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ÖNSÖZ 

 

 Kurumsal sosyal sorumluluk, modern işletmelerde önemi giderek artan 

yönetimsel bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumun, sosyal çevresine olan 

tüm sorumluluklarını ele alan bu kavram, bulunduğu sektöre göre aynı amaca 

yönelik, farklı uygulamalarla gerçekleştirilebilmektedir. Bu uygulamalarda kurumun 

iç ve dış çevresi, kurumsal sosyal sorumluluğun en önemli parçasını oluşturmaktadır. 

İşletmelerin iç ve dış çevresini; işletmenin müşterileri, çalışanları, hissedarları, 

rakipleri, tedarikçileri, siyasi çevresi, doğal çevresi gibi her biri işletmenin 

faaliyetlerini etkileyen kişi veya kurumlar oluşturmaktadır. Turizm gibi emek yoğun 

sektörlerde çalışanlar, işletmenin can damarını oluşturmaktadır. Çünkü, motivasyon, 

iş tatmini, verimlilik, örgütsel bağlılık ve işte kalma niyeti gibi değişkenler 

çalışanlarla yakından ilgilidir. Bu yüzden bu çalışmada, otel çalışanlarının kurumsal 

sosyal sorumluluk algılamasının hangi boyutta olduğu ve bu algılamaya göre, bu 

çalışanların iş tatmininin ve işte kalma niyetinin hangi seviyede olduğu 

amaçlanmaktadır. 

 

 Bu çalışmanın gerçekleşmesinde her türlü yardımı ve desteği benden 

esirgemeyen saygıdeğer hocam Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN’a, her koşulda bana 
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ÖZET 

 

Son yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk, işletme yönetiminde önem 

kazanırken, turizm işletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk çok fazla uygulanan 

bir konu değildir. İşletmelerin sosyal varlık olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri 

için, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını ciddi bir şekilde uygulamaları 

gerekmektedir. Araştırmada, turizm endüstrisinde konaklama işletmelerinde çalışan 

personelin, kurumsal sosyal sorumluluğu algılama boyutu görgül olarak 

incelenmiştir. 

 

 Araştırma, (1) turizmde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde çalışan 

personelin kurumsal sosyal sorumluluğu algılama boyutunun, (2) personelin iş 

tatminine etkisini, (3) personelin işte kalma niyetine etkisini ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Araştırma alan araştırması olarak planlanarak konaklama 

işletmelerindeki personele uygulanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen kurumsal sosyal 

sorumluluk faktörleri ölçeğinin güvenirliği ve geçerliliği test edilmiştir. Araştırma, 

Antalya ilinde beş yıldan fazla sürede, yıl boyu ve sezonluk faaliyet gösteren beş 

yıldızlı konaklama işletmelerindeki 415 personelden toplanan verilerle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, personelin kurumsal sosyal 

sorumluluğu algılama faktörleri; ekonomik, yasal, etik ve gönüllülük olarak 
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belirlenmiştir. Daha önceki araştırmalarda da (Carroll (1991), Özdemir (2007)) aynı 

faktörler ortaya çıkmıştır. Çalışmanın önemli bir sonucu, çalışanların kurumsal 

sosyal sorumluluğu algılama boyutunun yüksek oluşudur. Yani çalışanlar 

işletmelerdeki kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını olumlu olarak 

algılamaktadır. Çalışanın kurumsal sosyal sorumluluk algılaması ne kadar yüksekse, 

iş tatmini ve işte kalma niyeti de o oranda artmaktadır. İş tatmini artan çalışanın, işte 

kalma niyeti de artmaktadır. Çalışanlar otellerdeki sosyal sorumluluk uygulamalarını 

daha çok panolardan, toplantılardan ve web sayfasından öğrenmektedir. Yıl boyu 

açık olan işletmelerde kurumsal sosyal sorumluluk algılaması, sezonluk işletmelere 

göre yüksektir. Zincir otellerde çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algısı, 

bağımsız ve grup otellerde çalışanlara göre daha yüksektir. Ayrıca, (1) üst kademe 

çalışan, alt kademe çalışana göre; (2) gelir seviyesi yüksek olan personel, düşük olan 

personele göre; (3) eğitim seviyesi yüksek olan personel, düşük olan personele göre 

kurumsal sosyal sorumluluğu daha yüksek algılamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal sosyal sorumluluk, İş tatmini, İşte kalma niyeti, 

Turizm ve kurumsal sosyal sorumluluk 
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SUMMARY 

 

 Although the corporate social responsibility is getting importance in business 

management in recent years, it is yet an unstudied subject in tourism industry. In 

order for these businesses to continue their activities as social entities, they should 

seriously start practicing the CSR. In this study, the perceptive dimension of the 

corporate social responsibility (CSR) pertaining to employees serving in the hotels of 

the tourism industry was empirically examined. 

 

 This research aims at (1) determining the perception of corporate social 

responsibilities of the employees in the hotels in the tourism industry, by highlighting 

the influence of CSR on: (2) the level of employee job satisfaction, and (3) the intent 

of the employee to remain in service. This research was designed as a field study; 

hence, the data was collected from employees in the hotels. In this context, the 

reliability and validity of the newly developed CSR factors’ scale was examined. 

This research was realized by date collected from 415 employees working at five 

stars hotels, operating either seasonally or yearlong, during five years of research in 

the region of Antalya. The study findings suggest that employees’ perception of CSR 

factors are of economic, legal, ethical and discretionary natures. The same factors 

were also found by prior studies, namely, Carroll (1991) and Özdemir (2007). One 

important study result showed that the level of perception of CSR by the employees 
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is high. In other words, the hotel employees have positively perceived the CSR being 

practiced. The level of perception of CSR by the employees in the hotel is directly 

proportional to their job satisfaction and their intent to remain in service. 

Furthermore, the job satisfaction of employees is directly proportional to their intent 

to remain in service. The employees get to know about CSR practices in hotels from 

boards, meetings and websites. Perception of the CSR in the hotels operating 

yearlong is higher than that in the seasonally operating ones. Similarly, perception of 

CSR by employees in chain hotels is higher than that in independent or group hotels. 

Additionally, the perception of CSR is relatively higher by personnel of (1) higher 

corporate position, (2) higher income, and (3) higher education. 

Key Words: Corporate social responsibility, Job satisfaction, Intent to remain, 

 Tourism and corporate social responsibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

Sayfa No 

Bilimsel Etik Sayfası  ......................................................................................................  i 

Tez Kabul Formu .............................................................................................................  ii 

Önsöz / Teşekkür  ............................................................................................................  iii 

Özet  .................................................................................................................................  iv 

Summary  .........................................................................................................................  vi 

Giriş  ................................................................................................................................  1 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM – Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kavramsal Çerçevesi ....... … 4 

 

1.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ............................................................. … 4 

1.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Tarihçesi ...................................................... … 7 

1.3. İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Modelleri  ..................................................... ...10 

 1.3.1. Friedman’ın Hissedarlar Modeli ............................................................. ...10 

 1.3.2. Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli. ...................................................... ...11 

 1.3.3. Sosyal Sorumluluk Alanlarının Sınırlandırılması Modeli ...................... ...12 

 1.3.4.  Sosyal Performans Modeli ..................................................................... ...13 

 1.3.5.  Ackerman’ın Sosyal Duyarlılık Modeli ................................................. ...14 

 1.3.6. Preston ve Post’un Bütünleşik Sosyal Sorumluluk Modeli .................... ...14 

 1.3.7. Üç Aşamalı Sosyal Sorumluluk Modeli .................................................. ...15 

 1.3.8. Philip Kotler’in 6 Seçenek Modeli .......................................................... ...15 

 1.3.9. Sethi’nin Sosyal Sorumluluk Modeli  ..................................................... ...16 

 1.3.10. Carroll’ın Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Modeli ............................. ...17 

 1.3.11. Üç Alanlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli .................................. ...18 

1.4. İşletmelerin Sorumluluk Alanları  .................................................................... ...19 

 1.4.1. Çalışanlara Karşı Sorumluluk ................................................................. ...20 

 1.4.2. Müşterilere Karşı Sorumluluk ................................................................. ...21 

 1.4.3. Politik ve Sosyal Çevreye Karşı Sorumluluk .......................................... ...22 

 1.4.4. Ekolojik Çevreye Karşı Sorumluluk ....................................................... ...23 

 1.4.5. Hissedar ve Yatırımcılara Karşı Sorumluluk .......................................... ...25 

1.5. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Olumlu ve Olumsuz Yönleri ........................ ...23 



ix 

 

  

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM – Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutları Ġle Personelin ĠĢ Tatmini  

    Ve ĠĢte Kalma Niyeti ĠliĢkisi ...................................................................................... … 29 

 

2.1.  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi ........................................................... … 30 

2.1.1. İşletmelerin Ekonomik Sorumlulukları .................................................... … 34 

2.1.2. İşletmelerin Yasal Sorumlulukları ............................................................ … 35 

2.1.2.1. SA 8000 Standardı ............................................................................ … 36 

2.1.2.2. CAUX Prensipleri ............................................................................. … 38 

2.1.2.3. Keidanren Sözleşmesi  ...................................................................... … 38 

2.1.2.4. Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi ........................................... … 38 

2.1.2.5. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü  

    (ILO) Standartları ...................................................................................... … 39 

2.1.3. İşletmelerin Etik Sorumlulukları .............................................................. … 40 

2.1.3.1. Otel İşletmelerinin Etik Alanları ...................................................... … 40 

2.1.3.2. Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları ........................ … 43 

2.1.3.3. Küresel Turizm Etiği İlkeleri Kapsamında Çalışana Karşı  

       Sorumluluklar  ............................................................................................. 50 

2.1.4. İşletmelerin Gönüllü Sorumlulukları ........................................................ … 51 

2.2. İş Tatmini ve Boyutları ..................................................................................... … 54 

2.3. İşte Kalma Niyeti ve boyutları ......................................................................... … 57 

2.4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile İş Tatmini ve İşte Kalma Niyeti İlişkisi ....... … 59 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – ÇalıĢanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamasının ĠĢ 

Tatmini ve ĠĢte Kalma Niyetine Etkisi: Antalya’daki Otel ÇalıĢanları Üzerine Bir 

AraĢtırma ......................................................................................................................... … 62 

 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi ........................................................................ … 62 

3.2. Hipotezler ......................................................................................................... … 63 

3.3. Sınırlılıklar ....................................................................................................... … 64 

3.4. Araştırma Yöntemi ........................................................................................... … 65 



x 

 

 3.4.1. Araç Geliştirme ve Pilot Çalışma ............................................................ … 65 

 3.4. 2. Araç ........................................................................................................ … 66 

 3.4.3. Anakütle ve Örneklem............................................................................. … 67 

 3.4.4. Veri Toplama ........................................................................................... … 67 

 3.4.5. Veri Analizi ............................................................................................. … 68 

3.5. Analiz ve Bulgular ........................................................................................... … 68 

3.5.1. Örneklemin Kategorik Demografik Özellikleri ve Turizm Personelinin  

        Çalıştığı Konaklama İşletmelerinin Özellikleri .......................................... … 68 

3.5.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği Faktör Analizi ............................... … 71 

 3.5.3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutlarının Orta Değerden Farkı ........... … 73 

3.5.4.  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin İletişimi ........................... … 74 

3.5.5. Demografik Değişkenlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutları Açısından  

         T-Testi Analizleri ...................................................................................... … 74 

3.5.6. Demografik Değişkenlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı 

         Açısından Farklılıklarının Belirlenebilmesi İçin ANOVA  ...................... … 76 

3.5.7. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İş Tatmini İşte Kalma Niyeti ile 

         Sürekli Değişkenler Arası Korelasyon Analizi ......................................... … 82 

3.5.8. Demografik Değişkenler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının 

İş Tatmini ve İşte Kalma Niyeti Eğilimlerine İlişkin Regresyon Analizleri ...... …84 

Sonuç  .............................................................................................................................. .86 

Kaynakça  ........................................................................................................................  96 

Ekler  ................................................................................................................................  107 

Ek–1 Turizm Ahlak İlkeleri .............................................................................................  107 

Ek–2 Pilot Çalışmada Uygulanan Anket .........................................................................  114 

Ek–3 Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutunu 

Algılamasına İlişkin Anket… ..........................................................................................  116 

Ek-4 Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bakanlıktan Belgeli Konaklama Tesislerini  

Oda ve Yatak Sayıları…………………………………………………………………….118 

 

Özgeçmiş  ........................................................................................................................  119 

 

 



xi 

 

TABLOLAR LĠSTESĠ 

 

Tablo–2.1: Otel İşletmelerinde Etik Kurallar Listesi ....................................................... 42 

Tablo–3.1: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri ......................................... 69 

Tablo–3.2: Konaklama İşletmelerinin Özellikleri ........................................................... 70 

Tablo-3.3: Sürekli Değişkenlerin Frekans Analizi .......................................................... 70 

Tablo–3.4: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği Faktör Analizi .................................... 72 

Tablo–3.5: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutlarının Orta Değerden Farkı ................ 73 

Tablo–3.6: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Çalışanlara İletilmesi ............ 74 

Tablo–3.7: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İş Tatmini ve İşte Kalma Niyeti ile  

                  İki Kategorili Değişkenler Arasında Farklılıkları .......................................... 75 

Tablo–3.8: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İş Tatmini ve İşte Kalma Niyetinin Eğitim  

                  Seviyelerine Göre Karşılaştırılması ............................................................... 77 

Tablo–3.9: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İş Tatmini ve İşte Kalma Niyetinin 

                  Gelir Seviyelerine Göre Karşılaştırılması ...................................................... 78 

Tablo–3.10: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İş Tatmini ve İşte Kalma Niyetinin 

                  Personelin Çalıştığı Departmandaki Pozisyonuna Göre Karşılaştırılması .... 79 

Tablo–3.11: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İş Tatmini ve İşte Kalma Niyetinin 

                 Otelin Türüne Göre Karşılaştırılması ............................................................. 81 

Tablo–3.12: Sürekli Değişkenlerin Betimleyici İstatistikleri ve Korelasyon Analizi ..... 82 

Tablo–3.13: Demografik Değişkenler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının 

                 Personellerin İşte Kalma Niyetine İlişkin Regresyon Analizi ........................ 84 

Tablo–3.14: Demografik Değişkenler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının   

                 Personellerin İş Tatminine İlişkin Regresyon Analizi .................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ġEKĠLLER LĠSTESĠ 

 

Şekil–1.1: Carroll’ın Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Piramidi .................................... 17 

Şekil–1.2: Üç Alanlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli ............................................ 19 

Şekil–2.1: Carroll’ın Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Piramidi .................................... 30 

Şekil–2.2: Carroll’ın Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Piramidi .................................... 31 

Şekil–2.3: Üç Alanlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli ............................................ 33



1 

 

GĠRĠġ 

 

Günümüzde işletmeler yalnız teknik ve ekonomik kuruluşlar olarak değil, aynı 

zamanda, sosyal birer kuruluş olarak da tanımlanmaktadır (Özüpek, 2005: 5). 

Toplumun işletmelerden beklentileri yeni boyut kazanınca, işletmeler de, topluma 

karşı tutum ve davranışlarını değiştirerek üstlerine düşen sosyal sorumluluklarını 

yüklenmek ya da yeniden gözden geçirmek durumunda kalmışlardır. Çağdaş işletme 

yalnızca mal ve hizmet üreten, pazarlayan ve sonuçta kar elde eden kuruluş olmaktan 

çıkmakta; topluma karşı belirli sorumluluklar taşıyan kuruluş haline dönüşmektedir. 

İşletmelerin bu süreçten geçmesinde toplumun beklentilerinin değişmesinin rolü de 

olmuştur. En fazla kar elde etme yaklaşımı ile başlayan süreç, topluma sorumlu 

davranılması yaklaşımına dönüşmesi ile sosyal sorumluluk adı verilen yeni bir 

kavramın ortaya çıktığı görülmektedir. 

 

İşletmeler, amaçlarına çalışanları tarafından ulaşmaktadır. Bununla birlikte 

işletme çalışanları, iç halkla ilişkilerin öznesidir. İç halkla ilişkiler, kurumun hem 

dirlik düzeninin hem de dinamizminin bir göstergesidir (Kazancı, 2007: 340). İyi 

halkla ilişkiler ve kurumsal sosyal sorumluluk, işletme içinde başlar. Bundan dolayı, 

işletmeler sosyal sorumluluk uygulamalarında çalışanları göz önünde 

bulundurmalıdır. Kendi içinde iyi iletişim kurabilen işletmelerin, dışarı ile daha iyi 

iletişim kurabileceği varsayılır. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının, 

çalışanlar tarafından algılanması sağlandığında, işletmenin iç çevresi hakkında daha 

iyi bilgilere ulaşmak mümkün olacaktır. Çünkü kurumsal sosyal sorumluluk, halkla 

ilişkilerin tanıma ve tanıtma faaliyetlerindendir. İşletme, iç çevresini tanıyarak ve iç 

çevresine kendisini tanıtarak, daha verimli üretim ve satışlar elde edeceği 

şüphesizdir. İşletmenin yapmış olduğu kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, iç 

müşterisi olan kendi çalışanı tarafından algılanması, bir bakıma işletmenin 

sorumluluk faaliyetlerinin karnesinin önemli bir bölümünü oluşturur. Çalışanların 

beklentileri ve amaçları doğrultusunda tatmin edilmesi, onların daha verimli 

çalışmasına, işte kalma niyetinin artmasına ve motivasyonunun üst seviyede 

olmasına olanak sağlamaktadır. 
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Kurumsal sosyal sorumluluk, özel ve kamuda birçok sektörde ele alınıp 

incelenmeye başlayan bir konu olmasına rağmen, bu konuda yeterli araştırma 

yapılmamaktadır. Ayrıca, kurumsal sosyal sorumluluk, dinamik sektörlerde sürekli 

incelenmesi gereken bir konudur. Özellikle turizm sektöründe kurumsal sosyal 

sorumluluk uygulamaları, modern yönetim anlayışına bağlı olarak gelişmektedir. 

Kurumsallaşmaya çalışan turizm işletmeleri daha çok uluslararası, ulusal zincir 

oteller ve grup otelleri olurken, diğer işletmeler de kurumsal davranmanın, kurumsal 

vatandaş olmanın ve kurumsal sosyal sorumlu karar almanın önemini gün geçtikçe 

fark etmektedir.  

 

Turizm sektöründe sosyal sorumluluk kavramının doğasını, yerel toplum, 

personel ilişkileri, tüketici, doğal çevre oluşturmaktadır. Emek yoğun bir sektör olan 

turizm sektöründe çalışanlar, üretimin en önemli girdisini oluşturmaktadır. Turizm 

işletmeleri de diğer işletmeler gibi kısıtlı kaynak ve varlıklardan en etkin şekilde kar 

elde etmeyi amaçlar. Bu durumdan dolayı turizm işletmelerinde çalışanların 

performansı işletmenin ekonomik ve sosyal performansını etkilemektedir. Sosyal ve 

ekonomik işletme performansı da kurumsallaşmayla ilişkilidir. Kurumsallaşabilen 

turizm işletmeleri, çalışanlarına karşı kurumsal davranışlarda bulunabileceklerdir. 

Böylelikle kurumsal sosyal sorumluluklarını iyi uygulayan birçok turizm 

işletmesinde,  memnun edilmiş ve devamlılığı sağlanmış sadık iç ve dış müşteri, 

kurum imajı, kurumsal itibar, pazar değeri gibi olumlu çıktılar oluşabilecektir. Bu 

bağlamda hizmet sunan konaklama işletmelerinde çalışanların kurumsal sosyal 

sorumlulukları iyi algılamaları ile çalışanların iş tatminini,  örgütsel iletişimini, 

müşteri ilişkilerini, motivasyonlarını ve işte kalma niyetini etkileyebilmektedir. 

 

Araştırmada, konaklama işletmelerinde çalışanların kurumsal sosyal 

sorumluluk algılamaları incelenerek bu algılamaların çalışanların iş tatmini ve işte 

kalma niyetine etkisi araştırılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde kurumsal 

sosyal sorumluluğun tanımı, kurumsal sosyal sorumluluk modelleri, işletmelerin 

kurumsal sosyal sorumluluk alanları ve kurumsal sosyal sorumluluğun işletme için 

olumlu ve olumsuz yönleri ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise çalışanların sosyal 

sorumluluk algılamalarına etki eden etmenler ve bu algılamalarının çalışanların iş 
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tatmini ve işte kalma niyeti üzerindeki etkisi açıklanmaktadır. Çalışmanın son 

bölümünde ise Antalya ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmelerinde 

çalışanlar üzerinde konu ile ilgili gerçekleştirilen araştırmanın bulgularına yer 

verilmektedir. Araştırmaya katılan otel çalışanından; demografik özellikleri, 

çalıştıkları otel işletmesinin bilgileri, kurumsal sosyal sorumluluk algılaması, iş 

tatmini ve işte kalma niyetlerine ilişkin bilgiler 2009 yılının Eylül ayında uygulanan 

anket ile toplanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, çalışanların kurumsal 

sosyal sorumluluk algılama boyutları, bu boyutları algılama düzeyi ve çalışanın iş 

tatmini ve işte kalma niyetine ne oranda etkilediği belirtilmiştir. Sonuçta, otel 

yönetimi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını sistemli, bilinçli ve ciddi 

yaptığında, işletmenin çevresi hakkında sağlıklı bilgilere ulaşabilmektedir. Bu 

araştırma, turizm sektöründeki yöneticilere, çalışanların kurumsal sosyal 

sorumluluğu algılamalarına yönelik çalışmalarda yardımcı olabilir.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN 

KAVRAMSAL ÇERÇEVESĠ 

 

 

1.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı 

 

İşletmeler, sosyal yaşantının gereği olarak kurulur ve içinde bulundukları 

topluma karşı sorumluluklarla yükümlüdür. Sorumluluk işletmenin kurulduğu andan 

itibaren başlamaktadır. İşletmelerin bir sosyal varlık olarak içinde bulundukları 

topluma karşı sorumluluklarını gerçekleştirip, böylece topluma olan borçlarını 

ödemeye çalışmaktadırlar. İşletmenin sosyal çevresi; müşteriler, tedarikçiler, 

çalışanlar, hissedarlar, ortaklar, rakipler, devlet, yatırımcılar oluşturmaktadır. Bu 

sosyal yapıda işletme sadece ekonomik varlık olarak sosyal çevrenin beklentilerine 

cevap veremez.  İşletme, ekonomik varlığının yanı sıra, sosyal bir varlık olarak da 

çevresine faaliyetlerde bulunmalıdır. 

 

Kurumsal sosyal sorumlulukla ile ilgili evrensel ve kabul edilmiş bir tanım 

bulunmamaktadır. Literatürde kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili birçok tanım 

bulunmaktadır. Kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili ilk tanımlama Bowen (1953) 

tarafından yapılmıştır. Bowen, işletme yöneticilerinin toplumumuzun amaçları ve 

değerlerine uygun hareket etmesi ve bu değerlerle örtüşen politikalar yapması ve 

kararlar vermesi gerektiğini vurgulamaktadır (Elias, 2004: 268). İşletmelerin sosyal 

sorumluluğu, alınan kararların ekonomik etkilerine olduğu kadar sosyal etkilerine de 

duyarlı davranmalarını gerektirmektedir (Aldag ve Stearns, 1991: 112). Boone ve 

Kurtz (1992: 73); işletmelerin sosyal sorumluluğunu, üretimden tüketime kadar olan 

bütün aşamalarda icra edilen faaliyetler nedeniyle, topluma zararlı etkileri açısından 

işletmeyi sınırlayan, toplumun refahına katkıda bulunmaya zorlayan ve bunu 

öngören politikalar, prosedürler ve eylemlerin benimsenmesi olarak belirtmektedir. 

İşletmenin sosyal sorumluluğu, işletmenin ekonomik faaliyetlerinin topluma zararlı 

olabilecek etkilerini önlemeye yönelik; işletmeyi toplumun yaşamının daha 

iyileştirilmesi için katkıda bulunmaya zorlayan, toplumdaki değişime uyumu 

sağlamaya yönelik amaçlar doğrultusundaki faaliyetleri kapsar (Ergin, 1992: 58). 
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Bingöl (1996: 51), sosyal sorumluluğu; işletmenin ahlaki değerleri temel alarak, 

ekonomik ve hukuki şartlar çerçevesinde örgüt-içi ve örgüt-dışı ve grupların 

beklentilerine uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesini zorlayan sorumluluk 

duygusu olarak tanımlamaktadır. Davis (1997: 47) ise sosyal sorumluluğun, 

işletmelerin faaliyette bulunduğu çevresindeki çıkar grupları ile arasındaki 

faaliyetlerin etkileşimi sonucu yarattığı meselelerden ortaya çıktığı görüşündedir. 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde sosyal sorumluluk, işletmenin ekonomik ve 

hukuki şartlara, iş ahlakına, örgüt içi ve dışı kişi ve grupların beklentilerine uygun bir 

çalışma stratejisi gütmesidir (Eren, 2000: 110).  Sosyal sorumluluk; işletmenin kendi 

amaçlarını gerçekleştirirken, ahlaki değerlere sadık kalması ve kaynakların aynı 

zamanda içinde bulunduğu toplumu geliştirmede kullanması olarak tanımlanabilir 

(Bayrak, 2001: 83). Şirketin sosyal sorumluluğu, şirketin bir görev veya zorunluluk 

dolayısıyla gerçekleştirmek zorunda olduğu faaliyetler ve toplumsal (sosyal) 

sorumluluk, toplumun refahını geliştirme, hiç değilse zedelememe sorumluluğu 

olarak sayılabilir (Öztürk, 2003: 101). Bir başka tanım sosyal sorumluluğu; 

işletmenin ekonomik faaliyetlerini, çalışanlar, hissedarlar, tüketiciler ve toplumdaki 

bireylerin hiçbirine zarar vermeden, sahip olduğu kıt kaynakları en iyi biçimde 

kullanarak toplumun istek ve arzularına uygun üretimde bulunması olarak 

açıklamaktadır ( Şimşek vd., 2003: 378). İşletmeler açısından sosyal sorumluluk 

genelde bulunduğu sosyal çevreye olan sorumlulukları yerine getirme çabaları 

ve/veya faaliyetleri kapsamaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk Hopkins’e göre 

(2003), işletmenin hissedarlara karşı ahlaki ve sorumlu bir şekilde davranması olarak 

ifade etmiştir (Hopkins, 2003). Bu tanım Wan’a (2006: 182) göre, en iyi kurumsal 

sosyal sorumluluk tanımı olarak belirtilmiştir. Bu tanım kurumsal sosyal 

sorumluluğu hem etik hem de işletme stratejisi olarak ele almaktadır. 

 

Çeşitli kuruluşların sosyal sorumluluğa bakış açılarına göre de tanımlar 

bulunmaktadır. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council 

for Sustainable Development) kurumsal sosyal sorumluluğu, yaşam kalitesini 

geliştirmek için işletmelerin çalışanlarla, aileleriyle ve toplumla olan sürdürülebilir 

ekonomik gelişmelere bağlılığı olarak tanımlamaktadır (Çetindamar ve Husoy, 

2007).  Avrupa Birliği Komisyonu, kurumsal sosyal sorumluluğu, işletmelerin 
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gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal ve çevresel meselelerini, örgütsel 

faaliyetleriyle ve sosyal paydaşlarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştirebildiği bir 

kapsam olarak tanımlar. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi, kurumsal sosyal 

sorumluluğu, işletme çalışanları, aileleri, yerel topluluklar ve daha büyük ölçüde tüm 

toplumun sürdürülebilir ekonomik gelişmesine katkıda bulunması olarak 

tanımlamıştır (Karna vd., 2003: 850). Etik Performans (Ethical Performance) 

kurumsal sosyal sorumluluğu, işletmenin toplumun değerlerini kendi öz 

operasyonlarına yansıtabilmesi olarak belirtmiştir. Küresel Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Politikaları 2003 Projesinde (Global Corporate Social Responsibility 

Policies 2003 Project) kurumsal sosyal sorumluluk,  etik değerlere odaklanma, çevre, 

toplum ve çalışanlara saygı duymadır. Etik Faaliyet Ödülleri (Ethics in Action 

Awards) kurumsal sosyal sorumluluğu, işletmelerin tüm operasyonları ve 

faaliyetlerinde tüm hissedarlarına karşı sorumlu olmalarına ilişkin zorunluluk olarak 

ifade etmektedir (Çetindamar ve Husoy, 2007: 165).  Genel olarak kuruluşlar, 

kurumsal sosyal sorumluluğu, sürdürülebilirlik, etik, ekonomik gelişmeye katkı ve 

çevreye saygılılık gibi konuları içine alan tanımlarla ifade etmektedir.  

 

Tanımlara bakarak, kurumsal sosyal sorumluluğun kesin ve geçerli bir tanımı 

bulunmamaktadır. Bu durumun nedenleri arasında, sosyal sorumluluk bir süreç 

olduğu, toplumun değer yargılarına göre değiştiği ve toplumdan topluma farklılık 

gösterebildiği söylenebilir (Dahlsrud, 2008: 1; Özüpek, 2005: 11). Ayrıca geçerli bir 

tanımın olmaması işletmelerde kurumsallaşma, kurumsal sosyal sorumluluğu 

algılama ve kurumsal vatandaşlık gibi olguların yerleşmesini güçleştirebilmektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelere gerçek anlamda yerleşmesini 

engelleyebilmektedir. İşletmeler, diğer işletmeler kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetleri uyguladığı için veya bu uygulamaları, popüler uygulamalar olarak ele 

aldığı için bu tür işletmelerde kurumsal sosyal sorumluk gerçek amacına 

ulaşamamaktadır. Yasal olarak her ne kadar işletmeler sorumluluklarını yerine 

getirmeye çalışsa da ekonomik, etik ve gönüllük alanlarda sorumluluklar kısıtlı 

kalabilmektedir. Yapılan tanımlarda birçok ortak noktalar da bulunmaktadır. Bunlar; 

sürdürülebilirlik, kalkınma, etik değerler, sosyal çevreye duyarlılık ve sosyal çevreyi 

koruma, topluma yatırım, çalışanlarla iyi ilişkiler ve karlılığı artırma gibi 
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kavramlardır. Bu tanımlar ve eleştirilere dayanarak, kurumsal sosyal sorululuk, 

işletmelerin faaliyetleri sürecince, direkt ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu iç ve 

dış çevresine karşı ekonomik, yasal, etik ve gönüllülük esasına göre sorumluluklarını 

yerine getirmek için yaptığı iletişim çabalarıdır. 

 

1. 2. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Tarihçesi 

 

Kurumsal sosyal sorumluluk, kavramsal olarak 1950’li yıllarda ortaya çıksa da 

kurumsal sosyal sorululuğun tarihinin eskiye dayandığını savunanlar bulunmaktadır 

(Aydede, 2007: 15–21). Aslında bu ayrım kurumsal sosyal sorumluluğun 

sanayileşmenin etkisi ile işletmelerin daha stratejik davranmaları ile ilgilidir. 

Mısırlıların piramit yapımında organize olmaları, Babil’de Hammurabi kanunlarının 

maddeleri, halkın imece usulü yardımlaşması, dini kitaplarda ahlaki yaklaşımlar, 

Müslümanlıkta zekat verme gibi örnekler sosyal sorumluluk ile ilgilidir (Aydede, 

2007: 16). Kısaca bu uygulamalara bakılarak, tarihi eskiye dayanan sosyal 

sorumluluk için, endüstri etkisi altında kalmadığı, ancak stratejik olarak kullanıldığı 

belirtilebilir. 

 

   Kavramsal olarak kurumsal sosyal sorumluluk ilk kez 1953’te yayımlanan 

H.Bowen’in “İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları” (Social Responsibilities of the 

Businessman) adlı kitabında yer almıştır (Elies, 2004: 268). Bowen işadamlarının, 

toplumun değer ve amaçlarıyla örtüşen sosyal sorumluluk faaliyetlerle 

ilgilenmelerini savunmuştur. Endüstrileşmenin üretimi artırmasıyla birlikte insanlar 

sadece kendi çıkarlarını karşılamakla kalmayıp, ticaret hayatına atılarak başkalarının 

ihtiyaçlarını karşılamaya başlamışlardır. 1800’lerin sonlarında yaşanan bu gelişmeler 

hem Avrupa’da hem de Amerika’da sosyal bilinç ve sorumluluk kavramını da 

oluşturmaya başlamıştır. Sanayileşme ve büyük şirketlerin ortaya çıkmaya 

başlamasıyla birlikte sosyal sorumluluk alanı da daha belirgin bir şekilde ortaya 

çıkmıştır. John D. Rockefel, Cornelius, Vanderbiit ve Andrew Carnagie gibi sanayi 

lideri olan aile şirketleri de bu dönemde kurulmuştur. Yine bu dönemlerde, baskı ya 

da uzlaşma ile verilen komisyonlar ve sabit fiyat anlaşmaları gibi anti rekabet 

uygulamaları da hükümetleri yasal reformlar yapmaya itmiştir. Bu firmalarla 
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bağlantılı olarak gelişen ve artık kurumlarda da bir kavram olarak kullanılmaya 

başlanan sosyal sorumluluk anlayışının başlangıcına bir göz atmak gerekirse, ilk 

olarak Amerika’daki bazı şirketlerin haksız rekabete neden olmalarından ve bundan 

dolayı suçlanmaları sonucunda ortaya çıktığını görülmektedir (Aydede, 2007: 17–

18). Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluğa giderek daha fazla önem vermeleri, 

tümüyle gönüllü bir şekilde olmamıştır. Çoğu şirket, geçmişte iş sorumluluklarının 

birer parçası olarak görmedikleri başlıklarda beklemedikleri toplumsal tepkilerle 

karşılaştıktan sonra, bu başlığa eğilmiştir. Örneğin Nike, 1990’ların başında, New 

York Times ile başka medya organlarında Endonezya’daki tedarikçilerinin işçileri 

kötü koşullarda çalıştırdıklarına ilişkin haberlerin çıkmasından sonra, yaygın bir 

tüketici boykotuyla karşılaşmıştır. 1995’te, Shell’in Kuzey Denizi’ndeki eski bir 

petrol kulesi olan Brent Spar’ı batırmaya karar vermesi, Greenpeace’in protestolarına 

ve konunun uluslararası medyanın manşetlerine taşınmasına yol açmıştır. Bu 

tepkilerle işletmeler, kurumsal sosyal sorumluluğu önemsemeye başlamıştır. 

 

Özüpek (2005: 16), İşletmelerin sosyal sorumlulukları ile ilgili görüşleri 

dönemlere ayırmıştır. Buna göre; sosyal sorumluluğun medeniyet ve dinlerle 

başlayan dönemi birinci dönemi,  sanayi devrimi öncesi dönem ikinci dönemi ve 

1800’den 2. Dünya Savaşı’na kadar olan sanayi devrimi sonrası dönem de üçüncü 

dönemi oluşturur. Birinci dönemde, dini inançlar, etik görüşler, yasalar, insanların 

kişisel yargıları farkında olmadan yürütülen sosyal sorumluluklardır. Eflatun, 

idarecilerin ekonomik konularda genel menfaati her şeyin üstünde tutmaları 

gerektiğini, Aristo, ekonomik konuları etik açıdan ele alarak, fiyatların ve 

kazançların adaletli olmasını, mübadele edilen kıymet ve hizmetler arasında bir 

denklik olmasını ve faizin adaletsiz olduğunu savunmuştur (Ahmet, 1978: 52). 

Musevilikte Hz. Musa’nın On Emri, Hristiyanlık ve İslamiyet’te hoşgörü, eşitlik ve 

sosyal yönetim ilkesi topluma fayda sağlama amacındadır (Özüpek, 2005: 17). 

 

 İkinci dönemde, dinin etkisi devam etmiştir. Feodal dönemde belli çıkar 

gruplarına göre sosyal sorumluluklar yapılmıştır. 1550-1750’li yıllarda merkantilist 

düşünce hakim olunca kilise etkinliğini kaybetmeye başlamıştır. Katolik dogma 

yerini çalışkan ve tutumlu işadamını yücelten Kalvinizm Doktrinine bırakmıştır 
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(Wood, 1990: 56). Ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla, ulusal gücün ticari ve sanayi 

üretimine bağlı olduğunun farkına varılmıştır. Bu anlayışla işletmeler sadece kendi 

bulunduğu yere bağımlı kalmadan dışa açılmaya başlamışlardır. İşçi ve kaynakların 

sömürülmesi gibi başka ülkelerden kendi ülkesi lehine çıkar sağlamaya 

başlamışlardır. Böylelikle işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışları da değişmeye 

başlamıştır. Ancak merkantilist ekonominin savunduğu ekonomik politikalar da 

beklenen sonucu veremeyince, yüksek enflasyon hızı, adaletsiz gelir dağılımı, üretim 

yetersizliği ve fakirliğin artması gibi durumlar oluşmuştur (Ahmet, 1978: 55–56).  

 

Üçüncü dönem; endüstriyel kapitalizm, devlet müdahaleleri ve güçlü işçi 

sendikalarının varlık gösterdiği dönemdir. Sanayi devrimi ile işletmelerden 

ekonomik sonuçlarla ilgilenmeleri istenilmiştir. Sosyal sorumluluk anlayışları da bu 

doğrultuda gerçekleşmiştir. Maksimum kar anlayışı ile hem işletme amaçları hem de 

sorumlulukları gerçekleşeceği düşünülmüş ama bu anlayış zaman zaman işletmenin 

güçlerini kötüye kullanmasına sebep olmuştur. Sanayileşme birçok durumu da 

beraberinde getirmiştir. Çocuk işçilerin ve kadın çalışanların çok çalıştırılması, çevre 

ve kamu sağlığı gibi olaylar, işletmelerin sosyal çevresine karşı sorumlu olmasını 

zorunlu kılmıştır. Sanayileşme ile birlikte işçilerin sömürülmesi, fakirliğin artması ile 

özellikle İngiltere’de bazı kuruluşlar yardım faaliyetleri yapmıştır. Bu oluşum 

zamanla yerini işçi sendikalarına bırakmıştır (Pringle ve Thomson, 2000: 261).  

 

Modern anlamda sosyal sorumluluk kavramının oluşmasında, 1. Dünya Savaşı, 

1929–1933 Ekonomik Buhranları, 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan değişimler etkili 

olmuştur. Bu olaylardan sonra devletin ekonomik yaşama müdahalesi artmış, işsizlik 

sorunu önemli hal almış, demokratikleşme ve birey İnsan Hakları Beyanname ile 

güçlü varlık haline getirilmiş, birey örgütlere üye olarak, örgütsel gücü arttırılmış, 

dünyanın iki bloğa ayrılması hem toplumsal hem de siyasal değişiklikler 

oluşturmuştur (Özüpek, 2005: 23–27). Sosyal sorumluluk değişen toplum şartlarıyla 

değişimi devam etmiştir. 1960’lı yıllarda sosyal sorumluluk temel bir konu olarak 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca her dönemde çeşitli toplumsal sorunların meydana gelmesi 

sosyal sorumluluğun yasal boyutunu oluşturmuştur. Düzenlenen kanunlar ve 

hükümet çabaları, işletmeleri, ekonomik faaliyetlerinin sosyal sonuçlarını düşünmeye 
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zorlamıştır. 1980’li yıllarda ekonomik, politik ve teknolojik alanda değişimler 

meydana gelmiştir. Bu durum işletmelerin sosyal sorumluluk alanlarını genişletmiştir 

(Aydede, 2007: 21). Günümüzde işletmeler sosyal sorumluluk faaliyetlerini ön plana 

çıkarmaya başlamışlardır. Kurumların başarısında sadece iç çevrenin etkili olmadığı 

bununla birlikte dış çevre elemanlarının da etkili olduğu bilinci yerleşmektedir. Artık 

günümüzde, müşterisine, çalışanına, hissedarlarına, tedarikçilerine, hükümete, 

ortaklarına ve çeşitli sivil tolum örgütleri ve meslek grupları başta olmak üzere tüm 

topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren işletmeler başarılı işletmeler olmaktadır.   

 

1.3. ĠĢletmelerde Sosyal Sorumluluk Modelleri 

 

Kurumsal sosyal sorumluluk, günümüzde birçok işletmede uygulanmaktadır. 

Bu duruma kurumsal sosyal sorumluluk tarihi bir süreçten geçerek gelmiştir. 

Özellikle kurumsal sosyal sorumluluğun sanayileşme sürecine katkılarının önemli 

boyutlara erişmesi, işletmelerin toplum içindeki rollerinin daha etraflıca 

incelenmesine yol açmış, bu yönelişle birlikte işletmelerin sosyal sorumluluk 

değerleri ön plana çıkmıştır (Erden, 1987: 69). Bu gelişmelere paralel olarak 

akademik çevrelerin teorik gelişimi ile genel toplumsal çevre, sosyal sorumluluğu 

birçok modelle ele almaktadır. 

 

 1.3.1. Friedman’ın Hissedarlar Modeli 

 

Friedman’ın hissedarlar modeli, işletmelerin kendi örgütsel amaçları dışında 

başka herhangi bir yükümlülüğünün olmaması gerektiğini ileri sürerek, aslında 

verimli çalışarak kar elde eden işletmelerin, aynı zamanda topluma karşı olan sosyal 

sorumluluğunu da yerine getirmiş olacağını ifade etmektedir (Stoner ve Freeman, 

1992: 70). Milton Friedman (1970: 123), işletmelerin gelirlerini daha da 

arttırılabilmesi için; karların dağıtılmayarak iç finansmanda kullanılmasıyla, yeni 

yatırımlara dönüşeceğini, toplumun ekonomik refahının artmasıyla birlikte yeni 

işlerin ortaya çıkacağını ve bunun sonucunda yeni ürünlerin üretimine olanak 

sağlayacağını ileri sürmektedir (Şahin, 1984: 56). “İşletmenin bir tek sosyal 

sorumluluğu vardır, o da karlarını maksimize etmektir.” diyen Friedman (1970: 122), 
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mevcut hukuki ve ahlaki sistem içerisinde toplum için yapabilecek en iyi hizmetin bu 

olduğunu savunmuştur. Bu duruma ek olarak, işletmelerin topluma karşı olan temel 

sorumluluğunu da insan refahı için esas olan kıt kaynakları ekonomik prensiplere 

göre faaliyette bulunarak etkin şekilde kullanması olarak belirtmiştir (Baron, 1993: 

507–508).  Bu görüşe göre işletme sosyal sorumluluğu, “Oyunun kuralları içinde, 

açık ve özgür bir rekabet ortamında karı arttırmaya yönelik faaliyetleri sürdürmek” 

olarak görmektedir (Arıkan, 1995: 172). 

 

1.3.2. Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli 

 

Davis (1997: 46–51), işletmelerin sosyal sorumluğuna ilişkin geliştirmiş olduğu 

modeli hem toplumun refahını hem de işletme menfaatlerini koruyan ve yükselten 

önlemleri, işletmelerin niçin ve nasıl aldıklarını ve neden bağlı kalmak zorunda 

olduklarını beş ana varsayım ile açıklamaya çalışmıştır. Bunlar: Sosyal sorumluluk 

işletmelere emanet edilen sosyal güçten kaynaklanır. Toplumsal faaliyetlere açık 

olması gerekir. Sosyal sorumlulukların oluşturacağı maliyetler dikkate alınmalıdır. 

Sosyal sorumluluklar kullanıcılar tarafından karşılanır. Tüzel kişilik olarak 

işletmenin sosyal sorumlulukları vardır. 

 

 Sosyal sorumluluk iĢletmelere emanet edilen sosyal güçten kaynaklanır: 

Toplumun kaynak ve yeteneklerini yöneten bu güvenilir organizasyonların temel 

rolü, sadece organizasyon sahiplerini, müşterileri, tedarikçileri veya çalışanları değil 

aynı zamanda toplumun bu konudaki bütün taraflarına da sosyal sorumluluk 

yükleyen bir davranış olarak görmesinden ileri gelmektedir. Bu varsayım, uzun 

dönemde topluma karşı sorumlu olduğunu düşünen bir tarzda gücü kullanamayanlar, 

onu kaybetme eğilimindedir (Özüpek, 2005: 82). 

 

 Toplumsal faaliyetlere açık olması (Açık iletiĢim): İşletmeler, toplumsal 

refahın sürdürülmesi veya iyileştirilmesi için yapılması gerekli olan faaliyetlerle ilgili 

olarak, toplumsal çevrenin temsilcilerini dinlemeye her zaman istekli olmalıdır 

(Certo, 1991: 3). Bu varsayım, toplumun refahını sürdürmek ve iyileştirilmek 
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isteniyorsa, toplum temsilcileri ile işletme arasında sürekli ve açı iletişim olması 

esasına dayanır. 

 

 Sosyal sorumlulukların oluĢturacağı maliyetler: İşletmeler faaliyetler 

sonucu ortaya çıkardıkları ürün veya hizmetin kendilerine getirecekleri kazançlar ile 

birlikte, ortaya çıkaracakları sosyal problemlerin maliyetlerini de her yönüyle 

hesaplayarak, gelecekleri hakkında uygulayacakları sosyal sorumluluk projeleri 

hakkında karar vermelidirler (Certo, 1991: 3). Bu varsayıma göre, işletme, hem uzun 

vadeli hem de kısa vadeli bütün işletme faaliyetlerini dikkate almalıdır. Yalnızca 

teknik uygunluk ve ekonomik karlılık, karar verme sürecinde etkili değildir. 

 

Sosyal sorumluluklar kullanıcılar tarafından karĢılanır: Bu varsayım, 

işletmenin yürüttüğü faaliyetlerden ötürü ortaya çıkacak sosyal maliyetlerin, ürün 

veya hizmetle ilişkili olarak dolaylı yoldan müşterilere yansıtılması düşüncesini 

savunmaktadır (Certo, 1991: 4). Bu varsayıma göre, işletmenin sosyal olarak 

avantajlı, ekonomik olarak dezavantajlı faaliyetlerini tümüyle finanse edemez. 

Ürünün fiyatlandırılması, müşterilere yansıtılır. 

 

Tüzel kiĢilik olarak iĢletmenin sosyal sorumlulukları: İşletmeleri, kendileri 

ile doğrudan ilişkili olmayan bir sosyal sorunu çözmek için gerekli uzmanlara sahip 

olması halinde, o sosyal sorunu çözmek için topluma yardımcı olmalıdır (Özüpek, 

2005: 83). Bu varsayımda, işletme, iyileştirilmiş toplumdan artan ölçüde kar elde 

edecektir. Bu yüzden işletmenin toplumu iyileştirmek için tüm vatandaşlık 

sorumluluğunu paylaşması gerekir. 

 

 1.3.3. Sosyal Sorumluluk Alanlarının Sınırlandırılması Modeli 

 

 R.D Hay, E.R. Gray ve J.E. Gates tarafından oluşturulan model üç temel 

unsurdan oluşur. Birinci unsur, işletmenin iç çevre, sosyal çevre ve ana çevre ile olan 

ilişkilerinden ortaya çıkan sosyal sorunların farkında olmaları gerektiğidir. İkinci 

unsur, işletme bu sorunların çözümünde, işletme yönetimi olarak sorumluluk 

bilicinde olması gerekir. Üçüncü unsur ise, işletme yönetiminin bu sorunların 
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çözümünde elinde bulunan bütün kaynakları kullanmaya istekli ve karalı olması 

gerektiğini belirtir (Özüpek, 2005: 83–85). Bu yaklaşım, işletmenin her üç çevresiyle 

olan karşılıklı etkileşimi doğrultusunda değişen şartlar ve etkilerine yönelik sosyal 

yükümlülükleri olduğunun bilinmesinin ve bunları gönüllü olarak sağlamasının, 

işletmenin varlık amacına da hizmet edeceğini vurgulamaktadır. 

 

1.3.4. Sosyal Performans Modeli 

 

Sosyal performans modeli, sosyal yönden duyarlı olan organizasyonların sosyal 

performansı önemseyeceği mantığına dayanmaktadır. Modelde söz konusu edilen 

sosyal performans kavramı, toplumun değişen beklentilerinin analiz edilerek sosyal 

taleplerine cevap verebilmek için sistematik bir yaklaşım belirlemeyi ve sosyal 

sorunlara uygun çözümler geliştirmeyi ifade etmektedir (Stoner ve Freeman, 1992: 

114).  

 

Model, sosyal sorumluluğu üç aşamada ele almakta ve hedef, uygulama ve 

strateji açısından değerlendirmektedir. Birinci aşamasında, sosyal sorumluluğun 

tanımı yapılmaktadır. Bu tanıma göre; işletmelerin sosyal sorumluluğu, toplumun 

işletmelerden beklentilerinin bir bütünüdür. Bu aşamada, önceden kabul edilmiş 

ekonomik, etik ve yasal nitelikli beklentilere “işletmelerin kendilerini yorumlama 

biçimi”nin bir dördüncü unsur olarak ilave edildiği görülmektedir. Bu ilave modeli 

benimseyenler açısından ekonominin giderek sosyalleştiğini, iş hayatının 

sorumluluklarının arttığını, işletmelerin kendi çıkarlarının yanında toplumun refahını 

koruma ve geliştirmede önemli bir yükümlülüğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu 

durum, işadamının kendi rolünü kavraması olarak da değerlendirmektedir (Erden, 

1987: 70). 

 

 İkinci aşama, sosyal sorumluluğun uygulama alanlarının belirlenmesi ile 

ilgilidir. İşletmelerde sosyal sorumluluk kavramının ekonomik kaynakların etkin 

kullanımından iş etiğine, verimlilikten ücret politikasına, kaliteli mal ve hizmet 

üretiminden çocuklar için kreş açmaya, ücretlendirmeden devlete vergi vermeye 

kadar çok geniş bir anlam ifade ettiği bilinmektedir. İşletmeler sosyal sorumlulukla 
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ilgili bu alanları belirlerken, esas konunun kendi konumlarını koruma ve sürdürmeye 

yönelik stratejilerle doğrudan ilgili olduğunu hatırlamak durumundadırlar (Özüpek, 

2005: 86).  

 

Üçüncü aşamada, işletmelerin sosyal sorumluluk stratejilerini belirlemesi 

üzerinde durulmaktadır. Yeni tutumların geliştirilmesini, yeni yaklaşımların 

öğrenilmesi, yeni politika ve eylem çerçevesinde strateji belirlerken, aynı zamanda 

karşı karşıya kalmış oldukları sorunların çözümünde nasıl bir davranış biçimi 

benimsediklerini de ortaya koymuş olmaktadır (Erden, 1987: 70). Sosyal yönden 

duyarlı işletmelerin reaktif veya intibak stratejilerinden çok sorunları, öngörücü ve 

önleyici şekilde proaktif stratejiler seçerek, geleceğe dönük bir strateji izledikleri 

görülmektedir. 

 

1.3.5.  Ackerman’ın Sosyal Duyarlılık Modeli 

 

Robert W. Ackerman (1973: 3), işletmenin sosyal çabalarının temel hedefinin 

sorumluluk değil de duyarlılık (cevaplama ve karşılama) olması gerektiğini ileri 

sürerek, üç aşamalı bir sosyal duyarlılık modeli geliştirmiştir (Post vd, 1996: 74–76). 

Bu modelde; sosyal sorumlulukların politika aşaması, öğrenme aşaması ve örgütsel 

yükümlülük aşaması bulunmaktadır. Politika aşamasında, toplumun içinde 

bulunduğu sosyal sorun ile ilgili olarak işletmenin izleyeceği politikalar oluşturur. 

Öğrenme aşaması; sosyal sorunu nasıl çözeceği, nasıl bir politika belirleyeceği ve 

nasıl bir çalışma yapacağı konusunda sosyal sorumlu şirket davranışını öğrenmeye 

ve benimsemeye çalışmaktadır. Örgütsel yükümlülük aşamasında ise,  sosyal 

sorumlulukların işletmelerde uygulamaya geçirilme aşamasıdır (Özüpek, 2005: 87). 

 

 1.3.6. Preston ve Post’un BütünleĢik Sosyal Sorumluluk Modeli 

 

Preston ve Post’un bütünleşik sosyal sorumluluk modeli, şirket duyarlılığı 

kavramına ilişkin makro yaklaşımın ilk modelidir. Model, işletme ve toplumun iki 

farklı biçimde birbirini etkilediğini ileri sürmektedir (Stoner ve Freeman, 1992: 113).  

Birincisi, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve kredi sağlayanlar gibi pazar eğilimli 
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olanlar arasındaki ilişkilerdir. İkincisi ise, sosyal sorunlarla karşılaşan işletmelerin 

pazar eğilimli olmayanlarla yani kanun ve etik gibi durumlarla ilişkileridir. Bu iki 

araştırmacıya göre, hükümet ve kamuoyu hem pazar hem de pazarla ilgili olmayan 

ilişkilerin sınırlarını kararlaştırmaktadır. Yöneticiler karar verirken her üç aşamadada 

kamuoyunu, yetkili kuruluşları ve kanunları düşünmek zorundadır (Stoner ve 

Freeman, 1992: 113). Bu model Ackerman’ın sosyal duyarlılık modelinin devamı ve 

tamamlayıcısı gibi algılanmaktadır. 

 

 1.3.7. Üç AĢamalı Sosyal Sorumluluk Modeli 

 

Üç aşamalı sosyal sorumluluk modeli, sosyal sorumluluğu tarihsel gelişimi 

içerisinde ele almaktadır. Modele göre, sosyal sorumluk üç aşamadan oluşmaktadır 

(Bayrak, 2001: 124). Birinci aşama, kar maksimizasyonu aşamasıdır. Bu dönemde, 

işletmenin yasal sınırlılıkları içerisinde tek amacının karı maksimize etmek olduğu 

görüşü hakimdir. Bu durum, zamanla sıkıntılar yaşayarak etkisini ve özelliğini 

kaybetmeye başlamıştır. Ekonomik buhranlar, işçilerin hakları, kentleşme gibi 

faktörler değişimin kaçınılmaz olduğunu hissettirmiştir. İkinci aşamada vekalet 

yaklaşımı ele alınmıştır. 1930’lu yıllarda ortaya çıkan bu yaklaşım,  yöneticinin tek 

görevi karı maksimize etmek değil, ilişkide olduğu çevre ile denge kurmak zorunda 

olduğunu belirtir. Yönetici işletmenin kar temsilcisi olduğu kadar ona vekillik eden 

tüm yetki ve kararları onun namına veren bir mütevelli olarak da görülmektedir 

(Özüpek, 2005: 93). Üçüncü aşama, yaşam kalitesi yaklaşımıdır. 1950’li yıllardan 

sonra ekonomik sorunlar çözülmeye başlayınca, sosyal sorunlar daha net görülmeye 

başlanmıştır. Sosyal bilinçle birlikte yaşam ve çevre kalitesini vurgulayan yeni 

toplumsal öncelikler oluşmuştur. Bu aşama birinci ve ikinci aşamada ortaya konulan 

işletme sorumluluklarının tamamlayıcısıdır. Çevre kirliliği, iş güvenliği, tüketici 

hakları ve sağlık hizmetleri gibi sorumluklar yerine getirilmeye başlanmıştır. 

 

1.3.8. Philip Kotler’in 6 Seçenek Modeli 

 

Philip Kotler sosyal sorumluluk kavramını altı seçenekli bir model 

kapsamında incelemiştir. Birinci seçenek sosyal amaç teşvikleridir. Bir kurum, 



16 

 

sosyal bir amaç üzerindeki ilgiyi ve farkındalığı arttırmak ya da bir sosyal amaç için 

fon toplamaya, bağışta bulunmaya ya da gönüllü toplamaya destek vermek için 

fonlar, mal ve hizmet katkıları ya da diğer kurumsal kaynaklar sağlar. İkinci seçenek 

sosyal amaç bağlantılı pazarlamadır. Bir kurum, ürün satışlarına dayalı gelirlerin 

belirli bir yüzdesini belirli bir amaç için harcar ya da bir katkıda bulunur. Üçüncü 

seçenek kurumsal sosyal pazarlamadır. Buna göre bir kurum, halk sağlığını, 

güvenliğini, çevre ya da toplum refahını iyileştirmeyi amaçlayan bir davranış 

değiştirme kampanyasının geliştirilmesine ve/veya uygulamaya konulmasına destek 

verir. Dördüncü seçenek kurumsal hayırseverliktir. Bir kurum bir hayır derneğine ya 

da sosyal bir amaca, çoğunlukla nakit bağışlar, hibeler ve/veya ayni hizmetler 

şeklinde doğrudan katkıda bulunur. Beşinci seçenek toplum gönüllülüğüdür. Bir 

kurum çalışanlarının, perakende ortaklarının ve yerel toplum örgütlerinin, sosyal 

amaçları desteklemek üzere zamanlarını gönüllü olarak ayırmasıdır. Altıncı seçenek 

ise sosyal açıdan sorumluluk taşıyan iş uygulamalarıdır. Bir kurum, toplumun 

refahını iyileştirmek ve çevreyi korumak üzere sosyal amaçları destekleyen isteğe 

bağlı yatırımlar ve iş uygulamalarını benimser ve yürütür (Kotler ve Lee, 2006: 23–

26). 

 

1.3.9. Sethi’nin Sosyal Sorumluluk Modeli 

 

Sethi (1975), pazar etkenlerine dayalı alternatif bir sosyal sorumluluk modeli 

geliştirmiştir. Sethi, sosyal sorumluluk davranışlarına yönelik varsayımlarını üç 

aşamalı bir model ile tanımlamaya çalışmıştır (Bone ve Kurtz, 1992: 78–79). Sosyal 

zorunluluk; piyasa mekanizması ile yasal kısıtlamalara cevaben sergilenen bu 

davranışlar, işletmelerin temel sosyal sorumluluk yükümlülüklerini oluşturmaktadır. 

Sosyal sorumluluk; toplumun çağdaş değerleri, normları ve beklentilerini 

karşılamaya yönelik olarak gerçekleştirilen bir uygulama olarak görmektedir. Sosyal 

yanıtlayıcılık; işletme yönetimi, sosyal sorunları önceden görebilmek ve bu sorunlara 

karşı çözümleyici tedbirleri geliştirmek durumundadır (Erden, 1987: 69). 
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1.3.10. Carroll’ın Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Modeli 

 

Dört boyutlu sosyal sorumluluk modelinde (Carroll, 1991: 40) ekonomik 

sorumluluk, yasal sorumluluk, etik sorumluluk ve flantrofik (gönüllülük) sorumluluk 

ele alınmıştır. Bu boyutları, işletmeler sadece işletme yararı için gerçekleştirmez, 

aynı zamanda toplumun yararı için de gerçekleştirmektedir (Pirsch, Gupta ve Grau, 

2007: 126). Carroll’ın dört boyutlu sosyal sorumluluk modelinin ekonomik 

sorumluluk boyutunda; işletmenin karlılığına ilişkin çalışmalar bulunmaktadır. Yasal 

sorumluluk boyutunda; kuralların neler olduğu ve bu kurallara uymak gerektiğinin 

altı çizilmektedir. Etik sorumluluk boyutunda, etik davranılması gerektiği 

bildirilerek, iş etiği, turizm etiği, çalışanlara karşı etik davranışlar, etik standartlar, 

yönetsel, işlevsel ve örgütsel etik kavramları ele alınmaktadır. Gönüllü sorumluluk 

boyutunda ise yasal ve etik sorumluluğa bağlı kalmaksızın kurumun bulunduğu 

çevrede sosyal aktivitelere katılımını sağlamak yani tolum gönüllüğünü faaliyetleri 

ve buna ek olarak kurumsal vatandaşlık kavramı ele alınmaktadır (Carroll, 1979b: 

499). 

 

ġekil–1.1: Carroll’ın Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Piramidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Carroll, 1991: 42 
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1.3.11. Üç Alanlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli 

 

Üç alanlı kurumsal sosyal sorumluluk modeli ekonomik, yasal ve etik alanları 

içine alan bir modeldir. Her üç alanda, Carroll tarafından geliştirilen dört boyutlu 

kurumsal sosyal sorumluluk kategorilerinden alınmıştır (Schwartz ve Carroll, 2003: 

508). Gönüllülük boyutu ise, ekonomik ve etik boyutların içerisinde farklı 

motivasyonlarda kendini göstermekte olduğundan ayrıca bir alan olarak ele 

alınmamıştır. Her gönüllü aktivitenin içerisinde etik ve ekonomik bir amaç da yer 

aldığını savunan bu model, üç alandan oluşmasına rağmen yedi farklı boyutu ele 

almaktadır. Şekil 1.2.’de görüldüğü gibi bu boyutlar; tamamen ekonomik, tamamen 

yasal, tamamen etik, ekonomik-etik, ekonomik-yasal, etik-yasal, ekonomik-yasal-

etik boyutlardır. Tamamen ekonomik alana, otel işletmelerinde faaliyet giderlerini 

düşürmeye çalışması, tamamen etik alana, otelde etik kurallar listesinin bulunması ve 

tamamen yasal alana ise, otel hizmetleri yasal standartlarla gerçekleştirilmesi örnek 

verilebilir. Ekonomik-etik alana, otel yöneticilerinin, otelin faaliyetlerinin topluma 

vereceği olumsuz etkilerini takip etmesi, ekonomik-yasal alana, çalışanlara ulaşım, 

yemek, lojman sağlanması, etik-yasal alana, otel çalışanları kanunlara uymaya 

çalışırken, müşteri memnuniyetini göz ardı etmemesi örnek verilebilir. Son olarak 

her üç alanında kapsayan, ekonomik-etik-yasal alana, çalışanların sağlık, güvenlik ve 

refahını koruyan uygun düzenlemeler yapması örnek verilebilir. Bu örnekler işletme 

performansına, işletmenin iç ve dış çevresine bakışına, işletme felsefesine ve 

işletmenin sosyal sorumluluğu uygulamasına göre çoğaltılabilir. 

 

İşletmenin faaliyet alanına, öncelikli hedeflerine ve politikalarına göre üç 

alanın kapsadığı alan büyük veya küçük çaplı olabilmektedir.  Ekonomik faydayı 

öncelikli tutan işletmelerde ekonomik alan, etik ve yasal alana göre daha büyük 

olacaktır. Yasal alanı temel alan işletmelerde, yasal alan, ekonomik ve etik alana 

göre daha fazla yer kaplayacaktır. Etik alanı geniş olan işletmelerin ise, ekonomik ve 

yasal alanı daha küçük olabilecektir. Son olarak, her üç alanı eşit olan işletmeler de 

faaliyet gösterebilecektir. Bu durum, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk 

alanlarına göre faaliyet gösterdiği toplumdaki yerini belirleyecektir. 
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ġekil–1.2: Üç Alanlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli 
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 1.4. ĠĢletmelerin Sorumluluk Alanları 
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çevresi ve/veya çıkar grupları ile karşılıklı etkileşim halindedir. İşletmeler, bu çıkar 

gruplarına karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmelidir. Bu grupların tatmin 

olmaması veya işletme sisteminden çekilmesi durumunda işletme ciddi zararlarla 

karşılaşabilmektedir. 

 

Turizm işletmelerinin iç çevresini; hissedarlar, çalışanlar, yatırımcılar, dış 

çevresini; müşteriler, tedarikçiler, devlet, meslek odaları, çeşitli turizm örgütleri ve 

yerel yönetimler oluşturmaktadır. Turizm işletmeleri de bu çıkar gruplarının 

beklentilerini karşılayarak sektörde başarıya ulaşmaya çalışacaklardır. Sistem içinde 

turizm işletmeleri ile çevresi arasında etkileşim sürdürülmelidir. İşletmenin 

performansı bir anlamda çıkar gruplarının tepkilerine de bağlı olmaktadır. 

Müşterileri tarafından hizmeti beğenilen otel işletmeleri, tatmin olmuş sadık müşteri 

kazanmakla birlikte, bedava reklamı yapılan, rekabette üstünlüğü sağlayan işletme 

olabilecektir. Doğaya ve çevreye duyarlı kurumsal faaliyetlerde bulunan otel 

işletmeleri, kriz durumlarında tercih edilen işletmeler olmaktadır (Ayuso, 2006: 211; 

Rodrigez ve Cruz, 2007: 829). 

 

  1.4.1. ÇalıĢanlara KarĢı Sorumluluk 

 

İşletmeler, amaçlarına çalışanları sayesinde ulaşır. Öte yandan işletmenin 

faaliyetlerinden doğrudan etkilenen en önemli kesimlerden biri çalışanlardır. 

İşletmenin temel kaynaklarından biri olan insan, sosyal sorumluluk uygulamalarının 

ilk etapta göz önünde bulundurulması gereken boyutudur. Günümüzde değerler ve 

beklentiler giderek değişmekte, çalışanlar, sadece ekonomik değerlerle tatmin 

olmamakta manevi tatmin, kendini geliştirme ve hem kendilerine hem de yakınlarına 

ayırabilecekleri zaman açısından çalışma hayatını değerlendirmektedirler. Çalışanlar 

beklentileri ve amaçları doğrultusunda tatmin edilmediyse onlardan verimli bir 

çalışma ve moral beklemek olanaksızdır. Çalışanların verimli bir şekilde çalışması 

isteniyorsa onları motive etmek gerekir. Bu bağlamda çalışanlar ile ilgili olarak 

işletmelerin yapması gerekenler sorumluluklar; iş güvenliği sağlanmalı, liyakat 

ilkesini uygulamalı, çalışanın aile hayatı ve özel hayatına saygılı olmalı, çalışanın iş 

hayatından tatmin olabilmesi için önlemler alınması önerilebilir. Ayrıca çalışma ve 
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güvenlik alanındaki gelişmelere uygun olarak çalışanın işletmeden beklentilerine 

cevap verecek şekilde çalışma şartları düzenlenmelidir (Akgemci vd, 2001: 23). 

 

Turizm işletmeleri, emek yoğun işletmeler olarak en önemli kurumsal soysal 

sorumlulukları çalışanlarına karşı göstermek durumundadır. Çalışanların motive 

olması, iş doyumuna ulaşması, örgütsel bağlılığı ve kurumsal davranabilmesi için 

turizm işletmeleri çalışanlarına karşı bazı sorumlulukları yerine getirebilir. 

Ekonomik, yasal, etik ve gönüllü sorumluluklar yerine getirildikçe çalışanın 

işletmeye bağlılığı ve iş tatmini artabilecektir. Çalışanın işte kalma niyeti de bunlara 

paralellik gösterebilecektir. İşletmenin çalışanlarına karşı hem yasal hem de etik 

sorumlulukları vardır (Şimşek, 1999: 73). Bunlar; çalışma hakkına saygı gösterme, 

adil ücret ödeme, çalışanların özgür konuşma hakkını sağlama, işçilerin dernek 

sendika kurma ve grev yapma hakkına engel olmama, özel hayatın gizliliği hakkında 

saygılı olma, güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma ve çalışma hayatının kalitesini 

yükseltme, çalışanlar arasında ayırımcılık yapmama, tacizden sakınma, çalışanların 

yıldırmaya maruz kalmamasını sağlama ve çalışanların kararlara katılma hakkını 

sağlama sorumluluğudur.  

 

 1.4.2. MüĢterilere KarĢı Sorumluluk 

 

Müşterileri yakından ilgilendiren işletme sorumluluğu, satın alınan hizmetin 

kalitesidir. Günümüzde müşteriler, aldıkları hizmetten ne beklemeleri gerektiğini 

bilmektedirler. Bu durum, müşterilere haklarını arayabilme olanağı sağlamaktadır. 

Garanti servisi sunulması, gelişen sosyal sorumluluk anlayışı ve tüketici koruma 

yasası, ticaret dünyasında müşteriye sunulan en büyük faydalardır. Günümüzde, 

ekonomik faaliyetin odağında müşterilerin tercihleri ve gereksinimleri yer 

almaktadır. İşletmeler bu isteklere uymakla hem maksimum kar elde edecek hem de 

toplumun kaynaklarını gereksiz yere harcamamış olacaklardır (Özgener, 2001: 184). 

Mal ve hizmetler hakkında doğru bilgi vermek, mal ve hizmetlerle ilgili tüketici 

şikayetleri ve eleştirilerine açık olmak, sosyal pazarlama anlayışının 

gereklerindendir. Böylesi bir davranış hem ahlaka uygun hem de sosyal açıdan 

sorumlu bir davranıştır (Özüpek, 2005: 60).  
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Turizm işletmelerinde müşteri üretim ve tüketim aşamasını aynı anda 

yaşamaktadır. Satın alınan hizmetin kalitesi, hizmetin soyut olması, depolanamaz 

olması, personel tarafından sunulması ve kolay bozulabilir olması gibi özelliklerden 

dolayı değişik değerlendirilir. Bu nedenlerden dolayı müşterilerin memnuniyetini 

sağlamak güçtür. Müşteri memnuniyetini ve bu memnuniyetin sürekliliğini 

sağlamak, işletmeye ekonomik olarak etki etmektedir. Potansiyel müşterinin, sadık 

müşteriye dönüşmesi, işletme açısından reklam ve tanıtım masraflarından, 

markalaşma ve imaja kadar önemli durumlara fayda sağlayacaktır. İşletmeler, hem 

bu faydaları elde ederek hem de müşterilerine karşı sorumluluklarını yerine getirerek 

ekonomik ve sosyal ömürlerini uzatmış olmaktadırlar. Bu bağlamda, turizm 

işletmelerinin müşterilerine karşı gönüllü, etik, yasal ve ekonomik sorumlulukları 

bulunmaktadır. Bu sorumluluklar; uygun fiyat politikaları uygulama, reklam ve 

tanıtımda dürüstlük, hijyenik şartlarda konaklama ve yeme içme hizmeti sunma, tatil 

boyunca müşterilere güvenli ve huzurlu ortam sağlama ve kaliteli hizmet sunma 

sorumluluklarıdır (Henderson, 2007: 232).   

 

  1.4.3. Politik ve Sosyal Çevreye KarĢı Sorumluluk 

 

İşletmelerin politik çevreye karşı sorumlulukları, öncelikle bulunduğu bölgenin 

sonra ülkenin siyasi sorunlarını önleyici çalışmalar yapmaktır. Kadın hakları, dini ve 

etnik köken ayrımcılığı ve seçimlerde işletme tutumları gibi siyasi olaylara duyarlı 

olmalıdır. Bu durumu bir fırsat olarak da görmeyip, işletme politikası haline 

getirmeye çabalamalıdır. İşletmelerin sosyal çevreye karşı sorumlukları, bulunduğu 

toplumun normlarına, değerlerine ve inançlarına saygılı olmak ve onları dikkate 

alarak faaliyette bulunmaktır (Bayrak, 2001: 105). İşletmelerin bunun dışında 

faaliyette bulunduğu toplumun bütün bireylerine en iyi şekilde yaşama ve çalışma 

olanağı sağlayan bazı faaliyetlere katkı vermeleri ve topluma yarar sağlamaları 

gerekir. Bunun yanı sıra toplumsal katma değeri yükseltmeleri de gerekmektedir. 

Sivil toplum örgütlerine, sendikalara, çeşitli meslek odalarına ve yerel yönetimlere 

karşı sorumluluklarını yerine getirerek onların beklentilerini de karşılamaktadır. 

Çünkü işletmeler faaliyette bulunduğu toplumların gereksinimlerini karşılamak için 

kurulmaktadır.  Sosyal olarak sorumlu örgütler, önemli gereksinimlerini karşılamak 
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için liderlik rolü oynayarak ve yardımda bulunarak kendi toplumlarında önemli bir 

farklılık yaratabilirler. Ayrıca toplum da işletme için liderlik rolü oynayarak ve 

yardımda bulunarak kendi toplumlarında önemli bir farklılık yaratabilirler. Sosyal 

çevre, işletmeler için hayati önem arz etmektedir. Çünkü işletmeler, hem üretici hem 

de tüketicidir. Dolayısıyla sosyal çevrenin, işletmelerden bazı beklentileri vardır. Bu 

beklentiler karşılandıkça tatmin sağlanmaktadır. Örneğin firmalar yerel topluluklar 

açısından kazanç getirecek sosyal olarak sorumlu faaliyetleri desteklemelidirler. 

İşletmelerin sosyal çevreye karşı sorumluluklarından biri de sosyal çevresine 

istihdam olanağı sağlamasıdır. Bu sorumluluk, işletmenin faaliyet gösterdiği 

toplumda istihdam olanakları yaratıp işsizlik sorununun çözümüne katkıda 

bulunması olarak ifade edilebilir. Çalışanlar arasında dil, din, siyasi görüş, ırk, yaş, 

milliyet gibi farklılıklar gözetmeksizin işe girme, işte çalıştırılma olanakları 

sağlanmak gerekir (Özüpek, 2005: 61). Bu bağlamda işletmeler ile meslek odaları, 

sivil toplum örgütleri ve özellikle sendikalarla sürekli iletişim kurulmalıdır. 

İşletmeler, sosyal sorumluluklarına bu kurumları da dahil etmelidir.  

 

Turizm işletmeleri faaliyette bulunduğu bölgedeki meslek odaları, turizm 

örgütleri, yerel yönetimler, sendikalar ve birçok siyasi ve sosyal çevre ile iletişim 

halinde olmalıdır. Bu durum işletmenin faaliyetlerini etkiler. Çünkü turizm sektörü 

esnek yapıya sahiptir. Terör, doğal afet, güvenlik sorunu gibi olayardan diğer 

işletmelere göre daha çabuk etkilenmektedir. Politik ve sosyal çevre ile iletişim, bu 

tür olayların engellenmesini ve çözülmesini kolaylaştırabilecektir (Henderson, 2007: 

231). Turizm işletmeleri, dernek ve örgütlerle iletişim halinde olarak bölgede 

istihdam sorunu çözmeye çalışmalıdır. Yine sivil toplum örgütlerinin kampanyalarını 

desteklemeli ve sosyal çevreye yararlı kurumsal sosyal faaliyetlerde bulunmalıdır. 

Bulunduğu bölgenin kültürel değerlerini, örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini 

korumaya ve yaşatmaya yönelik faaliyetlerde bulunmalıdır. 

 

1.4.4. Ekolojik Çevreye KarĢı Sorumluluk 

 

İşletmeler doğal kaynakları kullanırken, onların korunması ve rasyonel 

kullanımı konusunda gerekli özeni göstermelidir. İşletmeler, doğal dengeyi tahrip 
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etmeyecek şekilde faaliyetlerini sürdürmeli ve çevre kirliliği gibi ortaya çıkabilecek 

sorunlara karşı önceden tedbirlerini almalıdır. Böyle bir düşünce tarzı, işletmeleri 

ekonomik kuruluş olma anlayışından uzaklaştırıp sosyal bir kuruluş hüviyetine 

sokmaktadır (Ataç, 1982:105). Çevresel sorumluluk duygusu taşıyan işletmeler, 

topluma faydalı mal ve hizmet üretmenin yanı sıra çevreyi koruyarak gelecek 

nesillere yaşanacak bir çevre bırakmayı istemektedir. Artık kalkınma ve çevre 

koruma kavramları birbirini dışlayan değil, aksine birbirine destek veren kavramlar 

durumundadır. Zaten sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkesi, tüketilecek doğal 

kaynakların doğal üreme hızlarını aşmayan bir hızda tüketilmelerini güvence altına 

almaktır. 

 

Turizm işletmeleri bulunduğu çevrenin kaynaklarını ekonomik kullanmak 

durumundadır. Ayrıca çevre koruma, sürdürülebilirlik ve ekolojik dengeyi bozmayan 

uygulamalara karşı duyarlı olabilir. Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mavi 

bayrak, çam, çıpa ve yunus gibi çevre dostu işletme plaketleri, eko etiket, yeşil küre 

(green globe) ve çevresel etki değerlendirme raporları (ÇED) turizm sektöründe 

çevreyi korumaya ve turizm işletmelerinin çevreye karşı sosyal sorumluluklarını 

yerine getirmeye yönelik uygulamalardandır. Bu tür uygulamalar, turizm 

işletmelerine çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu faydalar, azalan maliyetler, 

yaratıcılık, kaynak yeniden kazanımı, kalite ve marka imajı gibi faydalardır (Özüpek, 

2005: 57). Ayrıca turistler tatil kararı alırken çevreye duyarlı olan turizm 

işletmelerini tercih edebilmektedir. Bu bağlamda turistler satın alma gerçekleştirirken 

kurumsal sosyal sorumluluk konusunda özellikle çevreye ve doğaya duyarlı çalışma 

yapan turizm işletmelerini tercih etmektedir. (Rodriguez ve Cruz, 2007: 825). Bu 

durum turizm işletmesine rekabet üstünlüğü de yaratmaktadır. Sonuç olarak turizm 

işletmeleri çevre ve doğayı yönetme konusunda politikalar geliştirebilir. Bu 

politikaların temel konuları; güvenlik, kalite, pazar, imaj, etik ve sosyal sorumluluk 

olabilir (Rodriguez ve Cruz, 2008: 827). 
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 1.4.5. Hissedar ve Yatırımcılara KarĢı Sorumluluk 

 

Hissedar ve yatırımcıların kurumdan temel beklentileri kendileri için gelir elde 

etmesi ve bilgi edinme haklarına saygılı olmaktır. Küreselleşmeyle birlikte mal ve 

hizmet ticareti, sınır tanımayan bir yapıya kavuşmuş olup, yatırımcılar, dünyanın 

herhangi bir yerindeki şirkete ortak olabilmektedir. Küreselleşmenin dolaylı bir 

sonucu da yatırımcıların haklarının uluslar arası ortamda korunması gerekliliğinin 

sağlanmasıdır. Bu bağlamda hissedar, ortak ve yatırımcıların yatırımları karşılığında 

hak edilen geliri elde etmek ve yatırım yaptıkları kurumla ilgili gerekli bilgileri 

doğru ve güncel bir şekilde elde etmek olmak üzere temelde iki hakkından söz etmek 

mümkündür (Özüpek, 2005: 66). Ayrıca sosyal devlet anlayışına göre; bir bireyin 

elinde bulunan tasarruf ve sermaye, sadece o bireyin değil toplumun malıdır. 

Öyleyse, birey bunu kendi yararına olduğu kadar toplumun yararına da kullanmak 

yükümlülüğündedir. Böylece işletme yöneticileri, hissedarlar ve yatırımcılar 

sermayenin kullanımında birer emanetçi sıfatıyla ve sosyal sorumluluk bilinciyle 

hareket etme durumundadırlar (Demirkan, 1991: 18). 

 

Turizm işletme sahipleri, yöneticileri, ortakları ve yatırımcıları, yaptıkları 

yatırım karşılığında gelir elde etmek ve yatırımlarını yaptıkları kurumla ilgili doğru 

ve güncel bilgileri alma haklarına sahiptir. Yayınlanan bilanço ve raporlar güncel ve 

doğru bilgi vermek zorundadır. Mali ve finansal durumlarını gerçekçi göstermeleri 

gerekmektedir. Turizm işletmesine ortak olmuş yatırımcıların, belli dönemlerde 

alacakları kar payını da öğrenebilmeleri sağlanabilir. Bu bilgilerin sağlıklı ve 

güvenilir olması, ortakların, yatırımcıların ve hissedarların işletme hakkında olumlu 

imaja sahip olmasını sağlarken, tersi durumda ise, işletme olumsuz imajla karşı 

karşıya gelebilecektir. 

 

1.5. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

 

İşletmeler, bulunduğu çevrede faaliyet göstererek iç ve dış çevre çıkar 

gruplarını tatmin etmeye çalışır. İşletmelerin öncelikli hedefleri kar elde etmek ve bu 

karı maksimize etmektir. İşletmelerin öncelikli hedeflerinin yanı sıra, sosyal 
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hedefleri de gerçekleştirmeye çalışır. İşletmelerin sosyal çevresine duyarlı olması 

işletmeye dolaylı ve dolaysız birçok fayda sağlarken, işletmelerin sosyal çevresine 

duyarsız olması birçok olumsuz durumu beraberinde getirebilecektir. 

 

Kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelere sağladığı birçok fayda vardır. Daha 

iyi bir sosyal çevre yaratmak hem topluma hem de işletmeye yarar sağlayabilir. 

Toplum için daha iyi bir çevre ve iş fırsatları yaratmış olacaktır. Sosyal hareketlere 

işletmenin gönüllü olarak katılması, bu konuda hükümetin düzenleme ve 

müdahalesine yol açabilir. İşletmeler daha esnek ve bağımsız olabilir. İşletmenin 

çevresindeki çıkar grupları tatmin edildikçe, işletmenin ekonomik ve sosyal ömrü 

uzayabilir (Özüpek, 2005: 58). Bu yüzden sosyal sorumlu işletmeler kamuoyu 

tarafından desteklenebilir. Böylelikle kurum imajı ve değeri yaratılabilinir (Nicolau, 

2008: 991). Daha iyi imaja ve değere sahip işletmeler müşteriler tarafından mal ve 

hizmet satın almada tercih edilme sebebidir. Bu durum, markalaşmayı da beraberinde 

getirebilir (Weber, 2008: 250). İşletmeler sosyal güce sahipse, soysal sorumluluk 

duygusu da buna eşdeğer düzeyde genişleyebilir. Böylelikle işletme sosyal 

sorumluluk kapasitesini ortaya daha rahat koyabilir. Kurumsal soysa sorumluluk 

uygulamaları ile birlikte kurum itibarı da toplumda yerleşebilir. Kriz ortamlarında ve 

ekonomik durgunlukta müşteriler kurumsal sosyal sorumluluğu uygulayan 

işletmelerden tüketim yapmayı tercih etmektedirler (Ayuso, 2006: 210; Nicolau, 

2008: 999). İşletmelerin uzun dönemli amaçlarının gerçekleşmesinde kurumsal 

sosyal sorumluluk uygulamaları önem kazanmaktadır. İşletmenin kurumsal sosyal 

sorumlulukları maliyetli olsa da uzun dönemde oluşacak daha büyük maliyetleri 

engellemiş olacaktır (Henderson, 2007: 235; Nicolau, 2008: 997; Lin vd., 2009: 59). 

Kurumsal sosyal sorumluklarını çalışanlarına karşı uygulayan işletmelerde 

çalışanların iş tatmini, örgütsel bağlılığı ve örgütsel özdeşleşmesi yükselir (Özdemir, 

2007: ). Bu durum çalışanın motivasyonu ve işinde kalma niyetini arttırır. 

Dolayısıyla verimlilik de artacaktır. Ayrıca işletme, sivil toplum örgütlerinden, çeşitli 

meslek odalarından ve sosyal ve politik çevresini oluşturan çıkar gruplarından 

olumlu destek alabilecektir. Sadık bir sosyal ve politik çevre oluşturabilecektir.  
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Weber (2008: 249) kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelere sağladığı 

faydalar, beş ana başlıkta toplamıştır. Bunlar; işletmenin imajına ve itibarına olumlu 

etkileri, çalışanın motivasyonuna, iyileştirmesine ve işte kalmasına olumlu etkileri, 

maliyeti korumaya etkisi, pazar payı ve yüksek satışlarla kazançların artmasına etkisi 

ve riski azaltma ve risk yönetimi ile ilişkisidir. Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluğun 

finansal ve finansal olmayan yararları da bulunmaktadır. Finansal yararlar; gelirlerin 

artması, maliyetlerin düşmesi, risk azatlımı ve marka değerinin artması olmaktadır. 

Finansal olmayan yararlar ise kazanmayı geliştirme, çalışmada sağlam yetki, müşteri 

çekiciliğini ve devamlılığını geliştirme, itibarı geliştirme ve çalışanın 

motivasyonunu, iyileşmesini ve işte kalmasını sağlamadır. Finansal olmayan 

yararların dolaylı olarak finansal yararları bulunmaktadır (Weber, 2008: 250). Özetle 

işletmenin kurumsal sosyal sorumluluk çabaları işletme içi ve dışı çıkar grupları ile 

bir iletişim ve hakla ilişkiler çabasıdır. İletişimi iyi kurabilen ve halkla ilişkiler 

çabalarını gerçekleştirebilen işletmeler bulunduğu çevrede faaliyetlerini 

sürdürebilecektir. Böylelikle asıl hedefleri olan işletme karlılığını maksimize 

edebileceklerdir. 

 

Kurumsal sosyal sorumluluğun işletmeye verebileceği birçok zararlar vardır 

(Akgemci vd. , 2001: 15); sosyal sorumluluk programlarına kaynakları kanalize 

etmek, rekabetçi bir pazarın ilkelerini ihlal eder ve hissedarları ekonomik kazançtan 

yoksun bırakır. İşletmeler sosyal faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulan 

müesseseler değildir. İşletmenin asıl hedefi karı maksimize etmektir. Bu yüzden 

sosyal hareket, işletmenin ekonomik verimliliğini azaltmaktadır. Sosyal sorunlar 

hemen ele alınıp üzerinde durulacak hususlar değil, aksine serbest piyasa ekonomisi 

işleyişi ve baskılar içinde zamanla çözülebilecek sorunlardır. Bu nedenle her 

işletmenin sosyal amaç ve görevlerle uğraşması doğru değildir. Ayrıca, kurumsal 

sosyal sorumluluk yaklaşımı, piyasa ekonomisinin temel özelliklerinden biri olan 

görünmez el ilkesi açısından da eleştirilmektedir. Bireylerin kendi iradeleri ve 

istekleri dışında topluma fayda sağlayacak sonuçlar yaratmaları, kapitalist sistemde 

“görünmez el ilkesi” olarak kabul edilir. Eğer kar hedefinin yanı sıra sosyal hedeflere 

yönelirse bu durumda pazar üzerindeki kontrolünü yitirir. Bu durumda işletmeler 

kontrollü davranmak zorundadırlar. Öncelikli hedeflerini yerine getirerek sosyal 
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hedefleri gerçekleştirmeleri daha doğru olabilir. Bunun yanı sıra kurumsal sosyal 

sorumluğu bir gereklilik gibi gören işletmeler de pek bir fayda göremeyebilir. Bir 

başka ifade ile kurumsal sosyal sorumsuz işletmeler olabilir.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BOYUTLARI ĠLE 

PERSONELĠN Ġġ TATMĠNĠ VE ĠġTE KALMA NĠYETĠ ĠLĠġKĠSĠ 

 

Modern işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, işletmenin 

bulunduğu topluma fayda sağlayan çalışmalar olmalıdır. Otel işletmeleri de 

bulunduğu iç ve dış çevreye karşı sorumlu olduğundan, kurumsal sosyal sorumluluk 

uygulamalarında bulunduğu çevreye karşı hem sorumlu hem de faydacı olmalıdır. 

Otel işletmeleri emek yoğun işletmeler olduğu için, işletmenin başarılı olması 

personelin performansına da bağlıdır. Bundan dolayı işletme yöneticileri 

çalışanlarının ne istediğini ve çalışanlarının ne hissettiğini iyi bilmelidir (Lam vd. 

2001: 157).  Çalışanın performansını dolayısıyla otelin hizmet performansını 

etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar; motivasyon, işten tatmin, örgütsel 

bağlılık, örgütsel özdeşleşme, yıldırma ve tükenmişlik gibi unsurlardır. İşletmelerin 

etkili ve stratejik kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında bu faktörler göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

 

Otel işletmeleri kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında çalışanlarına 

karşı sorumluluklarını ekonomik, yasal, etik ve gönüllü olarak yerine getirebilirler. 

Bu uygulamaların olumlu ve olumsuz etkileri, otel işletmesine yansıyacaktır. 

Kurumsal sosyal sorumluluğu gerçekten uygulayan otel işletmelerinde çalışanlar 

kurumuna daha bağlı olabilecek, çalışanın motivasyonu ve iş tatmini yüksek 

olabilecek ve çalışan işte kalma niyetinde olabilecekken, tersi durumunda işletmeden 

ayrılmalar artacak, iş tatmini olmayan çalışanlarla işletme hizmet vermek zorunda 

kalabilecektir (Heslin ve Ochoa, 2008: 132). Bu durum tatmin olmayan müşteri (Lee 

ve Heo, 2009), maliyetlerin artması ve gelirlerin azalması gibi birçok olumsuzlukları 

beraberinde getirebilecektir. Bu olumsuzluklarla birlikte, işletme değeri, itibarı, imajı 

ve markası bu durumdan da etkilenebilecektir. Kurumsal sosyal sorumluluğu 

algılayabilen çalışanlar, kurumunu da algılamış olmaktadır. Bir anlamda kurumsal 

sosyal sorumluluk çalışmaları, çalışanlar ile kurum arasında bir iletişim biçimidir. 
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 2.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi 

 

Carroll (1979b: 499) modelinde, sosyal sorumluluğu dört alanda toplamakta ve 

işletmenin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesinin bu sorumlulukları 

gerçekleştirmekten geçtiğini vurgulamaktadır. Dört sorumluluk alanı; ekonomik, 

yasal, etik ve gönüllü sorumluluktur.  

 

ġekil–2.1: Carroll’ın Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Piramidi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Carroll, 1979b: 499 

 

İlk alan, işletmelerin temel amacı olan karlılığı ele alan ekonomik 

sorumluluktur. Bundan dolayı modelde alt bölümde öncelikli olarak yer almaktadır. 

Diğer alanlar ekonomik sorumluluğun üzerine eklenmektedir. Modelin ilk 

oluşumunda ekonomik sorumluluk yine en altta yer almakla birlikte geniş bir alanı 

içerir (Carroll, 1993: 154). Yasal sorumluluk, ekonomik sorumluluğun üzerinde ona 

bağlı olarak işletmenin yasal sorumluluk alanlarını belirler. İşletmenin sorumlu 

olduğu çevreye karşı yerine getirmesi gereken kurallar, hukuki sorumluluklar, 

düzenlemeler ve denetim kısıtları bu alanda değerlendirilir (Çerik ve Özarslan, 2008: 

592).  Etik sorumluluk, yasal sorumluluğun üzerinde yer almakla birlikte, işletmenin 

etik kurallar dahilinde davranması gerektiğini esasına dayanmaktadır. Etik 

sorumluluk alanında, yasal ve ekonomik sorumluluk yerine getirilirken topluma 

hizmet anlayışı ve insanların yanlış yönlendirilmeleri konusunda önemli adımlar 
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atılmasına karşın bunun ilerisine geçerek etik anlayış içinde faaliyet göstermek 

işletmenin görevidir. Gönüllülük sorumluluğunda, işletmenin yukarıda belirtilen 

sorumlulukları dışında paydaşlara sağlayacağı hizmetleri içermektedir. Müşterilere 

hizmet bölgeleri kurmak, çalışanlarına ücretsiz eğitim programları yapmak gibi 

gönüllülük esasıyla yapılan faaliyetlere örnek verilebilir (Özalp ve Tonus, 2008: 73). 

Etik ve gönüllülük sorumluluğu, diğer sorumluluklara göre günümüzde işletmeler 

için önemi giderek artan iki sorumluluk alanıdır (Carroll, 1991: 40). Şekil 2. 1’de 

dört kategoriyi gösterilmektedir. 1979 yılında yapılan ilk modelde sadece üst üste 

konulmuş dört kategori bulunmaktadır (Carroll, 1979b: 500). Carroll, bu modeli, 

yapmış olduğu çalışmalarla piramit şekline dönüştürmüştür. 

 

ġekil–2.2: Carroll’ın Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Piramidi 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Carroll, 1991: 42 

 

Carroll (1983: 606) gönüllülük alanı ile kurumsal vatandaşlık arasındaki 

belirsizliği gidermek için kurumsal vatandaşlığın dört yüzü şeklinde piramidi 

yeniden düzenlese de modeli yeniden orijinal haline geri dönüştürmüştür (Carroll, 

2000: 35). Carroll 1991 yılında oluşturduğu ilk piramit şeklini (Carroll,1994: 9) 
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yönetim araştırmaları için, (Carroll, 1998: 3) kurumsal vatandaşlığın dört yüzü olarak 

göstermek için, (Carroll, 1999: 272) kurumsal sosyal sorumluluğun yapısını 

açıklamak için ve Carroll(2004:115) küresel hissedarlar için düzenlemiştir. Piramitte 

bulunan her alanı küresel hissedarlar için ele almıştır. Ekonomik boyutta, küresel 

kapitalizmde ne istedikleri, yasal boyutta, küresel hissedarların yasal olarak neyi 

istedikleri, etik boyutta, küresel hissedarların ne bekledikleri ve gönüllülük boyutta, 

küresel hissedarların ne arzuladıklarına ilişkin sorular bulunmaktadır (Carroll, 2004: 

117). Şekil 2.2’de piramit şeklinde oluşturulan dört kategori görülmektedir. Bu 

süreçlerden geçerek ilk önce üst üste oluşturulmuş dört dörtgenden oluşan 

sorumluluk alanları, piramit şeklini almıştır.  

 

Sosyal sorumluluğun dört boyutu yerine gönüllülük boyutunu ayrı tutarak, 

ekonomik, yasal ve etik boyutların birbiri ile ilişkilerinin olduğunu ileri süren üç 

alanlı kurumsal sosyal sorumluluk modeli geliştirilmiştir. Şekil 2.3’te tamamen 

ekonomik, tamamen yasal, tamamen etik, yasal-etik, ekonomik-etik, ekonomik-yasal 

ve ekonomik-etik-yasal alanların hepsini içeren yedi alandan oluşan üç alanlı 

kurumsal sosyal sorumluluk modeli geliştirilmiştir (Schwartz ve Carroll, 2003:509). 

Tamamen ekonomik boyutta, dolaylı ve direkt olarak ekonomik amacı olan, yasal 

davranmayı gerektirmeyen veya kurallara tamamen uymayan, ahlakdışı uygulamaları 

içine almaktadır. Tamamen yasal boyutta, direkt veya dolaylı olarak ekonomik 

faydası olmayan, etik davranış içermeyen uygulamaları kapsamaktadır. Tamamen 

etik boyutta, dolaylı ve direkt ekonomik fayda ve yasal uygulama içermeyen tüm 

uygulamaları kapsamaktadır. Ekonomik-etik boyutta, yasal içeriklere bağlı 

kalmadan, ekonomik ve etik boyutun eşzamanlı olduğu uygulamalardır. Ekonomik-

yasal boyutta, hem ekonomik hem de yasal olup etik dışı olan uygulamalar bu alanda 

yer almaktadır. Bu tür uygulamalar işletmelerde oldukça azdır. Yasal-etik, 

işletmelerde hem etik hem de yasal olup işletmeye ekonomik faydası olmayan sosyal 

sorumluluk uygulamalarıdır. Ekonomik-yasal-etik boyutta, hem ekonomik faydası 

olan hem etik ilkelere uygun hem de yasal sisteme uygun aktiviteler bu alanda yer 

alır (Schwartz ve Carroll, 2003: 527).  
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ġekil–2.3: Üç Alanlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Schwartz ve Carroll, 2003: 509 

 

Bu modelin sınırlılıkları da bulunmaktadır. Birçok aktivite tamamen ekonomik 

veya tamamen etik ya da tamamen yasal olamaz. Ekonomik, etik ve yasal sistem 

birbirine girmiş ve ayrılamaz özelliktedir. Birçok çokuluslu işletmelerde etik ve yasal 

boyutlar olmadan sosyal sorumluk uygulamaları gerçekleştirilemez. Aksi halde bu 

şirketler faaliyette olduğu ülkede birçok sorunlarla karşılaşabilmektedir. Tüm 

boyutlarda gönüllülük boyutunun etkisi olabilmektedir. Gönüllülük boyutu ayrı 

tutulmamalıdır. Ayrıca üç alanlı kurumsal sosyal sorumluluk modelinin her üç alanın 

önemine göre ilgili alanı diğer alanlara göre büyük olabilmektedir. Bu durum 

işletmenin ekonomik, yasal ve etik alanına vermiş olduğu öneme göre değişmektedir. 

Eğer işletmenin en önemli amacı ekonomik sorumluluk ise, ekonomik sorumluluk 
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yasal ve etik sorumluluk alanına göre daha geniş yer almaktadır. Bu durum etik ve 

yasal sorumluluk için de geçerlidir. 

 

Dört boyutlu modelin çoğu araştırmada kullanılmasının birçok nedeni 

bulunmaktadır. Bu model basit, anlaşılması kolay, sezgisel olarak cazip ve 

mantıklıdır. Bu model üzerinde uzun yıllar çalışmalar yapılmaktadır. Birçok süreçten 

geçirilerek Carroll tarafından son haline getirilmiştir (Carroll, 1979a: 41; 1983: 606; 

1991: 42; 1994: 9; 1998: 3; 2000: 36; 2004: 117). Carroll tarafından modele 

kurumsal vatandaşlık, hissedarlar gibi çeşitli rekabetçilik konuları dahil edilip 

özümsenmesi için araştırma yapılmıştır (Carroll, 1983: 605; 2004: 116). Model 

ampirik olarak test edilip bulguları ile desteklenmektedir (Aupperle, Carroll ve 

Hatfield, 1985:449; Pinkston ve Carroll, 1994: 159). Model, işletme eğitimi alan 

kişilere kurumsal sosyal sorumluluğun bir bakış açısı olarak ekonomik boyuta 

öncelik vermekte ve içermektedir (Visser, 2005: 33). 

 

2.1.1. ĠĢletmelerin Ekonomik Sorumlulukları 

 

İşletmeler, kar amacını hem direkt olarak hem de yardım amaçlı faaliyet 

sonucunda dolaylı olarak güden bir yapıya sahiptir. Elde ettiği ekonomik sonuçlar 

kendisi için çok önemlidir. Toplumdaki insanların ihtiyaç duydukları mal ve 

hizmetleri üreten ve satan bunun sonucunda kar sağlayan kuruluştur. Sosyal 

sorumluluk, işletmelerin kar elde etmekle, bu karı elde etmek için katlandığı 

maliyetler arasında denge kurmayı gerektirir (Dalyan ve Gökbel, 2005: 4). Bu açıdan 

da ekonomik sorumluluk isletmelerin en temel sosyal sorumluluğudur. 

 

Ekonomik sorumluluklar, işletmelerin ilk düzeydeki sorumluluğu olarak 

tüketicilerin ihtiyaç duydukları ve istedikleri mal ve hizmetleri üretmesi ve 

ürettiklerini karlı bir şekilde satması temeline dayanmaktadır. İşletmelerin, 

yatırımları için anlamlı bir geri dönüşüm isteyen hissedarları, güvenli ve adaletli 

şekilde ödenen ücret talep eden çalışanları; kaliteli ürünleri uygun fiyata satın almak 

isteyen müşterileri mevcuttur. İşletmeler bu yüzden faaliyette olduğu toplumda yer 

almaktadırlar. İşletmelerin en başta gelen sorumlulukları birer ekonomik birim olarak 
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doğru şekilde faaliyet göstermektir. Kurumsal sosyal sorumluluğun ilk katmanı olan 

ekonomik sorumluluklar, daha sonraki sorumlulukların temelini oluşturmaktadır. 

Ekonomik sorumlulukların yerine getirilmesi tüm kurumlardan istenilmektedir. 

Carroll’a (1993: 55) göre ekonomik sorumluluğun özünü hissedarlar için karlı olmak, 

çalışanlar için iyi istihdam olanakları yaratmak, müşteriler için kaliteli ürünler 

üretmek, yeni kaynaklara araştırma, teknolojik ilerlemeyi destekleme ve inovasyon 

konuları oluşturmaktadır (Lantos 2002: 206; Jamali ve Mirshak, 2007: 246–247). 

Genel olarak ekonomik boyutta (Carroll, 1991: 40), işletme, hissedar kazançlarının 

maksimizasyonunu sağlar. Mümkün olan en yüksek kazancı gerçekleştirmeye 

çabalar. Rekabetçi pozisyon sürdürülür. Verimli çalışma koşulları sürekli sağlanır ve 

kurum imajını devam ettirebilmek için  kazançlarda süreklilik sağlanır. 

 

Ekonomik sorumlulukların algılanmasına ilişkin konular genellikle kurumun 

ekonomik faaliyetleri, rekabet durumu, verimliliği gibi durumları kapsamaktadır. Bu 

konuların işletmenin sosyal çevresi tarafından nasıl algılandığı önemlidir. İşletmeler 

yapmış oldukları faaliyetlerle ekonomik sorumlulukları yerine getirmeye çalışmış 

olabilir ancak daha önemli durum ise bu faaliyetlerin sosyal çevre tarafından nasıl 

algılandığıdır (Çerik ve Özarslan, 2008: 590). 

 

2.1.2. ĠĢletmelerin Yasal Sorumlulukları  

 

Yasal sorumluluk, işletmelerin ekonomik faaliyetlerini sürdürürken belirli 

yasal ve denetim kısıtlarını da göz önünde bulundurmasını ifade eder. 

Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, doğayı ve çevreyi koruma (Henderson, 

2007: 230), ekolojik etiketler, çevresel yönetim sistemi iş ahlakı ve davranış 

kuralları, en iyi çevresel uygulamalar ve çevresel başarı belirleyicileri gibi konular 

olarak ele alınmaktadır (Ayuso, 2006: 209). Ayrıca birleşmiş milletlerin (UNEP, 

2005: 18–19) raporunda sürdürülebilir turizm hedefleri ile ilgili yayımlanmış oniki 

hedef belirlenmiştir. Bu hedeflerin içinde işgören kalitesi, sosyal eşitlik, çevresel 

temizlik, toplumsal iyileştirme, yerel zenginlik, ziyaretçi memnuniyeti, kültürel 

zenginlik, yerel kontrol, yaşayabilir ekonomiklik, fiziksel bütünlük, biyolojik 

çeşitlilik ve kaynak verimliliği konuları vardır (Henderson, 2007: 231). Diğer 
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taraftan (Tepelus, 2007: 100; Holjevac ve Maskarin, 2007: 2) sürdürülebilir turizmde 

kurumsal sosyal sorumluluk ve yenilik kavramları ilişkisi; çevresel durum, sosyal 

yapı, işletmelerin stratejileri, gönüllülük olgusu ve tüm hissedarlarla iletişim olarak 

belirtilmektedir. 

 

Yasal boyutta, çalışanların, kurumun faaliyetlerinin yasallığına ve 

düzenlemelerine ilişkin algılamalarını içerir. Yasal sorumluluklar işletmelerden 

sosyal olarak istenendir. Genel olarak yasal boyutta (Carrol, 1991: 40), devamlılık 

için yasal ve kanuni düzenlemelere uygun hareket edilmeli, ulusal ve yerel 

kurumların hukuki düzenlemelerine uyulmalı, çalışanlara yasalara uygun faaliyette 

bulunmaları konusunda öz güven verilmeli, yasal yükümlülükler tanımlanmalı ve bu 

prensipler çalışanlara duyurulmalıdır. Son olarak, üretilen mal ve hizmet için yasal 

garanti şartlarına güvence vermelidir. Yasal boyutta; yasal ve kanuni düzenlemelere 

bağlı olarak SA 8000 Standardı, CAUX Prensipleri, Keidanren Sözleşmesi ve 

Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi gibi uluslar arası standartlarda çalışanlara 

karşı yasal sorumluluklarını belirtmekte fayda vardır. 

2.1.2.1. SA 8000 Standardı  

SA (Social Accountability) 8000, ISO 9001 ve ISO 14001’i örnek alan, 

performans koşulları kadar prosedür ve sistem koşullarını da önemseyen, yönetim 

sistemi ile davranış kodunun bileşimi bir standarttır. Ekim 1997’de (CEPAA; “The 

Council on Economic Priorities Accreditation Agency) Ekonomik Öncelikler 

Konseyi Akreditasyon Bölümü tarafından geliştirilen (Export Today, 1998: 74–76) 

ve “Amnesty International” ve “The National Child Labor Committee” (Richards, 

1998: 5–7) gibi sivil toplum örgütlerince desteklenen standarttır. Dört bölümden 

oluşan SA 8000 standardının birinci bölümünde, amaç ve kapsam tanımlanmakta, 

ikinci bölümde, bir işletmenin belge almaya hak kazanabilmesi için standarda ek 

olarak uymak zorunda olduğu yerel yasaları, Uluslar arası Çalışma Örgütünün temel 

düzenlemelerini ve Birleşmiş Milletler Anayasasını belirtilmektedir. Üçüncü 

bölümde, standartla ilgili işletme, tedarikçi, çocuk işgören ve zorla çalıştırılan 

işgören gibi kavramları tanımlanmakta ve son bölümde, işletmenin yönetim sistemini 
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uygularken ve belge alırken uymak zorunda olduğu genel koşullar açıklanmaktadır 

(Export Today, 1998: 74–76). İşletmelerin uymak zorunda oldukları bu koşullar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir (Thaler-Carter, 1999: 106–111). 

 Çocuk iĢgören: 15 yaşın altında çocuk işgören çalıştırılamaz. Bu yaşın 

üzerindeki çocuk işgören eğer okula da devam ediyorsa, iş için harcayacağı 

toplam zaman, günde (iş, okul ve ulaşım dahil) 10 saati geçemez.  

 Zorla çalıĢtırılan iĢgören: İşletme zorla işgören çalıştıramaz veya 

işgörenlerin, kimliklerini ya da belli bir depozitoyu işletmeye bırakmalarını 

isteyemez.  

 Sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı: İşgörenler sendika kurma, 

sendikaya katılma ve toplu pazarlık hakkına sahiptirler.  

 ÇalıĢma saatleri: İşgörenler haftalık 48 saatten fazla çalıştırılamaz ve (kısa 

dönemli olağan üstü iş koşulları hariç) fazla mesailer, haftalık 12 saati 

geçemez.  

 MaaĢ ve ücretler: Ücretler en azından ülkenin asgari ücret seviyesinde ve 

personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olmak zorundadır.  

 Sağlık ve güvenlik: İşletme, sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak, kaza ve 

yaralanmaları önleyici tedbirleri almak, sağlık ve güvenlik eğitimi vermek, 

temiz sağlık tesisleri ve içilebilir su sağlamak zorundadır.  

 Ayırımcılık ve disiplin uygulamaları: İşgörenler cinsiyet, etnik köken gibi 

nedenlerden dolayı farklı muameleye tabi tutulamaz ve işgörenlere dayak, 

küfür vb. fiziksel ve psikolojik baskı uygulanamaz.  

İşletmelerin tek başlarına standarda uymaları yeterli olmayıp, birlikte çalıştıkları 

üretici ve tedarikçi işletmelerin de uyması gerekmektedir. Böylece standardın 

yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. SA 8000 Standardı’na ihtiyaç duyulmasının 

nedenleri; gelişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma koşullarının artık göz ardı 

edilemeyecek bir boyuta ulaşmış olması, sivil toplum örgütlerinin çalışma koşullarını 

iyileştirme yönündeki çabaları ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararı verirken kar 

kadar, aday işletmelerin sosyal sorumluluklarına uygun faaliyet gösterip 

göstermediklerini de dikkate almaya başlamaları olmaktadır (Aydemir, 1999: 7).  
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2.1.2.2. CAUX Prensipleri 

Caux Prensipleri, şirket faaliyetlerinin yerel toplum üzerine etkisi, etik değerlere 

ve yasalara saygı, adil ticaret özgürlüğü, çevreye saygı ve rüşvet, kara para aklama 

gibi amaçlar güden uluslararası düzenlemelere katkı gibi başlıkları içermektedir 

(Zoroğlu, 2001: 15). Çalışanlarla ilgili sorumluluk kapsamında, şirketler etik, şeffaf, 

çalışanların onurlarına, politik ve ekonomik özgürlüklerine saygılı ve gezegeni 

koruyucu uygulamalarla iş dünyasına liderlik edecek uygulamalar gerçekleştirmesi 

belirtilmektedir. 

2.1.2.3.  Keidanren SözleĢmesi 

Keidanren iyi şirket davranışları sözleşmesi, Japon Ekonomik Organizasyonlar 

Federasyonu tarafından hazırlanmıştır. On maddeden oluşan sözleşme ile tüm 

üyelerin bu maddelere uyması gerektiği belirtilmiştir. Bu maddeler içinde 

çalışanlarla ilgili olan sorumluluk “şirket çalışanlarının zenginleştirilmiş ve yorucu 

olmayan bir hayat yaşamaları, güvenli ve rahat bir çalışma ortamının garanti edilmesi 

ve çalışanların saygınlığına ve özel hayatına saygı gösterilmesi için gayret 

göstermelidir.” İfadesi ile belirtilmektedir (Özüpek, 2005: 98). 

2.1.2.4. BirleĢmiĢ Milletler Küresel SözleĢmesi 

Birleşmiş Milletler, sosyal sorumluluk alanında gelişen yaklaşımlara öncülük 

etmek ve bu konudaki çabaları desteklemek amacıyla 1994 yılında Küresel 

Sözleşme’yi yayınlamıştır. Sözleşmenin çalışanlarla ilgili olarak, insan haklarına 

saygı gösterilmesi, zorunlu işçi çalıştırma uygulamalarının ortadan kaldırılması, 

çocuk işgücü kullanımının önlenmesi, işe almada ve görevlendirmede ayrımcılığın 

önlenmesi ve çalışanların örgütlenmesi konusunun desteklenmesine ilişkin maddeler 

bulunmaktadır (Zoroğlu, 2001: 20–24 ). 
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2.1.2.5. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) 

Standartları 

İşletmelerin, sosyal sorumlulukları ile ilgili geliştirilen en önemli standartlardan 

bir diğeri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 

yapmış olduğu düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler işletmelere, çalışanların ruhsal ve 

fiziksel sağlıklarını ön planda tutan çeşitli standartlar getirerek çalışanların iş 

gördükleri ortamlara ait çeşitli faktörler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu faktörler 

çevresel faktörler, fiziksel sağlık, akıl ve zihin sağlığı ve sosyal sağlıktır (Cooper ve 

Williams, 1994: 14–22).  

Çevresel faktörler iş yapılan çevrenin bütün faktörlerini kapsar. Bu faktörler, 

gürültü seviyesi, tehlikeli maddeler, ısı seviyesi, iş yapılan çevrenin fiziksel durumu, 

makine koruyucuları ve işyeri dizaynıdır. Örgütler, sağlıklı çevre şartları meydana 

getirmek için yasalarla meydana getirilmiş düzenlemelere uymak zorundadır.  

Fiziksel sağlık, çalışanların fiziksel olarak sağlamlığı ile ilgili olup meydana 

gelebilecek kaza risklerine karşı korunmalarının yanında, çalışanları; iş stresi, alkol, 

uyuşturucu, obezite, beslenme, egzersiz gibi konularda örgütlerin eğitici ve uyarıcı 

faaliyetlerde bulunulması ile ilgili düzenlemeleri kapsar. Akıl ve zihin sağlığı, 

fiziksel ve sosyal refahın bir sonucudur. Akıl ve zihin sağlığını etkileyen üç faktör 

mevcuttur. Bunlar; örgütsel faktörler (çalışma koşulları, örgütsel iklim, katılım, kötü 

yönetim vb.), bireysel faktörler (hastalık, çok çalışma veya az çalışma, düzensiz ve 

uzun çalışma vb.) ve sosyal faktörlerdir (düzensiz aile yaşantısı, evlilik problemleri, 

yer değişikliği, parasal sıkıntılar vb.). 

Sosyal sağlık, sağlıklı örgütlerde meydana gelebilecek her türlü değişime karşı 

çalışanlarının yeni durumlara uyumu için örgüt sürekli olarak çalışanlarla iletişim 

içinde olurlar. Bu tür örgütler, çalışanın sosyal sağlığı için, çalışanın iş ve özel 

yaşantının dengesi için çaba sarf etmenin yanında esnek çalışma saatleri sağlayarak 

çalışanlarına alternatif çalışma saatleri sunarlar. 
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 2.1.3. ĠĢletmelerin Etik Sorumlulukları  

Bir ahlak felsefesi olarak etik, bireylerin, gerek topluluk içinde gerekse kendi 

özel yaşamlarında amaçlarını ve bunlara ulaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetler 

ile takındıkları tutum ve davranıştan araştıran; bunları iyi, kötü, yanlış ve doğru 

şeklinde tanımlayan ve anlaşılmalarını sağlayan sistematik bir düşünce topluluğudur 

(Bolat ve Seymen, 2003: 62). Bundan dolayı kurumsal sosyal sorumluluğun etik 

boyutu, işletmelerin amaçlarını ve bu amaçlarına ulaşmak için seçtikleri yol ve 

yöntemlerin toplumun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel refahına zarar vermeden 

gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini ele alır. Kurumsal sosyal sorumluluğun etik 

boyutu, işletme faaliyetleri sonucu doğabilecek zararı ve toplumsal hasarı önlemeye 

yöneliktir. Diğer bir deyişle etik kurumsal sosyal sorumluluk, ürün güvenliği, kirlilik 

önlemleri, kaçak ve küçük yaşta işçi çalıştırmama, insan haklarını ihlal etmeme vb. 

diğer sorumlulukları içermekte ve topluma karşı bireylerin ahlaksal 

sorumluluklarının olduğu gibi kurumların da tüzel bireylerin olması gerektiği 

yaklaşımından doğmaktadır (Wokucth, 1990: 59). 

 

Dört boyutlu kurumsal sosyal sorumluluk modelinde etik sorumluluk, 

tüketicilerin, çalışanların, hissedarların ve toplumun hak ve adalete ilişkin 

algılamalarını içererek sosyal sorumluluğun çekirdek kısmını oluşturur. Genel olarak 

etik boyutta (Carroll, 1991: 41), toplumun belirlediği norm ve kurallara uyulmalı, 

toplumun işletmelerden beklemiş olduğu saygıyı gösterilmeli, ahlaki norm ve 

kurallardan fedakarlık edilmemeli, ahlaki açıdan toplumun işletmeden beklentileri 

açık bir şekilde tanımlamalı ve son olarak çalışma hayatının ahlaki davranış 

kurallarının, yasal düzenlemelerin daha üstünde olduğu kabul edilebilinir. Sonuç 

olarak etik boyut, çalışanların kurumun sosyal çevresine karşı yasaların ötesinde 

duyarlılığa sahip olup olmamasına yönelik algılamaları içermektedir. 

2.1.3.1. Otel ĠĢletmelerinin Etik Alanları 

Turizm sektöründe etik ve özellikle turizm etiği, üzerinde durulması gereken 

önemli bir unsurdur. Çünkü etik ile kurumsal sosyal sorumluluk arasında sıkı bir 

ilişki bulunmaktadır (Yaman ve Gürel, 2006: 471). Etik davranışlar ve kurallar, her 
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ticari işletme gibi turizm işletmelerinde de mutlaka geliştirilmelidir. Etik çalışmaların 

yapılmasından çok, etik davranışlarının algılanmasında ayrıca incelenmesi gereken 

konulardır (Singhapakdi vd., 1995: 50). Turizm etiği Fennell (1999: 60) 

araştırmalarında daha çok, turizmin çevresel etkileri üzerinde yoğunlaşılarak çeşitli 

etik kuralları geliştirilmektedir. Turizm etiği, turizmin gelişiminden sorumlu tüm 

tarafları ve turist ihtiyaçlarını da kapsayan bir süreçtir. Turizm sektörü, hizmet odaklı 

olduğunu kabul ederek müşteriler kadar çalışanlarına da etik açısından yaklaşmalıdır 

(Avcıkurt, 2007: 110–111). 

 

Otel işletmelerinde, etik ile yönetim süreci arasında sıkı ilişki vardır. Otelin, 

müşterilerin yalnızca konaklama ve yeme-içme ihtiyaçlarını değil, bunun yanında bir 

takım sosyal ihtiyaçlarını da karşıladığı dikkate alındığında, ilişki daha da 

derinleşmektedir. Otel işletmelerinde; ürünün doğrudan doğruya müşterilerin önünde 

oluşturulması ve sunulması, müşteriler ve otel çalışanlarının gece gündüz aynı 

mekanda bulunması, ürün sunumu yanında müşterilerin, can ve mal güvenliğinin de 

otel işletmesinin sorumluluğunda olması sonucunda, otellerin yoğun sosyal ve 

ekonomik ilişkilerin yaşandığı yerler olarak karşımıza çıkmasına neden olduğu ifade 

edilebilir. Ayrıca otelde kalan müşterilerin ve çalışanların farklı kültürlerden geliyor 

olma olasılıkları, iki grup arasında etik açıdan farklı beklentiler ve standartların 

olmasını beraberinde getirebilir ki, bu durumun otel işletmelerinde etik zorlamaları 

da ortaya çıkarabileceği söylenebilir (Kılınç, 2006: 56). 

 

Otel işletmelerinde etik kuralların uygulanması ve çalışanlar arasında kabul 

görebilmesinin önemli bir etmeni, bu kuralların yöneticiler tarafından çalışanlara 

açıklanması ve bizzat yöneticiler tarafından uygulanmasıdır (Stevens ve 

Fleckenstein, 1999: 69). Ancak, yapılan araştırmalar, otelcilik sektöründeki 

yöneticilerin genellikle iş iştir düşüncesinden hareketle etik kuralları çok fazla 

dikkate almadıklarını göstermektedir. Birçok yönetici, etiğin felsefi yönleriyle 

bilgilendirilmemiştir. Sonuçta etik, ahlak felsefesinin bir dalı olarak kabul edilebilir 

ve ahlak felsefesi bilgisi hemen hemen hiçbir yöneticinin kritik iş yeterliliği 

listesinde yer almamaktadır. Yöneticiler, finansal figürler, performans verileri, 
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müşteri hesapları, oda fiyatları, iş maliyetleri gibi kriterlere önem vererek problemin 

etik yönlerini dikkate almazlar.  

Tablo–2. 1: Otel ĠĢletmelerinde Etik Kurallar Listesi 

Biz törelerimizi ve etiki, iş yapmanın ayrılmaz unsurları olarak kabul ediyoruz ve 

dürüstlük, yasallık, adillik, cezadan muaf olma ve bilincin en yüksek standartlarının 

karşısındaki her kararı test edeceğimizi belirtiyoruz.  

Biz, kendimizi kişisel olarak veya topluca her zaman hizmet ve konaklama 

sektörüne büyük çapta güven sağlamak için yönlendireceğiz.  

Zamanımızı, enerjimizi ve kaynaklarımızı kendi ürünümüzün ve hizmetlerimizin 

gelişmesine yoğunlaştıracağız ve kendi başarımızın ortaya konmasındaki 

rekabetimize leke sürmeyeceğiz.  

Bütün müşterilerimize ırk, din, millet ve inanç ve cinsiyetine bakmaksızın eşit 

davranacağız.  

Her müşterimize hizmetin ve ürünün bütün standartlarını tam bir tutarlılıkla 

taşıyacağız.  

Bütün çalışanlar ve müşteriler için her zaman tamamen güvenli ve hijyenik bir 

ortam sağlayacağız.  

Konuklar, müşteriler, işverenler, çalışanlar ve halk arasında büyük çaplı anlayış, 

dürüstlük ve güvenin en yüksek seviyesini elde etmek ve geliştirmek için 

yaptıklarımız, uygulamalarımız ve sözlerimizle sürekli çaba göstereceğiz.  

Her çalışanımıza duyurduğumuz standartlarımıza göre bu standartları 

gerçekleştirmede gerekli olan eğitim, araç-gereç ve motivasyon sağlayacağız.  

Her seviyedeki bütün çalışanların görevlerini gerçekleştirme ve yükselme için aynı 

fırsata sahip olacağının ve aynı veya benzer görevleri yapan çalışanların aynı 

standartla değerlendirileceğinin garantisini vereceğiz.  

Yaptığımız her şeyde doğal çevre ve doğal kaynakların korunması ve muhafaza 

edilmesi için bilinçli ve aktif olarak çalışacağız.  

Adil ve dürüst kar için çalışacağız! Ne fazlası ne azı için.  

Kaynak: Woods, 1995: 390. 
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Yöneticilerin belirli bir davranışın etik görünüp görünmediği veya etik olarak 

kabul edilip edilmediğini belirleme araçlarından haberdar olmamalarından dolayı 

etik kavramını iyi algılayamamaktadırlar (Whitney, 1990: 62). Bununla beraber son 

yıllarda otelcilik sektörünün etik konusuna olan ilgisi artmaktadır. Örneğin Amerika 

Birleşik Devletleri’nde International Institute for Quality and Service in Ethics and 

Tourism ve Marion Endovment for Hospitality Ethic Center, otel işletmelerinde etik 

konusunda ilerleme sağlamak amacıyla çalışma yapmaktadır (Vallen ve Casado, 

2000: 45). Yine bu ülkede otel yönetimleri, işletmelerinde yaşanan etik sorunları en 

aza indirmek amacıyla çalışanlara neyin doğru neyin yanlış olduğunu açıkça ortaya 

koyan etik standartlar listeleri hazırlamaktadır. Etik kurallar listesi işletmenin 

uygulamaya çalıştığı genel ve spesifik etik kuralları tanımlar (Frederick vd., 1988: 

69). Amerika Birleşik Devletlerindeki otellerin %50’sinin etik kuralları gösteren 

listeleri vardır. Öte yandan bu oran diğer orta ve büyük ölçekli Amerikan şirketleri 

ile karşılaştırıldığında (onlarda bu oran %80-%90 arasındadır) düşük kalmaktadır 

(Stevens ve Fleckenstein, 1999: 70). Tablo 2.1’de otel işletmeleri ve turizm sektörü 

için hazırlanmış ve otel işletmelerinde etik alanlarının neredeyse tamamını kapsayan 

bir etik kurallar listesi örnek olarak verilmiştir.  

 2.1.3.2. Yöneticilerin ÇalıĢanlara KarĢı Etik Sorumlulukları  

 Yöneticilerin iş etiği çerçevesinde işletmenin ilişkide bulunduğu sosyal 

çevresine karşı etik sorumlukları bulunmaktadır. Çalışanlara karşı etik sorumluluklar 

özellikle turizm işletmelerinde daha önemlidir. Çünkü turizm sektörü, emek yoğun 

olmakla birlikte, işletme giderlerinin %30-40’ını personel giderleri oluşturmakta ve 

son olarak yöneticiler ve çalışanlar uzun süre aynı mekanı paylaşmaktadırlar (Kılınç, 

2006). Otel yöneticilerinin çalışanlarına karşı etik sorumlulukları genel olarak şu 

başlıklar altında toplanabilir (Şimşek, 1999: 69–82): 

 Çalışma hakkını gerçekleştirme sorumluluğu sadece işverene bağlı değildir. 

İşverenler, sendikalar ve hükümet arasında sürekli bir işbirliği çabası zorunludur. 

Mevcut ekonomik koşullar altında, daha çok iş yaratması ya da kaybolan işte 

istihdamı sağlaması için hiçbir özel işveren baskı altında tutulamaz ve 

tutulmamalıdır. Ekstra iş yaratmak ya da var olan istihdam düzeyini korumak, bu 
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kişilere sunulan sosyal ve finansal teşviklerle olur. Benzer bir kısıt, işçilerin 

oryantasyonuna göre de formüle edilebilir. Fakat işçiler, hiçbir zaman kendilerini 

dışlayan ve yapmak istemedikleri işleri kabul etmek için zorlanmamalıdır. İşçiler 

önemsiz bir mal değildir; onlar devredilemez haklarıyla ve onurlarıyla birlikte vardır. 

Sonuç olarak, işçiler çalışmak için zorlanamaz ve baskıya maruz kalamaz. 

İşverenlerin, işçilere karşı etik sorumlulukları yalnız çalışma boyunca değil, 

sözleşmenin başlangıcında ve bitişinde de olmaktadır. Kısacası, yöneticilerin 

çalışanları yapmak istemedikleri işleri yapmaya zorlayan ve onların onurlarını kıran 

davranışlardan sakınmaları temel etik sorumluluklarındandır. 

Adil ücret alma hakkı, işçilerin emek hareketinin başından beri ilk amaçları 

olmuştur. Çalışma koşullarından önce, ilk amaç ücretin adil olması olarak 

görülmüştür. Sosyal demokratlara göre ücret, sadece performansın yükseltilmesi için 

bir araç değil, işçi ve ailesinin ihtiyaçlarını tatmin etmek için bir araçtır. Liberalizme 

göre ise ücret, sadece iş performansını sürdürmeyi sağlamalıdır. Ayrıca emek 

piyasaları arz ve talep olarak değerlendirilir (Mc Hugh, 1992: 15). Açıkçası, adil 

ücret tanımı karmaşık bir sorundur. Yasal olarak garanti edilen minimum ücret, işin 

zorluğu, eşit davranış (eşit işe eşit ücret) prensibi, sektördeki ortalama ücret, 

işletmenin kapasitesi, toplu sözleşme esasları, bölgedeki ortalama yaşam maliyeti ve 

kıdem gibi birçok kriteri bulunmaktadır. Bu kriterlere başka kriterler de eklenebilir. 

Fakat genel olarak ücretin adilliğini belirleyen kriterler bunlardır.  

Konuşma özgürlüğü denilince işletmede çalışanların yöneticileri eleştirme 

hakkı olduğu kadar, yöneticilerin etik dışı ya da yasadışı eylemlerini işletme içindeki 

üstlerine veya işletme dışındaki kurum ve kuruluşlara bildirmesidir. İşletme içindeki 

bilgilerin ve meslek sırlarının dışarı sızdırılması, konuşma özgürlüğü kapsamında 

düşünülemez. Mal sahibine ait bilgi, ya da meslek sırları kamusal olmayan bilgidir. 

Bu sırlar, işletmenin rakipleriyle arasındaki ticari rekabeti etkileyebilecek olan 

aktiviteler, gelecekle ilgili planlar, şirket dışındaki kişilerin bilemeyeceği işletmeyle 

ilgili sırlardır. Ayrıca bunlar o işletme tarafından sahiplenilen patentli bir hak da 

olabilir. Tüketicilerin ve toptancıların listesi, bilgisayar programları, bilgisayar 

verileri, piyasa ve üretim planları gibi bilgiler gizli bilgilerdir. Yöneticilerin, 



45 

 

çalışanlara düşüncelerini özgürce açıklayabilmeleri için uygun ortam yaratması, 

çalışanlara karşı bir etik sorumluluğudur. Bazen bazı yöneticilerin bu ve benzer 

hakları çalışanlara sağladığı görülmektedir. Fakat bu hakların sürdürülmesi garanti 

değildir. Halbuki hak, kişiye verilen bir şey değildir; hak o kişiden alınamayan 

şeydir. Yöneticilerin bu hakkı işçiye vermesi değil, asıl söz konusu olan bu hakkını 

kullanabileceği ortamı sağlamak önemli olmaktadır.  

Özgürce dernek kurma hakkı, işletme içinde yasal olarak organize edilen 

sendikadır. İşçilerin mesleki çıkarlarını korumak için sendika çatısı altında 

örgütlenmesi, Temel İnsan Hakları Bildirgesi (1948), Avrupa Konseyi Sosyal Şartı 

(1961) ve Avrupa Birliği İşçilerin Temel Sosyal Hakları Şartında da (1989) 

gösterilmiştir. Aslında bir sendika, etik bir amacı yerine getirmektedir. Belirli bir 

ekonomik sektörde, bölgede ve işletmede çalışan işçilerin çıkarlarını yükseltmek etik 

bir amaçtır(Callahan ve Collins, 1992: 50). Diğer yandan şu faktörlere de dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Sendikalar, genel çıkarların değil özel çıkarların 

temsilcileridir. Bu nedenle hükümet ve işveren örgütleriyle işbirliği içine girilebilse 

de çıkarların farklı olduğu bilincini taşımalıdırlar. Sendikalar, sadece kendi 

üyelerinin değil bir işletme ya da sektördeki tüm işçilerin çıkarlarını savunmaktadır. 

Her ne kadar sendikalar gerçekte sadece üyelerini koruyor gibi görünse de aynı 

koşullardaki tüm işçiler için çalışması gerekliliği etik açıdan savunulmaktadır. 

Sendikalar sendika üyesi olmayan işçilerin ifade ve seçme özgürlüğüne saygılı 

olmalıdır. Bunun kapsamı, sendikaların sağladığı koşullar dışındaki koşulları seçme, 

başka bir sendika içinde örgütlenme ve hiçbir sendikaya üye olmamaya kadar 

genişletilebilir. Sendikalar, bir sektör ya da işletmenin işçilerini temsil ederken 

monopolist bir konumu talep edemez (McHugh, 1992: 87). Hiçbir baskı 

uygulamadan üyelerinin sayısını arttırma yoluna gitmelidirler. Diğer yandan, işçiler 

de iş arkadaşlarıyla dayanışma içinde olma etik sorumluluğuna sahiptir. Sendika 

hakkının bir devamı olan grev hakkı, toplu pazarlığın en zor süreci olarak kabul 

edilmektedir. Grev hakkı, sendikaya bağlı değil, bir bütün olarak tamamıyla işçilere 

bağlıdır. Yöneticilerin grev hakkına saygılı olup, bu hakkı kısıtlama yoluna 

gitmemesi ise etik sorumluluğun bir gereğidir. Sonuç olarak, yöneticilerin gerek 

sendika kurma gerek sendikal faaliyetler ve de grev hakkını tanıması ve bunlara 
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engel olmaması hatta bunun için uygun bir ortam yaratması işçilere karşı etik 

sorumluluklarından biridir.  

İşletme çalışanın özel hayatının gizliliği hakkına saygılı olmalıdır. Çalışanlar 

bir işe başvurduğunda kendileri ile ilgili çok özel bilgiler yöneticiler tarafından 

alınmaktadır. İş başvurularında yapılan içki testleri, kan grubu, hastalık, AIDS 

testleri bunlara örnek olarak verilebilir. Elektronik casusluk aygıtları, yalan 

makineleri ve kişiliği ölçen psikolojik testler bunlara örnektir. Aslında yöneticilerin 

çalışanları hakkında bilgi sahibi olmak istemeleri doğaldır. İş performanslarını 

ölçmek için bir takım yöntemlerin uygulanması da işverenlerin doğal hakkıdır. Fakat 

bunun sınırlarının iyi belirlenmiş olması ve kişilik haklarına tecavüz edilmemesi 

gerekir. Çalışanların sahip olduğu diğer bir hak, mektup, telefon, elektronik 

postalarının da yöneticiler tarafından izlenmemesidir. Buna ek olarak çalışanların 

işyerine konan monitörlerle kendilerinin izlenmesi de etik açıdan eleştirilmektedir. 

Bu izlenme şekli çalışanlarda psikolojik açıdan sıkıntılara neden olabilmektedir 

(Callahan ve Collins, 1992: 88). Sonuç olarak çalışanların özel hayatlarının 

gizliliğine karşı her türlü müdahale etik açıdan eleştirilmektedir. Yöneticilerin 

çalışanların özel hayatlarına saygılı olması temel etik sorumluluklarının başında 

gelmektedir. Hatta kişilerin dini ya da siyasi inançlarının araştırılması ve bu bilgilere 

ulaşılması da özel hayata yapılan bir saldırıdır. Çünkü yöneticiler bu bilgilere 

dayanarak ayrımcılığa gidebileceklerdir. 

Çalışanların temel hakkı sağlıklı koşullarda ve güvenli ortamlarda çalışmaktır. 

Bu ortamı yaratmak da yöneticilerin sorumluluklarındandır. Fakat bu sorumluluk 

anlayışına karşın uygulamada iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oranının büyük 

olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalar çalışanların uygunsuz çalışma koşulları 

nedeniyle fiziksel ve psikolojik birçok hastalıkla karşı karşıya kaldıklarını 

göstermektedirler. Bunlar; kaygı, ülser, kendine saygı eksikliği, psikosomatik 

hastalıklar ve psikolojik hastalıklardır. Ayrıca çalışanlar hem işyerindeki fiziksel ve 

psikolojik ortamın iyileştirilmesini hem de çalışma yaşamının, çalışma saatleri 

dışındaki yansımalarının olumlu olmasını istemektedirler. Yöneticilerin iş kazalarını 

en aza indirecek önlemler alması, işyerinde huzurlu bir ortam yaratması zaten kabul 
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edilen etik sorumluluklardır. Günümüzde asıl yaşanan sıkıntı, bu geleneksel 

isteklerin dışına çıkılmış olmasıdır. Örneğin çalışma hayatına giren kadın, kreş veya 

doğum izni gibi isteklerin dışında, artık aile hayatı ile iş hayatını dengeleyecek 

koşullara daha çok ihtiyaç hissetmektedir. Her iki eşin de birlikte çalıştığı aileler, 

eskiye göre daha çok şu ikilemlerle karşılaşmaktadır; Kariyer mi? Yoksa aile hayatı 

mı daha önemlidir? Ya da çocukların bakımı ve eğitimi ile kim ne kadar 

ilgilenecektir? Sonuçta bu ikilemlerle karşılaşan eşlerden özellikle kadınlar çalışma 

koşullarında farklılık istemektedirler. Esnek çalışma saatleri, yarım gün çalışma gibi 

yeni istihdam şekillerine göre çalışmayı arzulamaktadırlar. Bu nedenle aile ve iş 

hayatı arasında bir tercih yapma durumunda kalan çalışanlarına en uygun ortamı 

yaratmak, yöneticilerin en temel etik sorumluluklarındandır (Hoddap, 1994: 25). 

İşletmeler, çalışanlar arasında ayırımcılık yapmamalı ve tacizi engelleyecek 

düzenlemeler yapmaya çalışmalıdır. Yöneticilerin çalışanları din, dil, etnik köken ve 

cinsiyete dayalı olarak bir ayırıma tabi tutmaması diğer bir etik sorumluluktur. 

Kişilere bu kriterlere göre davranmak, ücret ve çalışma koşullarında adaletsiz 

davranışlarda bulunmak etik değerlere aykırı davranış şekillerindendir. İşyerinde 

cinsel taciz de bu ayırımcılıktan birisi olarak kabul edilmektedir. Cinsel taciz, yeni 

olmayan bir sorun ve ortaya yeni atılan bir tanımlamadır (Yıldırım, 1997: 201). 

Kadın ya da erkek çalışanın onurunu zedeleyecek biçimde, istenmeyen cinsel 

nitelikli davranışlar anlamına gelen cinsel taciz, istenmeyen fiziki, sözlü veya sözlü 

olmayan davranış şekilleridir. 1980’lerde Amerika’da cinsel tacizi ayırımcılık olarak 

niteleyen Eşit İş Olanakları Komisyonu’nun belirlediği kurallar ve işverenin bu 

konuya ilişkin sorumluluğu, yasa niteliği taşımamakla birlikte önem taşır. Sözü 

edilen kurallara göre; kişi işini kaybetme korkusuyla ya da işe kabul edilebilmek için 

cinsel tacize boyun eğmek zorunda kalıyorsa, taciz sonucu işyerinde utanç ve 

düşmanlığa yol açan aşağılayıcı bir ortam yaratılarak işinde çalışması engelleniyorsa 

bu tür davranışlar cinsel ayırımcılık olarak kabul edilmektedir. İşyerinde cinsel taciz 

olarak kabul edilen davranışlar konusunda bütüncül bir tanım üzerine henüz bir 

anlaşma yoktur. Hangi davranışların taciz olduğu, hangi davranışların taciz olmadığı 

ve sınırlarının olup olmadığı tartışma konusudur. Örneğin erkek bir yöneticinin, yeni 

bir proje hakkında görüşmek için astı durumundaki bir kadın çalışanı öğlen yemeğine 
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davet etmesi veya bir yöneticinin karşı cinsten bir kişiye ne kadar güzel ve çekici 

olduğunu söylemesi gibi davranış ve ifadelerin taciz olup olmadığı farklı kişilerce 

farklı değerlendirilmektedir. Dünya Özgür İşçi Sendikaları Konfederasyonunun 

(ICFTU) Kadın Komitesi şöyle bir tanım yapmıştır. İşyerindekiler tarafından, tekrar 

edilen ve istenmeyen, sözle, vücut hareketleriyle veya jestleriyle gerçekleştirilen her 

yaklaşım, cinsel bakımdan küçümseyici her beyan, cinsel ayırım güden her söz, 

cinsel tacizdir. Cinsel taciz, ilgili işçiye saldırıdır; işçinin kendisini tehdit edilmiş, 

aşağılanmış, korunmaya muhtaç duruma düşürülmüş veya tacize uğramış 

hissetmesine neden olur (Yıldırım, 1997: 201). İşçinin performansını etkiler, iş 

güvencesinin temelini zayıflatır. Ya da iş ortamına tehdit yaratır ve iş ortamını bozar. 

Kısaca, cinsel ayırımcılığın bir şekli olarak cinsel taciz fırsat eşitliğini 

kısıtlamaktadır. Bu nedenle yöneticilerin hem bizzat kendilerinin cinsel tacizden 

kaçınmaları gerekmekte hem de cinsel tacizi ortadan kaldırıcı önlemler almaları etik 

sorumlulukları olmaktadır.  

İstihdamda cinsel ayırımcılığın diğer bir şekli, özellikle kadınlara yönelik ücret 

belirlemede yapılan haksız uygulamalardır. Aynı eğitim düzeyinde, aynı niteliklere 

ve aynı koşullara sahip olduğu halde, kadınlara daha az ücret vermek de yöneticilerin 

diğer bir etik dışı davranışıdır. Aslında, bir işyerinde ücretlendirmedeki farklılıkların 

olması etik dışı değildir (Hoddap, 1994: 27). Çünkü her bireyin nitelikleri birbirinden 

farklı olabilmektedir. Fakat bu farklılıkları göz önüne almadan ya da farklılıkları aşırı 

şekilde abartarak, ücretlendirmede haksızlık yapılması etik dışıdır. Ayrıca kişilerin 

cinsel tercihlerinin işyerinde ayrım nedeni olması da etik açıdan savunulamaz. 

 Sonuç olarak çalışanlara yapılan her türlü ayırımcılık etik dışıdır. Çalışanlara 

dil, dil, cinsiyet ve etnik köken açısından yapılan her türlü ayırımcılıktan yöneticinin 

kaçınması gerekir. Yöneticilerin, personel alımı, çalışma koşulları, ücret belirleme, 

performans değerlendirme, kariyer ilerlemesi hatta işten çıkarma gibi durumlarda 

çalışanlara yönelik olarak ayırımcılığa gitmemesi etik sorumluluklarıdır. Çalışanlara 

karşı yöneticilerin tüm davranışlarının adil, tarafsız ve eşit olması gerekmektedir. 

ABD’de siyahilere karşı çalışma hayatında yürütülen ayırımcılık ya da ülkemizde 

etnik kökeni, dini ve siyasi görüşü farklı olduğu için işe alınmayan, yıldırmaya 
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maruz kalan ve dışlanan çalışanların olması bu duruma iyi bir örnektir. Kısaca her ne 

kadar çok yaygın olarak gözlense de ayırımcılık yapmama ve cinsel tacizden 

sakınma yöneticilerin diğer bir etik sorumluluklarındandır. Yani ırkçılığa dayalı her 

türlü ayırım da etik açıdan savunulamaz. Sonuçta özgürlük, bireysel haklar ve fırsat 

eşitliği tanınmış olsa da işyerlerinde bunlara aykırı davranışlar olabilmektedir. Bu 

ayırımcılığın da azınlıklar ve kadınlar üzerinde daha yoğun olarak uygulandığı 

görülmektedir. Kadınlara karşı uygulanan özellikle ekonomik ayırımcılık, bir kısır 

döngü halini almaktadır (Yıldırım, 1997: 201). Çünkü eğitim seviyesinin düşüklüğü, 

doğrudan ücretlerin düşüklüğüne neden olmaktadır. İş hayatında kadın her ne kadar 

son yıllarda daha iyi koşullara doğru ilerlese de erkeklere göre çalışma koşulları ve 

ücretler hala yetersizdir. Kadınların daha çok kısa süreli çalışmayı tercih etmeleri ve 

erkeklerden yıllarca sonra kariyerlerini yükseltecek mesleklere yöneldiklerinden bu 

ayırımcılık varlığını korumaktadır. Yöneticilerin tüm bu olumsuzlukları ortadan 

kaldırarak ayırımcılığı dışlayan bir ortam yaratması temel etik 

sorumluluklarındandır. Ayrıca, yöneticilerin özellikle personel alımında kadınlara 

karşı uyguladıkları ayırım kabul edilemez. Bunun gerekçesi olarak, kadınların 

erkeklere göre iş hayatına ara vermeleri olasılığının daha yüksek olması 

gösterilmektedir. Yine de kadınların belirli bir süre, çalışma hayatına ara vermesini 

engelleyen evlenme, çocuk sahibi olma gibi durumları engellemek etik değerlere 

aykırıdır. Tüm bunlara ek olarak kişilerin sahip olduğu dini veya politik inançları 

nedeniyle çalışma hayatında ayırımcılığa uğraması da etik açıdan savunulamaz. 

 Çalışanların bilgi ve görüşlerinin alınması, yönetimle işbirliği, ortak karar 

alma, kar paylaşımı ve işletmenin sermayesine finansal katılım gibi haklarının 

yönetim tarafından sağlanması gerekmektedir(Hoddap, 1994: 29). Bu 

sorumlulukların sağlanması çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Bunlar; 

çalışanlar genel olarak işletmeyi kontrol hakkına sahip olup olmadığı ve üretim 

sürecine maddi katılımdır.  Bir işletmede çalışanların yönetim kararlarına katılma 

hakkının olduğunu savunanlar, şu görüşü öne sürmektedirler. İşletmeler de bir 

demokratik devlet yönetimi gibi yönetilmelidir. Demokratik bir politik gelenekte, 

hükümet kararlarında halkın rızasının ve onayının olması konusu genel olarak kabul 

edilmektedir. Çünkü bireyler kendilerini etkileyen politik kararlara katılma hakkına 
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sahiptirler (Callahan ve Collins, 1992: 94 ). Bu durum çalışanlara danışmayı teşvik 

eden bir ortamın kurulmasını ve karşılıklı iletişimin geliştirilmesini sağlamak 

anlamına gelmektedir. Hatta çalışanların kararları protesto etme, öneriler getirme ve 

kararları etkileyecek bilgiler verme haklarını da en iyi şekilde yerine getirmelerini 

sağlamak yöneticilerin sorumluluklarındandır. Bununla birlikte, dinlenme süreleri, 

çalışma saatleri, çalışanların ve denetçilerin sorumluluğu gibi konularda çalışanların 

belirleyici rolünün kabulü de katılım hakkının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır.  

 İşletme sadece işletme sahipleri ve yöneticiler tarafından yönetilmemelidir. 

İşletme düzeyinde alınan tüm kararlara çalışanların da katılması gerekmektedir. 

Çünkü alınan ve uygulanan kararlardan en çok etkilenen gruplardan biri de 

çalışanlardır. Bu nedenle, çalışanların yönetimle işbirliği, karar alma sürecine 

katılma gibi haklarına saygı göstermek ve böyle bir ortamı yaratmak sorumluluğu 

yöneticilere aittir.  

2.1.3.3. Küresel Turizm Etiği Ġlkeleri Kapsamında ÇalıĢana KarĢı 

Sorumluluklar 

Küresel Turizm Etiği İlkeleri, uluslararası turizmin önümüzdeki yirmi yıl 

içinde yaklaşık üç kat büyüyeceğini öngören turizm profesyonelleri, bu büyük 

sektörün çevre ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve 

turizmden elde edilecek faydayı maksimuma çıkarmak üzere uluslararası 

bağlayıcılığı olan bazı ilkeler üzerinde çalışmaya başladılar.  İlk kez 1997 yılında 

Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) İstanbul’da yapılan Genel Kurul toplantısında 

Küresel Turizm Etiği İlkeleri’nin belirlenmesi çağrısı yapılmıştır. Hemen ardından 

bir komite konuyla ilgili taslak metni hazırlamıştır. 1999 yılı Nisan ayında, New 

York’ta toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Komisyonu bu girişimi 

destekleyerek Dünya Turizm Örgütünden bu taslak metni özel sektör, sivil toplum ve 

işçi örgütlerine de sunarak katkılarını almasını istenmiştir (Turizm Bakanlığı, 2002). 

10 maddelik Küresel Turizm Etiği İlkeleri, Dünya Turizm Örgütü’nün 1999 

Ekiminde Santiago’da gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir 

(Ek–1).  
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Küresel Turizm Etiğinin dokuzuncu bölümü turizm sektöründe çalışanların 

ve girişimcilerin haklarını bildirmektedir. Turizm sektöründe ücretli veya kendi 

adına çalışanların temel hakları, sektörün mevsimsel, esnek ve uluslararası olma 

özellikleri de dikkate alınarak yerel ve ulusal yönetim birimlerinin gözetiminde 

garanti altına alınması gerektiğini bildirmektedir. Turizmde ücretli ve kendi adına 

çalışanlar, eğitim, sosyal güvenlik, iş güvencesi, yaşam koşullarını iyileştirme gibi 

haklara sahip olması gerektiği belirtilmektedir. Turizmde çalışanlar arasında bilgi ve 

deneyimlerin alışverişi uluslararası yasa ve anlaşmalarla kolaylaştırılmalı ve 

yaygınlaştırılmalı hususu belirtilmiştir (Ünüsan ve Sezgin, 2007: 154). Küresel 

turizm etiği kriterleri zamanla ve mekanla ilgili olarak farklı uygulamaları aynı 

başlık altında toplamanın çabasını da gütmektedir. Bu bağlamda uygulamada 

sorunlar yaşansa da tüm turizm kamuoyu tarafından desteklenmeli ve aksayan 

yönleri çözülerek sürdürülmelidir.  

 

2.1.4. ĠĢletmelerin Gönüllü Sorumlulukları 

 

Gönüllü sorumluluk, işletmeler için bir zorunluluk ifade etmeyen ancak, 

işletmenin toplumda oluşturduğu iyi niyeti güçlendiren ya da işletmenin bulunduğu 

çevre tarafından iyi kurumsal vatandaş olarak algılanmasına katkıda bulunan bir 

sosyal sorumluluk boyutudur. Gönüllü kurumsal sosyal sorumluluk, hayırseverlik, 

diğerkam gibi kavramlarla ilişkisi olan bir kavramdır. Günümüzde sosyal psikolojide 

kullanılan diğerkam kavramı, başkalarının yararına olan ve hiçbir karşılık 

beklemeksizin yapılan davranışları içerir. İngilizce'de altruism, Fransızca’da altruiste 

kelimesinin karşılığı olarak kullanılan diğerkam kelimesi böylece başkalarını 

düşünmek, onları gözetmek anlamını taşır (Tevrüz, 1999: 95).  

 

Gönüllülük, hayırseverlik kavramları hiçbir karşılık beklenmeden yapılan 

faaliyetleri içermektedir. Bu anlamıyla işletmelerin gönüllü veya hayırseverlik 

faaliyetleri yerine getirirken asıl amacı kendisine fayda sağlamak yerine bağlı olduğu 

sosyal çevreye fayda sağlamaktır. Oysa günümüzde çoğu işletme hayırseverlik 

faaliyetlerini vergi indirimi veya muaflığı için kullanmaktadır. Böylece vergi 

oranının düşürülmesi için yapılan bağış veya ileride bir menfaat sağlamak amacıyla, 
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ya da bir dış baskı nedeniyle yapılan bir yardım diğerkam davranışlar kategorisi içine 

girmez. Archie Carroll’un yaptığı kurumsal sosyal sorumluluk türlerine ilişkin 

sınıflandırmada gönüllü sorumluluklar, Mintzberg’in yaptığı sınıflandırmada 

kurumsal sosyal sorumlulukların en saf hali (Wan, 2006: 179); Geoffrey Lantos’un 

aynı konuda yaptığı sınıflandırmada ise altrusitik kurumsal sosyal sorumluluk, yine 

diğerkamlıkla aynı anlamda kullanılmışlardır (Lantos, 2002: 206; Yönet, 2006: 248). 

Bu bağlamda, hayırseverlik odaklı kurumsal sosyal sorumluluk, tamamen yararcı bir 

tezle aydınlanmış bir kapitalizm sunmaktadır. Böylece kara yönelik etkileri tamamen 

göz ardı edilerek topluma yararlı olma ile ilgili kurumsal sosyal sorumluluk çabaları, 

hayırseverlik odaklı kurumsal sosyal sorumluluk kapsamına girmektedir. Diğer bir 

deyişle bu tür bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı işletmelerin iyilik yapıp 

denize atmaları yaklaşımına dayanır.  Bu ayrımlardan sonra gönüllü kurumsal sosyal 

sorumluluk kapsamına işletmenin faaliyette bulunduğu sosyal çevreye fayda 

sağlayan etkinlikler, gönüllü çalışmalar ve projeler girebilmektedir. 

 

Gönüllü sorumluluğu destekleyen bir uygulama da günümüzde giderek 

yaygınlaşan toplum gönüllülüğü uygulamasıdır. Bu uygulama da kurumsal 

vatandaşlığın yerleşmesinde etkili olmaktadır. Toplum gönüllülüğü, kurumun tüm 

çevresine gönüllü olarak desteklediği her türlü girişimlerdir. Diğer gönüllülük 

faaliyetlerinden farkı ise işletme çalışanlarının yerel organizasyonlara ve yerel sosyal 

amaç çabalarına bireysel olarak gönüllü olmalarını gerektirmesidir. Mutfak şefinin 

genç annelere beslenme ve gıda bütçesini öğretmesi gibi uygulamalar toplum 

gönüllülüğüne örnek olabilir (Kotler ve Lee, 2006: 172).  

 

Toplum gönüllüğü dışında işletmeler, kurumsal hayırseverlik, kurumsal 

sosyal pazarlama, nedene bağlı pazarlama, nedene bağlı promosyonlar gibi 

uygulamalar yapmaktadır. Kurumsal hayırseverlik, kurum tarafından bir sosyal 

konuyla ilgili olarak yapılan ve seçilen konuya genellikle maddi veya çeşitli mal ve 

hizmet tarzında doğrudan katkı sağlayan bir girişimdir. Eğitim kurumlarına 

bilgisayar yardımı gibi uygulamalar örnek gösterilebilir. Nedene bağlı 

promosyonlarda kurum, bir sosyal konuyla ilgili bilinirliği ve ilgiyi arttırmak için 

veya aynı konuyla ilgili fon toplama, katılım veya gönüllü istihdamı sağlamak için; 



53 

 

fon, mal ve hizmet yardımı veya diğer kurumsal kaynaklar sağlar. Kurumsal sosyal 

pazarlama; toplumsal davranışları etkilemeyi, değiştirmeyi geliştirmeyi 

amaçlamaktadır(Kotler ve Lee, 2006: 173). Sosyal pazarlamada herhangi bir üründen 

çıkarı olabilecek, hizmet alacak bir hedef kitleden daha ziyade toplumun geneli 

düşünülerek hareket edilmektedir. Günümüzde sosyal pazarlama; madde bağımlı 

gençlerin topluma geri kazandırılması, çevre ve doğal kaynakların korunması, sınırlı 

imkanlara sahip kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde edebilmesi için yapılan 

faaliyetler gibi birçok farklı konularda uygulanmaktadır. Nedene bağlı pazarlamada 

bir kurum özel bir sosyal amaca,  ürün satışlarına dayanan gelirlerinin bir yüzdesini 

bağışlama ya da katkıda bulunma sorumluluğunu üstlenmektedir. 

 

 Genel olarak gönüllülük boyutunda (Carroll, 1991: 41); toplumun 

işletmelerden hayırsever yardımlar konusunda beklenti içerisinde olduğu 

unutulmamalı, talep edilen gönüllü yardımlar, işletmeler tarafından en iyi şekilde 

karşılanmalı, yönetici ve çalışanlar ile birlikte toplumsal çevreye de yardım 

yapılmalı, özel ve kamuya ait eğitim kurumlarına maddi olarak destek verilmelidir.  

İşletmeye iyi bir imaj kazandıracağı için gönüllü projelere destek vermelidirler. 

Gönüllülük boyutunda, çalışanların, kurumun sosyal faaliyetlere olan duyarlılığının 

algılanmasına yer verilmektedir. 

 

Gönüllü kurumsal sosyal sorumluluklar işletmeler açısından bir zorunluluk 

olmamakla birlikte ne yasal ne de etik açıdan bu sorumlulukları üstlenmeye gerek 

yoktur. Ancak, birçok işletme bulundukları toplumda iyi bir kurumsal vatandaş 

olarak algılanması için gönüllü sorumlulukları özellikle önemsemektedir. Gönüllülük 

veya hayırseverlik, işletmeler için kurumsal vatandaş olma yolunda gerekli olan 

önemli bir aşamadır.  
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2.2. ĠĢ Tatmini ve Boyutları 

  

Yaşamının önemli bir kısmını çalıştığı otelde geçiren bir çalışanın iş tatmini 

düzeyi, özel yaşamını ve sağlığını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. İş 

tatmininin yüksek olmasının çalışanın mutluluğuna katkıda bulunduğu, düşük 

olmasının ise, çalışanın işine yabancılaşmasına neden olduğu, buna bağlı olarak da 

ilgisizliğin ve uyumsuzluğun ortaya çıktığı genel kabul gören bir anlayıştır. Genel 

olarak çalışanların işlerine ilişkin duygularının bir reaksiyonu olarak tanımlanan iş 

doyumu kavramı, ilk kez 1920’lerde ortaya atılmış olup önemi 1930-40’lı yıllarda 

anlaşılmıştır. Önemli olmasının bir nedeni, yaşam tatmini ile ilişkili olmasıdır ki bu 

durum kişinin fizik ve ruh sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bir diğer nedeni ise 

üretkenlikle ilgilidir (Sevimli ve İşcan, 2005: 55). 

 

Genel anlamda iş tatmini, çalışanların işlerinden duydukları hoşnutluktur. İş 

tatmini, işin özellikleriyle çalışanların istekleri birbirine uyduğu zaman gerçekleşen 

ve çalışanın işinden hoşnutluk duymasını belirleyen bir olgudur. Başka bir tanıma 

göre de iş tatmini, kişinin toplam iş çevresinden, örneğin işin kendisinden, 

yöneticilerden, çalışma grubundan ve iş organizasyonundan elde etmeye çaba 

gösterdiği rahatlatıcı ve iç yatıştırıcı bir duygudur (Cribbin, 1972: 155). İş tatmini, 

çalışanların fizyolojik ve ruhsal sağlıklarının aynı zamanda da duygularının bir 

belirtisidir. İş tatmini denilince, işten elde edilen maddi çıkarlar ile çalışanın 

beraberce çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve eser meydana getirmenin 

sağladığı mutluluk akla gelir (Bingöl, 1996: 266). İş tatmini, işgörenin işinden 

beklediklerini bulması sonucu ortaya çıkan olumlu bir tutumdur (Eren, 1996: 234). 

 

İş tatmini hakkında kesin olan bir nokta, dinamik olduğudur. Yöneticiler bir 

kez iş tatmini sağlayıp sonra bu konuyu birkaç yıl gözden uzak tutamazlar. Özellikle 

turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin öngörülen uzun vadeli hedeflerine 

ulaşmalarında kalifiye çalışanın etkisi çok daha önemli bir rol oynamaktadır. Artık 

günümüzde insan kaynaklarını, örgütlerinin en önemli sermayelerinden biri olarak 

gören kurumsallaşmış örgütler, çalışan tatmininin sağlanması için öngörülen örgütsel 

olanakları sağlamakta büyük çaba harcamaktadırlar. Kurumsallaşmış konaklama 
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işletmelerine en iyi örneklerden biri olan zincir oteller grubu Ritz Carlton’un, 

çalışanlarını “Hanımefendi ve beyefendilere hizmet sunan hanımefendi ve 

beyefendiler” olarak tanımlayan sloganı, çalışanlarına verdiği önemi ve değeri 

göstermektedir (Akıncı, 2002: 4). 

 

İş tatmini ile ilgili yapılan araştırmalarda işin niteliği, ücret, ödüller, yükselme 

olanağı, iş güvenliği, çalışma koşulları, iş arkadaşları, denetim, yönetim tarzı, işin 

doğası, sosyal haklar, iletişim, çalışanın kişiliği gibi pek çok faktörün iş tatminine 

etki ettiği görülmektedir (Currivan, 1999: 499; Friday ve Friday, 2003: 429; 

Crossman, ve Abou- Zaki, 2003:370; Kurçel, 2005: 12). Düşük iş tatmininin 

çalışanlar üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı, personel devir hızını yükselttiği ve 

işten ayrılma eğilimini arttırdığı saptanmıştır (Mobley, 1982:113; Tett ve Meyer, 

1993: 343). Gözener ve Sayın’a göre ( 2007: 55), iş tatmini etkileyen faktörler, 

bireysel ve örgütsel faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır. İş tatminini etkileyen 

bireysel değişkenler; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, kişilik ve işte 

geçirilen süre, iş çevresi ile ilgili olanlar ise ücret ve terfi, fiziki çalışma koşulları, iş 

ve işin özellikleri, kararlara katılma, iletişim, mesleki düzey ve geri besleme olarak 

sayılabilir. 

 

Turizm sektöründe çalışanın iş tatmini ile örgütsel vatandaş davranışı arasında 

anlamlı ilişki vardır (Nadiri ve Tanova, 2009: 7). Bu durum çalışanın motive 

olmasına böylelikle servisin kalitesine etki etmektedir. Kaliteli hizmet alan konuk 

tatmin olarak tesisten ayrılmakta ve işletme hakkında olumlu görüşlerini etrafına 

yaymaktadır (Nadiri ve Tanova, 2009: 1). Otellerde çalışanların iş tatminleri ile 

performansları arasında çok belirli etkileşim bulunmaktadır. Bu etkileşim, müşteri 

memnuniyetine, örgütsel vatandaş davranışlarına, örgüte bağlılığa ve işte kalma 

niyetine etki ederek kendini göstermektedir. 

 

Yönetim ve organizasyon, işletme, insan kaynakları gibi konularda en çok 

kullanılan iş tatmini boyutlarını ölçen modeller; Minnesota Doyum Anketi, Porter 

Gereksinim ve Doyum Anketi, Yüz Çizelgesi, İş Tanımlama Ölçeği’dir. Weiss, 

Davis, England ve Lofquist tarafından geliştirilen Minnesota İş Doyumu Ölçeği, 20 
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farklı boyutta iş doyumunu ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçekte ele alınan boyutlar; iş 

arkadaşları ile olan ilişkiler, terfi, ücret, yönetim ilişkileri, başarma, tanınma, 

sorumluluk, örgüt politikaları, güvenlik, statü, yeteneklerden faydalanma, 

gerçekleştirilen faaliyetler, otorite, yaratıcılık, bağımsızlık, ahlaki değerler, sosyal 

hizmetler, değişiklik, çalışma koşulları ve teknik yardımdır (Ergeneli ve Eryiğit, 

2001: 167; Kocabaşoğlu vd., 2001: 170; Riggio, 2003: 219).  

 

Porter’in geliştirmiş olduğu ölçek, çeşitli iş doyumu boyutlarını kullanarak 

çalışanın doyum ya da doyumsuzluğunu ölçen bir soru formudur. Ölçek, Maslow’un 

ihtiyaçlar hiyerarşisini temel almaktadır ve Porter, buradan hareketle çalışanın 

algıladığı mevcut koşullar ile ideal kabul ettiği koşullar arasında ilişki kurmaktadır 

(Tütüncü ve Çiçek, 2000: 125).   

 

Yüz çizelgesi, Kunin’in (1955: 67) geliştirdiği içerisinde 6 adet yüz resminin 

bulunduğu ölçektir. Ölçekte, çalışanlardan iş, ücret, yönetim, terfi, iş arkadaşları ile 

ilgili yöneltilen sorulara kendisini ifade eden en uygun yüz resmini seçerek 

yanıtlamaları istenir. İş Tanımlama Endeksi (Job Descriptive Index), 1969 yılında 

Smith, Kendal ve Hulin tarafından geliştirilmiş olup, endekste, işin özellikleri, ücret, 

yükselme olanakları, kişiler ile iletişim, gözetim gibi alt ölçekler yer almaktadır 

(Smith vd, 1985: 109). En çok kullanılan analitik yöntemlerden birisidir. 

 

Luthans (1994: 170), iş tatmininin üç önemli boyutundan söz etmektedir. 

Birinci boyut; iş tatmini, bir iş durumuna duygusal yanıttır. Böyle olunca görülemez, 

sadece ifade edilebilir. İkincisi; iş tatmini genellikle, kazançların ne ölçüde 

karşılandığı veya beklentilerin ne ölçüde aşıldığının belirlenmesidir. Sonuncusu ise iş 

tatmini, birbiriyle ilişkili çeşitli tutumları temsil eder. Bunlar; işin kendisi, ücret, terfi 

imkanları, yönetim tarzı ve çalışma arkadaşlarıdır.  

 

İş doyumu ile ilgili olarak geliştirilen en önemli kuramlardan biri Frederick 

Herzberg’e aittir. Herzberg kuramına göre, iş tatmininin iki ayrı boyutu 

bulunmaktadır. Bu iki farklı boyut bireylerin tatminini sağlayan güdüleyici 

(motivator) faktörler ile tatminsizliğe neden olan koruyucu (hygiene) faktörlerdir. 
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Herzberg’e göre koruyucu faktörler iş tatmini sağlamamakla birlikte, iş 

tatminsizliğini önlemektedir. Koruyucu faktörler, yönetim, gözetim, çalışma 

koşulları, ücret ve arkadaş ilişkileri olarak ele alınabilir. Ücrette yapılan artış 

doğrudan iş tatminine neden olmamakla birlikte, iş tatminsizliğini de önlemektedir. 

Güdüleyici faktörler ise başarı, tanınma, işin kendisi, sorumluluk ve ilerleme olarak 

ele alınabilir. Koruyucu faktörler iş tatminine doğrudan olmasa da, dolaylı olarak etki 

etmektedir (Tütüncü, 2000: 126). Son olarak, Smith vd. göre (1985: 109) iş tatmini 

boyutları; işin niteliği, imaj, iş güvencesi, liderlik, yönetsel ortam, iletişim, çalışma 

arkadaşları, ücret ve çalışma ortamı şeklindedir. 

 

İş tatmini boyutlarını belirten ölçeklerin yanı sıra, literatürde tek değişken 

kullanılarak iş tatminini ölçen sorular da bulunmaktadır. Bu sorular fazla tekrara yol 

açmaz ve katılımcılar tarafından net ve kolay anlaşılır. Örnek madde “Genel olarak 

işimden memnunum.”  Özellikle, iş performansı, iş değiştirme niyeti, işte kalma 

niyeti ve iş doyumunu ölçmek için tek değişken kullanılarak ölçülen bu tutum 

ölçeklerinin birden fazla değişken kullanılan ölçeklere oranla konuyu daha doğru ve 

sağlıklı biçimde ölçebildiği ortaya koyulmuştur (Wanous ve Hudy, 2001; 361). İş 

tatmini, Cammann vd.(1979) tarafından geliştirilen genel iş tatminini ölçen ve Tepeci 

(2005) tarafından Türkçe’ye çevrilen 3 maddeyle de ölçülebilir. Örnek madde 

“Yaptığım işten memnunum.”  

 

Bahsedilen modeller birbirinden farklı olduğu gibi, bu modellerden bağımsız 

değişik modellerde kullanılmaktadır. Kısaca iş doyumunu ölçen kesin bir yöntem, 

teknik veya model bulunmamaktadır. Araştırmacılar, üzerinde araştırma yapılacak 

kitleyi göz önüne alarak kendileri için en uygun yöntemi belirleyebilirler. 

 

 

2.2. ĠĢte Kalma Niyeti ve Boyutları 

 

Çalışanın işte kalma niyeti ve işten ayrılma niyeti kavramları arasında yakın bir 

ilişki vardır. Mowday vd. (1982: 77) işten ayrılma niyetini, çalışanın yakın gelecekte 

işletmeden ayrılmasına ilişkin bireysel fikri olduğunu belirtir. İşte kalma niyeti ise 
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çalışanın bilinçli olarak ve daha önceden düşünerek işletmede kalmasını ifade 

etmektedir (Tett ve Meyer, 1993: 344). İşten ayrılma niyetinin, işte kalma niyetine 

etki etmediğini savunanlar da bulunmaktadır. Bu savunucular, işten ayrılmayı 

azaltmak, işte kalma niyetini etkileyeceği anlamına gelmediğini belirtmektedirler. Bu 

yüzden işte kalma niyeti ile işten ayrılma niyeti farklı anlamlardadır. Bazı 

araştırmacılarda bu kavramları birbirinin yerine geçebilen kavramlar olduğunu 

belirtmiştir (Black ve Stevens, 1989: 588). 

 

Yapılan çalışmalarda, otel işletmelerinin çalışanlarına vaat ettiği ve yazılı 

olarak sözleşmede bulunan taahhütleri yerine getirdiği sürece, çalışanların işten 

ayrılma niyetinin azaldığı görülmüştür (Cho, Johanson ve Guchait, 2009: 378). 

Çalışanın işte kalmasında örgütsel çabalar olumlu etki sağlarken, çalışanın işten 

ayrılmasında, örgütün orta kademe yöneticilerinin çabaları, davranışları etkili 

olmaktadır. Bu çabalar zamanla bu yöneticilere sadık çalışanlar oluşturmakta ve 

çalışanlar bu yüzden işte kalma eğilimde olmaktadır (Chen, 2001: 655). İnsan 

kaynakları departmanının, çalışana kendini geliştirme fırsatı vermesi, ödüllendirme, 

bireysel performansları değerlendirme, bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sağlama 

ve karar verme gibi konularda çalışmalar yaparak, çalışanın organizasyonu daha iyi 

anlaması sağlanabilir. Bu çalışmalarla, çalışanın işten ayrılma niyeti azalabilir (Cho, 

Johanson ve Guchait, 2009: 380). Çalışan örgütü ne kadar iyi algılarsa, işten ayrılma 

niyeti de o oranda azalmaktadır. Bu bağlamda örgüt çalışanlarına kurumsal sosyal 

sorumluklarını yerine getirdiği sürece aslında bir bakıma çalışanın işten ayrılmasına 

da engel olmuş olacaktır. 

 

 Literatürde, çalışanın örgütte kalma niyetini ölçmeye yönelik çalışmalarda bir 

maddelik (Steers, 1977: 44 ), iki maddelik (Lee ve Mowday, 1987: 728; Mobley, 

1982: 114) ve dört maddelik (Marsh ve Manari 1977: 59) ölçeklerin kullanıldığı 

söylenebilir.  Örneğin “Gelecek yıl başka bir kuruluşta iş bulma olasılığınız yüzde 

kaçtır?” veya “Gelecek beş yıl içinde örgütten ayrılma olasılığınızı belirtiniz.” gibi 

ifadelerin kullanılabilir. Bu kapsamda söz konusu ölçeklerde yer alan ifadeler dikkate 

alınarak “…oteli iş yaşamıma ilişkin beklentilerimi karşılamaktadır” ve “.......dışında 

bir otelde çalışmayı tercih etmem.” (Mobley, 1982: 115) ifadelerinden yararlanılarak 
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örgütte kalma niyeti tek değişkenle ölçülebilinir. Ayrıca, Hunt, Osborn ve Martin 

(1981) tarafından geliştirilmiş olan 4 maddelik “Intent to Stay” isimli ölçeğin bir 

maddesi ile ölçülebilinir. Bu ölçekte, çalışanlara örgütteki gelecekleriyle ilgili olarak, 

önlerindeki bir yıl için ne düşündüklerinin sorulduğu, “Ayrılmayı kesinlikle 

düşünmüyorum” ifadesi ile başlayan ve “Kesinlikle ayrılacağım” ifadesi ile biten 5’li 

derecelemenin kullanıldığı tek maddelik bir ölçektir. Çalışanların kurumda kalma 

niyetlerinin ölçülmesinde, tek maddelik ölçeklerin kullanılması, sık rastlanan bir 

ölçüm metodudur (Ward, 1988: 612). Nadiri ve Tanova’ya göre (2009: 5), işten 

ayrılma niyeti 3 ifade ile değerlendirilmiş olup, bu ifadeler; “işi bırakmayı sık sık 

düşünüyorum.”, “ gelecek yıl büyük ihtimalle yeni bir iş arayacağım.” , “ gelecek yıl 

işimden ayrılacağım.” şeklindedir. İşte kalma niyeti yine Tepeci (2005) tarafından 

çalışmasında kullanılan 3 maddeden 1 tanesiyle de “Bu işletmede çalışmaya devam 

etmeyi düşünüyorum.” ölçülebilinir.  

Sonuçta çalışanın işte kalma niyetini ölçen birçok ölçek bulunmaktadır. 

Ölçülecek olan kavramın özelliklerine uygun olan ölçek seçilerek çalışanın işte 

kalma niyeti boyutu ve bu kavramın etkisi ölçülebilmektedir. Turizm sektörünün ve 

çalışanının özelliklerine uygun, çok sık kullanılan ölçekler daha sağlıklı sonuçlar 

verebilecektir. 

 

2.3.  Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile ĠĢ Tatmini ve ĠĢte Kalma Niyeti ĠliĢkisi 

 

Çalışanların iş tatmini ve işte kalma niyeti ile ilgili araştırmalarda, iş tatmini ile 

işte kalma niyeti arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu görülmektedir. Yani 

çalışanın iş tatmini arttıkça, işte kalma niyetinin de arttığı yönündedir. İlgili alanda 

ayrıca iş tatmini ve örgütten ayrılma niyeti/ kararı arasındaki ilişkiyi inceleyen çok 

sayıda yayın olduğu gözlenmektedir. Bu yayınların tümünde iki değişken arasındaki 

ilişkinin ters yönlü olduğu yani, işinden tatmin olmayan bireylerin örgütten ayrılma 

eğilimi gösterecekleri tutarlı bir şekilde ortaya konmuştur ( Blau, 1987: 25). 

 

Opet çalışanları üzerinde yapılan araştırmada, işletmelerin kurumsal sosyal 

sorumluluklarını yerine getirmeleri, çalışanın iş tatminini, örgütsel özdeşleşmesini ve 

örgütsel bağlılığını sağlamada önemli bir etkendir. Etik ve gönüllü sosyal 
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sorumluluklar bu çalışmada etkili olan kurumsal sosyal sorumluluk alanlarıdır 

(Özdemir, 2007: 159).  

 

Örgüt ikliminin, iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi olduğunu belirten 

araştırmada, özellikle; yaratıcılık, yönetim desteği, takım desteği ve işin iddialı 

olması gibi örgüt iklimi faktörleri etkili olmuştur (Çekmecelioğlu, 2007: 94). Örgüt 

değeri, mesleki bağlılık, iş tatmini ve örgütte alma niyeti arasındaki ilişkiyi açıklayan 

çalışmada, mesleki bağlılığı yüksek ve örgüt değerlerini benimseyen çalışan, iş 

tatmini yüksek olup, işten ayrılma niyeti düşüktür (Tak ve Çiftçioğlu, 2007: 174).  

 

İşten ayrılma niyeti, eğitim ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmada; çalışanların ve amirlerinin desteğinin işten ayrılma niyeti üzerindeki 

doğrudan etkilerinin, dolaylı etkilerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Çalışan, 

amiri veya iş arkadaşı tarafından eğitim görmesi konusunda desteklendiğini 

hissettiğinde, işte kalma niyeti doğrudan azalmaktadır. Araştırmada, örgütsel 

bağlılığı yüksek olan çalışanın, işten ayrılma niyetinin düşük olduğu tespit edilmiştir 

(Sabuncuoğlu, 2007: 625). 

 

İlaç sektöründeki biri yerli, diğeri uluslar arası iki şirketin çalışanlarının toplam 

kurumsal sosyal sorumluluk boyutu algısına ilişkin bir farklılık bulunmazken, 

kurumsal sosyal sorumluluk alanlarından ekonomik ve gönüllü sosyal sorumluluk 

alanı farklı algılanmıştır. Etik ve yasal sorumluluk alanlarında farklılığa 

rastlanılmamıştır (Çerik ve Özarslan, 2008: 602).  

 

Nadiri ve Tanova’ya (2009: 9) göre, otel çalışanlarının iş tatmini ve işten 

ayrılma niyeti ile örgütsel adalet arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu durum, müşteri 

tatmini ve hizmet kalitesini etkilediği belirtilmiştir. Örgütsel adaletin, çalışanın 

kurumsal vatandaş davranışı geliştirmede ve iş tatminin etkili olduğu saptanmıştır. 

 

Belediyenin kurumsal sosyal sorumluluğu ile belediye çalışanının iş tatmini 

arasındaki ilişkiye yönelik araştırmada, kurumsal sosyal sorumluluğun iş tatmini 

üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. İş tatmini üzerinde adil ücret ödeme, özel hayatın 
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gizliliğine saygılı olma, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlama, insan kaynağı 

bulma ve seçme, iş güvencesi sağlama algıları istatistiksel olarak etkili olmuştur. 

Ayrıca, disiplin ve şikâyetleri ele alma, ayrımcılık yapmama ve cinsel tacizden 

sakınma, eğitim ve kariyer gelişiminin sağlanması, başarı değerlendirme ve yönetime 

katılma algılarının istatistiksel olarak etkili olduğu bulunmuştur (Okyay, 2009: 143). 

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi 

üzerine yapılan araştırmada, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, örgütsel 

bağlılık çeşitlerinden duygusal bağlılığı olumlu seviyede etkilediği tespit edilmiştir 

(Saç, 2009: 135). 

 

Kurumsal sosyal sorumluluk, iş tatmini, işte kalma/ayrılma niyeti, örgütsel 

bağlılık, mesleki bağlılık ve örgütsel adalet kavramları arasında ilişki olup olmadığı 

sürekli incelenmesi gereken bir konudur. İşletmenin yapısı, faaliyet alanı, uyguladığı 

insan kaynakları yönetimi ve yönetim felsefesi bu ilişkilerin açıklanmasında etkili 

olurken, işletme çalışanlarının özellikleri de dikkate alınması gerekir. Bu bağlamda, 

konu kapsamına giren kavramların araştırmaları belirli bir süreç ve süreklilik 

gerektirmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÇALIġANLARININ KURUMSAL SOSYAL 

SORUMLULUK ALGILAMASININ Ġġ TATMĠNĠ VE ĠġTE KALMA 

NĠYETĠNE ETKĠSĠ: ANTALYADAKĠ OTEL ÇALIġANLARI ÜZERĠNE BĠR 

ARAġTIRMA 

 

 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

 

Araştırmanın temel amacı, Türkiye’de birçok sektörde çok sık uygulanan 

kurumsal sosyal sorumluluk boyutunun, Türkiye’de turizm sektöründe özellikle 

Antalya bölgesinde hizmet sunan konaklama işletmelerinde çalışanların anlayışına 

ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Böylece, konaklama işletmesinin kurumsal sosyal 

sorumluluğunun, işletme çalışanları tarafından hangi boyutlarda algılandığını 

belirlenebilecektir. Bu temel amacın yanı sıra çalışmanın diğer amaçları şunlardır. 

Sosyal sorumluluk boyutunun, çalışanların işte kalma niyetine ve iş tatminine 

etkisinin olup olmadığını belirlemek ve etkisi varsa etkinin ne boyutta olduğunu 

belirlemektir. İşgörenlerin görevleri, görev seviyeleri, görev süreleri ve demografik 

özellikleri ile kurumsal sosyal sorumluluk algıları arasında farklılıklarının olup 

olmadığı da amaçlanmaktadır. Turizm işletmelerinin ulusal zincir, uluslararası zincir, 

bağımsız ve grup otel olarak karşılaştırmaları yapılıp çalışanların sosyal sorumluluk 

algılamaları bakımından bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır.  

 

Modern işletme anlayışının bir parçası olan kurumsal sosyal sorumluluk turizm 

işletmelerinde ne boyutta olduğu konusunda yurt dışında bazı çalışmalar olmasına 

rağmen, Türkiye’de turizm sektöründe sosyal sorumluluk çalışmaları yeterli değildir 

(Minareci, 2007; Yılmaz ve Alkan, 2006). Ayrıca turizm sektöründe yapılan 

çalışmalarda genel olarak işletmenin kurumsal sosyal boyutu ele alınmış olup turizm 

işletmesinin iç müşterisi veya çevresini oluşturan, çalışanların algılamasına ilişkin 

çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalarda, sürdürülebilirlik, turizm 

işletmelerinin sosyal sorumluluk uygulamaları ve programları incelenmiştir (Ayuso, 

2006: 208; Henderson, 2007: 229; Rodriguez ve Cruz, 2007: 825; Nicolau, 2008: 

992; Golja ve Nizic, 2010: 108). Turizmde çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk 
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algısı ele alınmamıştır. Bu nedenle bu araştırma, Türkiye’de turizm sektöründe 

özellikle Antalya bölgesinde ilk kez uygulanan bir araştırmadır. Antalya ili, sahip 

olduğu doğal ve kültürel turizm potansiyeli kadar turizmde geldiği nokta ile de 

Türkiye’nin turizm başkenti haline gelmiştir. Bundan dolayı turizmin can damarı 

olan Antalya bölgesi araştırma kapsamına alınmıştır. Bu çalışmada çıkan sonuçlar 

başta Antalya turizm kamuoyu olmak üzere Türkiye turizm kamuoyuna sağlıklı 

bilgiler vereceğini düşünülüp literatüre katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte bu 

çalışmada, Türk turizm kamuoyunun özellikle konaklama işletmelerinin kurumsal 

sosyal sorumluluk kavramına dikkatini çekmek de amaçlanmaktadır.  Çünkü 

kurumsal sosyal sorumluluk modern pazarlama anlayışının bir yansıması olarak 

kurum itibarına, imajına, markalaşmasına (Tığlı, Pirtini ve Çelik, 2007: 116), müşteri 

tatminine, pazar değerine, iş etiğine ve işletme karlılığına etki etmektedir (Ayuso, 

2006: 209; Henderson, 2007: 231; Çerik ve Özarslan, 2008: 590; Nicolau, 2008: 

997). Kurumsal davranabilen turizm işletmeleri, kurumsal vatandaş olabilme 

düşüncesini daha rahat tanımlayacaklardır. Son olarak bu çalışma, kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramını çalışanlar kapsamında ele alarak turizm sektöründeki 

konaklama işletmeleri yöneticilerine ve sektördeki halkla ilişkiler faaliyetlerini 

yöneten profesyonellere, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının çalışanların iş 

tatmini ve işte kalma niyetine ilişkin bilgi vermesi açısından önemlidir. 

 

3.2. Hipotezler 

 

Araştırmanın temel hipotezleri: 

H1: Konaklama işletmelerinde çalışanların ekonomik kurumsal sosyal sorumluluk 

algılamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Konaklama işletmelerinde çalışanların yasal kurumsal sosyal sorumluluk 

algılamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3: Konaklama işletmelerinde çalışanların etik kurumsal sosyal sorumluluk 

algılamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 H4: Konaklama işletmelerinde çalışanların gönüllülük kurumsal sosyal sorumluluk 

algılamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
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H5: Uluslar arası zincir otellerde çalışanların toplam kurumsal sosyal sorumluluk 

algılamaları, ulusal zincir otel çalışanlarının algısına göre yüksektir. 

H6: Kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları yüksek olan çalışanların, iş tatmini 

yüksektir. 

H7: Kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları yüksek olan çalışanların, işte kalma 

niyeti yüksektir. 

H8: Yıl boyu açık olan konaklama işletmelerinin çalışanlarının toplam kurumsal 

sosyal sorumluluk algılamaları, sezonluk açılan işletmelerin çalışanların 

algılamalarına göre yüksektir. 

H9: Üniversite mezunu konaklama işletmesi çalışanlarının toplam kurumsal sosyal 

sorumluluk algılamaları, diğer mezunların algılamalarına göre daha yüksektir. 

H10: Kurumdaki çalışma süresi yüksek olan çalışanın kurumsal sosyal sorumluluk 

algılaması, çalışma süresi düşük olan çalışanın algısına göre yüksektir. 

H11: Üst kademe çalışanın, alt kademe çalışana göre, kurumsal sosyal sorumluluk 

algısı yüksektir. 

 

3.3. Sınırlılıklar 

 

Araştırma, Akdeniz bölgesindeki Antalya ili ile sınırlandırılmıştır. Antalya 

ilinde hizmet veren turizm işletmelerinin tüm yıl boyunca ve sezonluk olarak hizmet 

vermesi, hem ulusal hem de uluslararası birçok zincir ve grup otelleri bölgede bulma 

olanağı, modern turizm işletmelerinin sayıca diğer turizm bölgelerine göre çok 

olmasından dolayı Antalya bölgesinde bu araştırmayı yapmanın daha sağlıklı olacağı 

düşünülmüştür. Ayrıca turizm işletmeleri olarak beş yıldan fazla süredir faaliyet 

gösteren beş yıldızlı konaklama işletmeleri araştırma kapsamına dahil edilmiştir. İşe 

yönelik politikalar açısından yeni hizmet vermeye başlayan konaklama işletmelerine 

nazaran, beş yıldan fazla süredir faaliyette bulunan konaklama işletmelerinin 

kurumsallaşma yolunda daha fazla mesafe aldıkları öngörülmektedir (Akıncı, 2002: 

9). Ayrıca beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışanlar diğer turizm işletmelerine 

göre daha fazla istihdam edilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk bakımından 

çevreye ve doğaya duyarlılık, çalışanlarına yasal, etik ve çalışma koşulları 

bağlamında daha modern yaklaşımları uygulayabilmesi açısından araştırma 
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kapsamına sadece beş yıldızlı konaklama işletmeleri dahil edilmiştir. Çalışanlar 

olarak otelde kadrolu olarak çalışan personel dikkate alınmıştır. Stajyer olarak veya 

kısa dönemli çalışanlar araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Araştırmanın 

anakütlesi, Antalya’da bulunan beş yıldızlı otel çalışanları olduğu için, anakütlenin 

tamamına ulaşmak zor ve maliyetlidir. Araştırmanın örneklemi, kolayda örnekleme 

yöntemiyle seçilmiştir.  

 

3.4. AraĢtırma Yöntemi 

 

Araştırma, Antalya’da bulunan beş yıldızlı otellerde çalışanların kurumsal 

sosyal sorumluluğa ilişkin algıları ve bu algılamanın iş tatmini ve işte kalma niyetine 

etkisini belirlemek amacıyla alan araştırması olarak planlanmıştır. Araştırma süreci; 

örneklem, araç geliştirme, araç, verilerin toplanması ve verilerin analiziyle 

oluşturulmuştur. 

 

3.4.1. Araç GeliĢtirme ve Pilot ÇalıĢma 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket, üç bölümden oluşmaktadır. 

Anketin giriş bölümünde, anketin ne amaçla hazırlandığı ve anket soruları 

yanıtlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Birinci bölümde, 

çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılarını değerlendirmek amacıyla 

kullanılan ölçek bulunmaktadır. Ölçek, Maignen ve Ferrell (2001) ve Özdemir 

(2007) tarafından geliştirilen ölçekler temel alınarak, 38 maddeden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde ayrıca çalışanın iş tatmini, Cammann, Fichman, Jenkisns ve Klesh, 

(1983) tarafından geliştirilen genel iş tatminini ölçen ve Tepeci (2005) tarafından 

Türkçeye çevrilen 3 maddeyle ölçülmüştür. Örnek madde “Yaptığım işten 

memnunum.” İşte kalma niyeti ise yine Tepeci’nin (2005) çalışmasında kullanılan 3 

maddeden 1 tanesiyle “ Bu işletmede çalışmaya devam etmeyi düşünüyorum.” ile 

ölçülmeye çalışılmıştır. Tek maddeli ölçeklerin, güvenirlik hesaplaması yapılamadığı 

veya güvenirlik değerlerinin kabul edilen değerden (.70) düşük olduğu eleştirisi 

yapılabilmektedir. Ancak, eğer ölçülmek istenilen kavram cevaplayıcılar tarafından 

açıkça anlaşılıyorsa, iş tatmini gibi tek maddeyle ölçülen tutum ölçeklerinin birden 
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fazla maddeyle ölçülen tutum ölçeklerine oranla ölçülmek istenilen değişkeni daha 

doğru ölçtüğü bulunmuştur (Wanous ve Hudy, 2001).  Kurumsal sosyal sorumluluk 

boyutunu algılama, iş tatmini ve işte kalma niyeti maddeleri 5’li Likert tipi 

derecelendirmeye (1= kesinlikle katılmıyorum, 3= ne katılıyor ne katılmıyorum, 5= 

kesinlikle katılıyorum) tabi tutulmuştur.  

 

İkinci bölümde, çalışanların işletmede uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk 

uygulamaları hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları sorulmuştur. İşletmede 

uygulanan sosyal sorumluluk uygulamalarının hangi iletişim kanalları ile çalışanlara 

iletildiği ölçülmek istenmiştir. Son bölümde ise demografik sorular, çalışanın 

çalışmasına ilişkin sorular ve otel işletmesi hakkında sorular bulunmaktadır (Ek–2). 

Ölçeğin kapsam geçerliliği için kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili akademik 

çalışmalar yapan uzman kişilerin eleştirileri dikkate alınmıştır. Ardından, Antalya 

Bölgesindeki beş yıl ve üzeri faaliyet gösteren otellerdeki 83 çalışana pilot çalışma 

uygulanmıştır. Yapılan analizlerle, anketin yapısal geçerliliği sağlanmış olup ölçekte 

anlaşılmayan maddeler çıkartılmıştır. Analizler sonucu, ölçeğin 38 maddesinden 12 

tanesi çıkartılmış olup, toplam 26 maddelik ölçek oluşturulmuştur. 

 

3.4.2. Araç  

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anketin son 

hali, yapılan araç geliştirme ve pilot çalışması sonucu elde edilmiştir. Bu bağlamda, 

anketin bölümleri, giriş, birinci bölüm ve ikinci bölüm olmak üzere üç bölümden 

oluşmaktadır. Giriş bölümünde, anketin ne amaçla düzenlendiği ve anket sorularını 

cevaplarken dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmıştır. Birinci bölümde, 

işletmenin özellikleri ve anketi yanıtlayanların demografik özelliklerini belirten 

sorular bulunmaktadır. İkinci bölümünde, kurumsal sosyal sorumluluğu boyutunu 

algılamaya yönelik 26 madde, çalışanların iş tatminini ölçen 3 ve işte kalma 

niyetlerini ölçen 1 madde bulunmaktadır. Ayrıca, çalışanların işletmenin kurumsal 

sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olup olmaması ile ilgili 1 madde 

ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini hangi iletişim kanalı ile elde ettiklerini 

belirten çoktan seçmeli bir soru bulunmaktadır (Ek–3).  
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3.4.3. Anakütle ve Örneklem 

 

Araştırmanın anakütlesi, Antalya İlinde beş yıl ve üzeri, yıl boyu ve sezonluk 

olarak faaliyet gösteren otellerin çalışanlarıdır. Antalya ilinde bulunan beş yıldızlı 

otel işletmelerinin sayısı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden 31.12.2008 

tarihinde alınan bilgilere göre belirlenmiştir. Antalya’da, 5 yıldızlı 189 otel ve 37 

tatil köyü olmak üzere toplam 226 tesis bulunmaktadır. (Ek–4),  226 otelden, 21 otel, 

kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Literatürde 5 yıldızlı otelde çalışanlarının 

sayısına ilişkin bilgi bulunmadığından, araştırmaya katılanların sayısı, 21 otelden 

kolayda örnekleme ile seçilen 415 çalışandır. 

 

3.4.4. Veri Toplama 

 

Anket, Antalya’da turizm sektöründe beş yıl ve üzeri faaliyet gösteren beş 

yıldızlı 21 konaklama işletmesindeki 415 çalışana uygulanmıştır. Anket, 2009 yılının 

Eylül ayında uygulanmıştır. Eylül ayı Antalya ilindeki turizm sektöründe sezonluk 

faaliyet gösteren otellerde çalışanlar için daha uygun bir dönemdir. Verinin ideal ve 

standart bir şekilde toplanması için bir yönerge hazırlanmıştır. Veriyi toplayacak olan 

tanıdık çalışan veya öğrenciler bu yönerge doğrultusunda verileri toplanmıştır. 

Anketi cevaplama işleminin, işletmede çalışan personelin işe başlamadan veya iş 

bitiminden sonra (veya molalarda) toplu olarak gerçekleştirilmesi istenmiştir. 

Anketin doldurulmasını gerçekleştiren kişi araştırmanın amacı, araştırmacılar 

hakkında bilgi ve anketin ne şekilde doldurulacağı hakkında anketi dolduranlara bilgi 

verecek ve anlaşılmayan yerlerde soruları yanıtlayarak en sağlıklı şekilde anketin 

cevaplanmasını sağlamaya çalışmıştır. Anketin otel yönetimi tarafından yap-

tırılmadığı, isimleri sorulmadığı ve cevaplanan anketlerin toplu olarak zarfa 

konduktan sonra gözleri önünde kapatıldıktan sonra postaya verilmesiyle veya 

araştırmacılara ulaştırılacağı garantisi verilerek sorulara gerçekçi yanıtlar vermeleri 

sağlanmaya çalışılmıştır. 
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3.4.5. Veri Analizi 

 

Araştırmanın verileri analiz edilirken, doğrudan çözümlemeler; frekans 

dağılımı, toplam, oran ve yüzdelikler, ortalama, aritmetik ortalama, tepedeğer, 

ortalama, ortanca ve tepe değer ilişkileri genişlik ve değişkenlik, standart sapma, 

normal dağılım ve ilişkisel çözümlemeler; korelasyon, regresyon ve son olarak 

kestirimsel çözümlemeler; tek ve çift yönlü sınamalar, z testi, t testi, f testi ve anova 

yapılarak analiz edilmiştir. Araştırmada çalışanların demografik verilerini 

değerlendirmek amacıyla frekans dağılımlarından; ölçek sonuçlarını değerlendirirken 

ortalama ve standart sapma değerlerinden faydalanılmıştır. Ölçek sonuçlarının 

çalışanların demografik değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini 

saptamak amacıyla iki kategorili değişkenlerde t testi; ikiden fazla kategoriye sahip 

değişkenlerde ise tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Farklılığın hangi kategoriler 

arasında ortaya çıktığını belirlemek amacıyla Post Hoc testlerden Tukey HSD 

testinden faydalanılmıştır. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkiyi saptamak 

amacıyla korelasyon analizi kullanılmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk 

algılamalarının is tatmini ve işte kalma niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 

regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

 

3.5. Analiz ve Bulgular 

 

Konaklama işletmelerinde çalışan 415 çalışandan toplanan anketlere verilen 

cevaplar değerlendirilmiştir. Verilerin doğru şekilde girildiği, betimleyici 

istatistikler, anket ve girilen değerler karşılaştırılarak sağlanmıştır. Analizlerde 

öncelikle konaklama işletmelerindeki personelin demografik özellikleri ve çalıştıkları 

konaklama işletmelerinin özellikleri sınıflandırılmıştır. 

 

3.5.1. Örneklemin Demografik Özellikleri ve Turizm Personelinin 

ÇalıĢtığı Konaklama ĠĢletmelerinin Özellikleri 

 

Tablo–3.1’den de görülebileceği gibi anketleri yanıtlayan personelin yaklaşık 

% 64’ü erkek, %54’ü lise, %19’u ön lisans, %18’i lisans ve % 0.5’i yüksek lisans 
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mezunudur. Turizm sektöründe erkek çalışanlar, kadın çalışanlara göre daha fazla 

oranda istihdam edilmektedir (Turad, 2009). Turizm araştırmaları Derneğinin 2009 

istihdam oranı erkek %70, kadın %30 dur. Bu yüzden kadın  ve erkek çalışan oranı, 

sektörü yansıtmaktadır.  Konaklama işletmelerinde çalışan personelin %69’u 500 ile 

999 TL arasında, %21’1 1000 ile 1499 TL arasında ve %5’i 1500 ile 1999 TL 

arasında ve % 4’ü 2000TL üstünde aylık almaktadır.  

 

Tablo–3. 1: AraĢtırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

 

Demografik DeğiĢkenler Kategori n % 

Cinsiyet                                   Erkek                 

Kadın            

260 

155 

62.7 

37.3 

Eğitim   İlköğretim                       

Lise    

Ön Lisans 

Lisans 

Lisansüstü 

74 

223 

77 

39 

2 

17.8 

53.7 

18.6 

9.4 

0.5 

Aylık Ort. Gelir(tl)    500–999 

1000–1499 

1500–1999 

2000+ 

284 

86 

21 

14 

68.4 

20.7 

5.1 

3.4 

Çalıştığı Departman            Yiyecek-İçecek 

Ön büro   

Kat Hizmetleri 

Muhasebe 

Diğer(Tek.ser.,güv.,ani.)   

210 

72 

75 

32 

26 

50.6 

17.3 

18.1 

7.7 

6.3 

İşteki Pozisyonu Alt kademe  

Orta Kademe(şef-amir) 

 Üst kademe(yönt.-mdr) 

286 

103 

24 

68.9 

24.8 

5.8 

Personelin kurumundaki 

Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk faaliyetleri 

hakkında bilgi düzeyi 

Bilgi sahibi değil 

 

Bilgi sahibi ama faaliyet 

içinde yer almıyor 

 

Bilgi sahibi ve 

faaliyetlerde yer alıyor 

182 

 

 

146 

 

 

81 

43.9 

 

 

35.2 

 

 

19.5 



70 

 

 

Yine personelin %51’i yiyecek ve içecek departmanında, %17’i önbüro 

departmanında, %18’i kat hizmetleri departmanında, %7’si muhasebe departmanında 

ve %6’sı diğer departmanlarda (güvenlik- teknik servis- animasyon vs.) 

çalışmaktadır. Otel işletmelerinde en çok personeli olan departman, yiyecek içecek 

departmanıdır. Bu oranlar, otel çalışanlarının departmanlara göre dağılımına uygun 

bir dağılım göstermektedir. Çalışan personelin % 69’u alt kademede, %25’i orta 

kademede ve %6’sı üst kademede çalışmaktadır.  

 
Tablo–3. 2: Konaklama ĠĢletmelerinin Özellikleri 

 

Tablo-3.2’de görüldüğü gibi, çalışanların %37’si bağımsız, %33’ü yerli 

zincir, %23’ü grup otellerinde ve % 8’i uluslar arası zincir otellerde görev 

almaktadır. Konaklama işletmelerinin %66’sı yıl boyun açık, %34’ü sezonluk 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Anketi yanıtlayan personelin çalıştığı oteldeki 

kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında farkındalık durumu ise; bilgi sahibi 

olmayan % 44, bilgi sahibi olup ancak, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri 

içinde yer almayan %36 ve bilgi sahibi olup, kurumsal sosyal sorumluluk 

faaliyetlerinde aktif rol oynayanlar %20 dir. 

 

Tablo–3. 3: Sürekli DeğiĢkenlerin Frekans Analizi 

Değişkenler n Ortalama Standart Sapma 

Yaş 412 26,9709 6.24668 

Çalışma Süresi (yıl) 412 3.0316 2.40366 

Çalışma Saati 414 9.7899 1.97608 

 

ĠĢletme Özellikleri Kategori n % 

Konaklama İşl. Türü       Yerli zincir 

Uluslar arası zincir    

Bağımsız 

Grup oteli 

136 

31 

151                              

96 

32.8 

7.5 

36.4 

23.1 

Kon.İşl. Faaliyet Dönemi Sezonluk 

Yıl boyu açık 

138 

273 

33.3 

65.8 



71 

 

 Tablo–3.3’de görüldüğü gibi anketi yanıtlayanların yaş ortalaması 27 olup 

genelde genç bir yaşa sahip çalışan grubu bulunmaktadır. Turizm sektöründe 

çalışanların çoğunu genç nüfus oluşturmaktadır. Yine anketi yanıtlayanların sektörde 

çalıştıkları yıl ortalaması 3 yıldır. Personelin kurumsal sosyal sorumluluğu algılamak 

için yeterli bir süredir. Çalışma saati ise ortalama 9–10 saat arası olup, turizm 

sektörünün yapısı gereği, vardiya saati genelde 8–10 saat arasında olduğu için 

sektörün çalışma saati uygulamasını yansıtmaktadır. 

 

 

 3.5.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği Faktör Analizi 

 

Tablo–3.4,  her bir faktördeki maddelerin yükleme değerini, her bir faktörün 

özdeğerini, açıkladığı varyansı ve faktörlerin güvenilirlik (iç tutarlılık) değerlerini 

göstermektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk ölçeği için en yüksek varyansı 

açıklayan (%18.56) Birinci Faktör (Etik Sosyal Sorumluluk), 11 maddenin bir araya 

gelmesiyle oluşmuştur. Bu 11 madde konaklama işletmesinin etik sosyal sorumluluk 

uygulamaları olarak değerlendirilebilir. İkinci Faktör (Gönüllü Sosyal Sorumluluk), 

varyansın % 18.02’ini açıklayıp, 6 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler, konaklama 

işletmesinin gönüllü sosyal sorumluluk uygulamalarını belirtmektedir. Üçüncü 

Faktör (Yasal Sosyal Sorumluluk), varyansın %15.97’ını açıklayıp, 6 maddeden 

oluşmaktadır. Bu maddeler, konaklama işletmesinin yasal sosyal sorumluluk 

uygulamalarını belirtmektedir. Dördüncü Faktör (Ekonomik Sosyal Sorumluluk), 

varyansın % 10.79’sını açıklayıp, 3 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler, 

konaklama işletmesinin ekonomik sosyal sorumluluk uygulamalarını 

oluşturmaktadır. 
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Tablo–3. 4: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği Faktör Analizi 

Faktörler Faktör 

Yükleri 

Özdeğer Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 

Faktör 1: Etik Sosyal Sorumluluk  11.61 18.56 .913 

16.Otel hayırsever kuruluşlara yardımda bulunmaktadır. 

22.Bu otel rakiplerine göre rekabet avantajına sahiptir. 

14.Bu otel tarafından önerilen ücretler sektör 

ortalamasının üstündedir. 

18.Otel yöneticileri, faaliyetlerin topluma olumsuz 

etkilerini takip eder. 

13. Bu otel çalışanların verimli çalışmasını sağlar. 

20.Bu otel tüketici hakları konusunda yasal 

düzenlemelerin ötesinde bir duyarlılığa sahiptir. 

15.Bu otel, ek eğitim isteyen çalışanını desteklemektedir. 

17.Otel çalışanları mesleki standartları takip eder. 

21.Bu otel gelirlerini en yüksek seviyeye çıkarmakta 

başarılıdır. 

19.Bu otel, hizmetleri hakkında müşterilere tam ve doğru 

bilgi sunmaktadır. 

24.Bu otelde müşteri tatmini, kurum performansının 

belirleyicisi olarak kullanılır. 

.655 

.634 

 

.614 

 

.600 

.595 

 

.586 

.569 

.568 

 

.558 

 

.535 

 

.517 

   

Faktör 2: Gönüllü Sosyal Sorumluluk  2.58 18.02 .869 

2.Bu otel, çalışanlarının gönüllü olarak katıldıkları 

faaliyetleri desteklemektedir. 

1.Bu otel, çalışanlarının sivil toplum örgütlerine 

katılmalarını destekler. 

5.Bu otel, doğal çevreyi koruma ve geliştirme 

faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır. 

4. Bu otel eğitim, sağlık, kültür, sanat gibi sosyal 

faaliyetlere destek olmaktadır. 

3. Bu otelde, çevreye olan olumsuz etkileri azaltan çeşitli 

programlar uygulanmaktadır. 

6. Bu otelde, işgücü çeşitliliğini desteklemek için 

programlar bulunmaktadır. 

 

.792 

 

.752 

 

.737 

 

.725 

 

.724 

 

.522 

   

Faktör 3: Yasal Sosyal Sorumluluk  1.20 15.97 .877 

9.Bu otel, kanunlara uygun bir şekilde faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedir. 

8.Otelin yöneticileri, kanunlara uymaya çalışmaktadır. 

10.Bu otel, çalışanlarla ilgili kanuni düzenlemelere uygun 

hareket etmektedir. 

7.Tüm hizmetler, yasal standartlarla gerçekleştirilir. 

11.Çalışanlara yaşam kalitesini arttıran sosyal haklar 

(ulaşım, yemek, lojman) sağlanmaktadır. 

12.Bu otel, çalışanlarına sağlık, güvenlik ve refahını 

koruyan uygun düzenlemelere sahiptir. 

 

.776 

.754 

 

.723 

.676 

 

.571 

 

.488 

   

Faktör 4: Ekonomik Sosyal Sorumluluk  1.08 10.79 .686 

26.Bu otelde, malzeme ve enerji kullanımını azaltıcı 

uygulamalar vardır. 

25.Otel, faaliyet giderlerini düşürmek için çabalamaktadır. 

23.Otel, müşteri şikayetlerini uygun şekilde 

yanıtlamaktadır. 

 

.819 

.818 

 

.443 

   

Notlar:Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Faktör Analizi.Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem 

Yeterliliği=.939 Bartlett’s Test of Sphericity: p<.000 (Chi-Square 5520,096, df= 325) 

  



73 

 

3.5.3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutlarının Orta Değerden Farkı 

 

Tablo–3. 5: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutlarının Orta Değerden Farkı 

Faktör n Ortalama Standart Sapma Orta Değer(3) Farkı 

Etik S. Sorumluluk 364 3.4868 .82035 .48676* 

Gönüllü S. Sorumluluk 384 3.1619 1.07826 .16189* 

Yasal S. Sorumluluk 390 3.7338 .86926 .73385* 

Ekonomik S.Sorumluluk 408 3.8248 .99596 .82475* 

İş tatmini 409 3.6259 .87257 .61940* 

 İşte kalma niyeti 409 3.6194 1.21042 .62592* 

Tek grup için t-test, t değeri=3  *p<.001 

 

 Tablo–3.5’te görüldüğü gibi araştırmaya katılanların çalıştığı işletmelerde 

sosyal sorumluluk algılama boyutu, orta değer 3’ün üstünde çıkmıştır. Bu durum, 

özellikle turizm sektöründe işletmelerde kurumsallaşmanın uygulamada personel 

tarafından olumlu algılandığının göstergesi olup; bununla birlikte işletmelerin 

müşteri, rakipler, hissedarlar, sendikalar, devlet gibi diğer faktörleri de dikkate 

alması gerekmektedir. Turizm sektörünün yapısı gereği uluslar arası işletmelerle 

iletişim kurması, bu işletmelerle sürekli bilgi alışverişi ve turizm sektörünün dinamik 

yapısı da kurumsallaşmanın uygulanmasında kolaylık sağlayabilmektedir. 

 

 Personelin iş tatmini ve işte kalma niyeti de orta değer 3’ten istatistiki olarak 

daha yüksektir. Bu durum, araştırmaya katılanların, işyerinden yeterince memnun 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca bu araştırmanın yapıldığı süreç içerisinde 

küresel krizin yaşanması, bu çalışmada personelin algılamasını güçleştirebileceğini 

de düşünmek gerekir. Personelin işini kaybetme korkusu, ekonomik krizde başka bir 

iş bulamama durumu gibi olumsuz ve kontrol edilemeyen durumlar, iş tatmini, işte 

kalma niyeti ve kurumsal sosyal sorumluluk algılama boyutunun orta değer 3’ten 

anlamlı şekilde yüksektir. 
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3.5.4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin ĠletiĢimi 

 
Tablo–3. 6: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin ÇalıĢanlara Ġletilmesi 

İletişim Araçları n Ortalama Standart Sapma 

Panolar 412 3.3859 1.25529 

Toplantılar 410 3.2463 1.41949 

Web 410 2.6561 1.49368 

Kurumsal Değerler Bildirgesi 406 2.5222 1.38356 

Mesleki Ahlak Bildirgesi 407 2.5061 1.40513 

Kurumsal Dergi, Gazete 406 2.1823 1.38823 

1: Hiç, 2:Nadiren, 3:Bazen, 4:Çoğunlukla, 5:Her zaman 

 

Araştırmada, çalışanlara kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinden haberdar 

olması için hangi iletişim araçlarının kullanıldığı sorulmuştur. Elde edilen yanıtlara 

göre (Tablo–3.6) çalışanlar, en sık panoları (3.39), toplantıları (3.25), web 

sitesini(2.66), kurumsal değerler bildirgesini(2.53), ve mesleki ahlak 

bildirgesini(2.51) kullanırken, en az kurumsal dergi ve gazeteleri (2.19) 

kullanmaktadır. Turizm işletmelerinde panoların işletmenin çoğu yerinde 

kullanılması, departmanlarda toplantıların (memorandum, miting) çok sık yapılması, 

iletişimde web sitelerinin yaygınlaşması, kurumsal değerler bildirgesi ve mesleki 

ahlak bildirgesinin işletmelerin duvarlarına asılması sonucu bu sonuçların 

çıkmasında etkili olabileceği düşünülebilir. 

 

3.5.5. Demografik DeğiĢkenlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutları 

Açısından T-Testi Analizleri 

 

T-testi analizleri ile iki kategorili gruplar arasında kurumsal sosyal 

sorumluluk boyutları, personelin iş tatmini ve işte kalma niyeti eğilimleri açısından 

aralarında bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Cinsiyet ve konaklama işletmesinin 

faaliyet dönemi (yıl boyu açık ya da sezonluk) açısından kurumsal sosyal sorumluluk 

boyutu, personelin iş tatmini ve işte kalma niyeti arasında anlamlı ilişkilere 

bakılmıştır. Cinsiyet ile kurumsal sosyal sorumluluk, iş tatmini ve işte kalma niyeti 

arasında anlamlı bir farklılık çıkmamıştır. 
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Tablo–3.7: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, ĠĢ Tatmini ve ĠĢte Kalma Niyeti ile Ġki 

Kategorili DeğiĢkenler Arasında Farklılıklar 

 
  Etik S.S. Gönüllü  

S.S. 

Yasal 

S.S. 

Ekonomik 

S.S. 

İş 

Tatmini 

İşte 

Kalma 

Niyeti 

  X   t-testi X     t-testi  X t-testi  X   t- testi   X   t-testi    X   t-testi 

K.İş. 

Faal. 

Süresi 

Yıl boyu 

 

Sezonluk 

3.63 

      4.60* 

3.21 

 3.85 

      3.91* 

3.49 

4.02 

      3.47* 

3.47 

3.71 

      2.91* 

3.44 

3.73 

      2.71* 

3.39 

*p<.05 

 

Konaklama işletmelerinin faaliyet dönemleri incelendiğinde, işletmeler yıl 

boyu açık ve sezonluk olmak üzere iki kategoriye bölünmüştür. Yıl boyu açık olan 

işletmelerde, etik sosyal sorumluluk faaliyetlerini algılama (x=3.63), sezonluk 

işletmelere göre (x=3.21) daha fazladır (t=4.60, p<.05). Yıl boyu açık olan 

işletmelerde yasal sosyal sorumluluk algılama (3.85), sezonluk işletmelere göre 

(3.49) daha yüksektir (t=3.91, p<.05). Ekonomik sosyal sorumluluk algılama, yıl 

boyu açık işletmelerde (4.02), sezonluk işletmelere göre (3.47) daha fazladır (t=3.47, 

p<.05). Kurumsal sosyal sorumluluk algılamanın, yıl boyu faaliyet gösteren 

otellerde, sezonluk otellere göre yüksek çıkmasının sebebi, yıl boyu faaliyet gösteren 

otellerde, kurumsal hareket etme, kurumsal davranma, kurumsallaşma daha iyi 

uygulanabildiği için olabilir. Yıl boyu açık olan işletmelerin faaliyetlerinde etik, 

yasal ve ekonomik sosyal sorumluluk, çalışanlar tarafından daha iyi algılanabilir, 

gönüllülük boyutunun algılanamaması ise, yıl boyu gönüllü faaliyetlerin 

uygulanmasındaki güçlükler ve olumsuzluklar olabilir.   

 

İş tatmini, yıl boyu açık olan işletmelerdeki çalışanlarda (3.71), sezonluk 

faaliyet gösteren otellerde çalışanlara göre (3.44) daha yüksektir (t=2.91, p<.05).  

Personelin işte kalma niyeti ise, yıl boyu açık olan otellerde çalışanlar (3.73), 

sezonluk çalışanlara göre (3.39) daha fazla işte kalma niyetinde olmaktadır (t=2.71, 

p<.05). Bu bilgilerle birlikte, yıl boyu açık otellerde personel devamlı çalışacağı 

bilinci ve terfi etme beklentilerinin olması, sezonluk işletmelere oranla daha fazladır. 

Bu durumda yıl boyu açık olan otellerde çalışanlar, sezonluk açık olan otel 
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çalışanlarına göre, daha kurumsal hareket edebilirler. Ayrıca, yönetimin kurumsal 

sosyal sorumluluk faaliyetlerini fark edebilir, aktif rol oynayabilir ve kurumsallık 

bilincini yükseltebilir.  

 

3.5.6. Demografik DeğiĢkenlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı Açısından 

Farklılıklarının Belirlenebilmesi Ġçin ANOVA  

 

Çalışmada ikiden fazla kategori olan demografik özellikler arasındaki ilişkileri 

açıklamak için varyans analizi (One -Way Anova) kullanılmıştır. Grupların örneklem 

büyüklüklerinin en az 20 olmasına dikkat edilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk 

algılaması, iş tatmini ve işte kalma niyeti eğilimi ile araştırmaya katılanların eğitim 

düzeyi, geliri, çalıştığı departman, işteki ünvanı ve çalışıkları işletmenin türü 

arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Gruplar arasındaki farkın hangi grup 

ortalamaları arasında olduğunun belirlenmesi için Tukey HSD post hoc analizleri 

yapılmış ve sonuçlar ortalamalarının yanında verilen harflerle sunulmuştur. 

 

Tablo–3.8’de konaklama işletmelerinde çalışan personelin eğitim düzeyi dört 

gruba ayrılmış ve ANOVA ile grup ortalamaları karşılaştırılmıştır. Ekonomik sosyal 

sorumluluk algılaması için eğitim düzeyi açısından önemli bir fark bulunmazken, 

etik, yasal, gönüllü sosyal sorumluluk, iş tatmini ve işte kalma niyetinde önemli 

farklılıklar bulunmuştur. Tabloda sunulan aritmetik ortalamaların ölçek orta değer 

3’ten farklı olup olmadığını belirlemek üzere t-testi yapılmış ve bütün ortalamaların 

3’ten önemli ölçüde farklı olduğu belirlenmiştir (p<.05). Buna göre araştırmaya 

katılan çalışanlardan, lisans mezunları, ilköğretim ve lise mezunlarına göre, önlisans 

mezunları, ilköğretim mezunlarına göre, etik sosyal sorumluluk algılaması daha 

yüksektir (p<.001). Eğitim seviyeleri yüksek olan çalışanlar, eğitim seviyesi düşük 

olanlara göre etik sosyal sorumluluğunu daha iyi algılamaktadır. Gönüllü sosyal 

sorumluluğu, önlisans mezunları, ilköğretim ve lise mezunlarına göre daha iyi 

algılarken, lisans mezunları, ilköğretim mezunlarına göre, gönüllü sosyal 

sorumluluğu daha yüksek algılamaktadırlar. Eğitim seviyeleri yüksek olan çalışan, 

gönüllü sosyal sorumluluğu daha iyi algılamaktadır (p<.000). İlköğretim mezunları, 

diğer mezunlardan, lise mezunları ise lisans mezunlarından, yasal sosyal 
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sorumluluğu daha düşük algılamaktadır (p<.000). Yasal sosyal sorumlulukta da 

eğitim seviyesi yükseldikçe algılama da yüksek seviyede olmaktadır. Lisans mezunu 

çalışanların iş tatmini (p= .007) ve işte kalma niyeti (p= .017), hem ilköğretim hem 

de lise mezunlarına göre daha yüksektir.  

 

Tablo–3.8: Kurumsal Sosyal Sorumluluk ĠĢ Tatmini ve ĠĢte Kalma Niyetinin Eğitim 

Seviyelerine Göre KarĢılaĢtırılması 

Bağımlı 

değişken 

Bağımsız 

değişken 

(eğitim) 

n A.O. S.S. F-Değeri P-

Değeri 

Etik Sosyal 

Sorumluluk 

İlköğretim 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

68 

191 

69 

34 

3.22(a)(b) 

3.44(c) 

3.64(a) 

3.89(b)(c) 

.86 

.80 

.72 

1.35 

4.85 

 

.001 

 

 

 

Gönüllü 

Sosyal 

Sorumluluk 

İlköğretim 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

73 

201 

71 

37 

2.81(a)(b) 

3.09(c) 

3.50(a)(c) 

3.60(b) 

1.05 

1.08 

1.12 

.77 

5.82 .000 

Yasal Sosyal 

Sorumluluk 

İlköğretim 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

71 

208 

71 

38 

3.37(a)(b)(c) 

3.70(a)(d) 

3.95(b) 

4.23(c)(d) 

.86 

.84 

.95 

.60 

7.99 .000 

İşte Kalma 

Niyeti 

İlköğretim 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

74 

220 

75 

38 

3.52(a) 

3.52(b) 

3.78 

4.19(a)(b) 

1.13 

1.25 

1.26 

.90 

3.04 .017 

İş Tatmini İlköğretim 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

74 

217 

77 

39 

3.49(a) 

3.54(b) 

3.80 

3.96(a)(b) 

.85 

.91 

.87 

.60 

3.57 .007 

Not: Grup karşılaştırmalarında aynı harfi taşıyan ortalamalar .05 anlamlılık düzeyinde birbirinden 

önemli ölçüde farklıdır. n:Örneklem sayısı, A.O.:Aritmetik ortalama, S.S.:Standart sapma  
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Tablo–3. 9’a göre gelir seviyesi üç gruba bölünmüştür. Gelir seviyesi yüksek 

olan çalışanın, düşük olana göre, etik, gönüllü, yasal ve ekonomik sosyal 

sorumluluğu daha yüksek algılamaktadır. Bu bağlamda; etik sosyal sorumluluğu, 

1500-1999TL ve 1000-1499TL aylık alan personel, 500-999TL alan personele göre 

daha yüksek algılamaktadır (p<.000). Gönüllü sosyal sorumluluğu, 1500-1999TL 

aylık personel, 500-999TL aylık alan personele göre daha yüksek algılamaktadır 

(p<.000).  

Tablo–3. 9: Kurumsal Sosyal Sorumluluk ĠĢ Tatmini ve ĠĢte Kalma Niyetinin Gelir 

Seviyesine Göre KarĢılaĢtırılması 

Bağımlı 

değişken 

Bağımsız 

değişken 

(gelir TL) 

n A.O. S.S. F-Değeri P-Değeri 

Etik Sosyal 

Sorumluluk 

500–999 

1000–1499 

1500–1999 

247 

75 

21 

3.37(a)(b) 

3.66(a) 

4.10(b) 

.83 

.80 

.54 

8.06 .000 

Gönüllü 

Sosyal 

Sorumluluk 

500–999 

1000–1499 

1500–1999 

266 

78 

20 

3.03(a) 

3.36 

3.93(a) 

1.10 

.98 

.66 

7.54 .000 

Yasal Sosyal 

Sorumluluk 

500–999 

1000–1499 

1500–1999 

266 

81 

21 

3.61(a)(b) 

3.96(a) 

4.42(b) 

.88 

.81 

.55 

9.19 .000 

Ekonomik 

Sosyal 

Sorumluluk 

500–999 

1000–1499 

1500–1999 

279 

86 

21 

3.72(a) 

4.05(a) 

4.00 

1.03 

.93 

.76 

3.40 .018 

İşte Kalma 

Niyeti 

500–999 

1000–1499 

1500–1999 

278 

86 

21 

3.44(a)(b) 

3.96(a) 

4.48(b) 

1.25 

1.04 

.75 

11.37 .000 

İş Tatmini 500–999 

1000–1499 

1500–1999 

281 

85 

21 

3.47(a)(b) 

3.89(a) 

4.35(b) 

.89 

.73 

.50 

14.29 .000 

Not: Grup karşılaştırmalarında aynı harfi taşıyan ortalamalar .05 anlamlılık düzeyinde birbirinden 

önemli ölçüde farklıdır. n:Örneklem sayısı, A.O.:Aritmetik ortalama, S.S.:Standart sapma  
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Yasal sosyal sorumluluğu, 1000-1499TL ve 1500-1999TL aylık alan personel, 

500-999TL aylık alana göre daha yüksek algılamaktadır (p<.000). Ekonomik sosyal 

sorumluluğu, 1000-1499TL aylık alan personel, 500-999TL aylık alana göre daha 

yüksek algılamaktadır (p<.018). Aylığı 500-999TL olan personelin iş tatmini ve işte 

kalma niyeti, 1000-1499TL ve 1500-1999TL aylık alan personele göre daha düşüktür 

(p<.000). Bir başka deyişle, aylık geliri yüksek olan personelin iş tatmini ve işte 

kalma niyeti, aylık geliri düşük olana göre daha yüksektir. 

 

Tablo–3.10: Kurumsal Sosyal Sorumluluk ĠĢ Tatmini ve ĠĢte Kalma Niyetinin 

Personelin ÇalıĢtığı Departmandaki Pozisyonuna Göre KarĢılaĢtırılması 

Bağımlı 

değişken 

Bağımsız 

değişken 

(pozisyon) 

n A.O. S.S. F-Değeri P-Değeri 

Etik Sosyal 

Sorumluluk 

Üst Kademe 

Orta Kademe 

Alt Kademe 

21 

90 

252 

3.97(a) 

3.63(b) 

3.40(a)(b) 

.76 

.76 

.84 

6.37 .002 

Gönüllü 

Sosyal 

Sorumluluk 

Üst Kademe 

Orta Kademe 

Alt Kademe 

24 

91 

267 

3.67(a) 

3.39(b) 

3.05(a)(b) 

.87 

.97 

1.12 

6.26 

 

 

.002 

Yasal Sosyal 

Sorumluluk 

Üst Kademe 

Orta Kademe 

Alt Kademe 

24 

100 

264 

4.36(a)(b) 

3.92(b)(c) 

3.62(a)(c) 

.68 

.86 

.86 

11.21 

 

.000 

İşte Kalma 

Niyeti 

Üst Kademe 

Orta Kademe 

Alt Kademe 

24 

103 

280 

4.30(a)(b) 

4.04(b) 

3.42(a) 

1.13 

.97 

1.24 

14.74 .000 

İş Tatmini Üst Kademe 

Orta Kademe 

Alt Kademe 

24 

102 

281 

4.17(a) 

3.84(b) 

3.51(a)(b) 

.69 

.80 

.88 

11.16 .000 

Not: Grup karşılaştırmalarında aynı harfi taşıyan ortalamalar .05 anlamlılık düzeyinde birbirinden 

önemli ölçüde farklıdır. n:Örneklem sayısı, A.O.:Aritmetik ortalama, S.S.:Standart sapma  

 

Tablo–3.10’da, personelin çalıştığı işletmedeki pozisyonu ile kurumsal sosyal 

sorumluluk algılama faktörleri arasında farklılıklar gösterilmeye çalışılmıştır. 
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Ekonomik, etik, yasal ve gönüllü sosyal sorumluluk, iş tatmini ve işte kalma niyeti 

arasında personelin işletmedeki pozisyonuna göre farklılık bulunamamıştır. Üst ve 

orta kademe çalışanın etik ve gönüllü sosyal sorumluluk algılaması, alt kademe 

çalışana göre daha yüksek algılamaktadır (p<.002). Üst kademe personelin yasal 

sosyal sorumluluk algılaması; orta kademe ve alt kademe çalışana göre, orta kademe 

çalışan ise alt kademe çalışana göre daha yüksek algılamaktadır (p<.001). Üst 

kademe ve orta kademe çalışanın iş tatmini seviyesi, alt kademe çalışanın iş tatmini 

seviyesinden yüksektir (p<.001). Üst kademedeki çalışanın işte kalma niyeti, alt ve 

orta kademe çalışan göre daha yüksektir (p<.001). Genel olarak bakıldığında, üst 

pozisyondaki personel, diğer kademedeki personele göre, etik, gönüllülük ve yasal 

sosyal sorumlulukları daha yüksek algılamaktadır. Üst kademedeki çalışanın iş 

tatmini ve işte kalma niyeti, diğer pozisyonlarda çalışanın iş tatminine ve işte kalma 

niyetine göre daha yüksektir. 

 

Tablo–3.11’de personelin çalıştığı otel türü ile kurumsal sosyal sorumluluk 

alanları, iş tatmini ve işte kalma niyeti arasındaki farklılıklar gösterilmeye 

çalışılmıştır. Ekonomik sosyal sorumluluk alanı ile etik, yasal, gönüllü 

sorumluluklar, iş tatmini ve işte kalma niyeti arasında farklılık bulunamamıştır. 

 

Yerli zincir ve uluslar arası zincir otellerde çalışanların etik sosyal sorumluluk 

algılaması, bağımsız ve grup otellerinde çalışanlara göre daha yüksek algılamaktadır. 

(p<.001). Yerli ve uluslar arası zincir otellerde çalışanların gönüllü sosyal 

sorumluluk algılaması, bağımsız otellerde çalışanlara göre daha yüksekken; bu 

boyutu, uluslar arası zincir otel çalışanları, grup otel çalışanlarından daha yüksek 

algılamaktadır (p<.001). Yerli zincir, uluslar arası zincir ve grup otel çalışanlarının 

yasal sosyal sorumluluk algılaması, bağımsız otel çalışanlarına göre daha yüksektir 

(p<.001). Yerli ve uluslar arası zincir otel çalışanlarının işte kalma niyeti, bağımsız 

otel çalışanlarına göre daha yüksektir (p<.001). Yerli, uluslar arası zincir ve grup otel 

çalışanlarının iş tatmini, bağımsız otel çalışanlarının iş tatmini seviyesinden 

yüksektir (p<.001). Sonuç olarak, yerli ve uluslar arası zincir otellerin çalışanları, 

bağımsız otel çalışanlarına göre etik, gönüllülük ve yasal sosyal sorumluluk 
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algılamaları, iş tatmini ve işte kalma niyeti yüksektir. Genel olarak zincir oteller, 

diğer otellere göre kurumsal davranmayı daha iyi uygulamaktadır. 

 

Tablo–3. 11: Kurumsal Sosyal Sorumluluk ĠĢ Tatmini ve ĠĢte Kalma Niyetinin Otelin 

Türüne Göre KarĢılaĢtırılması 

Bağımlı 

değişken 

Bağımsız 

değişken 

(Otel Türü) 

n A.O. S.S. F-Değeri P-

Değeri 

Etik Sosyal 

Sorumluluk 

Yerli Zincir 

Uluslar arası Z. 

Bağımsız 

Grup Oteli 

121 

29 

136 

78 

3.80(a)(b) 

4.09(c)(d) 

3.14(a)(c) 

3.39(b)(d) 

.77 

.75 

.77 

.73 

23.32 .000 

Gönüllü 

Sosyal 

Sorumluluk 

Yerli Zincir 

Uluslar arası Z. 

Bağımsız 

Grup Oteli 

122 

28 

146 

87 

3.38(a) 

3.84(b)(c) 

2.85(a)(b) 

3.18(c) 

1.05 

.96 

1.12 

.95 

10.11 .000 

Yasal Sosyal 

Sorumluluk 

Yerli Zincir 

Uluslar arası Z. 

Bağımsız 

Grup Oteli 

131 

30 

141 

87 

3.85(a) 

4.12(b) 

3.46(a)(b)(c) 

3.88(c) 

.87 

.85 

.87 

.78 

8.66 .000 

İşte Kalma 

Niyeti 

Yerli Zincir 

Uluslar arası Z. 

Bağımsız 

Grup Oteli 

134 

31 

148 

95 

3.86(a) 

4.04(b) 

3.33(a)(b) 

3.63 

1.10 

1.26 

1.27 

1.17 

6.10 .000 

İş Tatmini Yerli Zincir 

Uluslar arası Z. 

Bağımsız 

Grup Oteli 

133 

31 

148 

96 

3.90(a) 

4.02(b) 

3.23(a)(b)(c) 

3.70(c) 

.78 

.78 

.85 

.88 

18.85 .000 

Not: Grup karşılaştırmalarında aynı harfi taşıyan ortalamalar .05 anlamlılık düzeyinde birbirinden 

önemli ölçüde farklıdır. n:Örneklem sayısı, A.O.:Aritmetik ortalama, S.S.:Standart sapma  

Personelin çalıştığı departmana göre yapılan karşılaştırmada anlamlı bir fark 

çıkmamıştır (p < .05). 
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3.5.7. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ĠĢ Tatmini ĠĢte Kalma Niyeti ile Sürekli 

DeğiĢkenler Arası Korelasyon Analizi 

 

Korelasyon analizi, sürekli değişkenler arasındaki birebir ilişkileri açıklaması 

açısından önemlidir. Korelasyon analizine bakılarak her bir sürekli değişkenin 

birbiriyle olan ilişkisi görülebilir. Tablo–3.12’de bu çalışmada kullanılan sürekli 

değişkenlerle ilgili ortalama, standart hata ve değişkenler arasındaki korelasyonları 

göstermektedir. Örneklemdeki işletmelerde çalışanların yaş ortalaması yaklaşık 27, 

sektörde bulunma süreleri 3 yıl, günlük çalışma süreleri ise yaklaşık 10 saattir. Bu 

durum Türkiye’deki turizm sektörünü yansıtmaktadır. Günlük çalışma saati ortalama 

8–10 saat arasıdır. Sektörde genç yaş ağrırlıklı olduğundan ortalama 3 yıl sektörde 

bulunulması normal bir göstergedir.    

 

Tablo–3. 12: Sürekli DeğiĢkenlerin Betimleyici Ġstatistikleri ve Korelasyon Analizi 
 X (SH) 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Yaş 26.9 6.25 .49** -.13* -.03 -.07 -.07 .65 .14** .11* 

2.Çalışma Süre 3.04 2.41 1 -.07 .15** .06 .13* .14** .26** .24** 

3.Gün Çal. Saat 9.79 1.98  1 -.24** -.09 -.19** -.09 -.18** -.15** 

4.Etik S. S. 3.49 .82   1 .67** .74** .39** .56** .53** 

5.Gönüllü S. S. 3.16 1.08    1 .63** .13* .46** .44** 

6.Yasal S. S. 3.73 .87     1 .31** .52** .51** 

7.Ekonomi S. S. 3.82 1.00      1 .25** .16** 

8.İşte Kalma N. 3.63 1.21       1 .65** 

9. İş Tatmini 3.62 .88        1 

**p<.01  *p<.05  

 

Etik sosyal sorumluluk algılamasının (x= 3.49, t= 11.33, p< .01) 5’li likert 

derecelendirmesinde ortalama değer 3’ten anlamlı olarak büyük çıkması, sektördeki 

çalışanın etik sosyal sorumluluğu algıladığını göstermektedir. Etik sosyal sorumluluk 

algılama ile gönüllü, yasal ve ekonomik sosyal sorumluluk algılama arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki vardır (p< .01). Yasal sosyal sorumluluk algılama ile gönüllü 

sosyal sorumluluk algılama arasında doğru yönlü ve kuvvetli bir ilişki vardır (r=. 67, 

r=. 74).  Gönüllü sosyal sorumluluk algılamayla (x= 3.16, t= 2.95, p < .01), yasal ve 

ekonomik sosyal sorumluluk algılama arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır 
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(r= .63, r= .13). Yasal sosyal sorumluluk (x= 3.73, t=16.68) ile ekonomik sosyal 

sorumluluk arasında doğru yönlü bir ilişki vardır (r= .31, p< .01).  

 

Kurumsal sosyal sorumluluk algılama ile işte kalma niyeti (x= 3.63, t= 10.46) 

arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Araştırmaya katılan personelin etik (r= .56), 

yasal (r= .52), ekonomik (r= .25) ve gönüllü (r= .46) sosyal sorumluluk algılamaları 

arttıkça, işte kalma niyetleri de artmaktadır (p< .01). Bununla birlikte personelin işte 

kalma isteği ile iş tatmini arasında da pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki vardır (r= .65, 

p< .01). Personel işinden tatmin oldukça, işte kalma isteği de artmaktadır. Personelin 

yaşı ile işte kalma niyeti arasında da anlamlı, doğru yönlü ancak, zayıf bir ilişki 

vardır (r= .14, p< .01). Personelin yaşı artıkça, işte kalma niyeti de artmaktadır.  

 

Personelin kurumsal sosyal sorumluluk algılaması ile iş tatmini (x= 3.62, t= 

14.36, p< .01) arasında doğru yönde ve anlamlı bir korelasyon vardır (p< .01). 

Personel, etik (r= .53), yasal (r= .51), gönüllü (r= .44) ve ekonomik (r= .16) sosyal 

sorumluluk algılamaları arttıkça, personelin iş tatmini de artmaktadır. Personelin yaşı 

ile iş tatmini arasında pozitif yönlü ilişki vardır (r= .11, p< .05). Personelin yaşı 

artıkça, iş tatmini de artmaktadır. Personelin yaşı ile kurumsal sosyal sorumluluk 

algılaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

 

Personelin sektörde çalıştığı süre ile kurumsal sosyal sorumluluk algılaması 

arasında anlamlı ve doğru yönde bir ilişki vardır. Özellikle, etik (r= 15), yasal (r= 

.13) ve ekonomik (r= .14) sosyal sorumluluk algılamasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Personelin çalıştığı süre arttıkça, kurumsal sosyal sorumluluk algılaması da 

artmaktadır (p< .01). Personelin çalıştığı süre ile işte kalma niyeti ve iş tatmini 

arasında da doğru yönlü bir ilişki vardır (p< .01). Personelin sektördeki çalıştığı süre 

arttıkça, iş tatmini artmaktadır (r= .24, p< .01). Personelin sektördeki çalıştığı süre 

arttıkça, işte kalma niyeti de artmaktadır (r= 26, p< .01). Personelin çalışma saati ile 

etik (r= -.24) ve yasal (r= -.19) sosyal sorumluluk algılaması arasında negatif yönlü 

bir ilişki vardır (p< .01). Personelin oteldeki günlük çalışma saati arttıkça, kurumsal 

sosyal sorumluluk algılaması düşmektedir. İş tatmini ile çalışma saati arasında da 

negatif yönlü bir ilişki vardır (r= -.15, p< .01). Personelin günlük çalışma saati 
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arttıkça, personelin iş tatmini düşmektedir. İşte kalma niyeti ile çalışma saati arasında 

da negatif yönlü ilişki vardır (r= -.18, p< .01). Personelin günlük çalışma saati 

arttıkça, personelin işte kalma niyeti de azalmaktadır.  

 

3.5.8. Demografik DeğiĢkenler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının ĠĢ 

Tatmini ve ĠĢte Kalma Niyeti Eğilimlerine ĠliĢkin Regresyon Analizleri 

 

Araştırmaya katılan çalışanların yaşı, toplam çalışma süresi, çalışma saati ve 

kurumsal sosyal sorumluluk algısının, çalışanın iş tatmini ve işte kalma niyeti 

eğilimlerine ilişkin etkisini ortaya çıkarmak için regresyon analizi kullanılmıştır. 

 

Tablo–3. 13: Demografik DeğiĢkenler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının 

Personelin ĠĢte Kalma Niyetine ĠliĢkin Regresyon Analizi 

 Beta R² R² 

değiĢim 

F-Testi 

Demografik değişkenler  .10(.09) .10 10.562* 

Yaş 

Toplam çalışma süresi 

Çalışma saati 

-.02 

.27* 

-.17* 

   

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutları  .42(.41) .33 31.818* 

Etik Sosyal Sorumluluk 

Gönüllü Sosyal Sorumluluk 

Yasal Sosyal Sorumluluk 

Ekonomik Sosyal Sorumluluk 

.34* 

.08 

.24* 

.06 

   

n: 309;  * p<.01; parantez içinde verilen R² skorları düzeltilmiş R² dir. 

 

Tablo–3.13’te görüldüğü gibi demografik değişkenlerin konaklama 

işletmelerinde çalışan personelin işte kalma niyetinde anlamlı bir etkisi olmuştur (F= 

10.562, p. <.01). Demografik özelliklerde, özellikle personelin sektördeki toplam 

çalışma süresi (Beta=.27, p<.01) ve işletmede günlük çalışma saati (Beta= -, 17, 

p<.01), personelin işte kalma niyetini %10 oranında açıklamaktadır. Kurumsal sosyal 

sorumluluk algılama boyutları çalışanın işte kalma niyetini %33 oranında 

açıklamaktadır (F= 31.818, p<.01). Etik sosyal sorumluluk algılaması (Beta= .34, 
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p<.01) ve yasal sosyal sorumluluk algılaması (Beta= .24, p<.01) bu açıklamada etkili 

olmuştur. Düzeltilmiş R² değerleri parantez içinde verilirken R² değerleri de tabloda 

sunulmuştur. 

 

Tablo–3. 14’te görüldüğü gibi demografik değişkenlerin konaklama 

işletmelerinde çalışan personelin iş tatminine anlamlı bir etkisi olmuştur (F= 8.360, 

p<.01). Demografik özelliklerde özellikle personelin sektördeki toplam çalışma 

süresi (Beta= .27 p<.01) ve işletmede günlük çalışma saati Beta= (-.12, p<.01), 

personelin iş tatminini %08 oranında açıklamaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk 

algılama boyutları çalışanın iş tatminini %31 oranında açıklamaktadır (F= 27.582, 

p<.01). Etik sosyal sorumluluk algılaması (Beta= .29, p<.01) ve yasal sosyal 

sorumluluk algılaması (Beta= .27, p<.01) bu açıklamada etkili olmuştur. 

 

Tablo–3. 14: Demografik DeğiĢkenler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının 

Personelin ĠĢ Tatminine ĠliĢkin Regresyon Analizi 

 Beta R² R² 

değiĢim 

F-Testi 

Demografik değişkenler  .08(.07) .08 8.360* 

Yaş 

Toplam çalışma süresi 

Çalışma saati 

-.06 

.27* 

-.12* 

   

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutları  .39 (.37) .31 27.582* 

Etik Sosyal Sorumluluk 

Gönüllü Sosyal Sorumluluk 

Yasal Sosyal Sorumluluk 

Ekonomik Sosyal Sorumluluk 

.29* 

.11 

.27* 

-.06 

   

n: 310;  * p<.01, **p<.001; parantez içinde verilen R² skorları düzeltilmiş R² dir. 
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Sonuç 

 

 Tarihi eskiye dayanan kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin bir sosyal 

varlık olduğunu ve içinde bulundukları topluma karşı birçok sorumluluğu olduğunu 

belirtir. Böylelikle, işletmeler sosyal sorumluluklarını kurumsal hareketle 

gerçekleştirip, toplum önünde çeşitli sosyal çalışmalarla topluma olan borçlarını 

ödemeye çalışmaktadır.  

 

İşletmelerin kurumsal sorumluluk alanları,  işletmenin iç ve dış çevresindeki 

kişiler ve kurumlardır. İşletmelerin sosyal çevresine karşı sorumlulukları genel 

olarak; ekonomik, yasal, etik ve gönüllülük olmak üzere dört başlık altında 

toplanmaktadır. Ekonomik sosyal sorumlulukta; işletmenin sürekli karlılığı, 

verimliliği ve rekabet durumu ile ilgili konular bulunmaktadır. Yasal sosyal 

sorumluluk, işletmenin devamlılığı için hukuki düzenlemelerden oluşur. Hizmet 

sunan işletmeler, çalışanlarına ve müşterilerine karşı yasal zorunlulukları yerine 

getirerek hizmet sunumuna devam etmelidir. Sosyal sorumluluğun çekirdek kısmını 

oluşturan etik sosyal sorumlulukta; toplumun belirlediği kurallara uyularak, 

toplumun işletmelerden beklemiş olduğu saygı gösterilmelidir. Ayrıca, ahlaki 

kurallardan fedakarlık edilmemeli ve ahlaki açıdan toplumun işletmeden beklentileri 

açık bir şekilde tanımlamalıdır. Bu duruma ek olarak, çalışma hayatının ahlaki 

davranış kurallarının, yasal düzenlemelerin daha üstünde olduğu kabul edilmelidir. 

Bazı araştırmacılara göre stratejik sosyal sorumluluk olarak da kabul edilen gönüllü 

sosyal sorumlulukta ise, toplum gönüllülüğü, hayırsever kuruluşlara yardım, doğa, 

çevre sanat ve spor gibi sosyal faaliyetlere katılım ele alınır (Yönet, 2006: 248).  Bu 

sorumluluk, işletmeler için bir zorunluluk ifade etmeyen ancak, işletmenin toplumda 

oluşturduğu iyi niyeti güçlendiren ya da işletmenin bulunduğu çevre tarafından iyi 

kurumsal vatandaş olarak algılanmasına katkıda bulunan bir sosyal sorumluluktur 

(Carroll, 2004: 114). 

 

Turizm işletmeleri hizmet sunumunu emek yoğun olarak gerçekleştiren ticari 

işletmelerdir. Bununla birlikte turizm işletmeleri de diğer işletmeler gibi iç ve dış 

çevresini oluşturan tüm çevreye karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Turizm 
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işletmeleri, çalışanların iş güvenliğinin sağlanması, özel ve aile hayatına saygı, 

liyakat ilkesinin uygulanması, iş hayatında tatmin olması için önlemleri alabilir. Bu 

durum, çalışanların verimli olmasına, onların işte kalma niyetinin artmasına ve 

motivasyonunun üst seviyede olmasına olanak sağlar. 

 

Hizmet sunan emek yoğun otel işletmelerinde başarı, personelin 

performansına da bağlıdır. Bundan dolayı işletme yöneticileri çalışanlarının ne 

istediğini ve çalışanlarının ne hissettiğini iyi bilmelidir. Çalışanın performansını 

dolayısıyla otelin performansını, motivasyon, işten tatmin, örgütsel bağlılık, örgütsel 

özdeşleşme ve tükenmişlik gibi unsurlar etkileyebilmektedir. 

 

 Kurumsal sosyal sorumluluğu gerçekten uygulayan otel işletmelerinde 

çalışanlar kurumuna daha bağlı, çalışanın motivasyonu, iş tatmini ve işte kalma 

niyetinde yüksekken; tersi durumunda işletmeden ayrılmalar artabilir ve tatmin 

olmayan çalışanlarla hizmet verebilir. Bu durum tatmin olmayan müşteri, 

maliyetlerin artması ve gelirlerin azalmasını beraberinde getirebilir. Bu 

olumsuzluklarla birlikte, işletme değeri, itibarı, imajı ve markası bu durumdan 

etkilenebilir. Kurumsal sosyal sorumluluğu algılayabilen çalışanlar, kurumunu da 

algılamış olmaktadır. 

 

Kurumsal sosyal sorumluluğu iyi uygulayan işletmeler, daha iyi bir sosyal 

çevre yaratarak işletmeye de fayda sağlayabilir. İşletme, bulunduğu topluma daha iyi 

bir çevre ve iş fırsatları yaratabilir. İşletmenin sosyal hareketlere gönüllü olarak 

katılması, zamanla işletmenin sosyal olaylara duyarlılığını arttırarak, işletme imajını 

ve kurum değerini arttırır. Daha iyi imaja ve değere sahip işletmeler çıkar grupları 

tarafından mal ve hizmet satın almada tercih edilme sebebi olabilir. Bunlar 

beraberinde markalaşmayı da getirebilir. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları 

ile birlikte kurum itibarı da toplumda yer edebilir. Müşteriler, kriz ortamlarında ve 

ekonomik durgunlukta, kurumsal sosyal sorumluluğu uygulayan işletmelerden 

tüketim yapmayı tercih etmektedir.  
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Kurumsal sosyal sorumluklarını çalışanlarına karşı doğru uygulayan 

işletmelerde çalışanların iş tatmini, örgütsel bağlılığı, işte kalma niyeti ve örgütsel 

özdeşleşmesi yüksektir. Özellikle emek yoğun sektörlerde, çalışanlarla ilgili bu 

olumlu konular, çalışanın motivasyonu ve verimliliğini arttırmaktadır. Ayrıca sivil 

toplum örgütlerinden, çeşitli meslek odalarından ve sosyal ve politik çevresini 

oluşturan çıkar gruplarından olumlu destek alabilir. Böylece, sadık sosyal, ekonomik 

ve politik çevre oluşturabilir.  

 

Turizm işletmesi çalışanları yaşamının önemli bir kısmını çalıştığı otelde 

geçirirler. Bir çalışanın işindeki tatmin düzeyi özel yaşamını ve sağlığını olumlu ya 

da olumsuz yönde etkilemektedir. İş tatmininin yüksek olmasının çalışanın iş ve özel 

hayatında mutluluğuna katkıda bulunduğu, düşük olmasının ise, çalışanın işine 

yabancılaşmasına neden olduğu, buna bağlı olarak da ilgisizliğin ve uyumsuzluğun 

ortaya çıktığı genel kabul gören bir anlayıştır. Genel anlamda iş tatmini, çalışanların 

işlerinden duydukları hoşnutluktur. Bu hoşnutluk, işin özellikleriyle çalışanların 

istekleri birbirine uyduğu zaman gerçekleşir. Sonuçta, çalışanın toplam iş 

çevresinden, yani işin kendisinden, yöneticilerden, çalışma grubundan ve iş 

organizasyonundan elde etmeye çaba gösterdiği rahatlatıcı bir duygudur.  

 

İşte kalma niyeti, çalışanın bilinçli olarak ve daha önceden düşünerek 

işletmede kalmasını ifade etmektedir. Bununla birlikte çalışanın işten ayrılma 

niyetini de belirtmek gerekir. Çünkü çalışanın işte kalma niyeti ve işten ayrılma 

niyeti kavramları arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Çalışanın işten ayrılma 

niyeti, çalışanın yakın gelecekte işletmeden ayrılmasına ilişkin bireysel fikri olarak 

belirtilir. Çalışanların iş tatmini ve işte kalma niyeti ile ilgili araştırmalarda iş tatmini 

ile işte kalma niyeti arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu görülmektedir. Yani 

çalışanın iş tatmini arttıkça, işte kalma niyetinin de arttığı yönündedir. İlgili alanda 

ayrıca iş tatmini ve örgütten ayrılma niyeti/ kararı arasındaki ilişkiyi inceleyen çok 

sayıda yayında, iki değişken arasındaki ilişkinin ters yönlü olduğu yani, işinden 

tatmin olmayan bireylerin örgütten ayrılma eğilimi gösterecekleri tutarlı bir şekilde 

ortaya konulmuştur (Çekmecelioğlu, 2007: 94;Nadiri ve Tanova, 2009: 7; Okyay, 

2009: 143). 
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Turizm işletmelerinde çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarının, 

çalışanın iş tatmini ve işte kalma niyetine etkisini ölçmek üzere Antalya ilindeki 

turizm işletmelerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada, kurumsal faaliyet 

gösteren işletmeler olması açısından, turizm işletmelerinin beş yıl ve daha fazla 

süredir faaliyet göstermesine özen gösterilmiştir. Antalya il turizm ve kültür 

müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda 226 otelden 21 otel kolayda örnekleme 

yöntemiyle belirlenmiştir. 21 otelden 415 çalışana kolayda örneklem yoluyla 

ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada, anketi yanıtlayan çalışanların stajyer olmamasına da 

dikkat edilmiştir.  

 

Yapılan faktör analizi sonucu, araştırmaya katılanların kurumsal sosyal 

sorumluluk algılama alanları etik, yasal, gönüllü ve ekonomik olmak üzere dört 

bölümden oluşmaktadır. Etik sosyal sorumluluk, 11 maddenin, gönüllü ve yasal 

sosyal sorumluluk 6 maddenin, ekonomik sosyal sorumluluk ise 3 maddenin bir 

araya gelmesiyle oluşmuştur.  

 

Turizm sektöründeki konaklama işletmelerinde çalışan personelin çalıştığı 

işletmelerde sosyal sorumluluk algılaması orta değer 3’ün üstünde çıkmış olup, 

turizm sektöründeki işletmelerde kurumsallaşmanın uygulamada personel tarafından 

olumlu algılandığının göstermektedir. Turizm sektörünün yapısı gereği uluslar arası 

işletmelerle iletişim kurması, bu işletmelerle sürekli bilgi alışverişi ve turizm 

sektörünün dinamik yapısı da kurumsallaşmanın uygulanmasında kolaylık 

sağlayabilmektedir.  

 

Personelin iş tatmini ve işte kalma niyetine de orta değer 3’ün üstünde çıkarak 

kurumsal sosyal sorumlulukla paralellik göstermektedir. Ayrıca bu araştırmanın 

yapıldığı süreçte ülkede ve dünyada etkisini tüm sektörlerde gösteren küresel krizin 

yaşanması, bu çalışmada personelin algılamasını güçleştirebileceğini de düşünmek 

gerekir. Çünkü çalışanlar, işlerini kaybetme korkusu, ekonomik krizde başka bir iş 

bulamama durumu gibi olumsuz ve kontrol edilemeyen durumlardan etkilenebilir.  
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Araştırmada, çalışanlar kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini en çok 

panolardan, toplantılardan, işletmenin web sitesinden, kurumsal değerler 

bildirgesinden ve mesleki ahlak bildirgesinden öğrenirken, en az kurumsal dergi ve 

gazetelerden öğrenmektedir. Turizm işletmelerinde genellikle, panoların işletmenin 

birçok yerinde kullanılması, departmanlar bünyesinde, üst yönetimde ve 

departmanlar arası toplantıların (memorandum, miting) çok sık yapılması, iletişimde 

web sitelerinin yaygın olarak kullanılması, kurumsal değerler bildirgesi ve mesleki 

ahlak bildirgesinin işletmelerin duvarlarına asılması bu sonuçların çıkmasında etkili 

olduğu söylenebilir. 

 

Cinsiyet ve kurumsal sosyal sorumluluk, iş tatmini ve işte kalma niyeti 

arasında bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Konaklama işletmelerinin faaliyet 

dönemi incelendiğinde, yıl boyu açık olan işletmelerde, etik sosyal sorumluluğu 

algılama, sezonluk işletmelere göre daha fazladır. Yıl boyu açık olan işletmelerde 

yasal sosyal sorumluluk algılama, sezonluk işletmelere göre daha yüksektir. 

Ekonomik sosyal sorumluluk algılama, yıl boyu açık işletmelerde, sezonluk 

işletmelere göre daha fazladır.  Yıl boyu açık olan işletmelerde çalışanların kurumsal 

sosyal sorumluluk algısı, sezonluk işletmelere göre daha yüksektir. Bunun nedeni, yıl 

boyu faaliyet gösteren otellerde, kurumsal hareket etme, kurumsal davranma, 

kurumsallaşma daha iyi uygulanabildiği için olabilir.   

 

İş tatmini ve işte kalma niyeti yıl boyu açık olan işletmelerdeki çalışanlarda, 

sezonluk faaliyet gösteren otellerde çalışanlara göre daha yüksektir. Yıl boyu açık 

otellerde personel, devamlı çalışacağı bilincinde ve terfi etme beklentisi içinde 

olduğundan, personelin işte kalma niyeti ve iş tatmini sezonluk işletmelere oranla 

daha yüksek olabilir.  

 

Eğitim düzeyi bakımından, ekonomik sosyal sorumluluk algılamada, önemli 

bir fark bulunmazken, etik, yasal, gönüllü sosyal sorumluluk, iş tatmini ve işte kalma 

niyetinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Eğitim seviyeleri yüksek olan çalışanlar, 

eğitim seviyesi düşük olanlara göre etik, gönülü ve yasal sosyal sorumluluğu daha iyi 

algılamaktadır. Eğitim seviyesi yüksek olan çalışanın iş tatmini ve işte kalma niyeti 
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eğitim seviyesi düşük olana göre daha yüksektir. Eğitimli personel çalıştırmak, 

işletmenin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin anlaşılmasını ve 

uygulanmasını sağlayacaktır. 

 

Gelir seviyesi yüksek olan çalışanın, düşük olana göre, etik, gönüllü, yasal ve 

ekonomik sosyal sorumluluğu daha yüksek algılamaktadır. Aylık geliri yüksek olan 

personelin iş tatmini ve işte kalma niyeti, aylık geliri düşük olana göre daha 

yüksektir. Personelin ücretlerinin yüksek olması, işletme için büyük bir maliyet 

oluştursa da, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının personel tarafından 

anlaşılması, çalışanın tatmin olması ve işte kalma niyetinde olması, işletmeye ilerde 

oluşabilecek maliyetlerin önünü kesmiş olacaktır. Personelin işten çıkması, yeni 

personelin işe alımı, oryantasyonu, eğitimi ve tatmin olmayan çalışanın işletmeye 

verebileceği zararlar gibi unsurlar düşünüldüğünde, personel ücretlerinin tatmin edici 

olması önemlidir. 

 

Personelin işletmedeki pozisyonu ile ekonomik sosyal sorumluluğu algılaması 

arasında farklılık bulunmamaktadır. Üst kademe çalışan, etik, yasal ve gönüllü sosyal 

sorumluluğu, alt kademe çalışana göre daha yüksek algılamaktadır. Üst kademe 

çalışanın iş tatmini ve işte kalma niyeti, alt kademe çalışana göre yüksektir. Üst 

kademede çalışanların, yönetimsel faaliyetlerde bulunması, işletmenin felsefesi, 

vizyonunu ve misyonunu daha sağlıklı anlaması bu sonucun ortaya çıkmasında etkili 

olabilir. 

Personelin çalıştığı otel türü ile ekonomik sosyal sorumluluk algılaması 

arasında farklılık bulunmamaktadır. Zincir otellerde, etik, gönüllü ve yasal sosyal 

sorumluluk algısı, grup ve bağımsız otellere göre daha yüksektir. Grup otel ve zincir 

otel çalışanlarının işte kalma niyeti ve iş tatmini, bağımsız otel çalışanlarına göre 

daha yüksektir. Yerli ve uluslar arası zincir oteller, diğer otellere göre kurumsal 

davranabilen otellerdir. Zincir otellerin birbirleri ile iletişimi, sektörde güçlü 

ekonomik yapısı, yönetim anlayışı bu sonuçlarda etkili olabilir. Personelin çalıştığı 

departman ile kurumsal sosyal sorumluluk algısı, iş tatmini ve işte kalma niyeti 

arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır. 
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Katılımcıların yaşı, çalışma süresi ve çalışma saati ile kurumsal sosyal 

sorumluluk algısı, iş tatmini ve işte kalma niyeti arasında ilişkinin düzeyini ve 

yönünü belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Personelin yaşı ile 

kurumsal sosyal sorumluluk algılaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

Personelin yaşı ile işte kalma niyeti arasında anlamlı, doğru yönlü ancak, zayıf bir 

ilişki vardır. Personelin yaşı artıkça, işte kalma niyeti de artmaktadır. Personelin yaşı 

ile iş tatmini arasında pozitif yönlü ilişki vardır. Personelin yaşı artıkça, iş tatmini de 

artmaktadır.  Katılımcıların yaşları arttıkça, iş tatmini ve işte kalma niyetlerinin de 

artmasının nedenleri, personel iş deneyimi kazandıkça, sektörü ve işletmeyi tanıma 

fırsatı bulabilir. Ayrıca, personelin iş ortamındaki ilişkileri, iletişimi sağlıklı 

kurulabilir. 

 

Personelin çalışma saati ile kurusal sosyal sorumluluk algılaması, iş tatmini ve 

işte kalma niyeti arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Personelin oteldeki günlük 

çalışma saati arttıkça, kurumsal sosyal sorumluluk algılaması, iş tatmini ve işte 

kalma niyeti düşmektedir. Yönetimin fazla mesai uygulaması, işgücü tasarrufu olarak 

düşünülse de, bu tür uygulamalar, personelin çalışma performansını dolayısıyla 

hizmet kalitesini düşürebilir. 

 

Personelin sektörde çalıştığı süre ile kurumsal sosyal sorumluluk algılaması, iş 

tatmini ve işte kalma niyeti arasında anlamlı ve doğru yönde bir ilişki vardır. 

Personelin çalıştığı süre arttıkça, kurumsal sosyal sorumluluk algılaması, iş tatmini 

ve işte kalma niyeti de artmaktadır. Deneyimli personelin, otellerde çalıştırılması bu 

bakımdan önemlidir. Deneyimli personel daha fazla ücret almasına rağmen, kurumun 

sosyal sorumluluğunu deneyimsiz personele göre daha iyi algıladığından, ilerde 

oluşabilecek maliyetleri önleyebilir. 

 

Personelin kurumsal sosyal sorumluluk algılaması ile iş tatmini ve işte kalma 

niyeti arasında pozitif yönlü korelasyon vardır. Bununla birlikte personelin işte 

kalma isteği ile iş tatmini arasında da pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olup, personel 

işinden tatmin oldukça, işte kalma isteği de artmaktadır. Bu açıdan, otel yönetimi, 

kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini çalışanlarına yansıttıkça, sadece 
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çalışanların kurumsal davranmasını sağlamakla kalmaz, bununla birlikte, onların iş 

tatmini ve işte kalma niyetini de sağlamış olur. Böylece otel yönetimi, dolaylı olarak 

müşteri tatminini, servis kalitesini ve işgücü motivasyonunu da sağlayabilir. 

 

Demografik değişkenlerin ve kurumsal sosyal sorumluluk algılamasının, 

personelin iş tatmini ve işte kalma niyeti eğilimlerine ilişkin regresyon analizinde, 

personelin sektörde çalışma süresinin ve oteldeki çalışma saatinin iş tatmini ve işte 

kalma niyetinde anlamlı bir etkisi olmuştur. Ancak, düşük oranlarda açıklamıştır. 

Etik ve yasal sosyal sorumluluk algılaması etkili olan sorumluluk alanlarıdır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk algılaması, personelin iş tatminine ve işte kalma niyeti 

eğilimini düşük oranlarda açıklamasının nedenleri, diğer bağımsız değişkenlerin 

(çalışma şartları, örgüt kültürü, örgüt iklimi, örgütsel bağlılık, iş kültürü gibi) dahil 

edilmemesi olabilir. 

 

 Yapılan değerlendirmelere istinaden, gelecek çalışmalar için, belli başlı 

önerileri belirtmekte fayda vardır. Çalışanların kurumsal sosyal sorumluluğu 

algılamaya yönelik olan bu çalışma, sadece çalışanlar üzerinde değil, bununla birlikte 

müşteriler, hissedarlar, tedarikçiler gibi diğer çevre elemanlarına da uygulanıp, 

işletmenin toplam kurumsal sosyal sorumluluk algılaması tespit edilebilinir.  

 

Araştırma sadece Antalya ilinde beş yıldan fazla süre faaliyet gösteren beş 

yıldızlı otellerde uygulanmıştır. Bu çalışma her il, bölge, destinasyon ve ülke geneli 

için ayrı ayrı uygulanabileceği gibi, her turizm işletmesi için de uygulanabilinir. 

Turizm sektöründe, otel işletmeleri gibi, ulaştırma işletmeleri, seyahat acenteleri ve 

destek hizmetleri bulunmakta olup, bu işletmelerin iç ve dış çevresi içinde çalışma 

uygulanabilinir. Çalışma uygulama aşamasında, ölçülmek istenen kurumsal sosyal 

sorululuk boyutları; işletmelerin özelliklerine, sunduğu hizmetin içeriğine ve 

sektörün yapısına uygun olmalıdır. 

 

Araştırmada sadece anket tekniği uygulanmıştır. Ancak anket tekniği ile 

birlikte mülakat tekniği ile çalışma desteklenirse çok daha sağlıklı ölçümler yapılıp, 

daha iyi sonuçlar elde edilebilinir. Özellikle turizm sektörünün yapısı gereği, 
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sezonluk işletmeler yaz sezonu yoğun olduğundan çalışanlar ile mülakat zor olabilir. 

Ayrıca müşteri, paydaşlar ve ortaklar gibi diğer çevre elemanlarına ulaşmak farklı 

farklı zamanlarda olacağından, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini algılama 

zamanları da aynı zamanda olamayabilir.  

 

Çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk algılamasına yönelik olan araştırma, 

turizm sektörünün yapısından kaynaklanan özelliklere sahiptir. Bunlar; işletmelerin 

faaliyetlerini genellikle yaz sezonunda yapması, yaz sezonu çalışanların yoğun 

olması, çalışma sürelerinin sezonluk olarak algılanması, genellikle kadrolu çalışan 

sayısının otel başına düşük olması ve sektörün esnek yapısı çalışmaya direkt veya 

dolaylı olarak etki etmiş olabilir. Diğer sektörler için de uygulanabilecek olan bu 

çalışma, uygulanacak sektörün belirli özellikleri dikkate alınarak yapılabilir. 

 

Otel yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine çalışanları dahil 

ederek ve/veya teşvik ederek, çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algısını 

arttırabilir. Bu konuda insan kaynakları yönetimi, çalışanların algısına yönelik 

araştırma ve uygulama yapabilir. Otel yönetimi, personelin işe alınmasında, eğitimli 

personeli tercih edebilir. Çünkü eğitim seviyesi yüksek olan personelin kurumsal 

sosyal sorumluluk algısı, eğitim seviyesi düşük olana göre yüksektir. Personelin 

günlük çalışma saati arttıkça, personelin kurumsal sosyal sorumluluk algısı, iş 

tatmini ve işte kalma niyeti düştüğünden, otelde mesai ve vardiya uygulamalarında 

bu husus göz önünde tutulabilir. 

 

Kurumsal sosyal sorumluluğun ekonomik, yasal, etik ve gönüllülük boyutu ile 

çalışanlarına sağlıklı iş ortamı sağlayan ve çalışanların haklarına saygılı olan 

işletmeler, daha kurumsal işletmelerdir. İş tatmini yüksek ve işte kalma niyeti olan 

çalışanlar, işletmeye daha faydalıdır. İş tatmin ile çalışanın performansı arasında her 

zaman bir ilişki var olmakta ve tatmin olan çalışan, işinde kalma niyeti eğilimindedir. 

Bununla birlikte, kurumsal sosyal sorumluluklarını gerçekten yapan işletmelerin 

çalışanlarının iş ortamındaki yıldırma, tükenmişlik, işyeri terörü gibi birçok sorunu 

ortadan kalkabilir. Diğer taraftan kurumsal sosyal sorumluluğu uygularmış gibi 

yapan işletmeler yani kurumsal sosyal sorumsuz işletmeler, sadece iç çevresini değil 
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bununla birlikte dış çevresini de kaybedebilir. Sonuç olarak, hizmet sunan 

sektörlerde çalışanların ekonomik ve yasal haklarını etik davranışlarla koruyup, 

toplum gönüllülüğü ile sağlamlaştırmaları mümkündür. Bu tür uygulamalar 

personelin iş tatminini ve işte kalma niyetini yükseltebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Kaynakça 

 Ahmet, E. (1978). İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu ve Sosyal Denetim 

Raporları, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 

İstanbul. 

Akgemci, T. , Çelik, A. ve Özgener, Ş. (2001). Sosyal Denetim Kavramına 

Genel Bir Yaklaşım (Değerlendirme). İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 23–24. 

Akıncı, Z. (2002). Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen 

Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Akdeniz 

İ.İ.B.F.Dergisi, (4), 1–25. 

Aldag, R. J. and Stearns, T. M. (1991). Management (2 nd ed.), Cincinatti, 

Ohio: South Western Publishing Com. 

Arıkan, S.(1995), İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı. Hacettepe 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13,171–179. 

Ataç, D. (1982). İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları. Erciyes Üniversitesi İİBF 

Dergisi, 18(1), 34–47.  

Aupperle, K. E., Carroll, A. B. ve Hatfield, J. D. (1985). An Empirical 

Examination of the Relationship Between Corporate Social Responsibility and 

Profitability. Academy of Management Journal, 28(2),  446–463. 

Avcıkurt, C. (2007). Turizm Sosyolojisi Turist- Yerel Halk Etkileşimi (2. 

Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık, 101–127. 

Aydede, C. (2007). Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk İstanbul: 

MediaCat, 15–50. 

Aydemir, M. (1999). Sosyal Sorumluk 8000 (Social Accountability 8000) 

Standardı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 1–11.  

Ayuso, S. (2006). Adoption of Voluntary Environmental Tools for Sustainable 

Tourism: Analysing The Experience of Spanish Hotels. Corporate Social 

Responsibility and Environmental Management, 207–220. 

Baron D. P. (1993) Business and Its Environment. Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice Hall. 

Bayrak, S. (2001). Ahlak ve Sosyal Sorumluluk. İstanbul: Beta Yayınları. 

Bingöl, D. (1996) Personel Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul. 



97 

 

Bingöl, D. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi (5. Baskı). İstanbul: Beta 

Yayınları. 

Black, J.S. ve Stevens, G.K. (1989). The Influence of Spouse on Expatriate 

Adjustment and Intent to Stay in Overseas Assignments. International Journal of 

Human Resource Management 3 (3), 585–592. 

Blau, G. (1987),  Locus of Control as a Potential Moderator of the Turnover 

Process. Journal of Occupational Psychology, 60(11): 21–29. 

Bolat, T. ve Seymen, O. A. (2003). Örgütlerde İş Etiğinin Yerleştirilmesinde 

Dönüşümcü Liderlik Tarzının Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Balıkesir 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 6(9), 59–85. 

Boone, L. E. ve D. L. Kurtz (1992). Management, New York: McGraw-Hill. 

Callahan, E. S. ve Collins, J. W.(1992). Employee Attitudes Toward 

Whistleblowing; Management and Public Policy Impications. Journal of Business 

Ethics. Netherland: Kluwer Academics Pub. 

Cammann, C., Fichman, M., Jenkins, D., Klesh, J.(1979). The Michigan 

Organizational Assessment Questionnaire. Unpublished Manuscript. University of 

Michigan, Ann Arbor, MI. 

Carroll, B. A. (1979a). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: 

Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 

39–48. 

Carroll, A. B. (1979b). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate 

Performance. Academy of Management Review 4(4), 497–505. 

Carroll, A.B. (1983). Corporate Social Responsibility: Will Industry Respond 

to Cut-Backs in Social Program Funding? Vital Speeches of the Day,. 49, 604–608. 

Carroll, A. B. (1990). Principles of Business Ethics: Their Role in Decision 

Making and an Initial Consensus. Management Decisions 28(8), 20–24. 

Carroll, B. A. (1991).  The Pyramid of Corporate Social Responsibility. 

Business Horizons, July-August, 39–48.  

Carroll, A. B. (1993). Business and Society: Ethics and Stakeholder 

Management (2. Ed.) (Cincinnati: South-Western College Publishing). 

Carroll, A. B. (1994). Social Issues in Management Research: Experts’ Views, 

Analysis, and Commentary. Business and Society 33(1), 5–29. 



98 

 

Carroll, A. B. (1998). The Four Faces of Corporate Citizenship. Business and 

Society Review, 100(1), 1–7. 

Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a 

Definitional Construct. Business and Society, 38(3),(September), 268–295. 

Carroll, A. B. (2000). Ethical Challenges for Business in the New Millennium: 

Corporate Social Responsibility and Models of Management Morality. Business 

Ethics Quarterly, 10(1), 33–42. 

Carroll, A. B. (2004). Managing Ethically With Global Stakeholders: A Present 

and Future Challenge. Academy of Management Executive, 18(2), 114–120. 

Certo, S., Peter, P. J. (1991). Strategic Management Concept and Applications, 

Second Edition, New York. McGraw-Hill Inc. 

Chen, Z. (2001). Further Investigation of the Outcomes of Loyalty to 

Supervisor: Job Satisfaction and Intention to Stay. Journal of Managerial 

Psychology 16 (7/8), 650–660. 

Cho, S.,  Johanson, M.M. ve Guchait, P. (2009). Employees Intent to Leave: A 

Comparison of Determinants of Intent to Leave Versus Intent to Stay. International 

Journal of Hospitality Management, 28(3), 374–381. 

Commission of the European Communities (2001). Promoting a European 

Framework for Corporate Social Responsibilities, COM 366 final, Brussels. 

Cooper C. L. ve Williams S.(1994). Creating Healthy Work Organizations, 

England. 

Cribbin, J.J. (1972) Effective Managerial Leadership , American Management 

Association, New York. 

Crossman, A., Abou-Zaki, B. (2003). Job Satisfaction and Employee 

Performance of Lebanese Banking Staff. Journal of Managerial Psychology, 18 (4), 

368–376. 

Currivan, D.B. (1999). The Causal Order of Job Satisfaction and 

Organizational Commitment in Models of Employee Turnover. Human Resource 

Management Review, 9(4), 495–524. 

Çekmecelioğlu, H. G. (2007). Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma 

Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi. 9(1), 79–97. 



99 

 

Çerik, Ş. ve Özarslan, E. (2008). Çalışanların Sosyal Sorumluluk Boyutlarına 

İlişkin Algılamaları: İlaç Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Ege Akademik 

Bakış, 8(2), 587–604. 

Çetindamar, D. ve Husoy, K. (2007). Corporate Social Responsibility Practises 

and Environmentally Responsible Behavior: The Case of the United Nations Global 

Compact. Journal of Business Ethics, 76, 163–176. 

Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is Defined: An 

Analysis of 37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management, 151–13. 

Dalyan, F. ve Gökbel, S. (2005). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk: İMKB’de İşlem 

Gören Bankaların Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri ile Karlılıkları Arasındaki İlişki, 

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 

Davis, K. (1997). Five Propositions for Social Responsibility. Managing 

Corporate Social Responsibility, (Ed. Archie B. Carroll), Boston: Little, Brown and 

Company. 

Demirkan, M. (1991). Türk Endüstri İlişkileri Sisteminde Etik Tavır ve 

Sorunluluk Bilinci. Siyasette ve Yönetimde Etki Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 

24–26 Aralık 1997, Adapazarı. 

Elies, R. Z. (2004). An Examination of Business Students Perception of 

Corporate Social Responsibilities Before and After Bankruptcies. Journal of 

Business Ethics, 52. 

Erden, D. (1987). İşletmelerin Sosyal Sorumluluğunun Algılanması: 

Mühendislik ile İşletme ve İktisat Öğrencileri Kıyaslaması. Amme İdaresi Dergisi, 

20(2): 69–80. 

Eren, E. (1996) Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım, İstanbul. 

Eren E. (2000). İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (5. Baskı). 

İstanbul: Beta Yayınları. 

Ergeneli, A. ve Eriyiğit, M. (2001). Öğretim Elemanlarının İş Tatmini: 

Ankara’da Devlet ve Özel Üniversite Karşılaştırması, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. 

Dergisi, 19(2): 159–178. 

Ergin, E. (1992). İşletme Politikası, İstanbul: Der Yayınları. 



100 

 

Ethical Performance. (2003). Introduction: Defining Corporate Social 

Responsibility.http://www.ethicalperformance.com/bestpractice/archive/1001/introdu

ction.html 23 Mayıs 2003. 

Ethics in Action Awards. (2003). What is Corporate Social Responsibility? 

http://www.ethicsinaction.com/whatiscsr/qanda.html 22 Mayıs 2003. 

Export Today (1998). Conduct of Codes, 14 (9), September 1998. 

Fennell, D. A. (1999): Ecotourism: An Introduction. London UK: Routledge. 

Frederick, W.C., Davis, K., ve Post, J.E. (1988). Business and Society: 

Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, (6. Baskı), New York, McGraw-Hill 

Publishing Company. 

Friday, S.S., Friday, E. (2003). Racioethnic Perceptions of Job Characteristics 

and Job Satisfaction. Journal of Management Development, 22 (5), 426–442. 

Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its 

Profits. The New York Times Magazine, 33, 122–126. 

Global Corporate Social Responsibility Policies Project. (2003). A Role for the 

Government – Issues at Hand, Kenan-Flagler Business School of the University of 

North Carolina, Chapel Hill. http://www.csrpolicies.org/CSRRoleGov/ 

CSR_Issue/csr_issue.html 20 Mayıs 2003. 

Golja, T. , Nizic, M. K. (2010). Corporate social Responsibility in Tourism- the 

Most Popular Tourism Destination in Croatia: Comparative Analysis. 

Management,15(2), 107-121. 

Gözener, E. ve Sayın, S. (2007). Devlet ve Özel Hastanelerdeki Hekimlerin İş 

Tatmin Düzeyinin Karşılaştırılması. Eğitişim Dergisi E-Eğitim, Bilim ve Sanat 

Dergisi, Ağustos (16). 

Henderson, J. C. (2007). Corporate Social Responsibility and Toursim: Hotel 

Companies in Phuket, Thailand, After The Indian Ocean Tsunami. Hospitality 

Management, 228–239. 

Heslin, P.A. ve Ochoa, J.D. (2008). Understanding and Developing Strategic 

Corporate Social Responsibility. Organizational Dynamics, 37(2), 122–144. 

Hoddap, P. F. (1994). Ethics in The Business World. USA: Krieyer Publishing 

Comp. 



101 

 

Holjevac, I.A. ve Maskarin, H. (2007). Ethics as a Dimension of Quality and 

Social Responsibility – Case of toursim and business Education in Croatia. 7th 

International Conference on “enterprise in Transition”. 

Hopkins, M. (2003). The Planetry Bargain. Earth-scan: UK. 

Hunt, J. G., Osborn, R. N. ve Martin, H. J. ( 1981). A multiple influence model 

of leadership. Alexandria, Virginia: U.S. Army Research Institute for the Behavioral 

and Social Sciences.  

Jamali, D.  ve Mirshak, R. (2007). Corporate Social Responsibility (CRS): 

Theory and Practice in a Developing Country Context. Journal of Business Ethics. 

72, 243–262. 

Karna, J., Hansen, E. ve Juslin, H. (2003). Social Responsibility in 

Environmental Marketing Planning. European Jornal of Marketing, 37 (5/6): 848–

871. 

Kılınç, İ. (2006). İş Etiki Kapsamında Otel Yöneticilerinin Çalışanlara Karşı 

Etik Sorumluluklarının İzmir’de Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğrenimi Gören 

Öğrencilerin Bakış Açıları İle Değerlendirilmesi. http://www.sbe.deu.edu.tr/adergi 

/dergi06/kilinc.html. erişim tarihi:22.05.2009. 

Kocabaşoğlu, N., Vural, M., Uludüz, D.U. (2001). Uzman ve Asistan 

Statüsündeki Bir Grup Hekimde Mesleki Doygunluk, Depresyon ve Çalışma 

Karakteristiği İlişkisinin İncelenmesi”. Yeni Syposium Dergisi, 39(4),168–173.  

Kotler,  P. ve Lee, N. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Çeviren: Sibel 

Kaçamak) (1.Baskı). İstanbul: MediaCat. 171–201. 

Kunin, T. (1955). The Construction of A New Type of Attitude Measure. 

Personel Psychology, 8, 65–78. 

Kurçel, M.A. (2005). Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlerinin İş 

Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(3), 

10–15. 

Lam, T., Zhang, H. and Baum, T. (2001). An Investigation of Employees' Job 

Satisfaction: The Case of Hotels in Hong Kong. Tourism Management, 22, 157–165. 

Lantos, G. P. (2002), The Ethicality of Altruistic Corporate Social 

Responsibility. The Journal of Consumer Marketing, 19, (2/3), 205–208. 



102 

 

Lee, S. ve Heo, C.Y. (2009). Corporate Social Responsibility and Customer 

Satisfaction Among US Publicly Traded Hotels and Restaurants. International 

Journal of Hospitality Management,  

Lee, W. T, Mowday, R. T. ( 1987), Voluntarily Leaving an Organization: An 

Empirical Investigation of Steers and Mowday’s Model of Turnover. The Academy 

of Management Journal, 30(4): 721–743. 

Luthans, F. (1994). Organizational Behavior, Newyork: McGraw-Hill, Inc. 

Lin, C. H. , Yang, H. L. , Liou, D. Y. (2009). The Impact of Corporate Social 

Responsibility on Financial Performance: Evidence from Business in Taiwan. 

Technology in Society, (31): 56–63. 

Maignan, I., Ferrell, O.C. (2001). Antecedents and Benefits of Corporate Citizenship: 

An Investigation of French Businesses. Journal of Business Ethics, 37–51. 

Marsh, M. R., Mannari, H. (1977), Organizational Commitment and Turnover: 

A Prediction Study. Administrative Science Quarterly, 22(1): 57–75. 

Mc Hugh, F. P.(1992). İş Ahlakı. İstanbul: TUSİAD. 

Minareci, Y. (2007). Turizm İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Sosyal 

Sorumluluk: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 

Mobley, W.H. (1982), Some Unanswered Questions in Turnover with 

Withdrawn Research. The Academy of Management Review, 7(1): 111–116. 

Mowday, R.T., Porter, L.W., Steers, R.M., (1982). Organizational Linkages: 

The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover. Academic Press, San 

Diego, CA. 

Nadiri, H., Tanova, C.(2009). An Investigation of the Role of Justice in 

Turnover Intentions, Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior in 

Hospitality Industry.  International Journal of Hospitality Management, 

Nicolau, J. L. (2008). Corporate Social Responsibility Worth-Creating 

Activities, Annals of Tourism Research,35(4), 990–1006. 

Okyay, G. (2009). İşletmelerin Çalışanlarına Karşı Kurumsal Sosyal 

Sorumluluklarının İş Tatmini Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 



103 

 

Özalp, İ. Ve Tonus, Z. (2008). İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencilerinin 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 69–84. 

Özdamar, Kazım (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (1.Baskı). 

Eskişehir:  Kaan Kitabevi. 

Özdemir, H.Ö. (2007). Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatminine Etkisi: 

Opet Çalışanlarına Yönelik Uygulama. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Özgener, Ş. (2000). İş Ahlaki ve Sosyal Sorumluluk, Yayımlanmamış Doktora 

Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Özüpek, M.N. (2005). Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk (1.Baskı). Konya: 

Tablet Kitabevi. 5–107. 

Öztürk, M. (2003) Fonksiyonlar Açısından İşletme Yönetimi. İstanbul: Papatya 

Yayıncılık. 

Pinkston, T. S. Ve Carroll, A. B. (1994). Corporate Citizenship Perpectives and 

Foreign Direct Investment in the US. Journal of Business Ethics, 13(3), 157–169. 

Pirsch, J., Gupta, S. ve Grau, S. (2007). A Framework for Understanding 

Corporate Social Responsibility Programs as a Continuum: An Exploratory Study. 

Journal of Business Ethics, 70, 125–140. 

Post, J. E., Lawrence, A.T. ve Weber, J. (1996). Business and Society  (Eight 

Edition). New York: McGraw-Hill Inc. 

Pringle, H., Thomson, M. (2000). Marka Ruhu, (Çevirenler: Zeynep Yelçe ve 

Canan Feyyat). İstanbul. Scala Yayıncılık. 

Richards, D.(1998). New Environmental Standard Could Alter Business 

Behavior. Chemical Market Reporter, 253(18). 

Riggio, R.E. (2003). Introduction to Industrial-Organizational Psychology. 

New Jersey, Prentice Hall. 

Rodriguez, F. J. G. ve Cruz, Y.M.A.(2007). Relation Between Social-

Enviromental Rsponsibility and Performance in Hotel Firms. Hospitality 

Management 26, 824–839. 



104 

 

Sabuncuoğlu, E. T. (2007). Eğitim, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti 

Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Ege Akademik Bakış 7(2), 613–628. 

Saç, Ö. (2009). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Çalışanların 

Örgütsel Bağlılığına Etkisi Üzerine Bandırma Yerelinde Bir Araştırma. Yüksek 

Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. 

Schwartz, M. S. , Carroll, A. B. (2003). Corporate Social Responsibility: A 

There Domain Approch. Business Ethics Quarterly, 13(4): 503–530. 

Sevimli, F. İşcan, Ö.F. (2005). Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından 

İş Doyumu. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1): 55–65. 

Singhapakdi, A., S. Scott, ve Rallapalli, K. (1995).  The Perceived Importance 

of Ethics and Social Responsibility on Organizational Effectiveness: A Survey of 

Marketers. Journal of the Academy of Marketing Science, 23(1), 49–56. 

Smith, P.C., Kendall,L.M. ve Hulin, C.L. (1985). The Revised Job Descriptive 

Index. Chicago: Rand McNally. 

Steers, R. (1977), Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. 

Administrative Science Quarterly, 22, 46–56. 

Stevens, B. ve Fleckenstein, A. (1999). Comparative Ethics: How Students and 

Human-resources Directors React to Real-life Situations. Cornell Hotel and 

Restaurant Administration Quarterly, 40(2), 69–75. 

Stoner, J. A. F., ve Freeman, R. E. (1992). Annotated Instructor’s Edition 

Management (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall. 

Şahin, M. (1984). İşletme Yönetimi ve Sosyal Sorumluluk Karamı. A.Ü.İ.İ.B.F. 

Dergisi, 2(1). 

Şimşek, B. (1999). Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları. Dokuz 

Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (3), 69–86.  

Şimşek M. Şerif, Akgemci, T. ve Çelik, A. (2003). Davranış Bilimlerine Giriş 

ve Örgütlerde Davranış  (3. Baskı). Konya: Adım Matbaacılık. 

Tak, B. ve Çiftçioğlu, B. A. (2007). Mesleki Bağlılık ve Çalışanları Örgütte 

Kalma Niyeti Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma. Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63(4), 155–1748. 



105 

 

Tepeci, M. (2005). The Dimensions and Impacts of Organizational Culture on 

Employee Job Satisfaction and Intent to Remain in the Hospitality and Tourism 

Industry in Turkey. Journal of Travel and Tourism Research, 5 (1/2), 21–39. 

Tepelus, C. M. (2007). Social Responsibility and Innovation on Trafficking 

and Child Sex Toursim: Morphing of Practice into Sustainable Tourism Policies? 

Tourism and Hospitality Research, 8(2), 98–115. 

Tett, R.P.Meyer, J.P.(1993). Job Satisfaction, Organizational Commitment, 

Turnover Intention and Turnover: Path Analysis Based on Meta-analytic Findings. 

Personel Psychology, 46 (2), 342–346. 

Tevrüz, S., Artan, İ. ve Bozkurt, T. (1999), Davranışlarımızdan Seçmeler 

(Örgütsel Yaklaşım). Beta Yayınları. İstanbul. 

Thaler-Carter, R. E.(1999). Social Accountability 8000. HR Magazine, 44(6), 

June. 

Tığlı, M., Pirtini, S. ve Çelik, C. (2007). Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının 

Genç Tüketicilerin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik 

Bir Araştırma. http://www.prbu.com/kitaplik/KSS_Enstitu27_Sayi_9_1_07.pdf 

Erişim Tarihi:05.02.2009. 

Turizm Araştırmaları Derneği (2009).Turad Turizmi ve İstihdamı Araştırdı. 

http://www.turad.org/images/uploads/turad_basin_b%C3%9Clten%C4%B0_091109.

Erişim Tarihi:12.06.2010. 

Tütüncü, Ö. (2000). Kar Amacı Gütmeyen Yiyecek İçecek İşletmelerinde İş 

Doyumunun Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, 2 (3).  

Tütüncü, Ö. ve Çiçek, O. (2000). İş Doyumunun Ölçülmesi: İzmir İl 

Sınırlarında Faaliyet Gösteren Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme. Anatolia 

Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(Eylül-Aralık), 124–128. 

Ünüsan, Ç. ve Sezgin, M. (2007). Turizm Pazarlaması. İstanbul: LiteraTürk, 

145–160. 

Vallen, G. ve Casoda, M. (2000). Ethical Principles for the Hospitality 

Curriculum. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41 (2), 44–51. 

Visser, W. (2005). Revisiting Carroll’s CSR Pyramid: An African Perspective. 

African Poverty and Stagnation is the Greatest Tragedy of Our Time. Commission 

for Africa.30–56.  



106 

 

Wan S. W. (2006). Defining Corporate Social Responsibility. Journal of Public 

Affairs,  6: 176–184. 

Wanous, J. P. ve Hudy, M. J. (2001). Single-item Reliability: A Replication 

and Extension. Organizational Research Methods, 4 (4), 361–375. 

Ward, E. A. (1988). Relation of Job Satisfaction and Job Knowledge and Their 

Effect on Intention to Turnover. Psychological Reports, 63, 611–615. 

Weber, M. (2008). The Business Case for Corporate Social Responsibility: A 

Company- Level Measurement approach for CSR. Europe Mangement Journal, 26, 

247–261. 

Whitney, D.L. (1990). Ethics in the Hospitality Industry: With A Focus Hotel 

Managers. International Journal of Hospitality Management, 9 (1), 59–68. 

Wokutch, R. E. (1990). Corporate Social Responsibility Japanese Style. 

Academy of Management Executive, 4(2), 56–74. 

Wood, J. D. (1990). Business and Society, Harper Collins Publishing, USA. 

Woods, R.H. (1995). Human Resources Management, USA, Educational 

Institute of The American Hotel & Motel Association. 

World Business Council for Sustainable Development. (2000). Corporate 

Social Responsibility: Making Good Business Sense. World Business Council for 

Sustainable Development: Geneva. 

Yaman, H. R. ve Gürel, E. (2006). Ethical Ideologies of Tourism Marketers. 

Annals of Tourism Research, 33(2), 470–489. 

Yönet, E. (2006). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışında Son Dönemeç. 

Sosyal Bilimler Dergisi.239-263, Balıkesir. 

Yıldırım, F. (1997). İşyerinde Cinsel Taciz. Mülkiyeliler Birliği Dergisi.(21) 

201. Temmuz. Ankara. 

Zoroğlu, E. (2001). Türk Otomotiv Sektöründe Sosyal Sorumluluk 

Uygulamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya İTÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Mayıs. 

 

 

 

 



107 

 

Ekler 

Ek–1 Turizm Ahlak Ġlkeleri 

Bölüm 1: Turizmin Toplumlararası KarĢılıklı AnlayıĢa Katkısı 

 

1.  Felsefi ve ahlaki değerler ile kültürel ve dini değerlerin çeşitliliğini 

 kavramak  ve bunlara saygı göstermek, sorumlu turizmin temeli ve 

 sonucudur.  Turizmin gelişmesinde etkili olan taraflar ve bizatihi 

 turistler, ulusal  azınlıklar ve yerli halk da dahil tüm insanların sosyal ve 

 kültürel değerlerine  önem vermelidir. 

 

2. Turizm faaliyetleri, ev sahibi bölge ve ülkenin özellik ve gelenekleriyle 

 uyum içinde, alışkanlık ve yasalarına saygı gösterilerek gerçekleştirilmelidir. 

 

3.  Ev sahibi topluluk ve yerel profesyoneller, bölgelerine gelecek turistlerin 

 yaşam şekli, beklentileri ve damak zevklerine saygı göstermelidir. 

 

4.  Turist ve beraberindeki eşyanın güvenliğinden kamu görevlileri sorumludur. 

 Turistin her türlü zarardan korunması için kamu görevlileri gerekli önlemleri 

 almalıdır. Turistik tesislerin ve kültürel / doğal mirasın korunması milli 

 yasalarla güvence altına alınmalıdır. 

 

5.  Başka yöreleri ziyaret eden turistler, her türlü suç, yanlış davranış ya da yerel 

 halkı incitici veya küçük düşürücü veya çevreye zarar verici davranışlardan, 

 ülkeye uyuşturucu maddeler, silah, antika, koruma altında bulunan türler ve 

 ulusal düzenlemeler tarafından tehlikeli sayılan ürün ve maddeleri yanlarında 

 getirmekten kaçınmalıdır. 

 

6. Turist, hangi destinasyonu ziyaret ediyorsa orayla ilgili sağlık, güvenlik başta 

 olmak üzere asgari bilgileri edinmekle yükümlüdür. 
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Bölüm 2: Turizmin Bireysel ve Kollektif Yönleri 

 

1.  Genelde dinlenme, spor ve kültürle ilgili bir faaliyet olan turizm, bireysel 

 ve  kollektif organizasyonun bir unsuru olarak açık görüşlülükle 

 gerçekleştirildiğinde, kendini eğitme ve toplum / kültürler arası farkları 

 öğrenmek açısından önemli fırsattır. 

 

2.  Turizm faaliyeti insan haklarının, özellikle de çocuk, yaşlı, engelli, etnik 

 azınlıklar gibi daha savunmasız grupların bireysel haklarının gelişmesine katkı 

 sağlamalıdır. 

 

3.  Hangi şekilde olursa olsun insan sömürüsü,  özellikle cinsel açıdan ve 

 çocuklara uygulandığında, turizmin temel amaçlarına karşıdır. Bu turizmin bir 

 eksikliğidir. Tüm ülkeler tarafından gerekli yasal önlemler alınarak, 

 yasaklanmalı ve cezalandırılmalıdır. 

 

4.  Din, sağlık, eğitim, kültür, dil öğrenme amaçlı seyahatler, turizmin yararlı 

 türleridir ve teşvik edilmelidir. 

 

5. Turizmin ekonomik, sosyal, kültürel faydalarının ve getirdiği risklerin 

 ülkelerin eğitim programlarına alınması desteklenmelidir. 

 

Bölüm 3: Sürdürülebilir GeliĢmenin Unsuru Olarak Turizm 

 

1. Turizmin gelişmesinde bütün taraflar, sağlam, sürekli ve sürdürülebilir 

ekonomik büyüme perspektifinde doğal çevreyi korumakla yükümlüdür.  

İhtiyaçların giderilmesinde gelecek nesiller dikkate alınmalıdır. 

2.  Kaynak tasarrufu, özellikle de su ve enerji tasarrufu sağlayan ve atık 

azaltan  yöntemlere  öncelik tanıyan turizm türleri, ulusal / bölgesel / 

yerel kamu  yetkililerince teşvik edilmelidir. 
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3. Okul tatilleri gibi turist akışının arttığı dönemler,  turizmin çevre üzerindeki 

etkisini azaltacak şekilde düzenlenmelidir. 

 

4. Turizm altyapısı ve faaliyetleri, ekosistem,  biyoçeşitlilik ve vahşi yaşamın 

korunmasını sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır. 

 

5. Doğa turizmi ve ekoturizm, turizmin gelişmesi ve zenginleşmesinde rol 

oynayan temel unsurlar olarak kabul edilmelidir. 

 

Bölüm 4: Kültürel Mirası Kullanan ve ZenginleĢtiren Unsur Olarak Turizm 

 

1.   Turizm eserleri, insanoğlunun ortak mirasıdır. 

 

2.  Turizm politikası ve turizm faaliyetleri, sanatsal / arkeolojik / kültürel mirasa 

 saygı içinde gelecek nesiller dikkate alınarak yürütülmelidir.  Müzeler,  

 anıtlar,  tarihi kalıntılar özel korumaya alınmalıdır. Özel mülke ait kültürel 

 mirasın halka açılması, sahiplerinin izniyle, desteklenmelidir. 

 

3.  Kültürel alanların ziyaretinden elde edilen gelirin en azından bir bölümü, 

 bu alanların korunması ve geliştirilmesi için kullanılmalıdır. 

 

4. Turizm faaliyetleri, geleneksel kültürel ürünlerin bozulması ya da 

 standardize edilmesi yerine, yaşaması ve gelişmesine olanak verecek şekilde 

 programlanmalıdır. 

 

Bölüm 5: Ülke ve Toplumların Refahını Artıran Bir Faaliyet Olarak Turizm  

 

1. Yerel nüfus, turizm faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel faydalarından, 

özellikle de turizmin yarattığı doğrudan ve dolaylı istihdamdan yararlanmalıdır. 

 

2. Turizm politikaları, ziyaret edilen bölgedeki yaşam standardının 

yükseltilmesine katkıda bulunacak şekilde uygulanmalıdır. Turizm tesislerinin 
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planlanması, mimarisi v e  işletilmesi yerel ekonomik ve sosyal dokuya 

entegre olacak şekilde yürütülmelidir.  Yetenekler eşit olduğunda, yerel işgücü 

tercih edilmelidir. 

 

3. Sorunlu kıyı bölgeleri,  adalar,  kırsal alanlar gibi ekonomik faaliyetlerin 

 yeterince gelişmediği bölgelerde turizm, refah yaratan bir araç olarak dikkate 

 alınmalıdır. 

 

4. Turizm yöneticileri, özellikle yatırımcılar, gerçekleştirecekleri projelerin 

 çevre ve doğal yaşama etkisini inceleyen araştırmalar yapmalıdırlar.  

 Şeffaflık ve nesnellik içinde, yapmayı planladıklarını yerel halkla paylaşmalı, 

 projelerin olası sonuçları hakkında halkı bilgilendirmelidirler. 

 

Bölüm 6: Turizmin GeliĢtirilmesinde Tarafların Yükümlülükleri 

 

1.  Turizm yöneticileri, turistlere gidecekleri yer, seyahat koşulları, konaklama 

 tesisi hakkında gerçekçi bilgiler sağlamakla yükümlüdür. Kontratta taahhüt 

 edilen doğa, fiyat ve hizmet kalitesiyle ilgili herhangi bir ihlal durumunda, 

 ödenecek tazminatla ilgili açık ve anlaşılır hükümler bulunmalıdır. 

 

2.  Turizm yöneticileri, kamu görevlileriyle işbirliği yaparak, turistlerin 

 güvenliği  ve sağlığını güvence altına almakla yükümlüdür. Bu amaçla bir 

 sigorta ve acil  yardım sistemi kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu konulardaki 

 eksiklikler maddi  tazminat ödenmesini gerektirir. 

 

3.  Turizm yöneticileri, turistlerin kültürel ve dini vecibelerini yerini 

 getirmesine  yardımcı olmalıdırlar. 

 

4.  Turist gönderen ve ağırlayan ülkelerin kamu görevlileri, turizm yöneticileri 

 ve onların üye oldukları organizasyonlarla işbirliği içinde, tur düzenleyen 

 firmanın iflası durumunda turistlerin ülkelerine dönmelerini sağlamalıdır. 
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5.  Hükümetler, vatandaşlarını dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen 

 olaylar hakkında bilgilendirmek,  uyarmak hakkına  /  görevine sahiptir.  

 Ancak bu bilgilendirme önyargı ve abartmadan uzak olmalı, destinasyon 

 ülkelerine ya da kendi tur operatörlerine zarar verecek nitelik taşımamalıdır.  

 Seyahat danışmanları ilgili ülkenin yetkilileriyle görüşerek,  (varsa) tehlikenin 

 gerçek boyutları hakkında uyarılarda bulunmalı veya normal şartlara 

 dönüldüğü açıklanmalıdır. 

 

6. Basın, özellikle de turizm basını,  dünyadaki turizm hareketlerini 

 değiştirecek olaylar hakkında doğru ve dengeli bilgi vermelidir. Sürekli 

 gelişen iletişim teknolojisi ve elektronik ticaret de, bu doğruluk ve 

 güvenilirlik ilkesine sadık olmalıdır. 

 

Bölüm 7: Turizme Katılma Hakkı 

 

1.  Dünyanın sahip olduğu değerler,  tüm insanlara açıktır.  Yerel ve uluslararası 

 turizm hareketine katılmak boş zaman değerlendirmesinin en iyi şekli olarak 

 görülmeli ve her türlü engelleyici unsur ortadan kaldırılmalıdır. 

 

2.  Turizm hareketine katılmak,  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde 

 belirtilen  dinlenme, çalışma saatlerinin sınırlandırılması ve ücretli izin 

 hakkının bir  sonucu olarak değerlendirilmelidir. 

 

3.  Sosyal turizm, özellikle de gruplar halinde yapılan turizm, kamu 

 görevlilerinin  desteğiyle geliştirilmelidir. 

 

4.  Aile, gençlik, öğrenci, 3. yaş ve özürlülerin turizm hareketine katılması 

 kolaylaştırılmalı ve teşvik edilmelidir. 
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Bölüm 8: Turist Hareketinde Özgürlük 

 

1.  Turist,  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi uyarınca kendi ülkelerinde ya da 

 ülkelerarası seyahat etme özgürlüğüne sahiptir.  Transit geçiş,  konaklama ve 

 kültürel alanları ziyaret sırasında gereksiz formalite ve farklı muamele 

 görmemeleri gerekir. 

 

2.  Turist,  yerel ya da uluslararası iletişim kurma,  idari,  adli,  sağlık 

 hizmetlerinden yararlanma, diplomatik kurallar gereği kendi ülkesinin dış 

 temsilcilikleriyle bağlantı kurma haklarına sahiptir. 

 

3. Turiste, ziyaret ettiği ülkede, kendisiyle ilgili özel bilgilerin gizliliği 

 konusunda güvence verilmelidir. 

 

4.  Sınır geçişlerinde uygulanan vize, sağlık, gümrük işlemleri, uluslararası 

 anlaşmalar dikkate alınarak mümkün olduğunca basitleştirilmeli; bu konuda 

 ülkeler arasında ortak bir yöntem geliştirilmelidir. Turizm, sektördeki 

 rekabeti baltalayan vergi ve harçlardan arındırılmalıdır. 

 

 

5.  Turist, uluslararası konvertibiliteye sahip para birimini kullanma hakkına sahip 

 olmalıdır. 

 

Bölüm 9: Turizm Sektöründe ÇalıĢanların ve GiriĢimcilerin Hakları 

 

1.  Turizm sektöründe ücretli veya kendi adına çalışanların temel hakları, 

 sektörün  mevsimsel, esnek ve uluslararası olma özellikleri de dikkate 

 alınarak, yerel ve  ulusal yönetim birimlerinin gözetiminde garanti altına 

 alınmalıdır. 

 

2 .  Turizmde ücretli ve kendi adına çalışanlar, eğitim, sosyal güvenlik, iş 

 güvencesi, yaşam koşullarını iyileştirme gibi haklara sahip olmalıdır. 
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3.  Gerekli yetenek ve donanıma sahip kişiler, ulusal yasal çerçeve dahilinde 

 profesyonel anlamda turizmde faaliyet gösterme hakkına sahiptirler.  

 Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin sektöre girişinde yasal ve idari 

 sınırlamalar asgariye indirilmelidir. 

 

4.  Turizmde çalışanlar arasında bilgi  /  deneyim alış ve uluslararası yasa ve 

 anlaşmalarla söz konusu alışveriş kolaylaştırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 

 

5. Turizmde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin sektörü kontrol etmesi 

 önlenmeli, bu şirketlerin bölgesel turizmin kalkınmasına yönelik yatırımlara 

 yönelmeleri sağlanmalıdır. 

 

6. Turist gönderen ve alan ülkelerde faaliyet gösteren firmaların ortaklıkları 

 veya dengeli ilişkileri,  sektörün sürdürülebilir gelişimine ve kazancın hakça 

 dağılımına önemli katkı sağlamaktadır. 

 

Bölüm 10: Turizmde Küresel Etik Ġlkelerin Uygulanması 

 

1. Etik ilkelerin uygulanmasında kamu ve özel sektör işbirliği içinde olmalıdır. 

 

2.  Turizm sektöründeki tüm taraflar, turizmin geliştirilmesi, insan hakları, 

 çevre,  sağlık gibi konularda, uluslararası hukukun prensipleri 

 dahilinde, başta  Dünya Turizm Örgütü olmak üzere, uluslararası örgütleri 

 ve sivil toplum  kuruluşlarını tanımaları ve izlemeleri gerekir. 

 

3. Aynı taraflar, Turizmde Küresel Etik İlkelerin yorumlanması ve 

 uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesinde bağımsız bir organ 

 olan Turizmde Etik İlkeler Dünya Komitesi’ni tanımalıdır. 
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Ek–2 Pilot ÇalıĢmada Uygulanan Anket 

KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ÇALIġANLARIN KURUMSAL SOSYAL 

SORUMLULUK BOYUTUNU ALGILAMASINA ĠLĠġKĠN ANKET 

 

Değerli Katılımcı, 

Aşağıda, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Çağatay ÜNÜSAN danışmanlığında gerçekleştirilmekte olan doktora çalışması için hazırlanmış anket 

formu yer almaktadır.  

Bu anket ile konaklama işletmelerinde çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk boyutunu 

algılama düzeyi araştırılmaktadır. Sizin vereceğiniz yanıtlar doğrultusunda konaklama işletmelerinde 

çalışan personelin kurumsal sosyal sorumluluk boyutunu algılamaları hakkında geçerli bilgilere 

ulaşılacaktır. Lütfen bütün soruları dikkatlice okuyup, hissettiğiniz şekilde cevaplayınız. Bu anket 

bilimsel çalıĢma amacıyla yapılmaktadır. Anket sonuçları kişi ya da kurum bazında değil sektörel 

olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle herhangi bir şekilde isminizi ve çalıştığınız kurumu 

belirtmeniz gerekmemektedir. 

Değerli vaktinizi ayırıp araştırmaya katkıda bulunduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz. 

Saygılarımla, 

Okt. Osman ÇALIŞKAN 

Mersin Üniversitesi Aydıncık Meslek Yüksekokulu 

 

AĢağıdaki ölçeği kullanarak 42 ifadeye ne ölçüde katıldığınızı ilgili rakamı daire içine alarak 

belirtiniz 

 

1    2   3   4   5 

 ……………………………………………………………………………………………………. 
Kesinlikle Katılmıyorum    Katılmıyorum     Ne katılıyorum          Katılıyorum          Kesinlikle katılıyorum                                               

      Ne katılmıyorum 

 

Aşağıda çalıştığınız kurumun faaliyetlerine yönelik çeşitli ifadeler yer almaktadır. 

 Lütfen her bir ifadeye belirtilen kriterler doğrultusunda yanıt veriniz.  

  

 
1. Bu otel, müşteri şikayetlerini uygun şekilde yanıtlamaktadır.     1      2     3     4      5 
 2. Bu otel, hizmet kalitesini sürekli geliştirmektedir.                    1      2     3     4      5 

3.Otelde, müşteri tatmini, kurum performansının belirleyicisi olarak kullanılır.    1      2     3     4      5 

4. Bu otel, gelirlerini en yüksek seviyeye çıkarmakta başarılıdır.     1      2     3     4      5 
5. Bu otel, faaliyet giderlerini düşürmek için çabalamaktadır       1      2     3     4      5 

6. Bu otel, çalışanların verimli çalışmasını sağlamaktadır         1      2     3     4      5 

7. Üst yönetim, otel faaliyetleri için uzun dönemli stratejiler kurmaktadır.     1      2     3     4      5 
8.Bu otel, rakiplerine göre rekabet avantajına sahiptir.       1      2     3     4      5 

9. Bu otel, çevrenin korunmasına yönelik yasalara uymaktadır.      1      2     3     4      5 

10. Tüm hizmetler, yasal standartlarla gerçekleştirilir.      1      2     3     4      5 
11.Bu otelin yöneticileri, kanunlara uymaya çalışmaktadır.       1      2     3     4      5 

12.Bu otel, kanunlara uygun bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.     1      2     3     4      5 

13.Bu otel, çalışanlarla ilgili kanuni düzenlemelere uygun hareket etmektedir    1      2     3     4      5 
14. Bu otel, işgücü çeşitliliğini desteklemek için programlar bulunmaktadır.    1      2     3     4      5 

15. Personelin terfi ve tazminatlarında ayrımcılığı önlemek için kurum içi politikalar bulunmaktadır. 1      2     3     4      5 

16.Otel, çalışanların sağlık,güvenlik ve refahını koruyan uygun düzenlemelere sahiptir.    1      2     3     4      5 
17. Bu otel, geniş kapsamlı mesleki ahlak kuralları vardır.      1      2     3     4      5 

18. Otel çalışanları mesleki standartları takip eder.        1      2     3     4      5 

19.Otel yöneticileri, faaliyetlerin topluma olumsuz etkilerini takip eder.     1      2     3     4      5 
20.Bu otelde, çevreye olan olumsuz etkileri azaltan çeşitli programlar uygulanmaktadır.    1      2     3     4      5 

21. Bu otel, güvenilir bir kurum olarak tanınır.        1      2     3     4      5 

22. Çalışanlara adaletli ve işletme ortağı gibi davranma, personel değerlendirme sürecinin bir parçasıdır. 1      2     3     4      5 
23. İş ortamında kötü davranışları(hırsızlık, cinsel taciz gibi)bildirmek, çalışanlara güven verir.  1      2     3     4      5 

24. Bu otel, hizmetleri hakkında müşterilere tam ve doğru bilgi sunmaktadır.     1      2     3     4      5 
25. Bu otel, rekabeti düzenleyen kanunlara uymaktadır.      1      2     3     4      5 

26. Bu otel, tüketici hakları konusunda yasal düzenlemelerin ötesinde bir duyarlılığa sahiptir.   1      2     3     4      5 

27. Çalışanlara yasam kalitesini artıran sosyal haklar (ulaşım, yemek, lojman)sağlanmaktadır.   1      2     3     4      5 
28.Bu otel tarafından önerilen ücretler, sektör ortalamasının üstündedir.    1      2     3     4      5 

29. Bu otel, ek eğitim isteyen çalışanını desteklemektedir.       1      2     3     4      5 
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30. Bu otel, çalışanlarının sivil toplum örgütlerine katılmalarını destekler.     1      2     3     4      5 

31. Bu otel, çalışanlarının gönüllü olarak katıldıkları faaliyetleri desteklemektedir.   1      2     3     4      5 
32. Esnek işletme politikaları, çalışanın özel ve iş hayatının uyumunu daha iyi sağlamaktadır.  1      2     3     4      5 

33. Bu otel, hayırsever kuruluşlara yardımda bulunmaktadır.       1      2     3     4      5 

34. Bu otelde, malzeme ve enerji kullanımını azaltıcı uygulamalar vardır.     1      2     3     4      5 
35. Bu otel, yerel işletmeler ile ortaklığı desteklemektedir.       1      2     3     4      5 

36.Bu otel, eğitim, sağlık, kültür, sanat gibi sosyal faaliyetlere destek olmaktadır.   1      2     3     4      5 

37.Bu otel, toplumun sosyal sorunlarının çözümüne yönelik çaba göstermektedir.   1      2     3     4      5 
38.Bu otel, doğal çevreyi koruma ve geliştirme faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır.         1      2     3     4      5 

  

39.Genellikle burada çalışmaktan hoşlanmıyorum.                                          1      2     3     4      5 
40.Her şeyi hesaba kattığımda, işimden hoşlandığımı söyleyebilirim.                    1      2     3     4      5 

41.Yaptığım işten memnunum.                               1      2     3     4      5 

42.Bu işletmede çalışmaya devam etmeyi düşünüyorum.                             1      2     3     4      5 
 

Çalıştığım kurumun sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında; 

(a) Bilgi sahibi değilim. 
(b) Bilgi sahibiyim; ancak söz konusu faaliyetler içinde yer almıyorum. 

(c) Bilgi sahibiyim ve söz konusu faaliyetlerde aktif olarak yer alıyorum. 

 
Çalıştığınız kurum, sosyal sorumluluk faaliyetlerini çalışanlarına iletmek amacıyla aşağıdaki araçları hangi sıklıkla 

kullanmaktadır? Lütfen her seçeneğe yanıt veriniz.  

  1.Hiç   2.Nadiren 3.Bazen      4.Çoğunlukla    5. Her zaman 

(a) Kurumsal dergi       1      2     3     4      5       

(b) Kurumsal gazete       1      2     3     4      5       

(c) Mesleki Ahlak Bildirgesi     1      2     3     4     5       
(d) Kurumsal değerler bildirgesi       1      2     3     4     5       

(e) Panolar        1     2    3   4     5       

(f) Web sitesi         1      2     3     4     5       
(g) Kurumsal sosyal sorumluluk raporları    1      2     3     4     5 

(h) Toplantılar         1      2     3     4     5 

(i) Ahlak eğitimi programları      1      2     3     4     5 
(j) Diğer……………       1     2    3    4     5 

 

Demografik Sorular 

 

1.Cinsiyetiniz   ..... E     ….K               2.Yaşınız………..   

 

3.En son mezun olduğunuz okul:    ___İlköğretim      ___Lise   ___Ön Lisans    __ Lisans   __ 

Lisansüstü 

 

4.Aylık Ortalama kişisel geliriniz (TL)    a)500-999 b)1000-1499   c)1500-1999     d)2000 üstü 

 

5.İşletmenizdeki çalışma süreniz …….. yıl…. ay   6.Çalıştığınız departman……………........    

 

7.İşteki Unvanınız/pozisyonunuz nedir ? …………… 8.Ortalama günde kaç saat çalışıyorsunuz 

?........................ 

 

9.Çalıştığınız otel:  __ Yerli zincir __ Uluslar arası zincir  __ Bağımsız             __ Grup oteli 

 

10.Çalıştığınız otel: __ Yıl boyu açık  __ Sezonluk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu araĢtırmaya katkılarınız ve gösterdiğiniz çaba için teĢekkürler. 
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Ek–3 KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE ÇALIġANLARIN KURUMSAL SOSYAL 

SORUMLULUK BOYUTUNU ALGILAMASINA ĠLĠġKĠN ANKET 

 
Değerli Katılımcı, 

Aşağıda, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Çağatay ÜNÜSAN danışmanlığında gerçekleştirilmekte olan doktora çalışması için 

hazırlanmış anket formu yer almaktadır. Bu anket ile konaklama işletmelerinde çalışanların 

kurumsal sosyal sorumluluk boyutunu algılama düzeyi araştırılmaktadır. Sizin vereceğiniz 

yanıtlar doğrultusunda konaklama işletmelerinde çalışan personelin kurumsal sosyal 

sorumluluk boyutunu algılamaları hakkında geçerli bilgilere ulaşılacaktır. Lütfen bütün 

soruları dikkatlice okuyup hissettiğiniz Ģekilde cevaplayınız. Bu anket bilimsel çalıĢma 

amacıyla yapılmaktadır. Anket sonuçları kişi ya da kurum bazında değil sektörel olarak 

değerlendirilecektir. Bu nedenle herhangi bir şekilde isminizi ve çalıştığınız kurumu 

belirtmeniz gerekmemektedir. 

Değerli vaktinizi ayırıp araştırmaya katkıda bulunduğunuz için şimdiden teşekkür 

ederiz. 

 

Saygılarımla, 

Okt. Osman ÇALIŞKAN 

Mersin Üniversitesi Aydıncık Meslek Yüksekokulu 

 

DEMOGRAFĠK SORULAR 

 

1.Cinsiyetiniz   _ E  _K          

 

2.Yaşınız………..   

 

3.En son mezun olduğunuz okul:    __İlköğretim  __Lise__Ön Lisans_Lisans__ Lisansüstü 

 

4.Aylık Ortalama kişisel geliriniz (TL)   _500-999_1000-1499   _1500-1999_2000 üstü 

 

5.İşletmenizdeki çalışma süreniz …….. yıl…. ay      

 

6.Çalıştığınız departman……………........    

 

7.İşteki Unvanınız/pozisyonunuz nedir ? …………… 

 

8.Ortalama günde kaç saat çalışıyorsunuz ?........................ 

 

9.Çalıştığınız otel:  __ Yerli zincir   __ Uluslar arası zincir  __ Bağımsız   __ Grup oteli 

 

10.Çalıştığınız otel: __ Yıl boyu açık  __ Sezonluk  

 

11. ÇalıĢtığım kurumun sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında; 

(a).......Bilgi sahibi değilim. 

(b) …..Bilgi sahibiyim; ancak söz konusu faaliyetler içinde yer almıyorum. 

(c) …..Bilgi sahibiyim ve söz konusu faaliyetlerde aktif olarak yer alıyorum. 
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12. Çalıştığınız kurum, sosyal sorumluluk faaliyetlerini çalışanlarına iletmek amacıyla 

aşağıdaki araçları hangi sıklıkla kullanmaktadır? Lütfen her seçeneğe yanıt veriniz.  

 

1.Hiç   2.Nadiren 3.Bazen      4.Çoğunlukla    5. Her zaman 

(a) Kurumsal dergi, gazete   1      2     3     4      5       

(b) Web sitesi     1      2     3     4      5       

(c) Mesleki Ahlak Bildirgesi   1      2     3     4      5       

(d) Kurumsal değerler bildirgesi   1      2     3     4      5       

(e) Panolar       1     2     3    4     5       

(f) Toplantılar      1      2     3     4      5       

(g ) Diğer:……………………   1      2     3     4      5       

 
Aşağıda çalıştığınız kurumun faaliyetlerine yönelik çeşitli ifadeler yer almaktadır. 

 

AĢağıdaki ölçeği kullanarak 30 ifadeye ne ölçüde katıldığınızı ilgili rakamı daire içine alarak 

belirtiniz 

 

1    2   3   4   5 

 …………………………………………………………………………………………………….. 
Kesinlikle    Katılmıyorum           Ne katılıyorum               Katılıyorum              Kesinlikle katılıyorum 

katılmıyorum               Ne katılmıyorum 

 
 
1. Bu otel, çalışanlarının sivil toplum örgütlerine katılmalarını destekler.    1      2     3     4      5 

2. Bu otel, çalışanlarının gönüllü olarak katıldıkları faaliyetleri desteklemektedir.  1      2     3     4      5 

3. Bu otelde, çevreye olan olumsuz etkileri azaltan çeşitli programlar uygulanmaktadır.   1      2     3     4      5 
4. Bu otel, eğitim, sağlık, kültür, sanat gibi sosyal faaliyetlere destek olmaktadır.  1      2     3     4      5 

5. Bu otel, doğal çevreyi koruma ve geliştirme faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır.  1      2     3     4      5 

6. Bu otelde, işgücü çeşitliliğini desteklemek için programlar bulunmaktadır.   1      2     3     4      5 
7. Tüm hizmetler, yasal standartlarla gerçekleştirilir.      1      2     3     4      5 

8. Bu otelin yöneticileri, kanunlara uymaya çalışmaktadır.      1      2     3     4      5 
9. Bu otel, kanunlara uygun bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.    1      2     3     4      5 

10.Bu otel, çalışanlarla ilgili kanuni düzenlemelere uygun hareket etmektedir.    1      2     3     4      5 

11.Çalışanlara yasam kalitesini artıran sosyal haklar (ulaşım, yemek, lojman)sağlanmaktadır.       1      2     3     4      5 
12.Bu otel, çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını koruyan uygun düzenlemelere sahiptir. 1      2     3     4      5 

13. Bu otel, çalışanların verimli çalışmasını sağlamaktadır     1      2     3     4      5 

14. Bu otel tarafından önerilen ücretler, sektör ortalamasının üstündedir.   1      2     3     4      5 
15. Bu otel, ek eğitim isteyen çalışanını desteklemektedir.      1      2     3     4      5 

16. Bu otel, hayırsever kuruluşlara yardımda bulunmaktadır.      1      2     3     4      5 

17. Otel çalışanları mesleki standartları takip eder.       1      2     3     4      5 
18. Otel yöneticileri, faaliyetlerin topluma olumsuz etkilerini takip eder.    1      2     3     4      5 

19. Bu otel, hizmetleri hakkında müşterilere tam ve doğru bilgi sunmaktadır.    1      2     3     4      5 

20. Bu otel, tüketici hakları konusunda yasal düzenlemelerin ötesinde bir duyarlılığa sahiptir.       1      2     3     4      5 
21. Bu otel, gelirlerini en yüksek seviyeye çıkarmakta başarılıdır    1      2     3     4      5 

22. Bu otel, rakiplerine göre rekabet avantajına sahiptir.      1      2     3     4      5 

23. Bu otel, müşteri şikayetlerini uygun şekilde yanıtlamaktadır.    1      2     3     4      5 
24. Bu otelde, müşteri tatmini, kurum performansının belirleyicisi olarak kullanılır.   1      2     3     4      5 

25. Bu otel, faaliyet giderlerini düşürmek için çabalamaktadır     1      2     3     4      5 

26. Bu otelde, malzeme ve enerji kullanımını azaltıcı uygulamalar vardır.    1      2     3     4      5 

 

27.Genellikle burada çalışmaktan hoşlanmıyorum.                                         1      2     3     4      5 

28. Her şeyi hesaba kattığımda, işimden hoşlandığımı söyleyebilirim.                   1      2     3     4      5 
29. Yaptığım işten memnunum.                              1      2     3     4      5 

30. Bu işletmede çalışmaya devam etmeyi düşünüyorum.                            1      2     3     4      5 

 

 
 

 

 

 

Bu araĢtırmaya katkılarınız ve gösterdiğiniz çaba için teĢekkürler. 
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Ek–4 Antalya Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bakanlıktan Belgeli 

Konaklama Tesislerini Oda ve Yatak Sayıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESĠS ODA YATAK TESĠS ODA YATAK TESĠS ODA YATAK

SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI

1. SINIF TATĠL KÖYÜ   12  3 995  8 786   0   0   0   12  3 995  8 786

5 YILDIZLI TATĠL KÖYÜ   31  11 155  24 763   6  1 816  3 702   37  12 971  28 465

4 YILDIZLI TATĠL KÖYÜ   5  1 544  3 833   2  1 066  2 688   7  2 610  6 521

5 YILDIZLI OTEL   150  54 893  117 847   39  13 722  29 362   189  68 615  147 209

4 YILDIZLI OTEL   133  28 575  60 317   71  19 339  41 948   204  47 914  102 265

3 YILDIZLI OTEL   127  13 123  27 230   25  2 579  5 511   152  15 702  32 741

2 YILDIZLI OTEL   71  2 754  5 551   7   303   614   78  3 057  6 165

1 YILDIZLI OTEL   19  1 398  2 909   6   150   288   25  1 548  3 197

BUTĠK OTEL   1   38   80   1   50   100   2   88   180

PANSĠYON   25   387   773   5   76   152   30   463   925

KAMPĠNG   1   19   47   1   456  1 300   2   475  1 347

APART OTEL   5   164   454   0   0   0   5   164   454

MÜSTAKĠL APART OTEL   39  2 337  5 740   6   363  1 248   45  2 700  6 988

ÖZEL KONAKLAMA TESĠSĠ   2   26   55   0   0   0   2   26   55

GOLF TESĠSĠ   5   199   485   5   175   458   10   374   943

ÖZEL TESĠS   13   703  1 617   0   0   0   13   703  1 617

TURĠZM KOMPLEKSĠ   1   798  1 745   1   85   254   2   883  1 999

PERSONEL EĞĠTĠM TESĠSĠ   1   0   0   0   0   0   1   0   0

T O P L A M   641  122 108  262 232   175  40 180  87 625   816  162 288  349 857

TOPLAM

(*) Veriler ; 31.12.2008 tarihi itibariyle olup, geçicidir.

TESĠSLER TESĠSLER

ĠġLETME BELGELĠ

TESĠS TÜRÜ VE SINIFI

YATIRIM BELGELĠ
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