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ÖNSÖZ 

 

Akademide Etik Derneği “esnaf ve sanatkârlar etik ilkelerini” belirleme çalışmasını büyük bir 

özenle tamamlamıştır. Öncelikle ilkeleri belirlemek için bir süreç tasarlanmış ve adım adım bu 

süreç takip edilmiştir. Bu süreçte ilk olarak akademisyenlerden (108 akademisyen bu aşamada 

sürece katılmıştır) görüş toplandıktan sonra beş kişilik düzenleme kurulu ile öneriler tasnif 

edilerek taslak bir metin oluşturulmuştur. Daha sonra bu taslak metin çok daha fazla 

akademisyene, esnafa, esnaf ve sanatkârlar odaları ile ilgili kişiler ve vatandaşlardan oluşan 

kitleye ulaştırılarak tekrar görüşler alınmıştır. Gelen öneriler çerçevesinde de gerekli 

değişiklikler yapıldıktan sonra nihayetinde 15 maddelik “esnaf ve sanatkârlar etik ilkeleri” 

belirlenmiştir.  

Derneğimize esnaf ve sanatkârlar için ilkeleri belirleme yönünde talep geldiğinde bunun 

akademisyenler için önemli bir sorumluluk olduğunu düşünerek büyük bir heyecanla öneriyi 

kabul ettik. Bizi heyecanlandıran en önemli unsurlardan biri ise toplum hayatında çok önemli 

yerleri olan esnaf ve sanatkârlarla ilgili bilimsel bir çalışma yürütecek olmamız oldu. Gerçekten 

de hayatımızın her noktasında var olan ve bize hayati katma değer sağlayan esnaf ve sanatkârlar 

ülke ekonomisinin de hem sağladıkları istihdam hem kalkınmaya destekleri ile bel kemiğini 

oluşturmaktadırlar. Ancak onların hayatımızdaki rolü ekonomiyle ilgili olmanın çok 

ötesindedir. Onlar çoğu zaman bizler için sadece ürün satan kişiler değiller aynı zamanda 

danışman, arkadaş ve dostturlar da. Bu açıdan toplumun her bireyine doğrudan katkı 

sağlayacağından bu çalışma çok değerli ve özeldir.  

Etik ilkeler toplumsal değerlerimizin yansımasıdır ve sözlerimize ve davranışlarımıza yön 

veren rehberlerdir. Kimi zaman etik ilkeler toplumda gelişmesi istenen değerleri de 

kapsayabilmektedir. Esnaf ve sanatkârlar etik ilkelerini belirlerken temel hareket noktamız 

Ahilik Kültürü ile modern yönetim ilkelerini esnaf ve sanatkârlar için uyarlamak olmuştur. Bu 

kapsamda ilkeleri belirlemede Ahilik Kültürü’nün değerleri bize çok önemli ışık tutmuştur. 

İlkeleri belirlerken yine esnafla yaşanan deneyimler de yol gösterici olmuştur. Genelde esnaf 

ve sanatkârların zaten belirlenen ilkeler çerçevesinde faaliyet yürüttükleri söylenebilir. Bu 

açıdan belirlenen ilkelerin onlar tarafından kolaylıkla kabul göreceğini ve daha fazla bilinçli ve 

özenli faaliyet göstermelerine katkıda bulunacağına inanıyoruz.     

Derneğimizden “Esnaf ve Sanatkârlar Etik İlkeleri” belirlememizi talep eden Yalova Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası Başkanı Sayın İsmail Mutlu’ya ilk olarak teşekkür ediyoruz. Görüşlerini 



bizimle paylaşarak bize ufuk kazandıran 108 akademisyene ve sonrasında da görüş bildiren 

vatandaşlarımıza ve esnaf ve sanatkârlar odaları temsilcilerine de teşekkür ederiz. Prof. Dr. 

Fahri Apaydın önderliğindeki Düzenleme Kurulu üyelerinden Doç. Dr. Birsel Ayberk’e, Doç. 

Dr. Dilek Sağlık Özçam’a, Dr. Öğr. Üyesi Semra Tican Başaran’a ve Dr. Öğr. Üyesi Deniz 

Akgül’e de özellikle teşekkür ediyoruz. Ayrıca etik ilkelere açıklama yazan Prof. Dr. Fahri 

Apaydın’a, Prof. Dr. Emel Koç’a, Prof. Dr. Nuran Erol Işık’a, Prof. Dr. Songül Tümkaya’ya, 

Doç. Dr. Öznur Bozkurt’a, Doç. Dr. Gül Erkol Bayram’a, Doç. Dr. Abdullah Çalışkan’a, Doç. 

Dr. Zahide Bayer Öztürk’e, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akgül’e ve Dr. İpek Kışlalı’ya da teşekkür 

ederiz. Esnaf ve sanatkârlar için belirlenen bu ilkelerin esnaf ve sanatkârlara ve ülkemize 

faydalı olmasını diliyorum. Dernek olarak ülkemiz için hayırlı bir çalışma yapmış olmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. 

 

Prof. Dr. Fahri APAYDIN 

Dernek Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. ETİK  

“Etik” sözcüğü  “alışkanlık”, “töre”, “gelenek” ve “karakter” anlamlarına gelen Yunanca 

“ethos” sözcüğünden gelir.  Etik,  neyin iyi ya da doğru, neyin kötü ya da yanlış olduğunu 

araştıran,  insan yaşamının gerçek amacının ne olması gerektiğini sorgulayan, ahlaklı ve erdemli 

bir yaşayışın hangi unsurları içerdiğini irdeleyen felsefe dalıdır.  

 

Etik, doğru ve yanlış davranışın teorisidir; ahlak ise bu teorinin uygulaması veya pratiğidir.  

Ahlak herhangi bir toplumdaki insanların eylemlerini belirleyen değerler ve kurallar sistemidir. 

Etik ise ahlak üzerine sistemli bir düşünme, irdeleme, araştırma ve sorgulama etkinliğidir. Etik, 

ahlakın özünü ve ahlaklı olmanın ne anlama geldiğini araştırır. 

 

Etik, öncelikle  “akıllı bir varlık olarak insan” için “istenilir bir yaşamın nasıl olması 

gerektiğini”  ve “insanın hangi amaçların peşine düşmesi gerektiğini”  ele alır.  Bu doğrultuda 

etiğin amacı, insanın bireysel ve toplumsal yaşamdaki davranışları ile ilgili sorunları incelemek; 

iyi ya da doğru davranışın ne olduğunu araştırmak; iyi insan olmanın gerektirdiği özellikleri ve 

bireyin davranışlarını belirleyen ve sınırlayan kuralları temellendirmek, ahlakın temel ögeleri 

olan iyilik, kötülük, erdem, mutluluk, ahlaki kişilik, sorumluluk vb. kavramları belirleyip 

yorumlamaktır. Etik, insan davranışlarının ilkeleri ile ilgilenir. Bu sebeple etik genel ya da 

evrenseldir.    

 

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturur. Etik, değerleri, 

yazılı olmayan kuralları ve yazılı olan kuralları “doğru-yanlış”, ya da, “iyi-kötü” gibi ahlaksal 

açılardan araştıran bir felsefe disiplinidir. Etik yasalarla ilişkili olup, evrensel nitelik taşıyan 

ahlak ilke ve toplum kurallarına dayanan davranış ve kurallar bütünüdür.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. MESLEK ETİK İLKELERİ 

 

Mesleki etik, mesleklerde uyulması gereken davranış kurallarıdır. İş yaşamındaki davranışları 

yönlendiren, meslek üyelerine rehberlik eden etik ilkeler ve standartların toplamına “mesleki 

etik” denir. Mesleki etik, belirli bir meslek grubunun üyelerinin uymaları beklenen, onları belli 

kurallar çerçevesinde davranmaya zorlayan mesleki ilkeler bütünüdür.  

Meslek etik ilkelerinin üç temel işlevi vardır:  

1. Kişisel eğilimleri sınırlamak; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlamak, 

2. Meslek içi rekabeti düzenlemek,  

3. Mesleğin hizmet ideallerini korumak. 

Meslek grupları, farklı biçimlerde kurulan ve ilgili mesleğin kurallarını yansıtan, kendilerine 

özgü birtakım prensipleri olan bir birliktir. Meslek etik kuralları, meslek üyelerinin herhangi 

bir “yasa” zorlaması olmaksızın kabul ettikleri kurallardır ve meslek üyeleri için bağlayıcı 

nitelik taşır. Meslek etik kurallarının amacı, ilgili mesleğin kapsamına giren üyelerin ve 

birimlerin performans, hareket ve davranışlarıyla ilgili standartları belirlemektir. 

Meslek dallarının en doğru, en iyi ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için mesleki etik ilkeleri 

her iş alanında gerekli, belirleyici ve yol göstericidir. Meslek etik ilkeleri iş dallarında doğru 

davranış biçimlerinin çerçevesini oluşturmaktadır. Bugün her meslek grubunun meslek etik 

ilkelerine ihtiyacı bulunmaktadır. Toplumsal düzenin korunabilmesi ve refahın artması için 

mesleki etik ilkelerin geliştirilmesi ve onlara uyulması gerekmektedir. İş hayatı düzenlenmediği 

takdirde iş hayatında çatışmalar ve buna bağlı verimsizlikler ve kayıplar yaşanabilmektedir.  

Üretim ve çalışma hayatının önemli unsurlarından biri esnaf ve sanatkârlardır. Esnaf ve 

sanatkârlar, kendi emeği ile üretmek, tasarlamak, planlamak, satmak, pazarlamak gibi çok 

çeşitli faaliyetleri yaparak toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bu açıdan ülke ekonomisi 

ve insanların hayatlarında çok önemli rolleri vardır. Toplum için bu kadar önemli olan esnaf ve 

sanatkârların iş yapış şeklini belirli kurallarla düzenlemek gerekmektedir.  

Derneğimiz tarafından belirlenen etik ilkelerin esnaf ve sanatkârlar için yol gösterici olacağına 

inanılmaktadır. Ticari hayatın sağlıklı işlemesi için ve esnaf ve sanatkârların toplum nezdinde 

itibarlarını koruyabilmek ve toplumun güvenini kazanmak için etik ilkelere uymaları 



gerekmektedir. Bilindiği gibi güven ve itibar ticari hayattaki en büyük sermayedir. Bu 

sermayenin gelişmesi belirlenen ilkelere mümkün olan en üst düzeyde uymakla mümkün 

olabilir. Bu ilkelere uymak aynı zamanda esnaf ve sanatkârların kârlılığını artırıp işlerini daha 

da büyütmelerini sağlayabilir.   

Esnaf ve sanatkârlar bir taraftan da başka esnaf ve sanatkârların müşterileridir. Kendilerine nasıl 

davranılmasını istiyorlarsa onların da öyle davranması gerekmektedir. Aynı zamanda halkla iç 

içe olan esnaf ve sanatkârlar topluma örnek olmalıdır. Onlar halkla büyük bir etkileşim içindedir 

ve davranışları herkes tarafından sürekli gözlenmektedir. Esnaf ve sanatkârlar bu bilinçle 

hareket etmelidir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. ESNAF VE SANATKÂRLAR ETİK İLKELERİ 

 

1. Dürüst, güvenilir ve sözüne sadık olmak 

2. Nazik, sabırlı ve hoşgörülü olmak 

3. Eli açık olmak ancak israftan kaçınmak 

4. İnsanlar arasında ayrım yapmamak 

5. Halk sağlığına, güvenliğine ve hijyene özen göstermek 

6. Müşteriye değer vermek; haklarını ve memnuniyetini gözetmek 

7. Çalışanların haklarını gözetmek ve gelişimlerini desteklemek 

8. İş ortaklarının haklarını gözetmek 

9. Diğer esnafın ve sanatkârların haklarını gözetmek ve onlarla iyi ilişkiler geliştirmek 

10. Ustalarına saygılı ve vefalı olmak 

11. Kısıtlılığı olan bireyler için ekonomik ve sosyal fırsatlar sağlamak 

12. Çevreyi ve canlıları korumak; korunmalarına yönelik etkinlikleri desteklemek  

13. Yanıltıcı fiyat ve tanıtım uygulamalarından kaçınmak  

14. Mesleğiyle ilgili yenilik ve gelişmelere açık olmak 

15. Yasal sorumluluklarını yerine getirmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D. ESNAF VE SANATKÂRLAR ETİK İLKELERİN AÇIKLANMASI 

 

 

1. Dürüst, güvenilir ve sözüne sadık olmak 

Dürüst kişiler gerçeğe aykırı bilgi vermezler. Kişinin güvenilir olarak nitelendirilebilmesi için, 

verdiği sözünü yerine getirmesi, davranışlarında ve söylemlerinde tutarlılık göstermesi 

gerekmektedir. Sözüne sadık olmak ise verilen sözlerin yerine getirilmesini gerektirir. Bu üç 

özellik birbirini tamamlamakta ve esnaf ve sanatkârların toplumda itibarları olması için bu 

özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özelliğe sahip kişiler piyasada daha iyi tutunurlar. 

Bu özelliklere sahip esnaf ve sanatkârlar müşterilerin beklentilerini karşılarlar, onlara içten ilgi 

gösterirler ve yanıltıcı bilgiler vermezler. Ayrıca bu özellikler söylemleri ile eylemlerinin birbiri 

ile örtüşmesi ve yerine getirilemez sözlerin verilmemesini de ifade eder. Müşteriler ve diğer 

esnaf bu özelliğe sahip esnaf ve sanatkârlarla daha uzun süreli iş yaparlar. Ayrıca nitelikli 

çalışanlar da bu özelliklere sahip esnaf ve sanatkârların yanın da çalışmak isterler. Bunlar ise 

esnaf ve sanatkârların uzun vadede daha çok kâr elde etmelerini sağlar.   

 

2. Nazik, sabırlı ve hoşgörülü olmak 

Esnaf ve sanatkârların mekânlarına gelen tüketicileri evlerine gelen misafir gibi görmeleri 

gerekmektedir. Misafirlerine nasıl davranıyorlarsa ve kendilerine nasıl davranılmasını 

istiyorlarsa tüketicilere de öyle davranmalıdırlar. İnsanların ihtiyaçları, beklentileri ve talepleri 

farklı farklıdır. Ürünleri ve hizmetleri almayan, beğenmeyen ve hatta eleştiren tüketicilere bile 

nazik davranmak ve onları kırmamak gerekmektedir. Aynı zamanda onlarla sabırla 

ilgilenmeleri gerekmektedir. Kimi durumlarda esnaf ve sanatkârın iş yapmasına bilinçli ya da 

bilinçsiz olarak mani olan tüketicilerle karşılaşıldığında dahi nazik sabırlı ve hoşgörülü olmak 

gerekmektedir. Bu kişilerin o an olmasa bile başka bir zaman müşterileri olabileceği 

unutulmamalıdır. Tüketicilerin, işlerine mani olmalarını engelleyecek bazı stratejiler 

geliştirmeleri gerekmektedir. Bu stratejiler her iş kolu ve alanı için farklı olabilmektedir. 

Nezaket, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı toplumsal ilişkiler kişiyi ve beraberinde o toplumun 

ahlaki niteliğini yüceltir ve zenginleştirir. Bu kapsamda  esnaf ve sanatkârların daima hoşgörülü 

bir biçimde, konuşmalarında ve davranışlarında ölçülü ve nezaketli olması oldukça önemli olan 

bu değerlerin sürdürülmesinde ve gelecek nesillere aktarılmasında kilit bir öneme sahiptir. 

Çünkü esnaflar toplumla iç içedir ve kültür aracısı konumundadır.   

 



3. Eli açık olmak ancak israftan kaçınmak 

Günümüz dünyasında büyük firmaların müşteri kazanmak için müşterilerle daha sistematik ve 

kapsamlı ilişki geliştirmeye çalışmaları esnaf ve sanatkârların da buna karşı stratejiler 

geliştirmesini gerektirmektedir. Esnaf ve sanatkârlar halkla iç içedir ve onların en yakın 

dostlarıdır. Bu özellikleri büyük firmalara karşı en önemli avantajlarıdır. Bu avantajlarını 

kullanabilmek için etraflarındaki insanlarını anlamalı ve cömert bir şekilde cevap vermelidirler. 

Esnaf ve sanatkârların etraflarındaki kişilere karşı eli açık olmaları onların halk tarafından daha 

çok benimsenmesini ve daha uzun ilişkiler kurmasını sağlayabilir. İnsani ilişkileri canlı 

tutabilmek için esnaf ve sanatkârların cömert olmalarının yanında kaynaklarını israf etmekten 

de kaçınmaları gerekmektedir. Kullanılan her türlü kaynak sınırlıdır. Bazı kaynakların yok 

olmaya yüz tutması bazı iş kollarını olumsuz etkilemekte hatta bazılarının yok olmasına neden 

olabilmektedir. Örneğin hayati kaynak olan suya erişim konusunda gün geçtikçe daha çok 

sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle uzun süreli iş yapabilmek için esnaf ve sanatkârların 

kaynakları dikkatli kullanmaları gerekmektedir. Bu iki özelliği dengeleyebilen esnaf ve 

sanatkârlar toplum tarafından sevilip takdir görürler.  

 

4. İnsanlar arasında ayrım yapmamak 

Bütün insanlar hakları açısından eşittir. Bu inanışla esnaf ve sanatkârlar gerek ticari 

faaliyetlerini yürütürken gerekse iş hayatının dışında insanlar arasında ayrım yapmamalıdır. 

Esnaf ve sanatkârlar meslektaş, müşteri ve çalışanlar arasında din, dil, ırk, yaşam tarzı, cinsiyet, 

giyim kuşam farkı ve siyasi görüşler açısından ayrımcılık yapmamalıdır. Şaka yaparken ya da 

bir fıkra anlatırken dahi ayrımcılığı ima eden ifadelerden kaçınmaları gerekmektedir. Aksi 

takdirde insanlar rencide olur ki bu da esnaf ve sanatkârlara yakışmayan bir tutumdur. 

Kültürümüzde hiçbir insanı incitmemek temel bir değerdir. Özellikle, farklı kültürel özelliklere 

sahip müşterilerle ilgili etkileşimlerde damgalayıcı, küçük düşürücü veya yargılayıcı olmamak 

gerekmektedir.  

 

5. Halk sağlığına, güvenliğine ve hijyene özen göstermek 

İş kazaları, deprem, sel ve virüs salgını gibi felaketler halk sağlığının, güvenliğinin ve hijyenin 

ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Yürütülen faaliyetlerde bu konularda gösterilecek 

zafiyet insanlara telafisi olmayan zararlar verebilmektedir. Esnaf ve sanatkârlar bu zararları 

yasalar gereği karşılamak zorunda kaldıkları gibi vicdanen de büyük acılar 

yaşayabilmektedirler. Alan kazanmak için bina kolonlarını kesmek, bozuk ürün satmak, hijyene 

önem vermemek veya yangın söndürme tüpü bulundurmamak gibi büyük hatalar insanlara zarar 



verebilmektedir. Kimi zaman can kayıplarına dahi neden olabilmektedir. Bunlar ise esnaf ve 

sanatkârların iş yapamaz hale gelmesine yol açabilmektedir.   

  

6. Müşteriye değer vermek; haklarını ve memnuniyetini gözetmek 

“Müşteri velinimettir” sözü kültürümüzde yer etmiş bir ifadedir. Büyük işletmeler “müşteri 

odaklı yönetim” felsefesiyle hareket ederken esnaf ve sanatkârların da bu sözün manasına 

uygun faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Esnaf ve sanatkârlar müşterilerine fayda üreterek 

karşılığında ücret almaktadırlar. Bu açıdan müşterilerin memnuniyetini ve mutlu olmalarını hep 

öncelikli tutmaları gerekmektedir. Mutlu müşteri tekrar aynı esnaf ve sanatkârdan iş yapacağı 

gibi onları başkalarına da över ve tavsiye eder. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmak 

müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini en kısa zamanda, en hızlı, en doğru şekilde ve söz verilen 

koşullarda karşılamayı gerektirmektedir. Esnaf ve sanatkârların tüketici haklarını çok iyi 

bilmeleri de gerekmektedir. Bunlar: Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı, güvenlik ve güven 

duyma hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme hakkı, temsil edilme (sesini duyurma) hakkı, tazmin 

edilme hakkı, eğitilme hakkı ve sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkıdır. Tüketicilerin artık 

daha bilinçli ve bilgili olduğu ve onların haklarını koruyan yasal düzenlemelerin olduğunu hep 

hatırda tutmak gerekmektedir.  

 

7. Çalışanların haklarını gözetmek ve gelişimlerini desteklemek 

Çalışanların çalışma şartlarının ve saatlerinin yasalara uygun düzenlenmesi, emeğinin karşılığı 

olan ücret ve yan ödemelerin zamanında yapılması, ihtiyaç duyduğu konularda eğitimlerin 

verilmesi ve yasal haklarının korunmasına azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Çalışanı 

geliştirme, kişinin işe başlamasından ayrılışına kadar geçen sürede onun iş başarısını artırmak 

için bilgi ve becerilerini geliştirmelerini içermektedir. Çalışanlar bir işyerinde en değerli 

varlıktır. Onlar gelişirse iş yerine daha çok katkı verirler ve işyerini sahiplenirler. Bilgili ve 

deneyimli çalışan müşterilere daha üstün hizmet vererek müşterilerin tekrar işyerine gelmesini 

sağlar. Gelişen çalışan aynı zamanda işyerinde daha az hata yaparak işyerine daha az ilave 

maliyet çıkarır. Ayrıca çalışanların yasal haklarını gözetmek onların işverene güvenmelerini 

sağlar ve bunun sonucu olarak da işe daha çok bağlanırlar. Ayrıca ilerde çıkacak 

anlaşmazlıklarda da işveren açık vermemiş olur. Bunlar ise esnaf ve sanatkârların başarı 

sağlamasını sağlar.    

 

 

 



8. İş ortaklarının haklarını gözetmek 

İş dünyasında tedarik zincirleri ortak hareket edip güçlenerek esnaf ve sanatkârların iş alanlarını 

oldukça kısıtlamaktadırlar. Esnaf ve sanatkârların bu büyük işletmelerle rekabet etme olasılığı 

gittikçe azalmaktadır. Bu nedenle esnaf ve sanatkârlar da iş yaptıkları diğer esnaf ve işletmelerle 

uyumlu ve birbirini gözeterek hareket etmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki beraber iş 

yaptıkları diğer esnaf ve sanatkârlar rakipleri değillerdir. Birbirlerini adeta iş ortakları olarak 

görmeleri gerekmektedir. Birbirinin hakkını her konuda (kâr etmelerini engellemeyecek 

şekilde) gözeterek ve birbirlerini desteklemeleri gerekmektedir. Bu şekilde artan rekabete 

birlikte karşı koyabilirler.  

 

9. Diğer esnafın ve sanatkârların haklarını gözetmek ve onlarla iyi ilişkiler 

geliştirmek 

İş dünyasında herkes kendi rızkını kazanmak istemektedir. Bunu yaparken herkesin rızkını 

kazanma çabasına da saygı göstermesi gerekmektedir. Bu sağlanırsa diğer esnaf ve 

sanatkârlarla haksız rekabete girmenin ve onların haklarına tecavüz etmenin yanlış olduğu 

anlaşılır. Örneğin bir markanın taklidini üretmenin yanlış olduğu kabul edilir ve bir ürünü 

geliştiren iş insanlarının patent haklarına saygı gösterilir. Sadece esnaf ve sanatkârların 

haklarına saygı göstermek yeterli değildir. Onlarla iyi ilişkiler geliştirmek de esnaf ve 

sanatkârların menfaatinedir. İyi ilişkiler geliştirilirse zamanı geldiğinde birlikte iş yapma 

imkânı ortaya çıkabilir ya da birlikte belediyeye yol yaptırma gibi çıkarlarını koruyabilirler. 

Esnaf ve sanatkârlar arasındaki ilişkiye zarar verebilecek başka bir davranış ise başkalarını 

kötülemek ve aleyhlerinde konuşmaktır. Bundan da sakınmak gerekmektedir.  

 

10. Ustalarına saygılı ve vefalı olmak 

Kültürümüzün en önemli özelliği büyüklere ve bize bir şey öğretene saygı ve hürmette kusur 

etmemektir. “Bir kelime öğretenin bin yıl kölesi olurum” sözü bizim bu değerlerimizin temelini 

oluşturmaktadır. Bir gün işe yeni başlayanların da büyük ve usta konumuna geçeceğinizi de 

unutmamak gerekmektedir. “Ne ekersen onu biçersin” sözü de nasıl muamele gösterilirse aynı 

muameleye maruz kalınacağını ne güzel ifade etmektedir. Ustaları özel günlerde ya da onların 

zor anlarında destek olmak için ziyaret etmek, hiç olmaz ise telefonla aramak kadirşinaslığın 

gereğidir. Esnaf ve sanatkârların sadece kendi ustalarına değil alanlarındaki diğer ustalara da 

saygılı ve vefalı olmaları gerekmektedir. Bu kültür yaşatılırsa meslek kolları gelişebilir ve 

devam edebilir.  

 



11. Kısıtlılığı olan bireyler için ekonomik ve sosyal fırsatlar sağlamak 

Kısıtlılığı olan bireyler (dezavantajlı gruplar): engelli kişiler; az gelişmiş bölgelerdeki ve kırsal 

kesimdeki çocuklar, gençler ve kadınlar; yoksul şehir ve mahallelerindeki çocuklar ve gençler; 

romanlar; çatışma ortamındaki çocuklar ve gençler; anadili Türkçe olmayan çocuklar; 

uluslararası göçmenler ve kısıtlılığı olan tüm diğer gruplardır. Esnaf ve sanatkârlar ülkedeki 

istihdama da katkıda bulunmakta ve aynı zamanda eğitim fırsatı bulamamış kişilere işbaşı 

eğitimi vererek topluma önemli bir katkı sunmaktadırlar. Mümkün olduğunca eleman istihdam 

ederken kısıtlılığı olan bireyleri tercih etmeleri yaptıkları katkının boyutunu artırabilmektedir. 

Ayrıca bulundukları çevredeki yaşlı, hasta ve diğer kısıtlılığı olan bireylere hiç olmaz ise selam 

verip hal hatırını sormak dahi önemli bir destek olmaktadır. Ayrıca onlara yönelik bazı yardım 

organizasyonları düzenlemeleri ve yardım edebilecek diğer esnafla bu kişileri buluşturmaları 

durumunda da sosyal sorumluluk göstermiş olmaktadırlar.  

 

12. Çevreyi ve canlıları korumak; korunmalarına yönelik etkinlikleri desteklemek  

Esnaf ve sanatkârlar işyerlerinin bulunduğu yerde belki de orada oturan halktan daha fazla 

zaman harcamaktadır. O çevreyi ve o çevrede yaşayan canlıları en iyi esnaf ve sanatkârlar 

bilmektedir. Bununla birlikte çevresel sorunlar bütün canlıları olduğu gibi esnaf ve sanatkârları 

da olumsuz etkilemektedir. Ayrıca o çevrede yaşayan canlılar da insanların desteğine 

muhtaçtırlar. Bunlar göz önüne alındığında esnaf ve sanatkârların çevreye ve canlılara yönelik 

yasal sorumluluklarının yanında insani sorumluluklarının da olduğu söylenebilir. Bu 

sorumluluklarının arasında doğal yaşam dengesine olumlu katkı vermek de vardır. Bu katkılar, 

esnafın içinde bulunduğu yerleşimdeki mahalli ve bölgesel ihtiyaçları ve öncelikleri göz önünde 

tutarak; ortama, canlıların yaşamlarına destekler sunmayı, etkinliklere ve çalışmalara katılmayı 

içermektedir. Bu destekler ve katkılar için; afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrası destekler, 

kazaları önleyici düzenlemelere katkılar, çevre, hava temizliği ve sağlıklı yaşam için duyarlılığı 

geliştiren çalışmalar örnek gösterilebilir. Ayrıca, atıkların geri dönüşümüne, tasarrufa yönelik 

öneriler geliştirmek, uygulamak, paylaşmak, ağaçlandırma etkinliklerine katılmak, sokak 

hayvanlarını korumaya yönelik etkinlikler ve benzeri çalışmalar da örnekler arasındadır. Esnaf 

içinde bulunduğu çevrenin bir parçasıdır. Çevreyle ilgili sahip olduğu sosyal sorumluluk 

bilinciyle, katıldığı her etkinlikle beraber içinde bulunduğu çevrenin sağlığı, huzuru ve dengesi 

desteklenmektedir. Esnaf ve sanatkârların bu açıdan bu faaliyetleri desteklemesi işinin 

istikrarına olumlu yönlerden yansıyacaktır. Çevrenin zarar görmesi nihayetinde esnaf ve 

sanatkârların uzun vadede iş yapamaz hale gelmelerine neden olabilmektedir.  

 



13. Yanıltıcı fiyat ve tanıtım uygulamalarından kaçınmak  

Esnaf ve sanatkârların her konuda olduğu gibi fiyat ve ürünler hakkında da müşteriye bilgi 

verirken dürüst olmaları gerekmektedir. “Ürünleri satayım da nasıl satarsam satayım” 

düşüncesi oldukça yanlıştır ve uzun vadede büyük müşteri kayıplarına neden olmaktadır. 

Ürünün üzerinde yazan fiyatla tahsil edilen fiyat farklı olmamalı, abartılı ücretler değil makul 

ücretler tahsil edilmeli ve başka esnaftan alacakları fiyat teklifleriyle karşılaştırma 

yapabilecekleri şekilde fiyat teklifi verilmelidir. Ürün ya da hizmetin özellikleri müşteriye 

olduğu gibi aktarılmalı ve yerine getirilemeyecek vaatlerde bulunulmamalıdır. Günümüzde 

internet sayesinde hemen herkesin her türlü ürün ve hizmetle ilgili her türlü bilgiye rahatça 

ulaşabildiklerini ve deneyimlerini de internette paylaşabildiklerini unutmamak gerekmektedir.  

 

14. Mesleğiyle ilgili yenilik ve gelişmelere açık olmak 

İş dünyasında sürekli yenilikler yaşanmaktadır. Yeni teknolojiler ve yeni bilgiler işlerin yapılış 

şeklini değiştirmektedir. Söz konusu yenilikler sayesinde daha üstün ürünler üretilebilmektedir. 

Yenilik yeni bir ürün veya sistem ortaya koymak olabileceği gibi, mevcut ürün ya da süreçlerde 

iyileştirmeler yapmakla da olabilir. Esnaf ve sanatkârlar gelişmeleri takip ederek işletmesinde, 

ürünlerinde, satış yöntemlerinde ve işi ile ilgili tüm diğer faaliyetlerde değişimi ve gelişimi 

sağlamalıdır. Yenilik ve gelişmelere açık olmak, sürekli çevreyi analiz etme, değişen tüketici 

isteklerini karşılayacak değişimleri yapma, ekonomik ve yasal konulardaki değişimleri 

yakından izleme, rekabet koşullarındaki değişimleri yakından izleme ve uygun stratejiler 

geliştirmeyi içerir. Esnaf ve sanatkârların başarılı sonuçlar elde etmesinde yenilikçi 

davranışlarının etkisi oldukça büyüktür. Unutmamak gerekir ki müşteriler sürekli daha iyi ürün 

ve hizmet talep etmektedir. Onları memnun etmek için sürekli ürün ve hizmetleri tüketicilerin 

istek ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek gerekir.  

 

15. Yasal sorumluluklarını yerine getirmek 

Toplum düzeninin devam edebilmesi için yasalar vardır ve bunlara uyuldukça da toplumda 

huzur ve barış olur. Aynı zamanda bütün toplum olarak refah da artar. Yasalara uymak bu 

açıdan bir yurttaşlık görevidir. Ayrıca yasalara uymamak yapılan işte açık vermek demektir ki 

bu açığı her an birileri aleyhte kullanabilir. Bu ise büyük maddi ve manevi zararlara neden 

olabilir. Çalışanların sigortasını ödemek, devlete vergi ödemek, devletin koyduğu üretimle ilgili 

kurallara uymak vb. gerekmektedir. Bunlar yapılmadığı takdirde devlet yeterli hizmet 

veremeyeceği gibi kul hakkı da yenmiş olur.     

 



E. ESNAF VE SANATKÂRLAR ETİK İLKELERİ BELİRLEME SÜRECİ 

Aşamalar:  

 

1. Aşama: Etik konusunda çalışması olan akademisyenlerden görüş toplama (108 

akademisyenden görüş alınmıştır) 

2. Aşama: Esnaf ve sanatkârların özelliklerinin tanımlanması 

3. Aşama: Etik ilkelerde olması gereken özelliklerin belirlenmesi  

4. Aşama: Düzenleme kurulunun oluşturulması ve kurulca görüşlerin tasnif edilmesi ve 

düzenlenmesi 

5. Aşama: Tasnif edilen ve düzenlenen ilkelerin tekrar akademisyenlerin, esnafın, bazı 

esnaf ve sanatkârlar odalarının ve vatandaşın görüşüne sunulması 

6. Aşama: Düzenleme kurulunca gelen görüşler doğrultusunda yeniden düzenleme 

yapılması 

7. Aşama: İlkelerin akademisyenlerce açıklanması ve kitapçığın oluşturulması  

 

F. DÜZENLEME KURULU 

 

1. Prof. Dr. Fahri Apaydın (Başkan) 

2. Doç. Dr. Birsel Ayberk 

3. Doç. Dr. Dilek Sağlık Özçam 

4. Dr. Öğr. Üyesi Semra Tican Başaran 

5. Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akgül 

 

G. ESNAF VE SANATKÂRLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

1. Az sayıda çalışan vardır. 

2. İşletmedeki temel işlevleri bizzat esnafın kendisi yürütür. 

3. Genelde rekabet hamlelerini kendileri yapmazlar. 

4. Ciroları düşüktür. 

5. Ürün ve hizmet çeşitleri azdır. 

6. Uzun vadeli planlama yapmazlar. 

7. Müşterilerle birebir ilgilenirler. 

8. Büyük firmaların girmediği iş alanlarına girerler. 

9. Profesyonel bir yönetimleri yoktur. 

10. Düşük sermaye ile çalışırlar. 

11. Esnektirler (çalışma saatleri olarak, ürettikleri ürün ve hizmet olarak, vs).  



12. Çoğunlukla değişime çabuk uyum sağlarlar.  

13. Yaratıcı çözüm geliştirebilirler.   

14. İşbaşı eğitim imkânı sunarlar. 

15. İşleri ile ilgili çoğunlukla formal eğitim almamışlardır.  

16. Müzakere etme ve ikna etme kabiliyetleri yüksektik.  

 

 

H. ETİK İLKELERİNDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 

 

1. Maddeler kısa ve öz ifadelerden oluşmalı. 

2. İlkelerde teknik ifadelerden kaçınılmalı. 

3. Genel ilkelerin yanında spesifik ilkeler de olmalı. 

4. Ahilik kültüründen yararlanılmalı. 

5. Madde sayısı mümkün olduğunca az tutulmalı (10-15 arası). 

6. Maddeler küçük esnafların özellikleri düşünülerek hazırlanılmalı. 

7. Maddelerin açıklaması fazla uzun olmamalı. 

8. Ulaşılabilirse yabancı örneklerden yararlanılmalı. 

9. İfadeler açık, kısa, anlaşılır ve dilimizde yer etmiş yabancı kelimeler haricinde Türkçe 

kelimeler kullanılmalı. 

10. İlkeler esnafın paydaşları ile ilgili, iş yapma usulüyle ilgili ve temel ve genel 

değerlerle ilgili olmalı. 

11. Esnaflık mesleği ile doğrudan ilişkili olmalı. 

12. İlkelerde olumsuz kelime kullanmaktan kaçınmalı. 


