnclIarm i~e alnn politikalarInl etiksel algI diizeylerinin yUksek, 20-25, 26-30 ve

31-35 ya~ grubundaki katllImcl1arm ise du~i1k oldugu gozlenmektedir.

20-25, 2(}-30, 31-35 ya~ grubundaki katI1nncl1arm du~i1k algI grubunda yer

almaIarl, i~e ahm politikalanm diger ya~ gruplarma oranla daha yUksek dilzeyde etik

d1~1 bulduklan ~eklinde yorumlanabilir. 36-40, 41-45, 46 ve ustii ya~ grubundaki

bireylerin ise i~e ahm politikalanm, diger ya~ grubundaki bireylere oranla daha du~i1k

dilzeyde etik dl~1 bulduklan soyIenebiIir.
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Egitim Diizeyi he i~eAlzm Politikalarmm Etiksel Algllalll~lArasmdaki ili~ki

Sekil 2'ye gore egitim diizeyi gruplan arasmda lise ve dengi okul mezunu

katl111ncIlarm i~e ahm politikalarIlli etiksel algI diizeylerinin yiiksek; onlisans mezunu

katrhmcIlarm orta, lisans ve lisansustii egitime sahip katrhmcIlarm ise du~Uk oldugu

gozlemnektedir.

Lisans ve lisansustii egitime sahip katrlnncl1arm du~Uk algI grubunda yer

almalarl, i~e ahm politikalarllli diger egitim gruplarma cranla daha yiiksek duzeyde etik

dl~1 buiduklarl ~eklinde ycrumlanabilir. Lise ve dengi okul mezunu katrhmcl1arm

yiiksek algI grubunda yer aimaiarl ise diger egitim gruplarma cranla i~e ahm

politikalarml daha du~uk diizeyde etik dl~1 buiduklarl ~eklinde ycrumlanabilir.

Gelir Durumu ile i~eAlzm Politikalarmm Etiksel Algllalll~lArasmdaki ili~ki

Sekil 2'ye gore gelir durumu gruplan arasmda 2501-3000, 3001-3500, 3501

YTL ve iizeri gelir grubundaki katIhmcIlarm i~e ahm politikalarllli etiksel algI

duzeylerinin yiiksek; 1500 YTL'den az, 1501-2000,2001-2500 YTL gelir grubundaki

katrlllncllarm ise du~Uk oldugu gozlenmektedir.

1500 YTL'den az, 1501-2000, 2001-2500 YTL gelir grubundaki katIhmcIlarm

du~uk algI grubunda yer almalarl, i~e ahm politikalarllli diger gelir gruplarma cranIa

daha yiiksek duzeyde etik dl~1 buiduklarl ~eklinde yorumlanabilir. 2501-3000, 3001

3500, 3501 YTL ve iizeri gelir grubundaki katrhmcIlarm yUksek algI grubunda yer

aimasl ise diger gelir grubundaki katl111ncIlara cranIa i~e ahm politikalarml daha du~Uk

diizeyde etik dl~1 buidukiarl ~eklinde yorumlanabilir.

Meslek Siiresi ile i~eAlzm Politikalarmm Etiksel Algzlalll~lArasmdaki ili~ki

Sekil 2'ye gore meslek siiresi grupiarl arasmda 11-15 ve 15 yl1dan fazla

grubundaki katIhmcIlarm i~e ahm politikalarllli etiksel algI duzeylerinin yiiksek, 5

yl1dan az ve 6-10 yll grubundaki katIhmcIlarm ise du~Uk oldugu gozlemnektedir.

5 yl1dan az ve 6-10 yl1 grubundaki katIhmcIlarm du~Uk algI grubunda yer

almalarl, i~e ahm politikalarml diger meslek siiresi gruplarma cranla daha yiiksek

duzeyde etik dl~1 buiduklarl ~eklinde yorumlanabilir. 11-15 ve 15 Ylidan fazla

grubundaki katrlllncllarm yiiksek algI diizeyinde yer aimasl ise diger meslek siiresi



149

gruplanna oranIa i~e ahm politikalanlli daha du~i.ik duzeyde etik dl~1 bulduklan ~eklinde

yorumlanabilir.

Bu aylklamalar dogrultusunda "Demografik ozellik1erden ya~, egitim duzeyi,

gelir durumu ve meslek sfuesi ile orgiitteki i~e ahm politikaiarilli etiksel aigilama

y6nelimleri arasmda ili~ki vardu." ~eklindekiHipotez 1'in dogrulandlgl soylenebilir.

5.2.1.2.2. Ucret Politikalarmm Etiksel AlgJ1am~1 ile DemografIk Ozellikler

ili~kisineYonelik C;oklu Uyum Analizi

"Ucret politikalarmm etiksel algIlam~I" olarak adlandmlan ikinci faktorlin; ya~,

egitim duzeyi, gelir durumu ve meslek sfuesi ile ili~kisinin belirlenmesine yonelik

olarak <;oklu Uyum Analizi yapIhm~tIr.

Kumeleme analizi sonucu, ikinci fakt6riin maddelerinden uy kiime e1de

edilmi~tir. Kiimeleme ortalamalarma gore bunlar yiiksek, Olia ve du~iik olarak

adlandmlml~tlr. Buna gore omeklemdeki 3°1 ki~iden; yiiksek gruba dahil 14 ki~inin

ortalama puani 4,39; orta gruba dahil 234 ki~inin ortalama puani 2,75; du~uk gruba

dahil 53 ki~inin Olialama puam ise 1,40'dlr. (Bkz. Ek 5, Tablo 2)

Ya§ ile (jcret Politikalarzmn EtikselAlgzlam§l Arasl1ldaki ili§ki

Sekil 3'e gore ya~ grupiarl arasmda 36-40, 41-45, 46 ve iistii ya~ grubundaki

katIhmcllann ucret politikaiarilli etiksel algI diizeylerinin yiiksek, 20-25, 26-30, 31-35

ya~ grubundaki katllllllCllarm ise du~i.ik oldugu gozlenmektedir.

20-25, 26-30, 31-35 ya~ grubundaki katIhmcllarm dii~i.ik algI grubunda yer

almalan, ucret politikaiarilli diger ya~ gruplarma oranla daha yiiksek diizeyde etik dl~1

buidukiarl ~eklinde yorumlanabilir. 36-40,41- 45,46 ve iistu ya~ grubundaki bireylerin

ise iicret politikaiarilli, diger ya~ grubundaki bireylere oranla daha du~i.ik diizeyde etik

dl~1 buiduklarl soylenebilir.
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~ekil 3. iJcret Politikalanmn Etiksel AlgJlam~1 ile Ya~, Egitim Durumu, Gelir ve

Meslek 8iiresi Arasmdaki :iIi§ki

Egitim Diizeyi he Ocret Politikalarmm Etiksel Algllam§l Arasmdaki ili§ki

~ekil 3'e gore egitim diizeyi gruplan arasmda lise ve dengi okul mezunu

katthmcI1arm iicret politikalan etiksel algI diizeylerinin yillcsek; onlisans, Iisans ve

lisansiistii egitime sahip katthmcI1ann ise dii~i.ik oldugu gozlenmektedir.

Lisans ve lisansiistii egitime sahip katthmcI1arm dii~i.ik algI grubunda yer

almalan, iicret politikalarml diger egitim gruplarma Olanla daha yillcsek diizeyde etik

dl~l bulduklan ~eklinde yorumlanabilir. Lise ve dengi okul mezunu katthmcI1arm

yillcsek algI grubunda yer almalan ise diger egitim gruplarma Olanla iicret politikalarml

daha dii~i.ik diizeyde etik dl~l bulduklan ~eklinde yorumlanabilir.
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Gelir Durumu ile Ucret Politikalarmm EtikselAlgllanz$l Arasmdaki ili$ki

Sekil 3'e gore gelir durumu gruplan arasmda 2501-3000, 3001-3500, 3500

YTL ve tizeri gelir grubundaki katl1lmcllann ucret politikalanm etiksel algI

duzeylerinin yiiksek, 1500 YTL'den az gelir grubundakilerin orta, 1501-2000, 2001

2500 YTL gelir grubundaki katllllncilann ise du~iik oldugu gozlenmektedir.

1501-2000, 2001-2500 YTL gelir grubundaki katlhmcl1ann du~iik algI

grubunda yer almalan, ucret politikalanm diger gelir gruplanna oranIa daha yiiksek

duzeyde etik dl~l bulduklan ~eklinde yorumlanabilir. 2501-3000, 3001-3500, 3501

YTL ve tizeri gelir grubundaki katlhmcllann yiiksek algI grubunda yer almasl ise diger

gelir grubundaki katlhmcl1ara oranla ucret politikalarlm daha du~uk duzeyde etik dl~l

bulduklarl ~eklinde yorumlanabilir.

Meslek Siiresi ile Ucret Politikalarmm Etiksel Algllanz$l Arasmdaki ili$ki

Seldl 3'e gore meslek sfuesi gruplan arasmda 11-15 ve 15 Ylldan fazla

grubundaki katlhmcl1ann ucret politikalanm etiksel algI duzeylerinin yiiksek; 5 ylldan

az grubundaki katlhmcllarm Olia ve 6-10 yl1 gruplanndaki katlhmcllann du~iik oldugu

gozlemnektedir.

5 Ylldan az ve 6-10 yll grubundaki katllllncilann du~uk algI grubunda yer

almalarl, ucret politikalarlm diger meslek sfuesi gruplarma oranla daha yiiksek dtizeyde

etik dl~l bulduklarl ~eklinde yorumlanabilir. 11-15 ve 15 yl1dan fazla grubundaki

katllllncilarm yiiksek algI dtizeyinde yer almasl ise diger meslek suresi gruplarma oranla

ucret politikalanm daha du~uk dtizeyde etik dl~l bulduklarl ~eklinde yorumlanabilir.

Bu aylklamalar dogrultusunda "Demografik ozelliklerden ya~, egitim duzeyi,

gelir durumu ve meslek sfuesi ile orgutteki ucret politikalarml etiksel algllan1a

yonelimleri arasmda ili~ki vardlr." ~eklindeki Hipotez 2'nin dogrulandlgl soylenebilir.

5.2.1.2.3. Odiillendirme Politikalarmm Etiksel AlgIlam~l ile DemografIk

Ozellikler ili~kisine Yonelik <;oklu Uyum Analizi

"Odullendirme politikalarlmn etiksel algllanl~l" olarak adlandmlan UyUncu

faktoriin; ya~, egitim duzeyi, gelir durumu ve meslek sfuesi ile ili~kisinin belirlenmesine

yonelik olarak C;oklu Uyum Analizi yapllml~tlr.
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Kiimeleme analizi sonucu, ii<;iincii fa1ctortin maddelerinden iic; mme elde

edilmi§tir. Kiimeleme ortalamalarma gore bunlar yiiksek, orta ve dii§iik olarak

adlandmlml§tlr. Buna gore omeklemdeki 301 ki§iden; yiiksek gruba dahil 94 ki§inin

ortalama puam 4,41; orta gruba dahil 168 ki§inin ortalama puam 2,69; du§iik gruba

dahil39 ki§inin ortalama puam ise 1,21 'dir. (Bkz. Ek 5, Tablo 3)

Ya§ ile Odiillendirme Politikalarmm EtikselAlgzlam§l Arasmdaki ili§ki

~ekil 4'e gore ya§ gruplarl arasmda 36-40, 41-45, 46 ve ustii ya§ grubundaki

katIhmcIlarm odullendirme politikalarllll etiksel algI diizeylerinin yiiksek; 31-35 ya§

grubundaki katlhmcIlarm orta, 20-25 ve 26-30 ya§ grubundaki katIhmcIlann ise du§iik

oldugu gozlenmektedir.

20-25, 26-30 ya§ grubundaki katIhmcI1arm du§iik algI grubunda yer almalarl,

odiillendirme politikalarllll diger ya§ gruplarll1a oranla daha yiiksek diizeyde etik dl§1

bulduklarl §eklinde yorumlanabilir. 36-40,41- 45,46 ve ustii ya§ grubundaki bireylerin

ise odiillendinne politikalarll1l, diger ya§ grubundaki bireylere oranIa daha du§iik

diizeyde etik dl§1 bulduklarl soylenebilir.

Egitim Diizeyi ile Odiillendirme Politikalarmm Etiksel Algllam§l Arasmdaki

~ekil 4'e gore egitim diizeyi gruplarl arasll1da lise ve dengi okul mezunu

katIhmcI1arll1 odtillendinne politikalarlllln etiksel algI duzeylerinin yiiksek; on1isans

mezunu katIhmcI1arm orta, lisans ve lisanstistii egitime sahip katlhmcIlarm ise du§iik

oldugu gozlenmektedir.

Lisans ve lisanstistu egitime sahip katlhmcIlarll1 du§tik algI grubunda yer

almalarl, odullendirme politikalarll1l diger egitim gruplarll1a oranla daha yiiksek

duzeyde etik dl§1 bulduklarl §eklinde yorumlanabilir. Lise ve dengi okul mezunu

katI111ncI1arm yiiksek algI grubunda yer almalarl ise diger egitim gruplarll1a oranla

odullendirme politikalarlill daha dti§iik duzeyde etik dl§1 bulduklarl §eklinde

yorumlanabilir.
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Dimension 1
Variable Principal Normalization.

~ekil 4. Odiillendirme Politikalannm Etiksel AlgIlaDl~1 ile Ya~, Egitim Durumu,

Gelir ve Meslek Siiresi Arasmdaki iIi~ki

Gelir Durumu ile Odiillendirme Politikalarmln Etiksel Allfllam§l Arasmdaki

Sekil 4'e gore gelir durumu gruplan arasmda 2501-3000, 3001-3500, 3500

YTL ve fizen gelir grubundaki katIhmcI1ann odiillendirme politikaiarmi etiksel algI

dfizeylerinin yiiksek; 2001-2500 YTL gelir grubundaki katthmcI1ann orta, 1500

YTL'den az ve 1501-2000 YTL gelir grubundaki katIhmcilann ise dii~iik oldugu

gozlenmektedir.

1500 YTL'den az ve 1501-2000 YTL gelir grubundaki katthmcI1arm dii~iik algI

grubunda yer ahnalan, odiillendirme politikalannI diger gelir gruplarma oranla daha

yiiksek dfizeyde etik dI~l bulduklan ~eklinde yorumlanabilir. 2501-3000, 3001-3500,

3501 YTL ve iizeri gelir grubundaki katI1Imcilann yiiksek algi grubunda yer aimasl ise
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diger gelir grubundaki katIhmcI1ara oranla odiillendirme politikalarllll daha dii~ill<:

diizeyde etik dl~1 buiduklarl ~eklinde yorumlanabilir.

Meslek Silresi ile Odilllendirme Politikalannm Etiksel Algzlam§l Arasmdaki

Sekil 4' e gore meslek sfuesi grupiarl araslllda 15 Ylidan fazla grubundaki

katIhmcllarlll odiillendirme politikalarllll etiksel algI diizeylerinin yUksek, 11-15 yll

grubundaki katilllncilarlll orta, 5 Ylidan az ve 6-10 yll gruplarllldaki katIhmcllarlll ise

dii~ill<: oldugu gozlelllnektedir.

5 Ylidan az ve 6-10 yll grubundaki katilllncilarlll dii~ill<: algI grubunda yer

almalarl, odiillendirme politikalarllll diger meslek sfuesi gruplarllla oranla daha yiiksek

diizeyde etik dl~1 buiduklarl ~eklinde yorumlanabilir. 15 Ylidan fazla grubundaki

katIhmcllarlll yUksek algI diizeyinde yer aimasl ise diger meslek siiresi gruplarllla oranla

odiillendirme politikalarllll daha dii~ill<: diizeyde etik dl~1 buiduklarl ~eklinde

yorumlanabilir.

Bu aylklamalar dogrultusunda "Demografik 6zelliklerden ya~, egitim diizeyi,

gelir durumu ve meslek sfuesi ile orgiitteki odiillendilme politikalarllli etiksel algI1ama

yonelimleri araslllda ili~ki vardIr." ~eklindeki Hipotez 3'iin dogru1andigi soylenebilir.

5.2.1.2.4. Performans Degerleme Politikalarmm Etiksel AlgJ1am~l ile

DemografIk Ozellikler ili~kisine Yonelik <;oklu Dyum Analizi

"Performans degerleme politikalarllllll etiksel algllalll~I" olarak adlandmlan

dordiincii faktOriirl; ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve meslek sfuesi ile ili~kisinin

belirlemnesine yonelik olarak ~oklu Uyum Analizi yapIlml~tlr.

Kiimeleme analizi sonucu, d6rdiincu fakt6riin maddelerinden u<; kiime elde

edilmi~tir. Kiimeleme ortalamalarllla gore bunlar yUksek, orta ve dii~iik olarak

adlandmlml~tlr. Buna gore omeklemdeki 301 ki~iden; yUksek gruba dahil 37 ki~inin

ortalama puam 4,24; orta gruba daml 218 ki~inin ortalama puam 2,73; dti~tik gruba

dahil46 ki~inin ortalama puanl ise 1,37'dir. (Bkz. Ek 5, Tablo 4)
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Dimension 1

Variable Principal Normalization.

~ekil 5. Performans Degerleme Politikalarmm Etiksel AlgJ.laDl~1 ile Ya~, Egitim

Durumu, Gelir ve Meslek Siiresi Arasmdaki ili~ki

Ya§ he Performans Degerleme Politikalanmn Etiksel Algllam§l Arasmdaki

Sekil 5'e gore ya~ gruplan arasmda 36-40, 41-45, 46 ve fum ya~ grubundaki

katlhmcI1ann perfonnans degerleme politikalarml etiksel algt diizeylerinin yiiksek; 20

25, 26-30, 31-35 ya~ grubundaki katIhmcI1arm ise dii~Uk oldugu gozlenmektedir.

20-25, 26-30 ve 31-35 ya~ grubundaki katlhmcllarm dii~iik algt grubunda yer

almalan, performans degerleme politikalanm diger ya~ gruplarma oranla daha yiiksek

diizeyde etik dl~l bulduklan ~eklinde yorumlanabilir. 36-40, 41- 45, 46 ve iism ya~

grubundaki bireylerin ise perfonnans degerleme politikalanm, diger ya~ grubundaki

bireylere oranla daha dii~iik diizeyde etik dl~l bulduklan soylenebilir.
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Egitim Diizeyi ile Peiformans Degerleme Politikalarllun Etiksel Algllam§l

Arasmdaki ili§ki

Sekil 5' e gore egitim diizeyi gruplan arasmda lise ve dengi okul mezunu

katlhmcllarm performans degerleme politikalarilli etiksel algI diizeylerinin yiiksek;

onlisans egitime sahip katlhmcI1arm orta, lisans ve lisansustii egitime sahip

katlhmcllarm ise dii~Uk oldugu gozlenmektedir.

Lisans ve lisansustii egitime sahip katlhmcllarm du~Uk algI grubunda yer

almalan, performans degerleme politikalarilli diger egitim gruplarma oranla daha

yiiksek duzeyde etik dl~l bulduklarl ~ek1inde yorumlanabilir. Lise ve dengi okul mezunu

katlhmcllarm yuksek algI grubunda yer almalan ise diger egitim gruplarma manla

performans degerleme politikalarilli daha du~Uk diizeyde etik dl~l bulduklarl ~ek1inde

yorumlanabilir.

Gelir Durumu ile Peiformans Degerleme Politikalarmm Etiksel Algllam§l

Arasmdaki ili§ki

Sekil 5'e gore gelir durumu gruplarl arasmda 2501-3000, 3001-3500, 3500

YTL ve iizeri gelir gruplanndaki katlhmcllarm perfonnans degerleme politikalanlli

etikse1 algI duzeylerinin yUksek; 1500 YTL'den az, 1501-2000,2001-2500 YTL gelir

gruplarmdaki katI1lmcllarm ise du~uk oldugu gozlenmektedir.

1500 YTL'den az, 1501-2000 ve 2001-2500 YTL gelir grubundaki

katlhmcllarm du~Uk algI grubunda yer almalarl, perfonnans degerleme politikalarlill

diger ge1ir gruplarma manla daha yiiksek duzeyde etik dl~l bulduklarl ~ek1inde

yorumlanabilir. 2501-3000, 3001-3500, 3501 YTL ve uzeri gelir grubundaki

katlhmcI1arm yillcsek algI grubunda yer almasl ise diger gelir grubundaki katlhmcllara

manIa perfonnans degerleme politikalarml daha du~uk duzeyde etik dl~l bulduklarl

~ek1inde yorumlanabilir.

Meslek Siiresi ile Peiformans Degerleme Politikalarmm Etiksel Algzlam§l

Arasmdaki ili§ki

Sekil 5'e gore meslek suresi gruplarl arasmda 15 Ylldan fazla grubundaki

katlhmcllarm performans degerleme politikalarml etiksel algI diizeylerinin yiiksek, 11-
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15 yll grubundaki katlhmcl1ann orta, 5 yl1dan az ve 6-10 yll gruplanndaki

katIhmcIlarm ise du~Uk oldugu gozlenmektedir.

5 ylidan az ve 6-10 yll grubundaki katI1lIDCllarm du~Uk algI grubunda yer

almalarl, perfonnans degerleme politikaiarlill diger meslek stiresi gruplarma oranla daha

ytiksek dtizeyde etik dl~1 buiduklarl ~eklinde yorumlanabilir. 15 ylidan fazla grubundaki

katlhmcIlarm yUksek algI dtizeyinde yer almasl ise diger meslek stiresi gruplarma oranla

performans degerleme politikaiarlill daha du~Uk dtizeyde etik dl~1 buiduklarl ~eklinde

yorumlanabilir.

Bu aylklamalar dogrultusunda "Demografik ozelliklerden ya~, egitim duzeyi,

gelir durumu ve meslek stiresi ile orgutteki perfOlmans degerleme politikalarml etiksel

algl1ama yonelimleri arasmda ili~ki vardIr." ~eklindeki Hipotez 4'tin dogrulandlgl

soylenebilir.

5.2.1.2.5. Disiplin Politikalarmm Etiksel AlgIlam~l ile DemografIk Ozellikler

ili~kisine Yonelik C;oklu Dyum Analizi

"Disiplin politikalarmm etiksel algIlam~I" olarak adlandmlan be~inci faktoriin;

ya~, egitim duzeyi, gelir durumu ve meslek stiresi ile ili~kisinin belirlemnesine yonelik

olarak <;oklu Uyum Analizi yapI1ml~tlr.

Kumeleme analizi sonucu, be~inci faktOriin maddelerinden tiy kume elde

edilmi~tir. Kiimeleme ortalamalarma gore bunlar yUksek, orta ve dti~Uk olarak

adlandmlml~tlr. Buna gore omeklemdeki 301 ki~iden; yUksek gruba dahil 92 lci~inin

ortalanla pUa.J.l1 4,22; orta gruba dahil 184 ki~inin ortala.J.na pUa.J.ll 2,92; dti~uk gruba

dahil25 ki~inin Oliala.J.napua.J.ll ise 1,26'dir. (Bkz. Ek 5, Tablo 5)
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Dimension 1

Variable Principal f\Jormalization.

~ekil 6. Disiplin PolitikalanmD Etiksel A1gJ.1am~1 i1e Ya~, Egitim Durumu, Gelir ve

Meslek Siiresi AraslDdaki ili~ki

Ya§ ile Disiplin Politikalarmm Etiksel Algtlam§l Arasmdaki Ri§ki

Seki1 6'e gore ya~ gruplan arasmda 31-35, 36-40 ya~ grubundaki katIhmcl1ann

disiplin politikalarml etiksel algI diizeylerinin yiiksek; 20-25 ve 26-30 ya~ grubundaki

katlhmcl1arm orta; 41--45, 46 ve iistii ise grubundaki katlhmcllann ise dii~iik oldugu

gozlenmektedir.

41--45, 46 ve iistii ya~ grubundaki katIhmcllann dii~iik algt grubunda yer

almalan, disiplin politikalarml diger ya~ gruplarma oranla daha yiiksek diizeyde etik

dl~l bulduklan ~eklinde yorumlanabilir. 31-35 ve 36--40, ya~ grubundaki bireylerin ise

disiplin politikalanm, diger ya~ grubundaki bireylere oranla daha dii~iik diizeyde etik

dl~l bulduklan soylenebilir.
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Egitim Diizeyi ile Disiplin Politikalarmm EtikselAlgl1am$1 Arasmdaki ili$ki

~ekil 6'ya gore egitim dlizeyi gruplan arasmda on1isans mezunu katlhmcllann

disiplin politikalanill etiksel algI dlizeylerinin yiiksek; lisans ve lisanslistii egitime sahip

katlhmcllarm octa, lise ve dengi okul mezunu katlhmcI1arm ise dli~lik oldugu

gozlenmektedir.

Lise ve dengi okul mezunu katlhmcllarm dli~lik algI grubunda yer almalarl,

disiplin politikalarlill diger egitim gruplarma oranIa daha yiiksek dlizeyde etik dl~l

bulduklarl ~eklinde yorumIanabiIir. Lisans ve Iisanslistii egitime sahip katlhmcllann

yliksek algI grubunda yer almalarl ise diger egitim gruplarma oranla disiplin

politikalarlill daha dli~lik dlizeyde etik dl~l bulduklarl ~eklinde yorumlanabilir.

Gelir Durumu ile Disiplin Politikalarzmn Etiksel Algllam$l Arasmdaki ili$ki

~ekil 6'e gore ge1ir durumu gruplarl arasmda 2001-2500 YTL grubundaki

katlhmcllann disiplin politikalarlill etikse1 algI dlizeylerinin yiiksek; 1500 YTL'den az,

1501-2000 YTL grubundaki katlIllTICllarm octa; 2501-3000,3001-3500,3500 YTL ve

lizeri gelir gruplarmdaki katlhmcllarm ise dli~lik oldugu gozlenmektedir.

2501-3000, 3001-3500, 3501 YTL ve lizeri gelir grubundaki katI111TICllarm

dli~lik algI grubunda yer almalarl, disiplin politikalarml diger gelir gruplarma oranIa

daha yiiksek dlizeyde etik dl~l bulduklarl ~eklinde yorumlanabilir. 2001-2500 YTL

grubundaki katlhmcllann yiiksek algI grubunda yer almasl ise diger gelir grubundaki

katlhmcllara oranla disiplin politikalarlill daha dli~lik dlizeyde etik dl~l bulduklarl

~eklinde yorumlanabilir.

Meslek Siiresi ile Disiplin Politikalarmm EtikselAlgllam$l Arasmdaki ili$ki

$ekil 6'ya gore meslek sliresi gruplarl arasmda 6-10, 11-15 yll grubundaki

katlhmcI1arm disiplin politikalarlill etiksel algI dlizeylerinin yiiksek, 5 Ylldan az

grubundaki katlhmcllarm octa; 15 Ylldan fazla grubundaki katlhmcI1arm ise dli~lik

oldugu gozlenmektedir.

15 yIIdan fazla grubundaki katlhmcI1arm dli~lik algI grubunda yer almalarl,

disiplin politikalarlill diger meslek sliresi gruplarma oranla daha yiiksek dlizeyde etik

dl~l bulduklarl ~eklinde yorumlanabilir. 6-10 ve 11-15 yll grubundaki katlhmcI1arm
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yiiksek algI dtizeyinde yer aimasl ise diger meslek sfuesi gruplanna oranIa disiplin

politikalanm daha dti~lik dlizeyde etik dI~I bulduklan ~eklinde yorumlanabi1ir.

Bu aC;lklamalar dogrultusunda "Demografik ozelliklerden ya~, egitim dlizeyi,

ge1ir durumu ve meslek sfuesi ile orgtitteki disiplin politikalarull etiksel algIlama

yonelimleri aras1l1da ili~ki vardIr." ~eklindeki Hipotez 5'in dogrulandlgl soylenebilir.

5.2.1.2.6. Orgiitsel ileti§imin Etiksel AlgIlam§1 ile DemografIk Ozellikler ili§kisine

Yonelil{ <;oldu Uyum Analizi

"Orglitsel ileti~im politikalar1l11n etiksel algIlanl~I" olarak adlandmlan alt1l1CI

fakt6rlin; ya~, egitim dlizeyi, gelir durumu ve meslek sliresi ile ili~kisinin belirlenmesine

yonelik olarak C;oklu Uyum Analizi yapIIIm~tIr.

Klimeleme analizi sonucu, alt1l1CI faktorlin maddelerinden tiC; ktime elde

edilmi~tir. Kiimeleme ortalamalar1l1a gore bunlar yiiksek, orta ve dli~iik olarak

adlandlf1lmI~tIr. Buna gore omeklemdeki 301 ki~iden; yiiksek gruba dahil 60 ki~inin

ortalama puanl 4,20; orta gruba dahil 198 ki~inin ortalama puam 2,81; dli~iik gruba

dahil43 ki~inin ortalama puam ise 1,22'dir. (Bkz. Ek 5, Tablo 6)

Ya§ lIe Orgiitsel lleti§imin EtikselAlgllam§1 Araszndaki lli§ki

$ekil Tye gore ya~ grupiarl aras1l1da 36-40, 41-45, 46 ve listli ya~ grubundaki

katIhmcIlarm orglitsel ileti~imi etiksel algI dlizeylerinin yiiksek; 20-25 ya~ grubundaki

katIhmcI1ar1l1 orta; 26-30 ve 31-35 ya~ grubundaki katIhmcI1ar1l1 ise dli~iik oldugu

g6zlenmektedir.

20-25, 26-30 ve 31-35 ya~ grubundaki katIhmCIlar1l1 dli~lik algI grubunda yer

almalarl, orglitsel ileti~im slirecini diger ya~ gruplar1l1a oranla daha yiiksek dlizeyde etik

dl~1 buidukiarl ~eklinde yorumlanabilir. 36-40, 41- 45, 46 ve listli y~ grubundaki

bireylerin ise orgtitsel ileti~im sfuecini, diger ya~ grubundaki bireylere oranla daha

dti~iik dlizeyde etik dl~1 buidukiarl soylenebilir.
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Dimension 1
Variable Principal Normalization.

Seidl 7. Orgiitsel iIeti~imin Etiksel AlgdaDl~1 ile Ya~, Egitim Durumu, Gelir

ve Meslek Siiresi Arasmdaki iIi~ki

Egitim Diizeyi ile Orgiitsel Reti§imin Etiksel Algllam§l Arasmdaki Ri§ki

Sekil Tye gore egitim dilzeyi gruplan arasmda lise ve dengi okul mezunu

katI1nncilann orgiitsel ileti~imi etiksel algI dilzeylerinin yiiksek; onlisans egitime sahip

kanhmcilann orta, , Iisans ve lisanstistii egitime sahip kanhmcI1arm ise dti~tik oldugu

gozlenmektedir"

Lisans ve lisanstistti egitime sahip kanhmcI1arm dti§tik algi grubunda yer

almalan, orgiitse1 ileti§im stirecini diger egitim gruplanna oranla daha ytiksek dilzeyde

etik dI§I bulduklan §eklinde yorumlanabilir. Lise ve dengi okul mezunu kanhmcilann

ytiksek algi grubunda yer aimalan ise diger egitim gruplarma orania orgutse1 ileti§im

stirecini daha dti§tik dilzeyde etik dl§I bulduklan §eklinde yorumlanabilir.
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Gelir Durumu jle Orgiltsel jleti§imiJl Etiksel Algzlanz§l Arasmdaki jli§ki

Sekil Tye gore gelir durumu gruplan arasmda 2501-3000, 3001-3500, 3501

YTL ve iizeri gelir grubundaki katlhmcI1arm orglitsel ileti9imi etiksel algI diizeylerinin

yiiksek; 1500 YTL'den az gelir grubundaki katlhmcI1arm mia; 1501-2000,2001-2500

gelir gruplarmdaki katIhmcIlarm ise dU9iik oldugu gozlenmektedir.

1501-2000 ve 2001-2500 YTL gelir grubundaki katIhmcI1ann dU9Uk algI

grubunda yer almalarl, orgiitsel ileti9im sfuecini diger gelir gruplarma OfarIla daha

yiiksek diizeyde etik dI9I bulduklarI geklinde yorumlanabilir. 2501-3000, 3001-3500,

3501 YTL ve iizeri gelir grubundaki katIhmcIlarm yiiksek algI grubunda yer aimasl ise

diger gelir grubundaki katIhmcIlara OfarIla orgutsel ileti9im sfuecini daha dU9uk

diizeyde etik dI9I buiduklarl geklinde yorumlanabilir.

Meslek Silresi jle Orgiltsel jleti§imin Etiksel Algzlanz§l Arasmdaki jli§ki

Sekil Tye gore meslek sfuesi gruplan arasmda 11-15, 15 yI1dan fazla

grubundaki katIhmcI1ann orglitsel ileti9imi etiksel algI diizeylerinin yiiksek, 5 Ylidan az

grubundaki katIhmcIlann orta; 6-10 grubundaki katIhmcIlarm ise dU9iik oldugu

gozlenmektedir.

6-1°yll grubundaki katIhmcIlanll dU9iik algI grubullda yer almalarl, orgutsel

ileti9im sfuecini diger meslek sfuesi gruplarma Ofanla daha yiiksek diizeyde etik dI9I

buidukiarl geklinde yorumlanabilir. 11-15 ve 15 ylidall fazla grubundaki katIhmcIlarm

yiiksek algI diizeyinde yer aimasl ise diger meslek sfuesi gruplarma oranla orgiitsel

ileti9im sfuecini daha dU9Uk duzeyde etik dI9I buiduklarl geklillde yorumlanabilir.

Bu a<;lklamalar dogrultusunda "Demografik ozelliklerden ya9, egitim duzeyi,

gelir durumu ve meslek suresi ile orgutteki ileti9im sfuecini etiksel algIlama yonelimleri

arasmda ili~ki vardIr." geklindeki Hipotez 6'nm dogrulandlgl soylenebilir.

5.2.1.2.7. Genel Etiksel Algi He Demografik OzellikIer ili~kisine Yonelik <;oklu

Uyum Analizi

Faktarlerin toplanabilirlik ozelligi lledeniyle tUm faktarler toplanarak,

<;ah9arIlarm gene1 etiksel algIlarl ile tUm bagImsIz degi9kenler arasmdaki ili9kinin

belirlenmesille yonelik olarak da C;oklu Uyum Analizi yapIlIm9tu.
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Klimeleme analizi sonucu, tek faktor olarak toplanan madde1erden lie; kiime elde

edilmi~tir. Klimeleme ortalamalarma gore bunlar yiiksek, orta ve dti~iik olarak

adlandlfllml~tlf. Buna gore omeklemdeki 301 ki~iden; yiiksek gruba daml 25 ki~inin

ortalama puam 3,96; orta gmba daml 247 ki~inin ortalama puam 2,77; dti~iik gmba

dahil29 ki~inin ortalama puam ise 1,71 'dir. (Bkz. Ek 5, Tablo 7)

Ya§ ile Genel Etiksel Algi Araszndaki i[i§ki

Sekil 8'e gore ya~ gmpiarl arasmda 36-40, 41-45, 46 ve iistii ya~ gmbundaki

katllllllCllarm gene1 etiksel algI dtizeylerinin yiiksek; 20-25 ya~ gmbundaki

katrhmcIlarm orta; 26-30 ve 31-35 ya~ gmbundaki katrhmcIlarm ise dti~tik oldugu

gozlemnektedir.

26-30 ve 31-35 ya~ gmbundaki katIlllncI1arm dti~iik algI gmbunda yer almalarl,

orgiitsel uyguiamaiarl diger ya~ gmplarma orarna daha yiiksek diizeyde etik dl~1

buidukiarl ~eklinde yommlanabilir. 36-40,41- 45,46 ve tistii ya~ gmbundaki bireylerin

ise orgtitsel uygulamalan diger ya~ gmbundaki bireylere oranla dalla dti~iik dtizeyde

etik dl~1 buiduklarl soylenebilir.

Egitim Duzeyi ile Genel EtikselAlgi Arasmdaki i[i§ki

Sekil 8'e gore egitim dtizeyi gmplan arasmda lise ve dengi okul mezunu

katrhmcI1arm genel etiksel algI dtizeylerinin yiiksek; oII1isans egitime sallip

katIhmcI1arm orta, , lisans ve lisansiistii egitime sahip katrlllncllarm ise dti~iik oldugu

gozlemnektedir.

Lisans ve lisansiistii egitime sahip katIhmcIlarm dii~iik algI gmbunda yer

almalan, orgiitsel uygulamaiarl diger egitim gmplarma oranla daha yiiksek diizeyde etik

dl~1 bulduklan ~eklinde yorunllanabilir. Lise ve dengi okul mezunu katIhmcIlann

ytiksek algI gmbunda yer almaiarl ise diger egitim gmplarma oranla orgtitsel

uygulamaiarl daha dti~iik diizeyde etik dl~1 buiduklarl ~eklinde yommlanabilir.
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Variable Principal Normalization.

~ekil 8. Genel Etiksel AlgI fie Ya~, Egitim Dnrumu, Gelir ve Meslek Siiresi

Arasmdaki i1i~ki

Gelir Durumu ile Genel Euksel AlgI Arasmdaki ili§ki

SeIdl 8'e gore gelir durumu gruplan arasmda 2501-3000, 3001-3500, 3501

YTL ve iizeri gelir grubundaki katlhmcI1arm genel etiksel algt diizeylerinin yiiksek;

1500 YTL'den az gelir grubundaki katthmcllarm orta; 1501-2000, 2001-2500 YTL

gelir gruplanndaki katlhmctlarm ise dii~Uk oldugu gozlenmektedir.

1501-2000 ve 2001-2500 YTL gelir grubundaki katlhmcllarm dii~iik algI

grubunda yer almalan, orgiitsel uygulamalan diger gelir gruplarma oranla daha yiiksek

diizeyde etik dWI bulduklan ~eldinde yorumlanabilir. 2501-3000, 3001-3500, 3501

YTL ve iizeri gelir grubundaki katlhmctlarm yiiksek algt grubunda yer almasl ise diger

gelir grubundaki katthmcI1ara oranla orgiitsel uygulamalan daha dii~Uk diizeyde etik

dl~l bulduklan ~eldinde yorumlanabilir.
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Meslek Siiresi ile Genel Etiksel Algi Arasmdaki i[i§ki

~ekil 8'e gore meslek sfuesi gruplan arasmda 15 Ylldan fazla grubundaki

katlhmcllarm genel etiksel algI diizeylerinin yiiksek, 5 Ylldan az grubundaki

katlhmcllarm orta; 6-10 ve 11-15 yI1 grubundaki katlhmcllarm ise dti~iik oldugu

gozlemnektedir.

6-10 ve 11-15 yI1 grubundaki katlhmcllarm dti~tik algI grubunda yer almalarl,

orgiitsel ileti~im stirecini diger meslek stiresi gruplarma oranla daha yiiksek dtizeyde

etik dl~l bulduklarl ~eklinde yorumlanabilir. 15 yI1dan fazla grubundaki katlhmcllarm

ytiksek algI dtizeyinde yer almasl ise diger meslek sfuesi gruplarma oranla orgtitsel

uygularnalarl daha dti~tik dtizeyde etik dl~l bulduklarl ~eklinde yorumlanabilir.

Bu aC;lklarnalar dogrultusunda "Demografik ozelliklerden ya~, egitim dtizeyi,

gelir durumu ve meslek stiresi ile orgtitsel uygularnalarl etiksel algI1arna yonelimleri

arasmda ili~ki vardlr." ~eldindeki Hipotez Tnin dogrulandlgl soylenebilir.

5.2.2. <;ab~anlarm Tutumlan ile ilgili Hipotezlerin Degerlendirilmesi

Anketin iic;iincii boliimiinde 14 ifade bulunrnaktadlr. ifade bazmda tek tek

analizler yapI1arak belirlenen hipotezlerin test edilmesi hem c;ok gtiC; hem de karrna~1k

olacagmdan, ifadelerin faktorlere aynlmasl yontemine ba~vurulmu~tur.

5.2.2.1. <;ab~anlarm Tutumlarma Yonelik Ol~egin Faktor Analizi

III. boliim ifadelerinin faktorlere aynlmasl suasmda, falaorleri dalla kolay

yorumlarnak tizere donti~tim (Varimax Rotasyonu) rotasyonu uygulanml~tlr.

Faktorleri yorumlamada hangi maddelerin kahp kalmayacagma karar vennek

ic;in tiC; kriter kulla11lIml~tlr. Bu kriterler; beklenen faktor ic;in en az 0,45 falaor yiiktine

sahip olmak; diger fakt6r ic;in dti~iik bir faktor yiiktine sallip olmak (O,35'den az) ve

ortak fakt6r varyansmm ytiksek olmasldlr.

Tablo 12'ye gore 8 maddenin iki fakt6rlti (boyutlu) oldugu gortilmektedir.

Birinci faktor toplam varyansm %27,675'ini, ikinci faktor ise %24,754'tinti
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aYIklamaktadlr. c;ah~anlarm tutumlarl alyeginde yer alan 2 faktarUn ayIkladIklarl

taplam varyans %52,430'dur.( Bkz. Ek 4, Tabla 3)

Omeklem biiylikliigtintin yeterliligini gasteren Kaiser-Meyer-Oklin degeri, 0,60

ve iizeri almasl tavsiye edilen degerin de iisttinde 0,803 alarak bulunmu~; faktar

analizinin uygunlugunu gasteren Barllet testi ise istatistiksel alarak anlamh bulunmu~tur

(p= 0,001). (Bkz. Ek 4, Tabla 4)

Faktarlerin giivenirliligi iyin iy tutarhhgilli artaya kayan Cronbach Alfa katsaylSl

hesaplanml~ ve bu katsaYI 0,737 alarak alyegin aldukya yiiksek guvenilirlikte aldugunu

saptayacak ~ekilde bulunmu~tur. (Bkz. Ek 4, Tabla 5)

Tablo 12. C:;ah~anlarm Tutumlarma Yonelik (H-;egin Faktor Analizi Sonu-;lan

Rotasyon Sonrasl YOk Degerleri

Faktiir Yiikleri %
A~lkIanan

1 2 Varyans

Birinci Faktiir: i~e Yonelik Tutum

6. Hak ettigi iicreti almadlgml dii~iinen birey, i~ siirei;lerini 0,792
aksatIr.

10. Orgiitte dl~lanan i;ah~an,~ siirei;lerini gerektigi gibi yerine 0,767
getirmez.

27,675
3. Birey, ho~lanmadlgl i~ arkada~lDa i~le i1gili bilgileri tam ve 0,729
dogru bir bii;imde i1etInez.

1. i~yerinde aynmclhga ugradl~mdii~iinen birey, i~ini geregi 0,538
gibi yapmaz.

ikinci Fakti:ir: iIi~kiye Yi:inelik Tutum

14. Orgiitte bazi i;ah~anlarlDhakslZ uygulamalara maruz 0,756
kalmasl, diger i;ah~anlaraolumsuz i:irnek olu~turur.

11. Orgiitte i;ab~anlaragiiven duyulmamasl, i;al~anlarmda 0,664
orgiitlerine kar~l giivenlerinin azalmasma neden olur.

8. Orgiitte ho~gi:irii ortammm olmamasl, i;ah~anlararasmdaki
24,754

0,649
i1i~kiIeri olumsuz etkiler.

5. <;::ah~anlarm sorunlarma yi:inetim tarafmdan i;i:iziim
getirilmedigi takdirde, i~ ortammda olumsuz davram~Iar 0,628
olu$ur.

ACIKLANAN TOPLAM VARYANS 52,430
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Faktarleri olu~turan maddelerin toplanabilirliligini ara~tIrmak iyin yapIlan F testi

analizi sonucunda toplanamama (Nonadditivity) p=O,OOl<0,05 bulunmu~tur. Bu deger

iki faktarii olu~turan maddelerin tek bir fakt6r altmda toplanamayacagllll

gastennektedir. (Bkz. Ek 4, Tablo 6)

Her bir maddeye ili~kin faktar yiikleri Tablo 12'de gariilmektedir. Birinci

faktarii olu~turan 6, 10, 3 ve 1. maddenin faktar yiikleri 0,538 ile 0,792; ikinci fakt6rii

olu~turan 14, 11, 8 ve 5. maddenin faktar yiikleri 0,628 ile 0,756 arasmda

degi~mektedir.

ilk faktarde yer alan madde1erden iiyii i~e yanelik tutumlarma ili~kindir. "Birey,

ho~lanmadlgl i~ arkada~ma i~le ilgili bilgileri tam ve dogru bir biyimde iletmez."

maddesi, ili~kiye yanelik tutum olarak da degerlendirilebilir. Ancak bu madde, I~e

yanelik faktare 0,729 gibi anlamh bir yiik bindirmi~tir. <;ah~anlar bu maddeyi I~e

yal1e1ik olarak degerlendirdiklerinden "i~e yanelik tutum" olarak adlandmlan faktar

iyinde ele aIll1ml~tIr. ikil1ci faktar iyinde yer alan tUm maddelerin ise ili~kiye yanelik

tutumlarma ili~kin oimasl nedeniyle faktar "ili~kiye yanelik tutum" olarak

adlandmhm~tlf.

5.2.2.2. Orgiitsel Uygulamalarm Etiksel AlgIlam~I ile Tutumlarm ili~kisine

Yonelil( C:;oklu Uyum Analizi

Ara~tIrmanm ikil1ci alyeginden elde edilen faktarler ile argiitsel uygulamalarm

genel etiksel algIlanI~1 <;oklu Uyum Al1alizi'l1e tabii tutulmu~tur. <;oklu Uyum Analizi

teknigi geregi genel etiksel algI bagImsIz degi~keni ile ikinci alyekten elde edilel1 iki

faktar bir arada analiz edilmi~tir. Ancak degerlendinneler faktar bazmda verilmektedir.

Genel algI kiimeleme analizi sonuylarI4.2.1.2.7. ba~hgl altmda verilmi~tir.

5.2.2.2.1. i~e Yonelik Tutumlar ile Genel Etiksel AlgI ili~kisine Yonelik

C:;oklu Uyum Analizi

Kiimeleme analizi sonucu, "i~e yanelik tutum" fakt6rii maddeleril1den iiy kiime

elde edilmi~tir. Kiimeleme ortalamalanna gare bunlar yiiksek, orta ve dii~iik olarak

adlandmlmI~tIr. Buna gare ameklemdeki 301 ki~iden; yiiksek gruba dahil 56 ki~inin
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ortalama puam 4,60; orta gruba diihil 220 ki~inin ortalama puam 3,48; dii~Uk: gruba

dahil25 ki~ininortalama puam ise 2,06'drr. (Bkz. Ek 6, Tablo 1)

Sekil 9'a gore genel etiksel algISI yiiksek diizeydeki kattlImcllarda dii~Uk:, genel

etiksel algISI orta diizeydeki kattlImcilarda orta, genel etiksel algISI dii~Uk: diizeydeki

kattlImcllarda ise yiiksek diizeyde i~e yonelik tutum oldugu gozlenmektedir.

2,5-

2,0-

DU~UI{

.DU~UI{• .. Genel etiksel algilallla

lit ili~kiye yonelik tutUIll

• i~e yonelil( tutUIll

YUI{SEI{•0,5-
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, YUI{SEI{
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'iii
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Variable Principal Normalization.

Sekil 9. Genel Etiksel Algi ile Tutumlar AraslDdaki ili~ki

Orgiitsel uygulamalan diger kattlImcI1ara oranla daha yiiksek diizeyde etik dl~l

olarak algI1ayan gruptaki katthmcllann, i~e yonelik etik dl~l tutum oranlanmn da diger

katIlImcllara oranla daha yiiksek diizeyde oldugu soylenebilir. Orgiitsel uygulamalan

diger kattlImcllara oranla daha dii~Uk: diizeyde etik dl~l olarak algIlayan gruptaki

kattlImcI1ann, i~e yonelik etik dl~l tutum oranlannm da diger kattlImcI1ara oranla daha

dii~Uk: diizeyde oldugu soylenebilir.
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Bu a<;:tklamalar dogrultusunda "Orgtitsel uygulamalarm etiksel algllam~l ile

c;;ah~anlarm i~e yonelik tutumlarl arasmda ili~ki Vardlr" ~eklindeki Hipotez 8'in

dogrulandlgl soylenebilir.

5.2.2.2.2 ili~kiye Yonelik Tutumlar ile Genel Etiksel AlgI ili~kisine Yonelik

<;oklu Dyum Analizi

Kfuneleme analizi sonucu, "ili~kiye yonelik tutum" faktorii maddelerinden iiC;;

kiime elde edilmi~tir. Ktimeleme ortalamalanna gore bunlar yiiksek, orta ve dti~iik

olarak adlandlfllml~tlr. Buna gore omeklemdeki 301 ki~iden; yiiksek gruba dahil 105

ki~inin ortalama puanl 4,61; orta gruba dahil 173 ki~inin ortalama puanl 3,77; dti~iik

gruba dahil23 ki~inin ortalama puam ise 2,71 'dir. (Bkz. Ek 6, Tablo 2)

Sekil 9'a gore genel etiksel alglsl yiiksek diizeydeki katllllllcliarda dti~iik, geneI

etiksel alglsl orta dtizeydeki katlhmcI1arda orta, geneI etiksel alglSl du~tik duzeydeki

katllllllcI1arda ise yiiksek dtizeyde ili~kiye yonelik tutum gozlenmektedir.

Orgtitsel uygulamalarl diger katI111llcI1ara oranla daha yiiksek duzeyde etik dl~l

olarak algllayan gruptaki katllllllcliann, ili~kiye yonelik etik dl~l tutum oranlarmm da

diger katlhmcllara oranla daha yiiksek dtizeyde oldugu soylenebilir. Orgtitsel

uygulamalarl diger katlhmcllara oranla daha dti~tik dtizeyde etik dl~l olarak algllayan

gruptaki katlhmcllarm, ili~kiye yonelik etik dl~l tutum oranlarmm da diger katlhmcllara

oranla daha dti~uk duzeyde oldugu soylenebilir

Bu aC;;lklamalar dogrultusunda "Orgiitsel uygulamalarm etiksel algI1am~l ile

c;;ah~anlarm ili~kiye yonelik tutumlan arasmda ili~ki vardu" ~eklindeki Hipotez 9'un

dogrulandlgl soylenebilir.
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SONU<; VE ONERiLER

Orgiitlerde etik degerler ara~tmnada da gozlendigi gibi herkes tarafmdall farkh

algIlanabilen bir konudur. Orgtitsel etik orgiitsel uygulamalarm iyi ya da kotti olarak

tammianmasl ile ilgilidir ve goreceli bir kavram oldugu ic;in ifade ettigi anlam, ki~iden

ki~iye degi~mektedir. Goreceliligine kar~m etik, orgiitsel uygulamalarda onem verilmesi

gerekell konulardan birini olu~turmaktadIr. Etik dl~1 davranl~lann orgiitler ic;in onemli

bedelleri olabilir. Havayollarmm emniyetli uc;u~ gerc;ekle~tinnesi gerekliligi

dti~tintildtigtinde, odemnesi gerekell bedel insan hayatl olabilmektedir.

Ara~tmna yapI1an havayolundaki teknisyenlerin bazl orgiitsel uyguiamaiarl etik

dl~1 olarak degerlendirdikleri gozlemnektedir. Bu uygulamalardan biri perfonnans

degerleme sfuecidir. Perfonnans degerleme sonuc;larl, teknisyenlerin egitim

ihtiyac;lanmll belirlenmesinde kullanllmaktadlr. Ancak perfonnans degerleme

sonuc;larImn, terfilerde kullanllmadlgl ve bu durumun teknisyenler tarafmdan aynmcIhk

olarak nitelendirildigi soylenebilir. YOlleticiler orgiitlerindeki terti sistemlerinin

olc;tilebilir nitelikte olu~turulmasma ozen gostennelidir. Atamalarm neye gore

yapIlacagl ya da kadrolarm hangi kriterlere gore olu~turulacagl tUm c;ah~anlar tarafmdan

bilimne1idir. Aksi halde gerc;ekle~tirilen terfiler c;ah~anlar tarafmdall etik dl~1 olarak

algIlanacak ve c;ah~anlarmorgtitlerille olan gtivenlerini sarsacaktu.

Ara~tInnada, ticret ve te~vik sistemlerinin adaletsiz oldugu tespit edilmi~tir.

Ocret sistemillin olu~turulmasmda, perfonnans degerleme sonuc;larmdan

yararlanIhmyor olmasl, adaletsizligill kayllagml olu~turabilir. Ocret politikalarlmn etik

standartlara uygunlugunu; miktarmdan c;ok, odenen ticretin adil ve hakc;a oimasl

belirlemektedir. Buna kar~m sektorel dtizeyde yapIlan kar~lla~tInnada teknisyenler,

orgtitlerinde daha tatmin edici bir ticret sistemi oldugunu savunmaktadIrlar. Daha once

bir ba~ka havayolunda c;ah~ml~ teknisyellierill i~ten aynlma lledenleri arasmda, yetersiz

ve adil olmayan bir ticret sisteminin uygulamyor oimasl one C;lkmaktadIr. Bu durum
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orgtitte, sektorel ayldan daha tatmin edici bir ticret sisteminin var oldugu gorti§tinti

desteklemektedir.

Anket sonuylarma gore, uyulmasl gereken disiplin kurallarlmn teknisyenler

tarafmdan bilindigi tespit edilmi§tir. Disiplin politikalarlmn ongortilen fonksiyonlarlm

yerine getirebilmesi iyin yah§anlar tarafmdan bilinmesi gerekmektedir. Aynca etik dl§l

davram~l onleyici ya da belirleyici yah~malarm yaplldlgl saptamm~tlr. Bu durum

disiplin politikalarlmn etkinligini artIracaktlr. UyU~ emniyetinin birincil 6neme sahip

oldugu havaclhk sektortinde ise, etik dl~l davranl~m ortaya ylkmadan onlenmesi ayn bir

oneme sahiptir. Bununla birlikte istenmeyen davram~lar meydana geldiginde, nedeninin

ara~t1Tllarak disiplin politikalarmm uygulandlgl belirlenmi~tir. Bu durum teknisyenlerin

hem yoneticilerine hem de orgtitlerine giiven duymalanna olanak saglayacaktlr.

Performans degerleme sonuylarmm; terti ya da iicret sistemlerinin

belirlenmesinde kullamlmadlgl gibi, odiillendinnede de kullanllmadlgl tespit edilmi~tir.

<;ah~anlarm etik davram~a yonlendirilmesinde odtiller onemli bir motivasyon aracldIr.

Maddi odtiller kadar, yoneticilerden anmda ve ~ahsen takdir gormek de yah~anlarm

motivasyonlarmda onemlidir. Bunun da otesinde odiillendinnede maddi unsurlar, her

zaman iyin birer motivasyon araCl olmayabilir. <;all~anlar parasal odiilleri hak olarak

gortip, takdir ya da ovgii gibi 6diilleri miikafat olarak algllayabilirler. Bu nedenle

6rgiitte maddi 6diiller kadar, manevi 6diillere de yer verilmesi gerekmektedir. Bu rur

davram~lar yah~aIllarl motive ettigi gibi, orgtite kar~l etik dl§l davraIll~lardan da

uzakla~tIracaktlr. Orgtitte etik dl~l davranl~larm onlenmesi iyin disiplin politikalarlmn

etkin kullamldlgl tespit edilmi~tir. Ancalc disiplin politikalaI"lmn etkinligi ile bireylerin

kontrolii saglanabilirken, odiiller ile bireylerin iysel kontrolii saglanabilecektir. Disiplin

politikalarlmn aksadlgl noktalarda bireyler, iysel kontrolleri ile etik dl~l daVraIll~tan

kaymabilecektir. Onemli olan bir diger nokta, adaletin saglaI1illaSldlr. Odiillendinnede

yoneticilere yakm olmamn onemli bir kriter oldugu tespit edilmi~tir. Adaletsizlik

oldugunu hisseden bireyler, bu tatminsizligin baskIsmdan kurtulmak iyin kendi

odiillerini artuIDa yolunu arayacak, bunda ba~arI11 olmadlgl takdirde ise orgiite sundugu

hizmetleri aksatabilecektir.

Teknisyenler, gerek kendi iylerindeki gerekse yoneticileri ile olan sorunlarlm

aralannda yozdiikleri gorti~tindedir. Bu durum teknisyenlerin birbirlerine ya da
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yoneticilerine kar~1 guven duyduklarl ~eklinde yorumlanabilir. Kar~lhkll guven ve

sevgi; orgUtlerde etik daVranl~m sergilenmesinde oldukya onemlidir. Ancak orgutteki

disiplin politikalanmn, odullendirmelerden yok daha etkin kullamldigi belirlenmi~tir.

Bu nedenle yah~anlarm guvene ili~kin algilarmda; guven unsurundan yok, disiplin

sfuecinin devreye girmesinden yekiniliyor olmasl etkili olabilir. Aynca yoneticilerin

verdikleri sozleri tuttuklarma dair teknisyenler arasmda goru~ birliginin olmamasl,

teknisyenlerin ozellikle yoneticilerine kar~1 guvenleri konusunda soru i~aretleri

olu~turmaktadir. Odullendirmede yoneticilere yakm olmanm onemli bir kriter olmasl

ise, bu goru~u destekleyen bir ba~ka nedendir.

<;ah~anlarm i~leri iyin gerekli bilgiye zamamnda ula~malarl, orgutlerin etik

sorumluluklarmdan birini olu~tunTIaktadH. Havayolu bakim linitelerinde ise i~ sfueyleri

ile ilgili bilginin zamamnda ve dogru bir ~ekilde iletilmesi, baknTI faaliyetlerinin

gereklilikler dogrultusunda yerine getirilmesinde ve UyU~ emniyetinin saglanmasmda

oldukya onemlidir. Havaaraci baknll faaliyetlerinde bilginin gerekli birim ya da lci~ilere

iletilmesine yonelik, uyulmasl zorunlu diizenlemeler bulunmaktadir. Ara~t111llada

teknisyenlerin, i~leri iyin gerekli olan bilgiye zamanmda ula~t1klarl tespit edilmi~tir.

Aynca teknisyenler, orgutlerinde sorunlarnll iletebilecekleri saghkli bir ileti~im

ortamnlln var oldugu goru~undedir. Buna kar~m ~ikayetlerini ve sorunlanm iletmede

kendilerini ozgiir hissetmediklerini belirtmektedirler. Bu durum teknisyenlerin

yoneticilerine yeterince guvenmedikleri ~eklinde aYlklanabilir. Aynca teknisyenlerin

kimliklerini saklama geregi duymadan ~ikayetlerini iletebilmeleri konusunda belirsizlik

olmasl, orgutteki guvensizlik ortammm bir diger gostergesidir.

Seyme ve yerle~tirme, yah~anlarm orgutleri ile ilk temas ettikleri sureytir. Bu

sureyteki davranl~larm etik boyutu, yah~anlarm diger orgutsel uygulamalardaki etik

algilarl uzerinde de etkili olmaktadlr. Ara~t1rma sonuylarma gore, i~e alnTI surecinde

kaylrmaclhk yapI1dlgl tespit edilmi~tir. KatIhmcllar; i~ ba~vurularmm adil bir ~ekilde

degerlendirilmedigi ve tamdigi olan bireylere oncelik tamndigi goru~undedir. Bununla

birlikte i~e ahm surecinde, orgUte uyum saglayabilecek bireylerin seyimine ozen

gosterilmedigi belirtilmi~tir. Ancak etik kodlar ile yonlendirilmeye yah~llan etik

kultlirun varhgmi sfudlirebilmesi iyin, kUltlirel yapIYI gliylendirebilecek ki~ilik yaplSlna

sahip bireylerin seyimine ozen gosterilmesi gerekmektedir. <;iinkli bireyin orgiite dahil

edilmesi, sahip oldugu etik degerlerin de orglite dahil edilmesi anlanlma gelmektedir.
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Birey; dogru ya da yanh~ degerlerini, e;:ah~ma ortamma ta~lmaktadlr. Uygun olmayan

degerlere sahip bireylerin orgiite dahil edilmesi, orgiitte istenilmeyen davram~lan te~vik

edebilir. Bu durum c;:atl~malar nedeniyle de etik dl~l davram~larm ortaya e;:lkmasma

neden olabilir. Performans ya da iicret politikalarlmn uygulanmasmda oldugu gibi, i~e

ahm politikalarmda da cinsiyete yonelik bir aynmclhk yapllmadlgl belirlenmi~tir.

Ancak e;:ah~madaki katlhmcI1ann 29'u bayanlardan olu~maktadlr. <;iinkii havaaraci

bakIm teknisyenligi, daha e;:ok erkeklerin tercih ettigi mesleklerden biridir.

Ara~tll1nada, yukandaki tespitlerin yanl Slra, etik davram~m algllanmasmda

demografik ozelliklerin de etkili oldugu belirlenmi~tir. <;ah~mada ele alman demografik

degi~kenler ya~, egitim diizeyi, gelir durumu ve meslek siiresidir. Orgiitsel

uygulamalarm etiksel algI diizeylerinin, ya~a bagh olarak degi~tigi belir1emni~tir.

Bireyler ya~landlke;:a hayat ko~ullarl hemen hemen belirlenmekte ve yerine getirilmesi

istenen amac;:lar azalmaktadu. Bu donemde bireyler ie;:in saghkh ve huzurlu bir hayat,

ba~arl ve kariyerden daha onemli hale gelmektedir. Ancak gene;: ya da orta ya~

grubundaki bireylerin, gere;:ekle~tinneyi planladlklarl hedefleri soz konusudur. Buna

bagh olarak orgiitsel uygulamalarm, etiksel algI diizeyleri de farkllhk gostermektedir.

Yapllan analizler sonucu gene;:lerin; ya~hlara cranla, orgiitsel uygulamalarl dalla yiiksek

diizeyde etik dl~l alglladlklarl belirlemni~tir. Ancak disiplin politikalarlmn gene;:lere

cranIa, kuk ya~ ve iistii grubu olu~turan katlhmcllar tarafmdan dalla yiiksek diizeyde

etik dl~l algllandlgl tespit edilmi~tir. Bu sonue;: iizerinde "Orgiitiimiizde hakSIZ yere i~ten

e;:lkannalar ya~anmaz" ifadesine verilen cevaplarm etkili oldugu soylenebilir. Bire;:ok

orgiitte oldugu gibi havayollarmda da, ya~anacak ekonomik krizler sonucu i~ten

e;:lkanlacaklarm ba~mda, ya~hlar yer almaktadlr. KIrk ya~ iistii katlhmcllann, i~ten

e;:lkarllma konusunda kendilerini risk altmda gordiiklerini soylemek miimkiindiir.

Ara~tlrmada ele alman demografik ozelliklerden egitim diizeyi, gelir durumu ve meslek

siiresine ili~kin analizlerde de benzer durum tespit edilmi~tir. Disiplin politikalarmm

algI1alli11asmdaki bu farkhhgm; orgiitteki kIrk ya~ ve iizeri katlhmcllann, aym zamanda

lise ve dengi okul mezunu olmalarmdan, meslek siirelerinin uzunluguna bagh olarak

gelir seviyesi yiiksek grubu olu~turlllalarmdankaynaklandlgl dii~iiniilmektedir.

Ara~tlrmada ele alman demografik degi~kenlerden bir digeri egitimdir.

Ara~tll1na sonuc;:larma gore lisans ve lisans iistii egitime sahip katlhmcI1arm orgiitsel

uygulamalarl etik dl~l algllama diizeylerinin, lise ve dengi okul mezunlarma gore daha
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yiiksek oldugu belirlenmi~tir. Egitimle bireyin; hem toplumun hem de uyesi oldugu

orgurun sahip oldugu degerler dogrultusunda ahlaki geli~imi ile bilgi ve becerisinin

artmlmasl hedeflemnektedir. Ara~tIrmada teknisyenlerin buyiik bir bsmmm,

mesleklerine yonelik egitim aldlklan belirlenmi~tir. Aynca teknisyenlerin %87'sinin

orgut i9i egitime tabii tutularak; gerek orgurun etik degerleri, gerekse bilgi ve beceri

konusunda geli~imlerinin saglanmasl adma 9aba harcandlgl tespit edilmi~tir. Bilindigi

gibi egitim, bireylerin mesleklerindeki olumlu ve olumsuz davram~lan daha kolay

degerlendirmelerine ve fakhla~malarma neden olmaktadlr. Egitim duzeyi yiikseldikge,

etik davram~a olan duyarhhgm da artIgl soylenebilir. Aynca egitim ile bireyin sahip

oldugu nitelikler arttIk9a, ki~isel kariyer planlan dogrultusunda orgutten beklentileri de

artmaktadlr. DolaYlSlyla orgutsel uygulamalann etik boyutu da egitime bagh olarak

farkllhk gosterebilmektedir.

Ara~tlrmada ele alman demografik ozelliklerden bir digeri gelir duzeyidir. Gelir

duzeyi du~Uk katlhmcllarm, gelir duzeyi yUksek katlhmcllara oranla orgutsel

uygulamalarl daha fazla etik dl~l bulduklarl tespit edilmi~tir. Bu tespitte, du~uk gelir

grubundaki bireylerin, aym zamanda gen9 ya da orta ya~ grubu bireylerden olu~masl

etkilidir. Gelir duzeyleri arasmdaki algI farkhhglmn temelinde; gen9ler i9in ba~arl ya da

kariyer flTsatlarmm, ya~hlara oranla 90k dalla onemli olmasl yatmaktadlT. Ancak

orgutteki ucret, terfi ya da odullendirme politikalarmm; perfonnans degerleme sonu9lan

temel almarak, nicel kriterler kapsammda olu~turulmamasl da bu alglda etkilidir.

c;ah~mada; orgutsel uygulamalarm algI dlizeyi ile demografik ozelliklerden

meslek suresine y6nelik olarak da ara~tlrma yapllml~tIr. Tecrubeler, bireylerin etik

davra111~ standartlarmm olu~umunda birer girdi niteligindedir. Kendisinin ya da

gevresindeki bireylerin ya~antllarl, bireyin dogru ya da yanll~ degerlerinin olu~umuna

katbda bulunmaktadlT. Davranl~m 6dullendirilmesi ya da cezalandmlmasl, bu degerin

olu~umunda etkilidir. Birey 6dullendirilen davranl~lan dogru, cezalandmlan

davram~larl ise yanh~ olarak degerlendirmektedir. Etik dl~l olmasma kar~m

odullendirilen bir davram~, hem birey hem de gevresindekiler tarafmdan tekrarlanma

egilimi gosterecektir. Meslekte yeni olan teknisyenlerin; meslegi uzun sfuedir yerine

getiren teknisyenlere oranla, 6rgutsel uygulamalan daha fazla etik dl~l bulduklarl tespit

edilmi~tir. Bu tespitte; tecrubeler nedeniyle etik dl~l dahi olsa, bazl uygulamalarm artIk

etik standartlar i9inde degerlendirilmesi etkili olabilir. Zamanla uygulamalardaki
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aksakhklar, bu teknisyenlerce benimsenmi~ ve kabullenilmi~ olabilir. AlgIdaki bu

fakllhgm bir diger nedeni ise, meslek smesi uzun olan bireylerin; kuk ya~ ustii, kariyer

beklentisi kalmaml~ bireylerden olu~masl olabilir.

Orglit politikalarmm etik ilkeler dogrultusunda belirlenmeyi~i ya da etik ilke1er

dl~111da uygulanmasl; yah~anlar111 orglite ya da yah~ma arkada~larma kar~l, i~

smeylerine de yanslyabilen etik dl~1 davram~lara yonelmelerine neden olabilmektedir.

Orglit politikalannm etik ilkeler dogrultusunda uygulamnaYI~I, yah~anlarm orgutlerine

guven duymamalarma ya da yatl~malar111 ya~anmasma neden olmaktadu. Guvensizlik

ya da yatl~ma ortamlarmda ise, etik dl~1 davranl~lara sIklIkla rastlanmaktadIr. Ara~tIrma

sonuyiarl bu goru~u destekler niteliktedir.

Betimleme analizi sonucu etik dl~1 davram~a maruz kalan teknisyenlerin, etik

dl~1 davram~a yonelebilecekleri tespit edilmi~tir. Ancak belirlenen bu tutumun,

davram~a donu~ecegi soylenemez. Aynca orglitsel uygulamalarm etiksel algI duzeyi ile

yah~anlann tutumiarl arasmda da ili~ki oldugu saptamm~tu. Orglitsel uyguiamaiarl

daha yUksek dtizeyde etik dl~1 olarak algI1ayan bireylerin, i~e ya da ili~kiye yonelik etik

dl~1 davram~a yonelimlerinin de daha ytiksek oldugu belirlenmi~tir.

<:;ah~anlarm etik dl~1 davra111~a yonelimlerinde tum orglitsel uygulamalar etkili

olmaktadlr. Ancak ozellikle performans degerleme sonuylar111m ucret, terti ya da

odullendirme sistemleri iyin birer girdi olu~tunnamasl durumunun, yah~anlarm etik dl~1

davram~a yone1imlerinde daha etkili oldugu soylenebilir. Bu tm uygulamalarda adaletin

sagiamnamasl guvensizlige ve yatl~malara; guvensizlik ve yatI~malar ise du~manllk,

kin, ofke, lurs ve ihtiraslar111 ortaya yIkardlgl etik dl~1 davra111~lar111 gozlenmesine neden

olmaktadIr. Buna kar~m ara~tIrmada, performans degerleme sonuylarmm daha yok

teknisyenlerin egitim ihtiyaylannm giderilmesine yonelik olarak kullanI1dlgl tespit

edilmi~tir.

i~e ahm surecinde, bireyin bilgi ve beceri olarak i~e uygunlugunun dogru bir

~ekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bilgi ve beceri olarak i~in gerekliliklerini yerine

getiremeyecek bireylerde iysel yatl~ma ya~amnasl ve etik dl~1 davram~larm gozlenmesi

miimkiin olabilmektedir. i~inde yetersiz olan birey; ba~arlslzhgl durumunda,

yevresindekileri sUylama ya da bilgileri saptIrma yoluna ba~vurabilmektedir. Ozellikle

yonetici konumundaki bireyler; ba~arlSlzhklarl durumunda astlarma kar~l, ~iddet ve
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saldlrganhk weren davram~larda bulunabilmektedir. i~e ahm smecinde ozen

gosterilmesi gereken bir diger unsur, bireyin orgiit kiiltfuiine uygunlugudur. Orgiit

kiiltfuiine uygun olmayan bireylerin orgiite dahil edilmesi, hem bireyin kendi i<;inde

<;atl~ma ya~amasl, hem de diger bireylerle <;atl~ma i<;ine girmesi nedeniyle etik dl~l

davram~larm gozlenmesine neden olacaktlr. Ancak ara~tlrmada; teknisyenlerin i~e ahm

sme<;lerinde gerek bilgi ve beceri gerekse kiiltfuel a<;ldan uygunlugunun oncelikli unsur

olmadlgl tespit edilmi~tir.

Etik dl~l davram~lar orgiitlerde var alan, ancak <;ozfunlenmesi zor alan konularm

ba~mda gelmektedir. Etik dl~l davranl~lara <;omm getirilebilmesi i<;in oncelikle

varhgmm kabul edilmesi ve objektif bir ~ekilde degerlendirilmesi gerekmektedir.

Ara~t1rmadaki bulgular l~lgmda, orgiitteki etik dl~l davranl~larm onlemnesine yonelik

olarak a~agldaki unsurlar <;ozUm onerileri olarak sunulmaktadlr.

• Orgiitteki etik dl~l davram~larl belirleyebilmek l<;m, sorunlarl goz ardl

etmekten ka<;lnmak,

• ilkeler belirleyerek, etik degerlerin ge<;erli oldugu bir <;ah~ma ortaml

yaratmak,

• i~e alnn smecinde, orgiit kiiltfuiine uyum saglayabilecek bireylerin se<;imine

6zen g6stennek,

• Perfoffi1ans degerleme sonu<;larmm iicret, terti ya da odiillendirme

sistemlerine girdi olu~turmasnll saglamak,

• <;ah~anlarl ozellikle manevi odiillerle etik davranl~a yonlendirmek,

• <;ah~anlarm sorunlarml iletmede, kendilerini rahat hissedebilecekleri bir

ortam yaratmak,

• Orgiitte etik dl~l davram~a neden olabilecek baskIlarl ortadan kaldmnak,

• Ozellikle yoneticilerin etik davram~larl ile <;ah~anlara model olu~turmaslm

saglamak,

• Orgiitteki bireylerin, etik davranl~larl algI1ama diizeylerinin farkll

olabilecegini dikkate almak,
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• c;ah~anlarl etik davram~larkonusunda egitmek.

Yukarldaki oneriler tlim sektorlerde uygulamna alam bulabilecek niteliktedir.

Ancak bu oneriler; i«inde bulunulan ~art1ara bagh olarak farkhhk gosterebilecektir.

Sektorel a«ldan ele almdlgmda ise, her bir oneri ayn bir oneme sahip olacaktu.

Havaclhk; gerek zaman basklSl gerekse vardiyah «ah~ma duzeni nedeniyle, stresin

yogun ya~andlgl sektorlerin ba~mda gelmektedir. Havaclhk sektorlindeki tlim su.re«ler

gibi, havaaracl bakIm faaliyetleri de bireylerin koordineli «ah~malarml

gerektirmektedir. Dolaylslyla i~e ahm su.recinde, hem koordineli «ah~ma dlizenine

uygun hem de stresle ba~ edebilecek ki~ilik yaplsmdaki bireylerin orglite dahil

edilmesine ozen gosterilmesi, etik davram~lll yerle~mesinde etkili olacaktlr. 6rgutte

ho~goru ortamlmn saglanmasl ise, havaclhk sektorlinlin yaplsllldan kaynaklanan

baskIlarlll azalmasllla katkIda bulunacaktlr. Emniyetin esas oldugu havayollarmda, etik

ilke1erin belirlellnesi yeterli degildir. Bu ilke1erin hayata ge«irilmesi i«in, her

kademedeki «ah~anlll etik davram~ konusunda egitilmesi gerekmektedir. Bu egitimlerde

oncelikle; etik dl~l tuturn ve davram~larlll baklm faaliyetlerine yanslyan olumsuz

etkileri, sonraslllda ise baklm faaliyetlerinin u«u~ emniyetinin saglanmasllldaki yeri ve

onemi ortaya konmahdlr. Aynca yoneticilerin model olu~turmalarl ile desteklenecek

etik ilkeler, havayollarmda etik dl~l davram~larlll en aza indirilmesine imkful

saglayacaktlr.
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EKI

ANKETFORMU

Anadolu Universitesi, Sivil HaVaClbk Yiiksek Okulu'nda Ogretim Gtirevlisi olarak

gorev yapmaktaylln. Sivil HaVaClbk Yonetimi Anabilim Dalmda hazlrlamakta oldugum

"Orgutlerde Etiksel Davram~m c;ah~anlar Tarafmdan Algl1am~1 ve Bir Uygulama" adh

doktora tezimin uygulama klsmmda kullamlmak amaCl ile a~agldaki anket hazlrlamm~trr.

Ara~tmnanm gene! amaCl, bireylerin tirgiitsel siireylerin etik boyutunu algl1ama diizeylerini

belirleyerek, geli~irebilecekleri tutumlan tilymektir.

Anket sonuylan genellemelere gidilerek degerlendirileceginden, anketi dolduranlar

hakkmdaki ki~isel bilgiler hiybir yerde aylklanmayacaktlr. Bu nedenle isim beli11meniz

gerekmemektedir. Yamtlanmzl, kutulann iyine yarpl koyarak veriniz. Anketi cevapladlktan

soma liitfen zarf iyerisinde kapah bir ~ekilde teslim ediniz.

Anketi cevaplayarak yah~mamlza yapml~ oldugunuz katkl ve aylrdlgl1llZ zaman iyill

te~ekkiir ederim.

Saygl1anmla

NalanRGUN
Anadolu Universitesi

Sivil HavacI11k Yiiksekokulu
Ogretim Gorevlisi

I. BOLUM (Lutfen tum sorulan cevaplayllliz.)

1. Ya~1l11z.

020-25 026-30 031-35 036-40 041-45 046-50 o 51 ve iistii

2. Cinsiyetiniz.

o Bayall 0 Erkek

3. Medeni haliniz

o Bekar o Evli o Dul

4. Ogrenim durumunuz?

o Lise veya dengi okul meZUllU

o Onlisalls (2 yl1hk)

o Lisalls (4 yl1hk)

o Yiiksek lisans

o Doktora

o Diger
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5. Ogreniminiz, ~u an yapmakta oldugunuz iiiE yonelik mi?
o Evet 0 HaYlr

6. Orgtit iyi egitim aldmiz mI?
o Evet 0 HayIr

7. Unvammz .

8. Uzmanhk alamnIz .

9. Kay yI1dIr bu meslegi yaplyorsunuz?
o 1 yildan az 0 1-5 yI1 06-10 o 11-15 o 15 yI1dan fazla

10. Dalla once ba~ka bir i~yerinde yah~tl1llz mI? (Cevabmlz hayIr ise 12. soruya geyiniz.)
o Evet 0 HaYlr

11. Bir 6nceki soruya cevabl1llz evet ise, bu i~yerinden ya da i~yerlerinden oncelikli aynlma
nedeniniz nedir?

o Aynmclhk yapI1dlgma inanmam

o Adil ticret sisteminin olmaYI~l

DDstlerimden baskl gonnem

o i~ arkada~lanmla olan ili~kilerimin iyi olmaYI~I

o c;ah~ma ko~ullanmn elveri~sizligi

o Daha ytiksek ticret alma imkamnm oimasl

o Diger (KIsaca aylklaYImz) .

12. Kay yI1dlr bu i~yerinde yah~Iyorsunuz?

o 1 yildan az o 1-5yI1 06-10 o 11-15 o 15 yI1dan fazla

13. Gelir durumunuz? (Sadece yah~makta oldugunuz kurumdan elde ettiginiz gelir)

o 1500 den az

o 1501-2000

02001- 2500

02501- 3000

03001- 3500

03501 ve tizeri

14. Ailede sizden ba~ka yah~an var mI?

o Evet 0 HaYlr
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Bu b61iimdeki ifade1eri, 9ah~makta oldugunuz orgiitteki (i~yerindeki) mevcut

durumu goz online alarak cevaplayllllZ. (Lutfen tUm ijadelere yonelik gorii§ hildiriniz.)

I. C;ah~anlara geli:jlne ve
ilerlemeleri ir;in e~it

lrsatlar verilmez.

c2. Amirimizle olan0
sorunlanmlzl, kendi
armTIlzda l(ozeriz.

i======ii=======it=======ii=======ll

3. Terjilerde pelformansDD
degerlemenin sama;lan
onemli bir /a'iter degildir.

\=====\1======\1======11======\1

4. Uyulmasl gerekenO
disiplin kurallan herkes
tarafmdan bilinir.

i======i,i=======i~=======ii=======ll

5. j~bniz ir;in gerekli OlanD
bilgiye zamanznda
ula~amaylZ.

8. OrgiitiimUzde dedikodu,
IkarcllIk ya da adam
aymna gibi olumsuz
avram~lara izin verilmez.

6. OrgiitiimUzde slk slkDi==1=.=J1i=====ii===;=Ji=====l1
deger verme (~ilt verme,
aym elemam) torenleri
aplhr.

7. Gcret artujlannda
r;ah~anlann sorumluluklan

oz onune ahnmaz.

II. Orgiitiimiizde
birbirinin aldlgl
bi/mez.

. Yoneticilerimiz alumsuz 0
avral1l#ara goz yumaI'.
I~~:=======\ 1====1====1====1

10. Orglitiimiizde kar~lhkh D
giiven ve sorumluluk on
plandadlr.
1F========ji====l i=====li=====;=Ji===1

~~:::'D[J

323 KatIIllncllarm dikkatini l(elanek amaCI ile ara~tmna slrasmda italik yazlhTIl~ sorular olwnsuz olarak
sorulmu~, ancak degerlemede ifade olumluya l(evrihni~tir.
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12. i~ arkada~larumzlaDDolan sorunlanmlzl, ba~ka

departmanlarda
anlatmaYlz.

13. Yapzlan i~inDDdegerlendiribnesinde,
cinsiyet onemli bir
J..Titerdir.

14. Kimligimizi saklama Dgeregi duymadan
~ikayetlerimizi iletiriz

15. Yoneticilerimiz Ddil~iincelerimize hir;bir
zaman deger vermez.

6. Orgiitiimiizdeki
i:idiilIendirme sistemi,
c;:ah~anlarm olumlu
davram~lar sergilemesini
destekler.

17. j~e alun surecindeDDDtamdzgz alan bireylere
oncelik tammr.

18. Orgiitiimiizde maneviDDDDodUlIer, maddi MiilIer
kadar oneInlidir.

19. YoneticilerimizDDDverdikleri sozleri genellikle
tutmazlar.

20. Her c;:ah~an hak ettigi001 Iiicreti ahr.

121. OrgiUamiizdeDDIsarunlarzmlzz
iletebilecegimiz, saglzklz
Ibir ileti~im artamz yaktur.

1122. i~yerinde birDD!Isorunumuz oldugunda,
lamirimizin c;:ozecegini
biliriz.

123. Orgiltilmilzde yalsuzlukDDDD[ya da rapet gibi alumsuz
Idavram~lara goz yumulur.

24. Bo~alan pozisyona;
uygunsa, oncelikle orgiit
ic;:inden bireyler
yerle~tirilir.
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25. j:je alzm siireeinde,

I Irinsiyet ayrzmz yapzlzr.

27. Yonetieilere yakll1 Dalmak, Odiillendirilmede
onem ta:jz,..

128. Orgiitiimlizde,
Ise1..1:ordeki diger orgiitlere
benzer ya da daha tatmin
edici bir iicret sistemi
Ivardrr.

29. j:je alzmda orgilte uyumD Dsaglayabileeek bireylerin
se9imine ozen gosterilmez.

30. OrgiitiimiizdeDD Dl(alI~anlar performanslanna
gore 6diillendirilir.

31. htenilmeyen
davranz:jlar meydana
geldiginde; nedeni
ara:jtzrzlmadan, 9alz:jan ile
gorii:jiilmeden, eeza verilir.

32. Orgiitiimlizde diiriistliik
(bonus, prim, tatil ya da
aym l(alI~am panosunda
yer almak gibi
uygulamalarla)
6diillendirilir.

33. Oeret dagzlzmll1daD I Ieinsiyet ayrzml yapzlzr.

34. c;ah~anlar olumsuz DdavraTIl~lar meydana
gelmeden uyanlIr.

35. Orgiitiimiizde hakszz Dyere i:jten 9lkarzlmalar
[ya,mnzr

36. i~ arkada~lanmlzla bir DODOsorunumuz oldugunda,
yonetime bildirmeden
kendi araIlllzda l(ozeriz.

37. Orgiltiimiizde
:jikiiyetlerimizi ve
lfikirlerimizi soylemekte
kendimizi ozgiir
hissetmeyiz.

38. c;alI~anlarm [J 0performanSI, yaptlgl i~in

niteligine gore
degerlendirilir.



3. Birey, ho:;;lanmadlgl i:;;
arkada:;;ma i:;;le ilgili
bilgileri tam ve dogru bi

ic;:imde iletmez.
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39. j~e allln surecinde tum
ba~vZlrZllar, adil bir ~ekilde

degerlendirilmez.

40. Orgiitiimiizde00c;:ah§anlar birbirleri
hakkmda dedikodu
yapmaz.

41. Aldzgzmzz ucretler veDDte~vik sistemleri yetersiz ve
adaletsizdir.

42. i§e ahm siirecindekiDDoncelikli unsur, bireyin i§e
uygunlugudur.

m.BOLUM 324

Bu bOliimdeki ifadeleri ki~isel deger yargdanmza gore cevaplayullz. (Orglitlinlizde

benzer bir durumun olup olmamasl onem ta~lmamaktadlr) (Lutfell tum ifadelere yOllelik

goru§ bildiriniz .)

1. i§yerinde aynmclllga
ugradlgml dii§iinen birey,
i:;;ini geregi gibi yapmaz.

2. Aym i:;;i yaptlklan halde 0
farkh iicret alan bireylerde,
birbirlerine kar:;;l dii§manca
duygular geli:;;ir.
I~:i=====i ~i~~1

o
4. Gerekli niteliklere sahip
almayan bireylerin i~e

alznmasz, diger 9alz~anlarz

huzursuz etmez.

324 Katlhmcllarm dikkatini c;:ekmek amaCI ile ara:;;tmna slrasmda italik yazJ1ml:;; sorular olumsuz olarak
sorulmu:;;, ancak degerlemede ifade olumluya c;:evrilmi:;;tir.
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5. c;ah~anIann sorunIarma
yonetim tarafmdan yoziim
getiriImedigi takdirde, i~

ortammda oIumsllZ
davram~Iar oIu~ur.

6. Hak ettigi iicreti

Dalmadlgml dii~iinen birey,
i~ siireyIerini aksatrr.

7. j~inde yetersiz oIanDDDDDyah~an, amiri ve i~

arkada~Iarmca dl~lanrr.

8. 6rgiitte ho~gorii

ortamlmn olmamasl,
r;alz~anlar araszndaki
ili~kileri olumsuz
etkilemez.

9. Orgiitte hakslz
uyguIamalara maruz kaIan
birey, ba~ka bir 5rgiite
geyme yollan arar.

10. Orgiitte dl~Ianan

yah~an, i~ slireyIerini
gerektigi gibi yerine
getirmez.

II. Orgiitte yah~anIara

giiven duyuImamasl,
yah~anIarm da orgiitIerine
kar~l glivenIerinin
azalmasma neden olur.

12. 6rgiitte yolsuzluklaraDgoz yumulmasl, diger
bireylere olumsuz ornek
olu~turmaz.

13. BekIedigi tertii
aIamayan birey, i~yerine ya
da yah~ma arkada~larma

zarar verici davram~Iarda

buIunur.

14. Orgiitte bazl
yah~anIann hakslz
uygulamalara maruz
kaImasl, diger yah~anIara

oIumsuz omek olu~turur.

Yamtlanmz ic;in te~ekkiirIer.
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EK2

TURK HAVA YOLLARI'NIN KURUMSAL YONETiM iLKELERi

Ttirk Hava Yollan'mn Kurumsal Yonetirn iIkeIeri ba~hgl altmda yayllnladlgl

etik kodian a~agldaki gibidir:325

• Diusal ve uiuslararasl mevzuattan kaynaklanan tfun yukumli.Huklere

ve Ortakllgm taraf oidugu tfun sozle~meIereuygun hareket etmek.

• Ortakllgl uC;fu1cu ~ahIslara kar~l temsil ederken ozenli ve kurallara

uygun davranmak.

• Gorev tammIarmda beIirtiIen goreY, yetki ve sorumIuIuklar

c;erc;evesinde i~ini en iyi ~ekiide yapmak.

• Gereken bilgi ve konular ic;in gizIilik prensiplerine uygun hareket

etmek.

• Ortakhgm malvarhglmn ve kaynakIarmm dogru kulIanlml ic;in c;aba

g6stennek.

• Pay sahiplerinin hak ve menfaatierini korumak ic;in azami gayret sarf

etmek.

• YtirUtliIen faaIiyetlerle ilgiIi bilgi, beIge ve kayitiarm duzenIi, tam ve

eksiksiz olarak tutularak, muhafaza edilmesini sagiamak.

• Ortakllk mu~terilerine (yoicular ba~ta oimak uzere, tfun mu~teriIer),

Ortakhk kurallarma uygun daVra111~ bic;imieri sergilemek. Bu

kurallarm dl~mda, nazik ve yardllncl olmayan daVra111~ bic;imierinden

kac;marak, bu ~ekiide davrananian UygUll bir bic;imde uyarmak.

• FaaIiyetin yUrlitliImesi slrasmda ya~ana11 hatalan uygun ~ekiide ilgiIi

yerlere ileterek, tekrarianmasmi onleyecek tedbirleri aimak.

325 "31.12.2005 Faaliyet Raporunda Yaymlanan Kurumsal Yonetim ilkeleri Uyum Raporu",
http://www.thy.com/tr-
TRicorporate/investor relations/corporate governance/corporate governance guidelines.aspx#kyi ?4
ileti~im adresli web sayfasl, 23.01.2007.
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• Gorev yapllan boliimle ilgili hedef ve stratejilere uygun <;ah~arak,

Ortakhg111 genel hedeflerine ula~lp, vizyanunu ger<;ekle~tirmesine

maksimum katkIda bulunmak.

• Faaliyetin yfuiitlilmesinde maddi menfaat saglamamak, herhangi bir

~ahsa ya da kurulu~a ayncahk tammamak.

• Adil ve guvenli bir <;ah~ma ortaml sunmak.

• Ulusal ve uluslararasl rekabet artanl111da, belirlenmi~ rekabet

kurallar111a uygun hareket etmek.

• Denetimden sorumlu ki~ilerin <;ah~malar1111 sfudfuebilmeleri i<;in

destek almak, ihtiya<; duyulan hallerde gereken imklnlarl ve yardlml

saglamak.
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EK3

ORGUTSEL UYGULAMALARIN <;ALI~ANLARCAETiKsEL ALGILANI~I

OL<;EGi FAKTOR ANALiziNE iLi~KiNTABLO VE ~EKiLLER

Tablo 1. Orgiitsel Uyguiamalarm Etiksel AlgIlam~lOIc;eginin Faktijrleri

Rotated Component Matrix(a) I
Component I

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7

29. i~e abmda iirgiite uyum saglayabilecek bireylerin sei;imine
,734

-1-iizen giisterilir.

42. i~e alun siirecindeki iincelikli unsur, bireyin ise
,606

1uygunlugudur.
,

17. i~e ahm siirecinde tamdIgI oIan bireylere iincelik tanmmaz. ,601 -J
39. i~e ahm siirecinde tUm ba~vurular, adil bir ~ekilde

,560 1degerlendirilir.

28. Orgiitiimiizde, sektiirdeki diger iirgiitlere benzer ya da daha
1,774tatmin edici bir iicret sistemi vardlr.

20. Her i;ah~anhak ettigi iicreti ahr. ,650 I I
30. Orgiitiimiizde i;ah~anlarperformanslarma giire

I 1,546 1 I I I IiidiiIIendiriIir.

41. AIdIgImIZ iicretler ve te~vik sistemleri yeterii ve adaletlidir. ,531

16. Orgiitiimiizdeki iidiiIIendirme sistemi, i;ah~anlarm oInmlu
/ ,781/

1
davram~Iar sergilemesini destekier.

18. Orgiitiimiizde manevi iidiiUer, maddi iidiiIIer kadar I ,747 Iiinemiidir.

1. C;ah~anlara geIi~me ve ilerlemeleri ii;in e~it flrsatlar verilir. 1,802

13. Terfilerde performans degeriemenin sonui;Ian iinemii bir
,747

1 Ikriterdir.

35. Orgiitiimiizde haksiz yere i~ten pkanhnalar ya~anmaz. I

I::::I I I31. istenihneyen davram~Iarmeydana geldiginde; nedeni
ara~tInhr, i;ah~an ile giirii~iiIiir, gerekiyorsa ceza verilir.

114. Kimligimizi saklama geregi duymadan ~ikayetlerimiziiIetiriz. I I ,751

]21. Orgiitiimiizde sorunlanmIZI iIetebilecegimiz, saghkII bir

I I ,688
1 II iIeti~im ortamI vardlr.

/24. Bo~alan pozisyona; uygunsa, iinceIikIe iirgiit ii;inden bireyler
1,150 I ,871 1yerle~tirilir.
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Item Statistics

I Mean Std. IE .D . ti xtractioneVla on

j~e ahmda orgiite uyum saglayabiIecek bireylerin se~imine ozen 2,8472 1,12690 I ,653
gosterilir.

j~e ahm siirecindeki oncelikli unsur, bireyin ise uygunlugndur. 2,9037 1,18069 I ,672

j~e ahm siirecinde tallldlgI olan bireylere oncelik tanlllmaz. 2,0365 I 1,05924 ,566

Ii~e ahm siirecinde tiim ba~vunIlar, adiI bir ~ekiIde degerlendirilir. 2,6080 I 1,12508 I ,513

Orgiitiimiizde, sektordeki diger orgiitlere benzer ya da daha tatmin
3,0133 1,17182 I ,745

edici bir iicret sistemi vardlr.

Her ~ab~an hak ettigi iicreti ahr. 2,3821 1,21801 I ,548

Orgiitiimiizde ~ah~anlar performanslarllla gore iidiillendirilir. I 2,1860 I 1,08256 I ,594

AldlgImlZ iicretler ve te~vik sistemleri yeterli ve adaletlidir. 2,7741 1,23374 I ,612 I
Orgiitiimiizdeki odiillendirme sistemi, ~ah~anlarlll olumlu davralll~lar 2,9203 1,37366 ,704
sergilemesini destelder.

Orgiitiimiizde mallevi odiiIler, maddi odiiIler kadar onemlidir. 3,1528 1,32284 ,692

C;ah~anlara geli~me ve iIerlemeleri i~in e~it flrsatlar verilir. I 2,6312 1,30648 ,731

Terfilerde performans degerlemenin sonu~lan onemli bir kriterdir. 2,5482 1,24439 ,656

Orgiitiimiizde haksiz yere i~ten pkanlmalar ya~anmaz. 3,2425 I 1,13622 I ,729

istenilmeyen davralll~larmeydana geldiginde; nedeni ara~tIrlhr, 3,1196 I 1,12204 ,707
~ah~an iIe gorii~iiliir, gerekiyorsa ceza verilir.

Kimligimizi saldamn geregi uuymnu:m ~ikayetlerimiziiietiriz. 2,9900 I 1,24227 ,670

Orgiitiimiizde sorunlarnmzl iletehilecegimiz, saghkh oil' Heti~im 2,7276 1,13087 ,690
ortnm! vardu..

Bo~alan pozisyona; uygunsa, oncelikle orgiit i~inden bireyler 2,9369 1,16017 ,850
yerle§tirilir.
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Tablo 3. A~Iklanan Toplam Varyansa ili~kin istatistikler

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared

Component
Loadings Loadings

Total % of ICumulative Total
%of Cumulative

Total % of ICumulative'
Variance % Variance % Variance %

1 4,506 26,508 26,508 4,506 26,508 26,508 1,896 11,153 11,153

2 11,691 9,950 136,458 1,691 9,950 36,458 1,854 10,904 22,057

3 11,292 7,599 44,057 1,292 7,599 44,057 1,825110,734 132,791

4 1,159 6,818 150,875 1,159 6,818 50,875 1,677 9,864 42,655

]5 156,795 1,492 18,774
i

1,006 5,921 1,006 5,921 56,795 51,429

6 ,878 5,165 161 ,960 ,878 5,165 61,960 1,484 8,728 60,157

7 ,800 4,706 66,666 ,800 4,706 66,666 1,107 6,509 66,666

8 1,784 4,610 171 ,277 I I
1
9 1J3il4,300 175,577 Ii I II I
10 ,638 3,753 179,330 I
11 ,623 3,664 182,993 I I
~ 3,451 186,445

13 ,552 3,248 89,693

14 1,477 2,804 92,498

15 ,457 2,685 95,183

16 ,439 2,584 197,767 I I
17 ,380 2,233 1100,000 I

Tablo 4. KMO and Bartlett's Test Sonuclarl

1,000ISig.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,827

Approx. Chi-Square 1125,554

Bartlett's Test of Sphericity df 136 I

Tablo 5. Faktor Giivenirlilik Analizi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items IN of Items

,821 ,822 117 I
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......

ANOVA with Tukey's Test for Nonadditivity

Sum of Squares I df Mean Square F Sig

IBetween People 1878,934 1300 6,263

Between Items 541,682 116 133,855 30,178 ,000

INonadditivity 2,540(a) 11 2,540 2,265 ,132

Within People Residual Balance 5382,367 14799 1,122

Total 5384,906 14800 1,122

Total 5926,588
1
4816 1,231

1

ITotal 7805,522 15116 11,526 I
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<;ALISANLARIN TUTUMLARINA iLiSiKiN OL<;EGiN FAKTOR
ANALiziNE iLiSKiN TABLOLAR

Tablol. <;ab~anlarmTutum Geli~tirmeOl~egininFaktorleri

Rotasyon Sonrasl YOk Degerleri
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! IComponent'

1 1 2

6. Hak ettigi iicreti almadlgIIll dii~iinen birey, i~ siire~lerini aksatIr. 1,792 !
10. Orgiitte dl~lanan ~ab~an, i~ siire~lerini gerektigi gibi yerine getirmez. 1,767 I

13. Birey, ho~lanmadlgI i~ arkada~ma i~le i1gili bilgileri tam ve dogru bir bi~imde i1etmez. 1,729

1. i~yerinde aynmclbga ugradlgIIll dii~iinen birey, i~ini geregi gibi yapmaz. 1,538

14. Orgiitte bazl ~ab~anlarmhakslZ uygulamalara maruz kalmasl, diger ~ab~anlara
,756

olumsuz i:irnek olu~turur.

11. Orgiitte ~ah~anlara giiven duyulmamasl, ~ah~anlann da i:irgiitlerine kar~l giivenlerinin
,
664 1azalmasma neden olur.

8. Orgiitte ho~gi:irii ortammm olmamasl, ~ah~anlar arasmdaki i1i~kiIeriolumsuz etkiler. ,649

15. <;ab~anlarm sorunlarma yi:inetim tarafmdan ~i:iziim getirilmedigi takdirde, i~ ortammda
,628

olumsuz davraIll~lar olu~ur.

Tablo 2. Faktorlere ili~kinDegerler istatistiksel Degerler

Descriptive Statistics

Mean
Std.

Extraction
Deviation

1. i~yerinde aynmclhga ugradlgIIll dii~iinen birey, i~ini geregi gibi
3,9103 0,99428 0,352

yapmaz.

3. Birey, ho~lanmadlgI i~ arkada~ma i~le i1gili bilgileri tam ve dogru
/3,3289 1,09001 0,536

bir bi~imde i1etmez.

6. Hak ettigi iicreti almadlgIIll dii~iinen birey, i~ siire~lerini aksatIr. 3,3821 I 1,05997 0,648

110. Orgiitte dl~lanan ~ah~an, i~ siire~lerini gerektigi gibi yerine
13,6545 0,95928 I 0,653

getirmez.

15. <;ah~anlarm sorunlanna yonetim tarafmdan ~i:iziim getirilmedigi
13,9402

j

Itakdirde, i~ ortammda olumsuz davraIll~lar olu~ur.
0,97112 0,452

18. Orgiitte ho~gi:irii ortammm olmamasl, ~ab~anlararasmdaki i1i~kileri
3,8505 0,94211 I 0,422

olumsuz etkiler.

11. Orgiitte ~ah~anlara giiven duyulmamasl, ~ah~anlarm da
14,1229 0,76692 0,550

orgiitlerine kar~l giivenlerinin azalmasma neden olur.

14. Orgiitte ban ~ah~anlarmhakslZ uygulamalara maruz kalmasl,
4,0199 0,80391 I 0,581

diger ~ah~anlaraolumsuz i:irnek olu~turur.



Tablo 3. AJ;Iklanan Toplam Varyansa ili~kin istatistikler

193

Total Variance Explained 1

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared

IComponent
Loadings Loadings

Total I ~ of
Cumulative Totall %. of Cumulative Total I o/~ of Cumulative

Vanance % Vanance % Vanance %

1 2,925 36,557 36,557 2,925 136,557 136,557 2,214 27,675 27,675

2 1,270 15,873 152,430 1,270115,873 52,430 11,980 24,754 52,430

3 1,848 10,600 63,029 I I 1 I
1
4 1,734 19,181 172,210 I I 1 I I I
5 1,668 8,349 80,560 I I

8

Tablo 4. KMO and Bartlett's Test Sonuclari

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,803

IApprox. Chi-Square 464,725

Idf 128
I

Bartlett's Test of Sphericity

ISig. 1,000

Tablo 5. Faktor Giivenirlilik Analizi

Reliability Statistics

ICronbach's Alpha

1,737

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items IN ofltems

,743 18



Tablo 6. Faktorlerin Toplanabilirlilik F Testi Sonu~IarI

ANOVA with Tukey's Test for Nonadditivity I
Sum of Squares df 1Mean Square F Sig I

!Between People 770,227
1
300 12,567 Ii IBetween Items \180,677 17 125,811 138,294\ ,000·

1
1Nonadditivity 11 19,265 1,000 .12,873(a) 12,873,

Within People Residual Balance 1402,574 2099 ,668
i

2100 1,674Total 1415,448
!

2107 1,758i Total 1596,125

ITotal 2366,352 2407 ,983 I

194
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EKS

ORGUTSEL UYGULAMALARIN <;ALI~ANLARCAETiKsEL ALGILANI~I

iLE DEMOGRAFiK OZELLiKLERLE iLi~KisiNEYONELiK <;OKLU UYUM
ANALiziNE iLi~KiNTABLOLAR

Tablo 1. i~e Ahm Politikalarmm Etiksel AlgIlam~1Faktoriiniin Kiimeleme Analizi

Initial Cluster Centers

Cluster

Ii~e alun politikalarmm etiksel algI1am~1 5,00 11,00 13,00 I

Final Cluster Centers

,000 I]Missing

,Number of Cases in each Clusterl

YUKSEK I 16,000

Cluster DU~UK 90,000

ORTA 195,000

Valid I 301,000I
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Tablo 2.Ueret Politikalarmm Etiksel AlgIlam~1Faktoriiniin Kiimeleme Analizi

Initial Cluster Centers

Cluster

1 2 3

Ucret politikalannm etiksel algIlalll~115.00 3.00 1.00

Final Cluster Centers

Cluster

YiiKSEK ORTA DU~UK

Ucret politikalarlllill etiksel algdalll~l 4.39 2.75 1.40

Number of Cases in each Clusterl

YiiKSEK I 14.000
I
Cluster ORTA 234.000

1 DU~UK 53.000I
]Valid I 301.000 I
]Missing .000 I

Tablo 3. Odiillendirme Politikalarmm Etiksel AlgIlam~1Faktoriiniin Kiimeleme
Analizi

Initial Cluster Centers

I Cluster

1-- +-_l_1~
iOdiillendirme politikalarillm etiksel algIlalll~1 5.001 3.00 11.00I

Final Cluster Centers

Cluster

I YiiKSEK ORTAIDUSUK

jOdiillendirme politikalarmm etiksel algdalll~l 4.41 2.69 I 1.21 I

.000 IIMissing

Number of Cases in each Cluster
"

YUKSEK 94.000

Cluster ORTA 168.000

1 DUSUK 39.000

jVaiid 301.000 I,
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Tablo 4. Performans Degerleme Politikalarmm Etiksel AlgIlam§1 Faktoriiniin
Kiimeleme Analizi

Initial Cluster Centers

I Cluster

I 1 I 2 3

IPerformans degerlendirme politikalarmm etiksel algIlam~115.00 13.00 1.00

Final Cluster Centers

Cluster

Performans degerlendirme politikalarmm etiksel algdam~ll 4.24 I 2.73 1.37

Number of Cases in each Cluster

YOKSEK 37.000

Cluster ORTA 218.000

Dir~frK I 46.000

IValid 301.000,
IMissing .0001

Tablo 5. Disiplin Politikalarmm Etiksel AlgIlam§1 Faktoriiniin Kiimeleme Analizi

Initial Cluster Centers
I

I Cluster

1 1 2 I 3

IDisiplin politikalarmm etiksel algdan~l 5.00 3.0011.00I
Final Cluster Centers

I Cluster

I YOKSEK IORTA Dir~irK

IDisiplin politikalannm etiksel algdan~1 I 4.22 2.92 I 1.26 I
....

Number of Cases in each Cluster
,

YOKSEK I 92.000

Cluster ORTA 184.000

1
Dir~irK 25.000

IValid 301.000

IMissing .0001,
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Tablo 6. Orgiitsel ileti~iminEtiksel AlgIlam~1Faktoriiniin Kiimeleme Analizi

Initial Cluster Centers

Cluster

IOrgiitsel ileti~imin etiksel algIlaDl~115.00 13.00 11.00

Final Cluster Centers

I Cluster

YUKSEKI ORTA IDU~UK '

.Orgiitsel ileti~imin etiksel algIlaDl~1 4.20 2.81 1 1.22 I
Number of Cases in each Clust~rl

,
YUKSEK 60.000

Cluster ORTA 198.000

DU~UK 43.000

Valid 301.000

IMissing .0001

Tablo 7. Genel Etiksel Alglllm Kiimeleme Analizi

Initial Cluster Centers

Cluster

1 1 2 I 3

!Genel Etiksel Algr 4.53 2.8811.24 1
;

Final Cluster Centers I
I

I 1Cluster

I Yiiksek Orta Dii~iikIi
IGenel Etiksel Algr 3.96 2.77 1.71 I

N~rt1ber ofC~~esin ~ach Clusterl
I IYiTKSEK I 25.000
I

Cluster ORTA 247.000
I

DU~UK Ii 29.000I
IValid 301.000

IMissing .000 I
I
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EK6

ORGUTSEL UYGULAMALARIN <;ALI~ANLARCAALGILANI~I iLE
TUTUM iLi~KisiNEYONELiK <;OKLU UYUM ANALiziNE iLi~KiN

TABLOLAR

Tablo 1. i~e Yonelik Tutum Geli~tirme Faktoriiniin Kiimeleme Analizi

Initial Cluster Centers

Cluster

li~e yonelik tutum geli~tirme 1.2515.0013.50I
I .. Final ClusterCenters· I

I Cln"", Ii IYUKSEK IORTA IDii~iiK
ii~e yonelik tutum geli~tirmeI 4.60 I 3.48 1 2.06 I

...•

Number of Cases in each Cluster

nUSUK I 25.000

Cluster YUKSEK I 56.000

ORTA 220.000

Valid 301.000

Missing .000 I



Tablo 2. ili~kiye Yonelik Tutum Geli~tirmeFaktoriiniin Kiimeleme Analizi

Initial Cluster Centers I,
Cluster

1 1 2 3

1ili~kiye yonelik tutum geli~tirme Is.oo 1.50 3.2S1

Final Cluster Centers

YUKsEK ORTA DUSUK

,ili~kiyeyoneIiktutumgeli~tirme 4.61 3.77 2.71 I

Number of Cases in each Clusterl

YUKSEK I 10S.000

Cluster DUSUK I 23.000

ORTA I 173.000

Valid I 301.000I
Missing .000 I
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