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Amaçlarımız  
Bu üniteyi tamamladıktan sonra; 

 Etik, ahlak ve iş ahlakı kavramlarını açıklayabilecek, 

 İş ahlakının önemini ifade edebilecek, 

 İş ahlakının tarihsel gelişimini açıklayabilecek, 

  Küreselleşme sonucunda iş ahlakı ve etik konulara artan ihtiyacı açıklayabilecek 

bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. 
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GİRİŞ 
Doğru ve yanlış, iyi ve kötü ayrımı, insanlık tarihi boyunca birey, örgüt ve toplum düzeyinde üzerinde 

konuşulan temel konular arasındadır. Birey olarak tutum ve davranışlarımız, hem kendi vicdanımız hem 

de başkaları tarafından değerlendirilir. Öte yandan hemen her tutum ve davranışımızın yakın çevremizden 

başlamak üzere, diğer insanları, grupları, örgüt ve toplumları ilgilendiren boyutları olabilir. Bu yönüyle 

birey olarak tutum ve davranışlarımızın grup, örgüt ve toplum düzleminde de değerlendirilmesi yapılır. 

Bu değerlendirmeler kapsamında, etik ve etik dışı ya da ahlaki ya da ahlaki olmayan tutum ve davranışlar 

sergilediğimizden söz edilir. 

Ahlak ve ahlak felsefesi olarak etik konusu, insanlık tarihi boyunca üzerinde çalışılan önemli 

alanlardan biridir. Gerek toplumsal hayatın düzenlenmesi, gerekse, aile ve grup dinamiklerinin 

oluşumunda ahlak normları sürekli gündeme gelir, gelişir ve düzenlenmeye çalışılırken, bir taraftan da bu 

konulara felsefenin bir alanı olarak yaklaşıldığı gözlenir. Bu anlamda, neyin doğru ve iyi olduğu, neyin 

yanlış ve kötü olduğuna ilişkin çalışmaların uzun yıllardır yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmalarda esas 

amacın insanın ve toplumun iyiliği, mutluluğu olduğu da bilinen bir gerçekliktir. Başka bir deyişle, etik 

ve ahlak çalışmalarının özünde birey ve toplumların mutluluğunun olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Bunca özen ve önem verildiği halde bu konunun insanlığın gündeminde taze ve ağırlıklı 

yer tutuyor olması da konunun bir diğer boyutu olarak dikkat çekicidir. 

Bunca emek ve çalışmaya rağmen, ahlaklı olmak, etik değerlere bağlı hareket etmek ve bunlar 

olmadığında insanlığın ve dünyanın gelmiş bulunduğu nokta itibariyle hala önemli açmazları yaşıyor 

olmamız, konunun bu ikinci boyutuyla daha dikkatli ele alınmasının önemini de göz önüne sermektedir. 

Bu noktada insanın tatminsizliği, kendi çıkarına olan düşkünlüğünün, insanı başkalarının haklarını 

görmezden gelmeye sürüklemesi ve sorumluluktan kaçma eğiliminin artması gibi hususlar, ahlak ve etik 

değerlerin daha fazla konuşulmasına yol açmaktadır.  

İş dünyası da hayatın önemli bir parçası olarak bu değerlerden ayrı düşünülemez. Farklı periyotlarda 

olmakla birlikte, dünyada farklı mekan ve zamanlarda, insanın tatminsizliğinden ve etik değerler ile 

ahlaka uygun olmayan davranışlarından kaynaklanan haksızlıklar, hatalı davranışlar iş ahlakına ilişkin 

değerlerde de zayıflamalar ve krizleri beraberinde getirmektedir. Bunun sonuçlarını oldukça fazla sayıda 

insan çok masum da olsalar yaşamaktadır. Tam da bu noktada iş ahlakına olan ihtiyacın önemi 

artmaktadır. Sadece 20. yüzyıl içinde yaşananlara bile bu gözle bakıldığında, iş ahlakına olan ihtiyacın ne 

kadar fazla olduğu anlaşılabilir. Öte yandan iş ahlakına olan ihtiyacın arka planında toplumsal hayat 

içerisindeki ahlak ve etik değerlere olan ihtiyacın olduğu da açıktır. Çünkü ahlaki değerler bakımından 

toplumsal hayatın, aile hayatı, sosyal hayat, iş hayatı ve benzeri şekilde bölümlendirildiği bir bakış 
açısının çok yanlış olduğu belirtilmelidir. Hayata yön veren değerlerin birbirinden bağımsız olmadığı, 
herhangi bir alandaki olumsuzluğun hayatın diğer alanlarında da kendini hissettireceğinden kuşku 

duyulmamalıdır.  

Bu bölümde öncelikle etik, ahlak ve iş ahlakı kavramları açıklandıktan sonra, sıklıkla karıştırılan ve 

birbiri yerine kullanılan etik ve ahlak kavramları arasındaki farklılıklara vurgu yapılacaktır. İş ahlakının 

önemi ve tarihsel gelişimi detaylı bir şekilde verildikten sonra ise, küreselleşmeyle birlikte iş ahlakına 

karşı artan önem konusu örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.  

 
Etik, Ahlak ve İş Ahlakı 
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ETİK, AHLAK VE İŞ AHLAKI 
 
Etik Kavramı 

Etik kavramının anlaşılması bakımından ahlakın felsefe boyutuna bakılması gerekir. Ahlak felsefesiyle 
uğraşma insanlık tarihi boyunca süregelmektedir. Felsefe soyut meseleler ve argümanlarla meşgul olur. 
Oysa ahlak somut olaylara odaklıdır ve ahlakın konusu insandır. Felsefede temel sorulardan biri; “hangi 
sonuçları doğuracaklarına bakılmaksızın, ulaştığımız yargıların nasıl haklılaştırılabileceği”dir. Bu sorular 
ve bu soruların sorulmasına yol açan kaygılar, ne yaptığımız ve ne yapmamız gerektiği bakımından soyut 
ahlak teorilerinin oluşumunu sağlayabilir. Bu çerçevede ahlak, nazari ve ameli olmak üzere iki kısımda 
incelenebilir. Bu durumda da ahlak felsefesi olarak etik, nazari ahlak konularıyla aynı düzlemdedir. Bu 
noktada etik ve nazari ahlakın cevap aradığı temel sorular şu şekilde sıralanabilir: 

• “İyi ve kötü nedir? (değer problemi)” 

• “İyi ve kötü arasında bir seçim yapma kudretine sahip miyiz? (hürriyet problemi)” 

• “İyi ve kötü hakkındaki ahlâkî hükümlere nasıl varıyoruz?” 

• “Bu hükümlerin genelliği ve geçerliliği ne ölçüdedir?”.  

Etik ya da ahlak felsefesinin temel amacı, bu konuları münakaşa zeminine getirmektir. Başka bir 
ifadeyle ahlak felsefesi, “gerçekliği baştan kabul edilen hiçbir ahlaki kesinlik yoktur” temel ilkesiyle 
hareket eder ve etik, bu kesinliklere düşünce yoluyla ve tartışarak ulaşmak ister. Zira etik, ahlak üzerine 
düşünme, ahlak üzerine felsefe yapmadır. 

Dolayısıyla etik, ahlaki değerlerin oluşumu, insan davranışlarının ahlaki açıdan değerlendirilmesi ya 
da ahlak normlarının geliştirilmesiyle uğraşmaz. Etik ya da ahlak felsefesinin ilgi alanı, iyi ya da kötü, 
doğru ya da yanlış olanın felsefi yönden müzakere edilerek bulunmasıdır. Yoksa ahlak normu oluşturmak 
ve insan davranışlarının bu normlara göre değerlendirilmesini sağlamak etiğin ilgi alanına girmez. 

Her ahlak felsefesinin araştırdığı ilk ve belki de en önemli sorulardan biri; “insanın eylemlerini ahlak 
bakımından değerli ya da değersiz kılan nedir?” sorusudur. Bir başka şekliyle, insanın davranışlarına yön 
veren, değer hükümlerini oluşturan ve bir şeyin arzu edilebilir ya da edilemez olmasına yön veren 
değerlerin objektif açıdan değerlendirilmesi sorunu, ahlak felsefesinin en eski, en çözülemez görünen 
problemini oluşturur. Bu soru karşısında, filozofların iki ana eğilim içinde oldukları görülmektedir; 
eylemlerin eyleme temel olan, eylemi ortaya koyan düşünüşün niteliğine göre değerli olup olmaması veya 
sonucuna ya da başarısına göre bir eylemin ahlâk bakımından değerli olup olmaması. Benzer durum ahlak 
felsefesinin “iyi” sorusuna verdiği cevaplarda da kendini gösterir. “İyi nedir?” sorusuna bazı filozofların 
haz, bazılarının mutluluk, diğer bir kısmının ödevi yerine getirme ve başkalarının ise doğruluk vb. 
cevaplar verdiği görülmektedir. 

Etik kavramı, felsefecinin görüş ve yaklaşımına göre farklılık göstermese de, ahlak felsefesi 
bağlamında iyi ve doğru olanın tanımlanması bakımından ahlak felsefecileri arasında farklılıklar olduğu 
görülür. Dolayısıyla, günlük hayatta insan davranışlarının değerlendirilmesine yönelik etik ya da ahlak 
kavramlarının kullanılması noktasında farklı yaklaşımlar da kendini gösterir. Bu noktada, etik ve ahlak 
kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıklara vurgu yapmadan önce ahlak kavramını da detaylı olarak 
irdelemekte fayda olacaktır. 

 
Ahlak Kavramı  

Genel olarak “iyi ve kötü” davranışların açıklanması şeklinde değerlendirilen ahlakın sözlüklerdeki 
anlamına bakıldığında şu farklı boyutlar göze çarpar: 

1. Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve 
kurallardır. 

2. Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını tespit eden ve 
inceleyen bilim, felsefe bilimidir. 

3. İyi nitelikler, güzel huylardır. 
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Sözlükteki bu farklı tanımlardan hareketle ahlakın üç farklı anlam içerebileceği söylenebilir. Bu 

durumda ahlâk; bireyler için belirli bir toplum içinde davranış kuralları şeklinde anlaşılabileceği gibi, bu 

davranış kurallarıyla ilgilenen felsefenin bir dalı ve iyi ve güzel huylar şeklinde de anlaşılabilir.  

Bir diğer kaynakta ise ahlak; “belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış 
kurallarını saptayan ve inceleyen bilim... Bir insanın yaradılışı gereği gerçekleştirdiği davranışı dile 

getiren Arapça hulk sözcüğünün çoğulu olan ahlak terimi, huy, seciye, mizaç anlamlarını çoğul olarak 

kapsar”  şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımda da bir önceki tanıma benzer yönler yanında, ahlakın insan 

yaratılışıyla ilgisine vurgu yapılmakta ve insanın davranışlarına yön veren huy ve mizaçla bağlantısına 

dikkat çekilmektedir.  

Başka bir tanımda ise ahlak ya da ahlak ilmi, eylemlerimizde bize rehberlik eden bir ilke veya kurallar 

seti şeklinde tanımlanmıştır. Ahlak kuralları ne yapacağımızı (örneğin, “doğru söyle”, “sana nasıl 

davranılmasını istiyorsan başkalarına öyle davran” gibi) ve ne yapmayacağımızı (örneğin, “hile yapma”, 

“öldürme”, “çalma” gibi) bize anlatır. Bu bağlamda, ahlak ilmi ve ahlak kuralları, yasalarda yer alsın ya 

da almasın, her toplumun temel yapısına biçim verici nitelikte değerlendirilmektedir. 

 Daha fazla bilgi için “Solomon, Robert C. ve Kristine R. Hanson 
(1983), Above the Bottom Line – An Introduction to Business Ethics, New York: Horcourt 
Brace Jovanovich, Inc.” kitabına bakınız.  

Tüm bu tanımlardan hareketle ahlak; “öznesinde insan ve insan davranışları olan ve insanın 

yaratılıştan gelen özellikler yanında, kendisine, ilişkide olduğu diğer insanlar ile içinde yaşadığı topluma 

karşı genel olarak “iyi” ve “kötü” çerçevesinde yön veren eğitimle kazanılan bir davranışlar seti ya da 

rehberi” olarak tanımlanabilir. 

Ahlak terimi bireysel ve toplumsal anlamda doğrudan gündelik hayata ve bu hayatın düzenlenmesine 

ait kurallara işaret eder. Dolayısıyla, zaman ve zemine göre ahlaki kural ve ilkelerde birbirine oranla 

farklılaşmalar görülebilir. 

Bu açıklamalar doğrultusunda, ahlakın gündelik hayatta insan davranışlarının değerlendirilmesinde, 

bunların yorumlanmasında ve bu davranışlara rehberlik etmede kullanıldığı söylenebilir. Başka bir 

ifadeyle ahlak, gündelik olanı değerlemede ve ona yön vermede somut içeriklere sahip normlardır. 

 

Etik ve Ahlak Ayrımı 
Yukarıda farklı anlamları verilmeye çalışılan ahlak terimi, Latince moral ve Grekçe etik kavramlarının 

karşılığıdır. Moral ya da etik, ahlak ile benzer etimolojiye (kelime ve gramer bilgisi açısından benzer 

yapıya) sahiptir. Etik, karakter ve alışkanlık anlamına gelen ethos’tan türetilmiştir. Latince moral 

kelimesi, yine adet, alışkanlık, karakter anlamına gelen mos (çoğulu mores)’tan gelmiştir. Etimolojik 

paralelliğe ve anlamca yakınlığa rağmen, gerek moral ve gerekse etik terimlerinin farklı anlamlarda 

kullanılma alışkanlığı vardır.  

Her iki terim de ilk bakışta aynı anlamlara (töre, gelenek, alışkanlık) geliyor gözükmektedir. Ancak 

hemen ifade edelim ki, moral’in işaret ettiği manada, “bir bireyin, bir halkın, bir toplumsal sınıfın, bir 

çağın bilinçli yaşamına hakim olan inanç ve tasarımlar topluluğuna ahlak, bunların toplumsal olgu olarak 

yaşanmasına ahlaklılık, bu inanç ve tasarımlara göre yönlenen insani tutumlara ve bu tutumlara göre 

yönlendirilen eylemler hakkında verilen (doğru veya yanlış) yargılara ahlaki denilmektedir. Etimolojik 

olarak aynı anlama gelseler de, ahlakın olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık, etik, 

bu olgunun kendisine yönelik araştırmadır. Dolayısıyla, ahlak felsefesi ya da ahlakbilim şeklinde de ifade 

edilebilen etik; insanın bireysel ve toplumsal ilişkilerini nasıl yönlendirmesi gerektiğini, iyi ve kötü söz 

ve davranışı belirleyecek ölçütlerin neler olabileceğini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. 
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  Her iki terim de ilk bakışta aynı anlamlara geliyor gözükmektedir. 
Etimolojik olarak aynı anlama gelseler de, ahlakın olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir 
şey olmasına karşılık, etik, bu olgunun kendisine yönelik araştırmadır. 

Ahlak felsefesi, felsefenin, neyin iyi ve doğru, neyin kötü ve yanlış olduğunu; insan yaşamının 

amacının ne olması gerektiğini; ahlaklı ve erdemli bir yaşayışın hangi öğeleri içerdiğini araştıran dalına 

karşılık gelir. Ahlak felsefesi, ahlak alanında geçen kavramları analiz eder, iyinin, doğrunun anlamını 

açıklayıp, bir eylemi iyi ya da kötü kılan ölçütler üzerine yoğunlaşır. Ahlak felsefesi, insana ilişkin ahlaki 

sorunlarda doğrulanabilir ve yanlışlanabilir bilgiler ortaya koyan ya da en azından ortaya koyması 

beklenen bir disiplin iken, ahlakın çıkış noktası insan eylemlerinin toplumsal hayata zarar vermeden 

düzenlenmesi gibi pratik bir nedenden kaynaklanır. Dolayısıyla, etik çerçeve çizmeye çalışırken, ahlak 

doğrudan insan davranışlarını değerlemedeki normları esas alarak somuta odaklanır. 

Çeşitli kullanışlarına bakıldığında, ahlakın üç ayrı anlamda kullanıldığı, bunlardan ancak birinin tam 

olarak etik kavramıyla örtüştüğü, diğer iki anlamda kullanılışının, özellikle de çok yaygın olan bir 

kullanılışının ise temelde felsefenin bir dalı olan etikten ayrıldığı görülmektedir. Birinci anlamda 

kullanımıyla ahlak bakımından insanın tutum ve davranışlarında normlara uyum göstermesi beklenir. 

Örneğin ahlaka aykırı yayın ya da meslek ahlakı gibi ifadelerde sözü geçen ahlak kişilerarası ilişkilerde 

kişilerin uymaları beklenen davranışlardır. Bu bağlamda ahlak, değer yargıları olarak karşımıza çıkar. 

İkinci anlamıyla ahlak, ahlaklı davranmak, eşitlik, adalet ve ilkeli davranmaktır. Örneğin, ırk ayrımı 

yapmamak gerekir, işkence yapmamak gerekir ifadeleri bu bağlamda değerlendirilir. Üçüncü anlamıyla 

ahlakta ise “iyi olan nedir?”, “adalet nasıl sağlanır, nasıl adaletli olunur?” gibi sorulara cevap arama söz 

konusudur. İlk iki anlam tamamıyla ahlaka karşılık gelirken, üçüncü kullanım ise etik karşılığındadır. 

Başka bir deyişle, normatif değerleme ve normlara uygun davranma söz konusu olduğunda ahlaktan, 

norm oluşturma ve mevcut normları ahlak felsefesinin “iyi-kötü”, “doğru-yanlış” nedir sorularına cevap 

arama söz konusu olduğunda etikten söz edilir. 

Dolayısıyla etik ile ahlakın benzeyen yönleri aynı sorulara cevap aramaları olarak belirtilebilirken, 

farklılıklarının ise çok daha büyük olduğu rahatlıkla söylenebilir. Her şeyden önce ahlakın etikten önce 

varolduğu, etik ile pratik anlamda ahlak kavramına yüklenen anlamın kesinlikle aynı olmadığı 
söylenebilir. Etikte amaç, ahlakın temel sorularına felsefe yaklaşımları çerçevesinde cevap arayışı olarak 

değerlendirilebilir. 

Etik ve ahlak kavramları ile bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıklara değindikten sonra asıl 

konumuzu oluşturan iş ahlakı kavramını kısaca tanımlamakta fayda olacaktır. 

 

İş Ahlakı Kavramı 
Toplumsal ahlaki değerlerde yozlaşma ve buna bağlı olarak toplumsal hayatı sarmalayan ahlaki ikilem ve 

problemler, elbette iş dünyasına da yansımaktadır. Başka bir deyişle iş dünyası da toplumsal ahlaki 

yozlaşmadan etkilenmeksizin sürdürülemez. Bu bağlamda iş ahlakına olan ihtiyacın her geçen gün 

arttığına ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. İş dünyasında karar alan ve uygulayan da insan olduğuna 

göre, ahlaki değerlerdeki yozlaşmalar elbette iş dünyasına da yansımaktadır. İş dünyasında da ahlaki 

açıdan sorgulanabilir ve problemli durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu durumda iş ahlakını, iş 
dünyasında toplumsal ve evrensel ahlaki değerlere uygun davranma şeklinde çerçevelemek mümkündür. 

Bu değerler zaman içinde değişebilir ya da herhangi bir ülkedeki iktisadi sistemin temel dinamiklerinden 

önemli ölçüde etkilenir. Başka bir deyişle, insanın olduğu yerde insanın ürettiği değer dünyasını da 

görmezden gelmek uygun olmayacaktır. 

Nitekim Ülgener, bu konuya oldukça açık bir şekilde dikkat çekmektedir. Ona göre, iktisadi hayat 
sadece madde dünyasından ibaret olmayıp, insan gerçeğinin gözardı edilmemesi gerekir. Bu genel 
değerlendirme sonrasında Ülgener; “kapitalizmi, söz gelişi, kapitalizm yapan yalnız dış görünüşü ile para, 
sermaye akımı ya da o akımların gövdeleştiği kuruluşlar değil, aynı zamanda ve belki daha önemli ölçüde 
çağın tipik insanının davranış biçimi, tercihleri ve bütün bunların toplam ifadesi olan yaşayış 
normlarıdır.” der. Bir başka deyişle, kapitalizmi kapitalizm yapan asıl unsur, para akışı ya da binalar 
değil, kapitalizmi yaşamının bir parçası haline getiren insanlardır diyebiliriz. 
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 Daha fazla bilgi için “Ülgener, Sabri F. (1981), İktisadi Çözülmenin 
Ahlâk ve Zihniyet Dünyası, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, İstanbul: Der Yayınları” kitabına 
bakınız. 

Dolayısıyla insanın hayatın diğer alanlarındaki davranışları ile ekonomik alandaki davranışlarını ayrı 
ayrı tutma ve değerlendirme çabaları çok anlamlı değildir. Ahlaki değerlerin iş dünyasındaki iş ve 
işlemler için de rehberlik edici rolüne bu bağlamda işaret edilmelidir. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla ekonomik faaliyetleri yürütürken bunları ahlaki değerleri dikkate almaksızın yapmamalıdır. 
Aksi halde, her birey kendi bencil ihtiyaçlarını ençoklamaya çalışır. Bu arada pekçok insan, grup, örgüt 
ve toplumun haklarının zedelenmesi ve haksız kazanımlar ortaya çıkar. Dolayısıyla, sosyal yaşamın çok 
önemli bir kısmını temsil eden ekonomik faaliyetler çok çeşitli normlar, kurallar, ahlâkî yükümlülükler ve 
hep birlikte toplumu biçimlendiren diğer alışkanlıklarla sıkı sıkıya örülmüştür. Kısacası, ekonomi 
kültürden kopartılıp, tek başına ele alınamaz. Çünkü, sosyal ve ahlâkî değerler, inanç ve normlar gibi 
kültürel değerler hiç de modası geçmiş şeyler olmayıp, modern toplumların başarısı için vazgeçilemez 
niteliktedir. 

İş ahlakı kavramını netleştirmeden önce benzer bazı kavramlara değinmek yararlı olacaktır. Uzun 
yıllar iktisat ahlakı konusunda çalışmalar yapmış olan Sabri F. Ülgener’in bu konuya ilişkin 
açıklamalarına kısaca değinmeden geçmek olmayacaktır. Ülgener, iktisat ahlakını; "gündelik tavır ve 
davranışlarımız üzerine -doğrudur veya eğridir yollu- yargılayıcı değer hükümlerinin söz ve deyim 
halinde ifadelendirilmiş bütünüdür" şeklinde tanımlar ve "doğrudur ve eğridir yollu" demenin normatif 
sözüne karşılık geldiğini, "söz ve deyim halinde" demekle ise ahlak sisteminin dışa kapalı bir nefis 
muhasebesinden ibaret olmayıp belli ifade kalıplarıyla yer yer kendini açıkladığını belirtir. Bu tanımdan 
hareketle Ülgener, iktisat ahlakının; pratik değer ve tercih ölçülerine yönelik telkin ve motifler toplamı 
olduğunu, bu toplamın ise tek ve dağınık kişilerin değil çoğunluğun değer ölçülerini hedef alması 
gerektiğini vurgular. Bu aşamada iktisat ahlakının din ile ilişkisi üzerinde duran Ülgener, oldukça 
etkilendiği Max Weber'den ayrılır ve onun püriten ahlaka yüklediği disiplinli çalışma ve yaratma 
özellikleri karşısında İslâm'ı bir yandan rasyonel iş hayatı dışında diğer yandan da savaş ve gösterişe 
dayalı tüketim gibi yollarla tam içinde gösterme çelişkisine karşı çıkar. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, iş ahlakının evrensel ilke ve değerler yanında, toplumsal ve 
kültürel bazı ilke ve değerlerle de oldukça yakın ilişkisi vardır. İş ahlakı kavramını tanımlarken bu 
durumun mutlaka dikkate alınması gerekir. Başka bir ifadeyle, iş ahlakında kültürel ve toplumsal 
farklılaşmalara bağlı olarak görecelilik konusu dikkate alınmalıdır. Yani kimi toplumların iş dünyasında 
ahlaki olarak kabul edilebilecek bir davranış, kimi toplumlarda ahlaki bulunmayabilecektir. Bu durum iş 
ahlakının göreceli olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin Amerika’da bir iş görüşmesi sırasında en 
yetkili olanın ilk söz alması olağan bir durum iken, Japonya’da en yaşlı bireyin ilk olarak söz alması 
beklenmektedir. 

Öte yandan, kısa vadeli değerlendirmelerde iş ahlakının her zaman ve her birey için olumlu sonuç 
doğurmayabileceği ve bu sebeple, bazı durumlarda iş ahlakına uygun davranmanın ekonomik amaçlarla 
çeliştiği konusunda oldukça yakınmalar duyulabilmektedir. Bu noktada, çağımız insanının sonuç almaya 
dönük olarak gelenekten devraldığı, eğitimle öğrendiği ilkelerden bir bölümünü eylemlerinin dışına 
atması ve ilkelerin kendisi açısından pek dikkat çekici bulunmamasını değerlendirmesi önemlidir. Bu 
değerlendirmelerden hareketle, iş ahlâkına duyulan ihtiyacın bugün düne göre az olmadığı, tam tersine 
daha fazla olduğu söylenebilir. 

İş ahlakı, evrensel, toplumsal ve kültürel değerler bağlamında iş dünyasındaki birey-birey, birey-grup, 
birey-örgüt ve örgüt-örgüt ilişkilerini değerlemede normlar ve ilkeler ile bunlar kapsamında 
değerlendirme yapmayı içerir. Çalışanlar arasında özel bilgilere özen gösterilmemesi, bir yöneticinin 
sadece bir departman ya da bir bölgeden olan çalışanlara yönelik ayrımcı ya da kayırmacı tutum 
sergilemesi, farklı hemşeri grupları ya da farklı okul mezunlarının grup olarak birbirlerini kayıran ya da 
ayrıştıran tutum içinde olmaları ve işletmenin rakibini karalama kampanyası sergilemesi gibi çok sayıda 
konu bu kapsamda farklı düzlemlerdeki iş ahlakı ilişkilerine işaret eder. 
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İş ahlakının alanının genişlemesi ve iş ahlakını ilgilendiren konuların sonuçlarının insanlık ve 
dünyanın geleceğini ciddi anlamda tehdit eder hale gelmiş olması, iş ahlakına her zamankinden daha fazla 
önem ve özen gösterilmesini gerektirmektedir. İş ahlakının gözardı edilmesi, gereken önemin 
verilmemesinin geçmişte yaşanan ve bugün de süregelen çok sayıdaki olumsuzluk nedeniyle, insanlığı ve 
dünyayı getirebileceği noktanın ürkütücü tablosu hakkında bize vermiş olduğu ipuçları yeterlidir diye 
düşünülmektedir. 

 

İŞ AHLAKININ ÖNEMİ 
İş ahlakına uygun olmayan davranışların arka planında aşırı kazanma hırsı, haksız edinim, bencillik, 
duyarsızlık, fırsatçılık gibi doğrudan sorunlu anlayışlar olabileceği gibi, rekabete karşı koyabilme, 
rekabette öne geçme, daha fazla yatırım ve istihdam oluşturma ve benzeri daha olumlu gibi görünen 
yaklaşımlar da yer alabilir. Bu arka plan dikkate alındığında iş ahlakının ne denli önemli olduğu ve dikkat 
edilmediği taktirde yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kalınabilecek tutum ve davranışlar sergilenebileceği 
daha rahat anlaşılabilir.  

Böylesine önemli hale gelmiş olan iş ahlakının günümüzde bile hala sorunlu bir alan olması ve ciddi 
tartışmalara yol açmasının elbette daha derinlemesine incelenmesi gereken boyutları bulunmaktadır. Bu 
kapsamda, iş ahlakı anlayışının gerilemesine ve dolayısıyla kendisine duyulan ihtiyacın artmasına neden 
olan bazı faktörler, iki temel başlık altında aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. İşletme dışı faktörler 

• Hayat tarzlarının değişimi ve buna bağlı olarak tüketimdeki aşırı artış, 

• Kitle iletişim araçlarının etkisiyle kültürler arasındaki etkileşim ve kültürlerin hızlı değişimi, 

• Adalet mekanizmasının etkin olmayışı ve yavaş işlemesi, 

• Haksız kazanç yollarının artışı ve bu durumun insanları kolay yoldan kazanmaya teşvik 
etmesi, 

• Genel olarak toplum ahlakının zedelenmesi, 

• Ekonomik yapının bir bütün olarak (teşvik ve kredi suistimalleri, yüksek enflasyon, düşük 
ücretler, ekonomik sistemin politik sisteme alet edilmesi vb. gibi ahlakî açıdan yanlış 
uygulamalar nedeniyle) işletmeleri ahlâksızlığa sevketmesi. 

2. İşletme içi faktörler 

• Kar maksimizasyonu amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi ve onları 
gölgede bırakması, 

• Çalışanların kişisel ahlakî değer yargıları, 

• İşletme sahipleri, ortakları ve yöneticilerinin kişisel ahlakî algılamaları, hırsları ve tutkuları, 

• İşletme içi çıkar çatışmaları, 

• İşletme içi denetim ve yaptırım mekanizmalarının zayıflığı. 

İş ahlakına uygun olmayan davranışların artması ve bu noktada yukarıda sıralanan işletme içi ve dışı 
faktörlerin etki alanının genişlemesi dikkate alındığında iş dünyasında iş ahlakına olan ihtiyacın artması 
ve iş ahlakının önemi daha iyi anlaşılacaktır.   

İş ahlakı konusu özellikle iki açıdan önemlidir. İşletmelerle yöneticilerinin sosyal sorumluluk 
bilincinden yoksun olarak toplumun geneline ve hatta gelecek kuşaklara ait kaynakları etkin 
kullanamaması, israf etmesi ve onlara gelecekte kullanılamayacak derecede zarar vermesi, iş ahlakının 
işletme dışına yönelik boyutunu oluşturur. Öte yandan, işletme yöneticileri ve çalışanlarının, birbirlerine, 
müşterilere, satıcılara ve rakiplere karşı, genel ahlak konularının da içerdiği, dürüstlük, doğruluk gibi 
hususlarda ahlak dışı davranışları da iş ahlakının diğer boyutunu teşkil eder. İş ahlakının ilk boyutuyla 
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ilgili konulara ağırlık verilmesi Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ve insan ile toplum yaşamını tehdit 
etmeye başlayan çevre sorunları sonucu gelişirken, ikinci boyuta ağırlık verilmesi ise ya ahlak 
bunalımları sonrası gelişen sosyal bilinçlenme dönemlerine ya da insan haklarının daha fazla savunulduğu 
dönemlere rastlar. Gerçekte bu ve benzeri çevre ve sosyal krizlerin insanlık tarihi boyunca az ya da çok 
var olduğu söylenebilir. 

İşletme eylemi gerçekte bir insan eylemi olduğu için, insan eylemlerini değerlendirebildiğimiz gibi 
işletme eylemlerini de ahlakî açıdan değerlendirebiliriz. İşletmelerin ahlaklılıkla ilişkisi insan 
eylemlerinden daha da derinlere iner. Diğer pek çok aktivitede olduğu gibi işletme bir ahlakî arka plan 
tarafından desteklenir ve onsuz olması mümkün değildir. Örneğin, işverenler çalışanların firmadan 
çalmamalarını ümit eder; sözleşme yapan grupların her biri diğer grubun sözleşmeye bağlı kalacağını 
umar; bir ürün satın alan eve gidip paketi açtığında onun reklamdaki gibi olmasını bekler. Pek çok 
örnekte bu beklentiler karşılanır. İşletmede herhangi birinin satıcılar, alıcılar, üreticiler, yönetim, 
çalışanlar ve müşteriler karşısında ahlak dışı davranması işletmeyi zora sokar. Ahlaklılık toplumun 
yapıştırıcısı olduğu gibi işletmenin de dişlilerinin yağıdır. Bu anlamda iş ahlakı, gerek insan ve gerekse 
toplum hayatı açısından, üzerinde durulması gereken, önemli ve vazgeçilemeyecek bir konu olarak 
karşımız çıkar.   

 Daha fazla bilgi için “DeGeorge, Richard T. (1999), Business Ethics, 
Fifth Ed., New Jersey: Prentice-Hall Inc.” kitabına bakınız. 

Bir başka açıdan iş ahlakı, bir ahlâk standartları çalışması olup, bunların modern toplumlarda mal ve 
hizmetleri üreten ve dağıtan organizasyonlar ve sistemler ile organizasyonlarda çalışan insanlara 
uygulanması şeklinde tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle iş ahlakı, uygulamalı ahlakın bir biçimidir. Bu 
bağlamda sadece ahlak normları ve ahlak değerlerinin analizini değil, aynı zamanda “işletme” olarak 
isimlendirdiğimiz kurumlar, teknolojiler, değişimler, eylemler ve faaliyetlere bu analizlerin sonuçlarını 
uygulama girişimidir. 

İş ahlakının gittikçe daha önemli hale gelmesinde, işletmelerin sosyal yapı içinde önemli konuma 
gelmeleriyle bir paralellik olduğu söylenebilir. Böyle bir gelişme sonucunda, işletmeler, geçmişe oranla 
kilise, aile, eğitim ve diğer kamu kurumlarından daha ağırlıklı olarak, çalışanlar ve yöneticilerin ahlaki 
değerlerinin oluşumunda etkili duruma gelmiştir. İşletme yöneticileri de sosyal ve ahlaki konularda 
etkileyici konuma yükselmiştir. İş hayatına atılmakta olan pek çok kişi, gelişen kitle iletişiminin de 
etkisiyle, çok sayıda iş adamı ve yöneticiyi örnek alma eğilimindedir. Dolayısıyla, işletme yöneticilerinin 
geleceğin iş hayatını yönlendirecek iş ahlakı ilke ve kodları açısından önemli birer referans noktası 
oldukları söylenebilir. 

 

İŞ AHLAKININ TARİHSEL GELİŞİMİ 
İşletme ya da iş ahlakıyla ilgili bugün konuştuğumuz hususlar yeni konular değildir. Karın 
maksimizasyonu, görünmez elin serbest rekabeti düzenleyeceği ve dolayısıyla bireysel çıkarların ön 
planda olması gerektiği anlayışının ortaya konulduğu kapitalizm uygulamalarının etkisiyle, bugün 
konuştuğumuz ve iş ahlakını ilgilendiren pek çok hususun ilişkisinden söz edilebilir. Kar 
maksimizasyonunun zaman içinde bireysel değerler ve bireysel çıkarlarla çatışmalara doğru yol alması, 
işletme içinde ve iş hayatında bireye kendi çıkarlarını gözeten, ancak diğerlerinin ve genel olarak da 
toplumun çıkarlarının gözetilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. İşletme etiği ya da iş ahlakı, böyle bir 
anlayışla bireylere doğruyu belirleme ve ulaşmada yardımcı olan bir araç niteliğindedir. 

Bugün yaşanan iş ahlakı ile ilgili problemlerin çoğu yeni değildir. Bunların kökeni 17. yüzyıla dayanır 
ve özellikle serbest piyasa mekanizması ile arttığı görülür.  Bu eski probleme son dönemlerde daha fazla 
ağırlık verilmeye başlanmasında özellikle 1980’lerde ortaya çıkan ve kitle iletişim araçlarında yer alan 
skandalların önemli bir etkisi olduğu da bilinen bir başka gerçektir. Dolayısıyla, iş ahlakının hemen her 
dönemde, derecesi ve önemi farklılaşmakla birlikte, insanları ve organizasyonları ilgilendiren ve 
uğraştıran bir konu olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, özellikle yakın bir geçmişte geride 



    10 

bıraktığımız yirminci yüzyılda iş ahlakı konusunun daha ön plana çıkan bir sorun olduğu söylenebilir. Bu 

noktada sanayileşmenin getirdiği sorunların etkisi önemli görülmektedir. 

Sanayi Devrimi sonrasına kadar insanoğlunun tabiatın kendi kendini yeniden üretebilme ve 

temizleyebilme sınırlarının ötesinde zararlar vermediği ifade edilmektedir. Hava, su ve toprağın yaşamı 

tehdit edecek boyutlarda kirlenmesi, kimi doğal kaynakların tükenmesi tehlikesi, endüstrinin yaydığı 
tehlikeli gaz, toz ve sıvılar, doğal gıda maddelerinin kirlenmesi, asit yağmuru, endüstri atıklarının ve 

zehirli atıkların düşük maliyetle yok edilmesi sırasında oluşan riskler, Sanayi Devrimi sonrası oluşan 

riskler ve sorunlar arasında sayılabilir. Sanayi Devrimi ile birlikte hızla artan üretim ve bunun 

sonucundaki yoğun tüketimin getirdiği yükler, doğanın hızla kirlenmesine yol açmıştır. Bu sorunlar 

yanında, artan kamuoyu baskısı ve hükümetlerin kurumsal düzenleme ve zorlamalarının etkisiyle de 

özellikle 1960’lardan itibaren iş ahlakı konularına artan düzeyde ilgi ortaya çıktığı söylenebilir.  

 İş ahlakı konularına artan düzeyde ilginin, sanayi devrimi ile birlikte 
ortaya çıkmasının temel nedeni nedir? 

İş ahlakının tarihsel gelişimini insanlık tarihinden ayrı düşünmek elbette doğru olmayacaktır. Bu 

kapsamda iş ahlakı konusundaki sistematik olmasa da birikimler antik çağlara kadar uzatılabilir. Eski 

Yunan ve Antik Roma’da işletmecilik ve tüccarlara iyi gözle bakılmadığı, bu işlerin insanı yalan 

söylemeye, çıkarcılığa ve bencilliğe götüreceği inancı yaygındı. Öte yandan iş ve ticaret, aristokrasinin 

gözünde basit ve aşağılayıcı bir konumun göstergesi idi ve bu işler sıradan insanlar tarafından yapılırdı. 

Yunan ve Roma dünyasının bu oldukça olumsuz tutumlarına rağmen antik çağda işletmecilik ve ticari 

faaliyetlere karşı geliştirilen bu olumsuz tutum her toplumda aynı değildi. Örneğin Yahudilik, serveti 

Tanrının bir lütfu olarak görüyor ve kişinin işindeki başarısını tanrısal bir onay olarak kabul ediyordu. 

Her ne kadar Yahudi kutsal metinlerinde gelir ve servet eşitsizliklerinin tehlikelerine ve kötülüklerine 

dikkat çekiliyorsa da servet biriktirmenin genel ahlaka aykırı olmadığı kabul edilmekteydi. 

Dolayısıyla, dinlerin işletmecilik, ticaret hayatı ve iş ahlakına yönelik etkileri oldukça belirleyicidir. 

Hristiyanlıkta kilisenin oldukça önemli bir kurumsal düzenleme ve otorite olarak ticaret hayatına ve iş 
ahlakına ilişkin yönlendirici etkileri olmuştur. Kilisenin ilk dönemlerinde işletmecilik ve ticaret 

faaliyetleri ahlaken kabul edilebilir olmakla birlikte, para hırsı, hilekârlık ve lüks tüketime karşı uyarılar 

unutulmamıştır. Yahudiliğin aksine Hristiyanlıkta ticaret, insanların birbirlerinin eksikliklerini 

gidermeleri açısından bir hizmet olarak görülmüştür. Bu bağlamda Hristiyan tüccarların Hristiyan olan ve 

olmayan tüm insanlara karşı dürüst olmaları ve aynı iş ahlakı standartlarını uygulamaları nasihat 

edilmiştir. Bu durum, Hristiyanlığın iş ahlakı değerlerine katkısı olarak değerlendirilebilir. 

Kapitalizmin gelişmesi ve önemli miktarda sermaye oluşumu sonucunda, Hristiyanlık öğretisi ve klise 

vaazlarına rağmen, iş ahlakı açısından olumsuzluklar içeren tutum ve davranışlarda da artışlar görülmeye 

başlanmıştır. Bir taraftan sermaye oluşumunun önü açılmış ve kapitalizm güçlenmiş, ancak bu esnada 

yeni bir ahlaki değer ya da sistem oluşturulamadığı için, iş dünyasında ahlaki açıdan rahatsız edici 

uygulamalar fazlasıyla ortaya çıkmıştır. 

Bu esnada elbette İslam dünyasındaki gelişmeleri yok saymak ya da görmezden gelmek olmaz. İslam 

öğretisinde işveren ve çalışan yönünden iş ahlakına ilişkin değerlerin temel ilke bazında olması belki 

uzun dönem dikkat çekmemiş olabilir. Fakat özellikle 13. yüzyıl başında Anadolu’da örgütlenen Ahilik 

organizasyonunun, eş zamanlı olarak Ortaçağ Avrupa’sına karşı iş ahlakı açısından çok önemli ilkeler 

vaaz ettiği rahatlıkla söylenebilir. 

İslam’ın önemli temel ilkelerinin iş dünyasındaki gelişmeler ve günün ihtiyaçlarına uyarlanamayışının 

etkisiyle, iş ahlakına yönelik ilke geliştirmede son yıllarda yaşanan yetersizliklerin, konu hakkında daha 

anlamlı arayışlara yönelmenin önünü açtığı da söylenebilir. Bu kapsamda, İslam dünyasında daha açık 

yüreklilikle iş ahlakına ilişkin değer geliştirme çabaları yanında faiz konusuna da daha sağduyulu 

yaklaşım çabaları gözlenmektedir. Benzer şekilde, sendikacılık, çalışma koşulları ve çalışan hakları, işçi-

işveren ilişkileri, sözleşme hakları gibi hususlar bakımından da iş ahlakı ilke arayışları sürmektedir. 
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İş ahlakı literatüründeki gelişimin işletmecilik literatüründeki gelişmeye paralel olarak sistematik 

olarak 20. yüzyıl başından itibaren olduğu söylenebilir. Bu kapsamda iş ahlakına yaklaşımların ya da iş 
ahlakı literatüründeki gelişmeler dönemsel olarak şu şekilde sıralanabilir: 

• İş dünyasında ahlak arayışı dönemi (1900-1920) 

• İş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı dönemi (1920-1950) 

• İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi (1950-1970) 

• Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi (1970-1990) 

• Küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi (1990 -    ) 

İşletmecilik literatürünün Amerika merkezli oluşmaya başlamasıyla birlikte, verimlilik konusu 

özellikle çalışma ve araştırma konusu yapılmıştır. Sanayileşme ve kitle üretimiyle birlikte, çocuk ve 

kadınların çalıştırılmaya başlanması, verimlilik hesaplarının karlılık için çok önemli görülmesi ve iş 
ortamlarının zarar verici etkilerinin konuşulduğu bu dönemde iş ahlakına ilişkin konuların daha fazla 

gündeme gelmesinde, eleştirel sosyalistlerin katkısı önemlidir. Bu dönemde Amerika ve İngiltere’de iş ve 

meslek ahlakına ilişkin konular üzerinde durulmaya başlanmış ve işletmecilik okullarında iş ahlakına 

ilişkin dersler gündeme gelmiştir. 

Profesyonel meslek sayısının artmasıyla birlikte, iş dünyasında iş ve meslek ahlakının daha sistematik 

olarak tartışılmaya başlanması söz konusu olmuştur. Öte yandan artan meslek sayısıyla birlikte insan ve 

toplumları etkileyen uygulamalar da artmış ve çeşitlenmiştir. Bu gelişmeler üzerine iş ahlakı dersleri ders 

programlarında daha fazla yer almaya başlamış ve iş dünyasında da bu hususlara ilişkin hem önlem alıcı 

hem de öğretici çabalara ağırlık verilmiştir. 

Üçüncü dönemde ise iki büyük dünya savaşından çıkmış dünyada ölçek büyüten firmaların 

uluslararasılaşma süreci hızlanmış ve büyük ölçeklerin etki derecesi de genişlemiştir. Bu kapsamda insan 

sağlığı ve çevreyi olumsuz etkileyen işletme uygulamaları yanında, hükümetler nezdinde baskı grubu 

olarak işletmelerin ortaya çıkarmış olduğu haksız kazançlar ve iş ahlakını etkileyen rüşvet ve benzeri 

olumsuzluklar da dikkate alındığında, bu dönemde iş ahlakına ilişkin farklı yaklaşımlar kendini 

göstermiştir. İşletmelerin kar dışında sorumluluğu yoktur anlayışı ile işletmelerin sosyal ve ahlaki 

sorumlulukları da vardır anlayışı arasındaki ciddi tartışmalar bu dönemin önemli iş ahlakı konuları 

arasında sayılabilir.  

Tartışmaların devam ettiği dördüncü dönemde ise iş ahlakı derslerinin içeriği ve kapsamı genişlemiş 
ve pek çok meslekle ilgili iş ahlakı dersleri programlarda yer almaya başlamıştır. Bu dönemde 

olumsuzlukların konuşulması yanında iş ahlakı konusunda düzenleyici arayışlar da dikkat çekmektedir. 

Bu bağlamda meslek etik kodları geliştirme çabaları yanında iş dünyasında da meslek ve iş ahlakı 

konularında hizmet içi eğitimlerle duyarlılıklar artırılmaya çalışılmıştır. 

Küreselleşmeyle birlikte ürün ve bireylerin hızla yer değiştirebilmesi ve müşterilerin gelişmelerden 

kısa sürede haberdar olabilmesi, iş ahlakına olan ilgiyi hem artırmış hem de küresel ölçeğe taşımıştır. 
Global bir markanın örneğin en küçük bir ihmal durumuna bile tahammülü olmayacak ve iş ahlakı 

konusunda sorunlu olarak algılanabilecek bir uygulaması, onun geleceğini etkileyecektir. Küresel ölçekler 

iş ahlakı açısından da küresel ilgi ve önemi gerektirmektedir. Elbette bu aşamada kültürel ve yerel 

farklılıklar ile hassasiyetlerin de önemi azalmamakta tam tersine artmaktadır. 

 İş ahlakı literatüründeki gelişmelere bakıldığında şirketlerin iş ahlakı 
ile ilgili konularda daha fazla dikkatli olması gereken dönem hangisi olabilir?  
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KÜRESELLEŞME VE İŞ AHLAKIYLA ETİK KONULARA 
İHTİYACIN ARTMASI 
İş ahlakının tarihsel gelişim seyri açısından bugün gelinen nokta itibariyle küreselleşme olgusunun 
önemli bir durum olduğu kabul edilmelidir. Küreselleşmenin insanlık ve dünya açısından olumlu etkileri 
yanında, yoksulluk ve fakirliğin yaygınlaşması, haksız kazançların küreselleşmesi, güçlülerin zayıflara 
tahakkümünün yaygınlaşması ve benzeri gibi eleştirilen boyutları da söz konusudur. Bu kapsamda elbette 
iş ahlakı ve etik konuların küreselleşmeyle birlikte daha fazla söz edilen ve konuşulan konular arasında 
yer alması doğal karşılanmalıdır. 

Şirketler, özelikle çokuluslu olanlar, küreselleşmeye yöneltilen eleştirilerin odağında yer almaktadır. 
Gelişmekte olan ülkelerdeki işçileri sömürme, çevreye zarar verme ve ekonomik güçlerini kötüye 
kullanmakla itham edilmektedirler. Çokuluslu şirketlerin vergi oranları, çevresel düzenlemeler ve işçi 
hakları bakımından kendileri için en iyi şartları sağlayan ülkelere doğrudan yabancı yatırımları 
yönlendirmek suretiyle gelişmekte olan ülkelerdeki şartların kötüleşmesine yol açtıkları ifade 
edilmektedir. Bu bağlamda küreselleşme, şirketlerin doğru ve yanlışı tanımlamak ve meşrulaştırmak 
zorunda oldukları alanların başında gelmektedir.    

Küreselleşme ve iş etiği genel anlamda üç alan bağlamında değerlendirilmektedir. Bu alanlar kültür, 
hukuk ve hesap verebilirlik olarak sayılabilir. 

Bilindiği gibi küreselleşme ile ekonomik faaliyetler bölgesel ya da ülkesel sınırlardan bağımsız hale 
gelmiştir. Bu bağlamda işletmeciliğin bölgesel olarak daha az istikrarlı hale gelmesiyle şirketler artan 
oranda deniz aşırı pazarlarla ilgilenmeye başlamıştır. Bu da şirketlerin yeni ve çeşitli ve bazen de 
birbiriyle tutarsız etik taleplerle karşılaşmasına sebep olmuştur. İç pazarda onaylanan ahlaki değerler 
şirketlerin yabancı pazarlara girmesiyle sorgulanabilir hale gelmektedir. Örneğin batıdaki ırksal ya da 
cinsiyetle ilgili çeşitliliğe karşı tutum orta doğudakine oranla önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Ya 
da Avrupa’da tipik olarak gerçekleşen, ekonomik gerileme dönemlerinde işe son verme Çinliler 
tarafından etik görülmeyebilmektedir.  

Ekonomik faaliyetlerin bölgesellikten uzaklaşması bu faaliyetlerin ülkelerin kontrollerinin dışına 
çıkmasına sebep olmaktadır. Bir ülkenin gücü belirli bir bölge ile sınırlıdır. Örneğin Alman yasaları 
yalnızca Almanya içinde, Fransız yasaları da Fransa içinde geçerlidir. Bir şirket iç pazarın ötesine geçip 
üretim zincirini başka bir ülkeye taşıdığında yasal çerçeve oldukça faklılaşır. Bu nedenle yöneticiler artık 
belirli işletme faaliyetlerinin doğru ya da yanlış olduğuna iç pazardaki gibi basitçe karar veremeyecektir. 
İş etiği büyük ölçüde yasaların bittiği yerde başlamaktadır. Küreselleşme sayesinde ekonomik 
faaliyetlerin ülke sınırlarından bağımsız hale gelmesi, bu faaliyetlerin ülkelerin kontrolünün dışına 
çıkmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda iş etiğine olan talep de artırmıştır.       

Faaliyetleri incelendiğinde şirketlerin küresel düzeyde baskın aktörler olduğu görülebilir. Çokuluslu 
şirketler, maruz kaldığımız bilgilerin ve reklamların çoğunluğunu etkileyen kitle iletişim araçlarına 
sahiptir. Bu şirketler küresel ürünler sunmakta, birçok kişiye iş imkanı sağlamakta, doğrudan ya da 
dolaylı olarak büyük miktarlarda vergiler ödemektedirler. Çokuluslu şirketlerin ekonomik açıdan birçok 
ülkeden daha güçlü olduğu söylenebilir. Örneğin 2008 yılında Yunanistan’ın gayri safi yurtiçi hasılası 
Wal-Mart’ın yıllık geliri ile hemen hemen aynı düzeyde gerçekleşmiştir. Ekonomik faaliyetler sınırlardan 
bağımsızlaştıkça ülkelerin bu faaliyetler üzerindeki kontrolleri azalmış, böylece bu faaliyetler, etkilenen 
tarafların demokratik kontrolüne daha az açık hale gelmiştir. Bu nedenle çokuluslu şirketlerin doğrudan 
ya da demokratik hesap verebilirliği gittikçe artan oranda gerekli hale gelmiştir.   

 Çokuluslu şirketlerin doğrudan ya da demokratik yollarla hesap 
verebilirliğinin gittikçe artan oranda gerekli hale gelmesinin temel nedeni nedir?  
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Küreselleşme farklı paydaşlar üzerinde farklı etik etkilere sahiptir. Hisse sahipleri açısından 
küreselleşme daha yüksek düzeyde karlılık potansiyeli yanında daha yüksek risk de sunmaktadır. 
Şirketler küresel pazardaki maliyetleri azaltmak için üretimi gelişmekte olan ülkelere kaydırmaktadır. Bu 
durum iş olanakları sağlama yanında kötü çalışma şartları ile çalışanları sömürme potansiyelini de 
beraberinde getirmektedir. Küresel ürünler tüketiciler için dünya çapında sosyal faydalar sağlamakla 
birlikte kültür emperyalizmi ve batılılaşma konusunda itirazlara da sebep olmaktadır. Küreselleşme 
tüketicilere daha ucuz ürünler sunabilmektedir, ancak gelişmekte olan ülkelerdeki savunmasız tüketiciler 
çokuluslu şirketlerin sömürme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki 
tedarikçiler, çokuluslu şirketlerin tedarik zinciri yönetimi vasıtasıyla gerçekleştirdiği düzenlemelerle karşı 
karşıya kalabilmektedir. Diğer bir deyişle küçük ölçekli yerel şirketler, güçlü küresel oyuncularla rekabet 
etme durumunda kalabilmektedir. Çokuluslu şirketlerin küresel faaliyetleri yerel halkla doğrudan 
etkileşim içine girilmesine sebep olmakta, bu ise geleneksel toplum yaşamında aşınma ihtimalini 
arttırmaktadır. Hükümetlerin güçsüz olduğu ülkelerde, şirketleri denetleme ya da kontrol etme amacına 
sahip küresel düzeyde aktif baskı grupları ortaya çıkmıştır. Küreselleşme hükümetlerin gücünü 
zayıflatmış ve iş, refah, etik standartların belirlenmesi vb. konulardaki kurumsal sorumlulukları da 
arttırmıştır. Küreselleşme ayrıca hükümetleri rüşvet, yolsuzluk, vergileme gibi konularda farklı kültürel 
beklentilere sahip farklı kurumlarla yüz yüze getirmiştir. 

 Daha fazla bilgi için “Crane, A. ve Matten, D. (2010). Business Ethics, 
New York: Oxford University Press” kitabına bakınız. 
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Özet 

Ahlak ve etik iş dünyasında ve günlük hayatta 
sıklıkla kullanılan kavramlar olmakla birlikte, 
birbirine karıştırılan iki kavramdır. Ahlak daha 
çok tutum ve davranışlara rehberlik eden 
normları belirtir ve tutum ve davranışları 
değerlendirirken kullanılan değerler olarak 
görülürken, etik, doğru ve yanlış ya da iyi ve 
kötünün felsefi olarak tartışılmasına odaklı 
felsefenin bir alanıdır. İş ahlakı ise, evrensel, 
toplumsal ve kültürel değerler bağlamında iş 
dünyasındaki birey-birey, birey-grup, birey-örgüt 
ve örgüt-örgüt ilişkilerini değerlemede normlar 
ve ilkeler ile bunlar kapsamında değerlendirme 
yapmayı içerir. 

İş ahlakına uygun olmayan davranışların artması 
ve bu noktada işletme içi ve dışı faktörlerin etki 
alanının genişlemesi dikkate alındığında iş 
ahlakının öneminin arttığı görülmektedir. İş 
ahlakı konusu, iş ahlakının işletme dışına ve 
işletme içine yönelik boyutları olmak üzere iki 
açıdan önemlidir. İşletmelerle yöneticilerinin 
sosyal sorumluluk bilincinden yoksun olarak 
toplumun geneline ve hatta gelecek kuşaklara ait 
kaynakları etkin kullanamaması, israf etmesi ve 
onlara gelecekte kullanılamayacak derecede zarar 
vermesi, iş ahlakının işletme dışına yönelik 
boyutunu oluştururken, işletme yöneticileri ve 
çalışanlarının, birbirlerine, müşterilere, satıcılara 
ve rakiplere karşı dürüstlük, doğruluk gibi 
hususlarda ahlak dışı davranışları da iş ahlakının 
işletme içine yönelik boyutunu oluşturur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş ahlakının tarihsel gelişimini insanlık tarihinden 
ayrı düşünmek doğru bir yaklaşım olarak 
görülmemektedir. Bu kapsamda iş ahlakı 
konusundaki birikimler sistematik olmasa da 
antik çağlara kadar uzanmaktadır. İş ahlakı 
literatüründeki gelişimin sistematik olarak 20. 
yüzyıl başından itibaren hissedilir olduğu 
söylenebilir. Bu kapsamda iş ahlakına 
yaklaşımlar dönemsel olarak iş dünyasında ahlak 
arayışı dönemi, iş dünyasında profesyonellik ve 
iş ahlakı dönemi, iş dünyasında büyüyen ölçekler 
ve iş ahlakında karmaşıklık dönemi, önleyici ve 
düzenleyici iş ahlakı arayışı dönemi ve küresel 
işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi olarak 
ele alınabilir. 

Küreselleşme ile ekonomik faaliyetler bölgesel 
ya da ülkesel sınırlardan bağımsız hale gelmiştir. 
Bu bağlamda işletmeciliğin bölgesel olarak daha 
az kararlı hale gelmesiyle şirketler artan oranda 
deniz aşırı pazarlarla ilgilenmeye başlamıştır. 
Çokuluslu şirketlerin vergi oranları, çevresel 
düzenlemeler ve işçi hakları bakımından 
kendileri için en iyi şartları sağlayan ülkelere 
doğrudan yabancı yatırımları yönlendirmek 
suretiyle gelişmekte olan ülkelerdeki şartların 
kötüleşmesine yol açtıkları ifade edilmektedir. Bu 
bağlamda küreselleşme, şirketlerin doğru ve 
yanlışı tanımlamak ve meşrulaştırmak zorunda 
oldukları alanların başında gelmektedir. 
Küreselleşme ve iş etiği genel anlamda üç alan 
bağlamında değerlendirilmektedir. Bu alanlar 
kültür, hukuk ve hesap verebilirlik olarak 
sayılabilir. 
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Kendimizi Sınayalım 
1. I. İyi ve kötü nedir? 

        II.  İyi ve kötü arasında bir seçim yapma 
kudretine sahip miyiz? 

        III. İyi ve kötü hakkındaki ahlâkî hükümlere 
nasıl varıyoruz? 

IV. Bu hükümlerin genelliği ve geçerliliği 
ne      ölçüdedir? 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri 
etik ve nazari ahlakın cevap aradığı temel 
sorulardandır?  

a. Yalnız I 

b. I ve II 

c. III ve IV 

d. I, II ve III 

e. I, II, III ve IV 

2. Etikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

a. Etik, ahlaki değerlerin oluşumu ile ilgilenir. 

b. Etik, insan davranışlarının ahlaki açıdan 
değerlendirilmesi ile uğraşır. 

c. Etik, ahlak normlarının geliştirilmesiyle 
ilgilenir. 

d. Etik ya da ahlak felsefesinin ilgi alanı, iyi ya 
da kötü, doğru ya da yanlış olanın felsefi 
yönden müzakere edilerek bulunmasıdır. 

e. Ahlak felsefesi, gerçekliği baştan kabul 
edilmiş ahlaki kesinlikleri temel alır. 

3. I. Ahlak, insanın tutum ve davranışlarında 
normlara uyum göstermesinin 
beklenmesidir. 

 II. Ahlak, ahlaklı davranmak, eşitlik, adalet 
ve ilkeli davranmaktır. 

 III. Ahlak “iyi olan nedir?”, “adalet nasıl 
sağlanır, nasıl adaletli olunur?” gibi 
sorulara cevap arama ile ilgilidir. 

Yukarıda ahlakın kullanıldığı farklı anlamlar 
verilmiştir. Bunlardan hangisi ya da hangileri etik 
kavramıyla örtüşmektedir? 

a. Yalnız I 

b. Yalnız II 

c. Yalnız III 

d. II ve III 

e. I, II ve III 

 

4. İş ahlakı ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi yanlıştır?  

a. İş ahlakına olan ihtiyaç her geçen gün 
artmaktadır. 

b. İş ahlakı, evrensel ilke ve değerlerle yakından 
ilişkilidir. 

c. İş dünyasındaki ahlaki değerler zaman içinde 
değişebilir. 

d. İş ahlakı, toplumsal ilke ve değerlerden 
bağımsızdır. 

e. İş dünyasındaki ahlaki değerler ilgili ülkedeki 
iktisadi sistemin temel dinamiklerinden 
etkilenir. 

5. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı anlayışına 
duyulan ihtiyacın artmasındaki işletme içi 
faktörlerdendir? 

a. Kitle iletişim araçlarının etkisiyle kültürler 
arasındaki etkileşim ve kültürlerin hızlı 
değişimi 

b. Hayat tarzlarının değişimi ve buna bağlı 
olarak tüketimdeki aşırı artış 

c. Kar maksimizasyonu amacının diğer sosyal 
sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi 

d. Ekonomik yapının bir bütün olarak işletmeleri 
ahlâksızlığa sevketmesi 

e. Haksız kazanç yollarının artışı 

6. Aşağıdakilerden hangisi iş ahlakı anlayışına 
duyulan ihtiyacın artmasındaki işletme dışı 
faktörlerdendir? 

a. İşletme sahipleri, ortakları ve yöneticilerinin 
kişisel ahlakî algılamaları, hırsları ve tutkuları 

b. Çalışanların kişisel ahlakî değer yargıları 

c. Kar maksimizasyonu amacının diğer sosyal 
sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi ve 
onları gölgede bırakması 

d. İşletme içi çıkar çatışmaları 

e. Hayat tarzlarının değişimi ve buna bağlı 
olarak tüketimdeki aşırı artış 
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7. İş ahlakı literatüründeki gelişmeler dönemsel 
olarak sıralandığında 3. dönem aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a. İş dünyasında ahlak arayışı dönemi 

b. Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı 
dönemi 

c. İş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı 

dönemi 

d. İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş 
ahlakında karmaşıklık dönemi 

e. Küresel işletmecilik ve küresel iş ahlakı 

dönemi 

8. I. İş dünyasında büyüyen ölçekler ve iş                    
ahlakında karmaşıklık dönemi 

II. İş dünyasında profesyonellik ve iş ahlakı  
dönemi 

     III. Önleyici ve düzenleyici iş ahlakı arayışı 
dönemi 

Yukarıda verilen iş ahlakı yaklaşımlarının 
tarihsel sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

a. I, II, III 

b. II, I, III 

c. II, III, I 

d. III, II, I 

e. III, I, II 

9. Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu şirketlere 
yöneltilen eleştirilerin sebeplerinden biri olamaz? 

a. Gelişmekte olan ülkelerdeki işçileri sömürme 

b. Çevreye zarar verme   

c. Tüketiciler için dünya çapında sosyal faydalar 

sağlama 

d. Ekonomik güçlerini kötüye kullanma 

e. Gelişmekte olan ülkelerdeki şartların 

kötüleşmesine yol açma 

 

 

 

 

 

 

10. I. Kültür  

 II. Hesap verebilirlik 

 III. Hukuk 

Ekonomik faaliyetler sınırlardan bağımsızlaştıkça 
ülkelerin bu faaliyetler üzerindeki kontrolleri 
azalmış böylece bu faaliyetler, etkilenen 
tarafların demokratik kontrolüne daha az açık 
hale gelmiştir. Bu bağlamda yukarıdakilerden 
hangisi ya da hangileri önem kazanmıştır? 

a. Yalnız I 

b. Yalnız II 

c. Yalnız III 

d. I ve III 

e. I, II ve III 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt 
Anahtarı 
1. e Yanıtınız yanlış ise “Etik Kavramı” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

2. d Yanıtınız yanlış ise “Etik Kavramı” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

3. c Yanıtınız yanlış ise “Etik ve Ahlak Ayrımı” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

4. d Yanıtınız yanlış ise “İş Ahlakı Kavramı” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

5. c Yanıtınız yanlış ise “İş Ahlakının Önemi” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

6. e Yanıtınız yanlış ise “İş Ahlakının Önemi” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

7. d Yanıtınız yanlış ise “İş Ahlakının Tarihsel 
Gelişimi” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 

8. b Yanıtınız yanlış ise “İş Ahlakının Tarihsel 
Gelişimi” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 

9. c Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme ve İş 
Ahlakıyla Etik Konulara İhtiyacın Artması” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

10. b Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme ve İş 
Ahlakıyla Etik Konulara İhtiyacın Artması” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

 
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
Sıra Sizde 1 

Sanayi Devrimi sonrasına kadar insanoğlunun 
pek o kadar tabiatın kendi kendini yeniden 
üretebilme ve temizleyebilme sınırlarının 
ötesinde zararlar vermediği ifade edilmektedir. 
Hava, su ve toprağın yaşamı tehdit edecek 
boyutlarda kirlenmesi, kimi doğal kaynakların 
tükenmesi tehlikesi, endüstrinin yaydığı tehlikeli 
gaz, toz ve sıvılar, doğal gıda maddelerinin 
kirlenmesi, asit yağmuru, endüstri atıklarının ve 
zehirli atıkların düşük maliyetle yok edilmesi 
sırasında oluşan riskler, Sanayi Devrimi sonrası 
oluşan riskler ve sorunlar arasında sayılabilir. 
Sanayi devrimi ile birlikte hızla artan üretim ve 
bunun sonucunda ki yoğun tüketimin getirdiği 
yükler, doğanın hızla kirlenmesine yol açmıştır. 
Bu sorunlar yanında, artan kamuoyu baskısı ve 
hükümetlerin kurumsal düzenleme ve 
zorlamalarının etkisiyle de özellikle 1960’lardan 
itibaren iş ahlakı konularına artan düzeyde ilgi 
ortaya çıktığı söylenebilir. 

Sıra Sizde 2 

Küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişim, ulaşım ve haberleşme imkanlarının 

artması işletmecilik faaliyetlerini küresel ölçeğe 

taşımıştır. Buna paralel olarak iş ahlakı konuları 

da küresel düzeyde ilgi görmeye başlamıştır. 
Geçmişe oranla daha fazla bilinçlenen tüketiciler 

değerlerine uygun olmayan işletme faaliyetlerini 

cezalandırmaya başlamıştır. Bu bağlamda 

herhangi bir yerde gerçekleşen yanlış bir 

uygulama küresel çapta tepki görebilmektedir. 

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında küresel 

işletmecilik ve küresel iş ahlakı dönemi, 

şirketlerin iş ahlakı ile ilgili konularda daha fazla 

dikkatli olması gereken dönem olarak 

nitelendirilebilir. 

Sıra Sizde 3 
Faaliyetleri incelendiğinde şirketlerin küresel 

düzeyde baskın aktörler olduğu görülebilir. 

Çokuluslu şirketler, maruz kaldığımız bilgilerin 

ve reklamların çoğunluğunu etkileyen kitle 

iletişim araçlarına sahiptir. Bu şirketler küresel 

ürünler sunmakta, birçok kişiye iş imkanı 

sağlamakta, doğrudan ya da dolaylı olarak büyük 

miktarlarda vergiler ödemektedirler. Çokuluslu 

şirketlerin ekonomik açıdan birçok ülkeden daha 

güçlü olduğu söylenebilir. Ekonomik faaliyetler 

sınırlardan bağımsızlaştıkça ülkelerin bu 

faaliyetler üzerindeki kontrolleri azalmış; böylece 

bu faaliyetler, etkilenen tarafların demokratik 

kontrolüne daha az açık hale gelmiştir. Bu 

nedenle çokuluslu şirketlerin doğrudan ya da 

demokratik hesapverebilirliği gittikçe artan 

oranda gerekli hale gelmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    18 

Yararlanılan Kaynaklar 
Akarsu, B. (1998), Mutluluk Ahlakı, İstanbul: 
İnkılap Kitabevi. 

Arslan, M. (2005), İş ve Meslek Ahlakı, 2. 
Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi. 

Buchholz, R. A. ve Rosenthal S. B. (1998), 
Business Ethics - The Pragmatic Path Beyond 
Principles To Process, New Jersey: Prentice- 
Hall Inc. 

Cevizci, A. (1999), Paradigma Felsefe Sözlüğü, 
Geliştirilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, 
İstanbul: Paradigma Yayınları. 

Ciulla, J. B. (1991), “Why Is Business Talking 
About Ethics?: Reflections on Foreign 
Conversations”, California Management 
Review, 34(1), 67-86. 

Crane, A. ve Matten, D. (2010). Business Ethics, 
New York: Oxford University Press. 

Çağrıcı, M. (1991), Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, 
2. Baskı, İstanbul: Ensar Neşriyat. 

DeGeorge, R. T. (1999), Business Ethics, Fifth 
Ed., New Jersey: Prentice-Hall Inc. 

Demir, Ö. ve Acar, M. (1997), Sosyal Bilimler 
Sözlüğü, Üçüncü Baskı, Ankara: Vadi Yayınları. 

Ergeneli, A. (1996), “İşletme Etiği: İşletme 
Öğreniminde Olması Gereken Bir Ders”, 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 14(1), 99-107. 

 Fukuyama, F. (2000), Güven - Sosyal Erdemler 
ve Refahın Yayılması, 2. Baskı, Çev. Ahmet 
Buğdaycı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. 

Güngör, E. (1998), Değerler Psikolojisi 
Üzerinde Araştırmalar - Ahlâk Psikolojisi, 
Ahlâkî Değerler ve Ahlâkî Gelişme, İstanbul: 
Ötüken Neşriyat. 

Hançerlioğlu, O. (1996), Felsefe Sözlüğü, 
10.Basım, İtanbul: Remzi Kitabevi. 

İnam, A. (1999), “Hâlsiz Kalmış Bir Ahlâkın 
Cehenneminde: Ahlâkı Hak Saklasın Bir 
Yârim Var İçinde”, Doğu Batı, 1(4), 
Ağustos,Eylül,Ekim/1998, İkinci Baskı, 63-74. 

 

 

 

 

 

 

Nuttall, J. (1997), Ahlak Üzerine Tartışmalar, 
Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları. 

Özdevecioğlu, M. (1994), “Ahilikten 
Günümüze İş Ahlâkı Anlayışı”, Çerçeve, 3(12), 
38-42. 

Poyraz, H. (1996), Dil ve Ahlâk, Ankara: Vadi 
Yayınları. 

Solomon, R. C. ve Hanson, K.R. (1983), Above 
the Bottom Line – An Introduction to Business 
Ethics, New York: Horcourt Brace Jovanovich, 
Inc. 

Schulze, N. (1997), “İşletme Etiği Konusuna 
Kavramsal Bir Yaklaşım”, Amme İdaresi 
Dergisi, 30(4), 35-51. 

Toprak Karaman, Z. (1998), Çevre Yönetimi ve 
Politikası, İzmir: Anadolu Matbaacılık. 

Torlak, Ö. (2007). Pazarlama Ahlâkı-Sosyal 
Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama 
Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi, 
5. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık. 

Türkçe Sözlük (1998), 9. Baskı, Ankara: Türk 
Dil Kurumu, Cilt 1 ve 2. 

Uslu, İ. (1995), Çevre Sorunları - Kainat 
Tasarımındaki Değişimden Ekolojik 
Felaketlere, İstanbul: İnsan Yayınları. 

Ülgener, S. F. (1981), İktisadi Çözülmenin 
Ahlâk ve Zihniyet Dünyası, Gözden Geçirilmiş 
2. Baskı, İstanbul: Der Yayınları. 

Ülgener, S. F. (1981a), İslâm, Tasavvuf ve 
Çözülme Devri İktisat Ahlâkı, İstanbul: Der 
Yayınları. 

Velasquez, M. G. (1998), Business Ethics - 
Concepts and Cases, Fourth Edition, New 
Jersey: Prentice-Hall Inc. 

Vogel, D. (1991), “Business Ethics: New 
Perspectives on Old Problems”, California 
Management Review, 33(4), 100-117. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    20 

Amaçlarımız  
Bu üniteyi tamamladıktan sonra; 

 Ahlakın felsefi incelemesinde başlıca alanların ne olduğunu sıralayabilecek, 

 Sonuççuluk ve deontoloji arasındaki farkı açıklayabilecek, 

 Kant ahlakının temel varsayımlarını ifade edebilecek, 

  Doğalcılığın, göreciliğin, duyguculuğun temel fikrini ifade edebilecek 

bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. 

 

Anahtar Kavramlar
 Etik 

 Normatif Etik 

 Metaetik 

 Sonuççuluk 

 Ödev Ahlakı 

 Ahlaksal Egoizm 

 Faydacılık 

 Eylem Faydacılığı 

 Kural Faydacılığı 

 Negatif Faydacılık 

 Haz Hesabı 

 İlahi Buyruk Ahlakı 

 Euthyphron İkilemi 

 Kantçı Etik 

 Maksim 

 Erdem 

 Görecilik 

 

 

İçindekiler 
 Giriş 

 Normatif Etik Teorileri 

 Metaetik Teorileri 

2 
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GİRİŞ 
Ahlak ya da etik sözcüğünün olgusal karşılığı, insan topluluklarının veya kültürlerin olması gerekene ve 

ödevlere ilişkin inançlarının, ilkelerinin ve pratiklerinin tümüdür. İnsanlar içinde yetiştikleri toplumun 

ahlaksal inançlar ve pratiklerini, sosyalleşme sürecinde öğrenirler. Sosyologlar veya antropologlar bu 

inanç ve pratikleri,-onlar hakkında herhangi bir değer yargısında bulunmaksızın-birer sosyal veya kültürel 

“olgu” olarak incelerler. Örneğin, bir antropolog, Eskimo toplumunu inceleyebilir ve bu toplumda 

insanların, eşlerin, anne-baba ve çocukların birbirlerine karşı ödev ve sorumluluklarının neler olduğunu, 

iyi yaşama dair inançlarının neler olduğunu, en çok neye değer verdiklerini araştırabilir.  

Yaşama reflektif bir bakış olarak tanımlayabileceğimiz felsefe, sosyoloji ve antropoloji gibi empirik 

bilimlerden farklı olarak, “Nasıl yaşıyoruz?” sorusunu yanıtlamakla yetinmez, “Nasıl yaşamalıyız?” 

sorusunu da sorar. Bu soruya yanıt ararken, ahlaksal yükümlülüğün temellerini, ahlaktan söz ederken 

kullanılan temel kavramların anlamlarını eleştirel olarak inceler ve insanların eylemlerine yol 

gösterebilecek daha savunulabilir bir ahlak anlayışı geliştirmeye çalışır. Bu yöndeki çalışmalar felsefenin 

ahlak felsefesi ya da etik olarak adlandırılan alt dalını oluşturur.  

Ahlak felsefesi içinde yapılan çalışmalar genellikle normatif etik, metaetik ve uygulamalı etik olmak 

üzere üç kategoriye ayrılır. Normatif etik teorileri, yaşamımızı nasıl ve hangi ilkelere göre 

yaşayacağımız üzerinde odaklaşır. Belirli ilkelerden-örneğin, “en çok sayıda insanın en fazla mutlululuğu 

sağlanmalı”, “insanları her zaman amaç olarak görmek gerek” gibi ilkelerden-hareketle, "yalan söyleme", 

"çalma" gibi pratik buyruklar üretir. Ne tür eylemler ahlaksal bakımdan doğru, ne tür eylemler ahlaksal 

bakımdan yanlıştır? Ahlaksal bakımdan doğru ve yanlışın temel ilkeleri nelerdir? Yaşamda en değerli 

olan şeyler nelerdir? Nasıl bir toplum adil bir toplumdur? Bir insanı iyi bir kişi yapan şey nedir? Temel 

insan hakları nelerdir?  Kürtaj veya ötenazi ahlaksal bakımdan doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Bunlar 

normatif etik teorilerinin ilgilendiği başlıca sorulardan bazılarıdır.  

Metaetik (ya da üst etik) teorileri, ahlaksal yargıların statüsü ve metodolojisi üzerinde odaklaşır. 
"Ödev", "iyi", "kötü", "doğru", "yanlış" gibi terimlerin anlamları, ahlaksal yükümlülüğün doğası, ahlaksal 

doğruların olup olmadığı, ahlaksal bakımdan doğru veya yanlış olanla ilgili inançlarımızı akılcı bir 

biçimde nasıl savunabileceğimizi konu edinir. Örneğin, “Kürtaj, cinayettir” diyen birisi ne demek istiyor? 

Kendisinin, kendi kültürünün, kendi dininin kürtajı tasvip etmediğini mi yoksa kürtajın her zaman, her 

toplum ve herkes için yanlış olduğunu mu? Yoksa “Kürtajı tasvip etmiyorum sen de yaptırma” mı demek 

istiyor? Kürtaj eyleminin kendisi mi yanlış yoksa insanlar mı onu yanlış görüyor? Ahlaksal 

yükümlülüğün temeli nedir? Tanrı mı, insanın mutlu olma arzusu mu, insan aklı mı, toplumsal yaşam mı? 

Bu soruların yanıtlarını verme çabası metaetik olarak adlandırılır. 

Uygulamalı etik, normatif teorileri belirli pratik sorunlara uygulayan bir etik dalıdır. Örneğin, son 

zamanlarda kürtajın cinayet olup olmadığı konusunda bir tartışma yaşandı Türkiye’de. Gerçekten cinayet 

midir? Bu konuda bir çok argüman ileri sürüldü. Örneğin, bazıları annenin hakları açısından yaklaştı, 
bazıları fetüsün hakları açısından yaklaştı, bazıları dinsel etik açısından yaklaştı, bazıları sonuçlar 

açısından yaklaştı. Uygulamalı etik, bu gibi tartışmalarda normatif etik teorileri açısından nasıl karar 

verilmesi gerektiğini araştırır. Aynı şekilde, günümüzde insan klonlaması, ötanazi, çevre, hayvanlara 

yapılan muamele, pozitif ayrımcılık üzerinde durulan konulardır. Uygulamalı etik, ilgili sorun hakkında 

 

Etik ve Metaetik Teorileri 
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felsefi olmayan bilgileri de gerektirir. Çeşitli sorunlar konusunda uzmanlaşma da gerekebilir. Örneğin, 
kürtaj tartışılırken, annenin sağlığı, fetüsün ne zaman insan olduğu, insanın ne olduğu gibi sorular da 
soruldu ve yanıtları arandı.  

 a.  Etiğin başlıca dalları nelerdir?  

b.  Uygulamalı etik nedir? 

c.  Metaetik ahlak buyrukları üretir mi? 

NORMATİF ETİK TEORİLERİ 
Normatif etik teorileri genellikle üç gruba ayrılır. Bunlar, sonuççu teoriler, deontolojik teoriler ve erdem 
etiğidir. Bunlardan ilk ikisi modern felsefede birbirinin karşıtı olarak algılanır. Erdem etiği ise tarihsel 
olarak eski olmakla birlikte, modern dönemde unutulduktan sonra aşağıda göreceğimiz gibi yakın 
zamanlarda tekrar bir canlanma dönemine girmiştir. 

Anlatım akışında kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle önce sonuççu teorilerden başlayarak, erdem etiği 
ile bitireceğiz. 

 

Sonuççu (Teleolojik) Teoriler 

Sonuççu teoriler, bir eylemi, o eylemin sonuçlarının değerine (sonuçların iyi olup olmamasına) göre 
değerlendirir. Bu tür teoriler, ödevi ya da ahlaksal yükümlülüğü, ulaşılacak bir amaç olarak koydukları 
“iyi” ya da “arzu edilir” olduğunu ileri sürdükleri ahlaksal olmayan bir değerden türetirler. Sonuççulara 
göre bazı şeyler veya durumlar ahlaksal değerlendirmelerden bağımsız olarak (daha) iyidirler veya (daha) 
kötüdürler. Örneğin, bir yangında yanarak ölmek, fiziksel veya psikolojik acı çekmek gibi durumlar 
kötüdür. Hoşumuza giden bir psikolojik durum içinde olmak, örneğin, sevinmek ise iyidir. Bu gibi 
durumlar, doğal-yani doğada bulunan, gözlenebilen-durumlardır ve iyi ya da kötü olmaları, ahlaksal 
değerlendirmelerden bağımsızdır. Ahlaksal ödev, bu iyi durumlara göre tanımlanır. Öyle ki bu iyi 
durumları en çoğa çıkarmak veya kötü durumları en aza indirmek için ne yapılması gerekiyorsa onu 
yapmaktır. Eylemde bulunurken, mevcut eylem alternatifleri içinde sonucu en iyi olacak eylem 
yapılmalıdır. Mevcut alternatifler içinde en çok iyiye yol açacak eylemleri yapmak ahlaksal bakımdan 
doğru, diğerlerini yapmak da ahlaksal bakımdan yanlıştır.  

Ahlaksal eylemlerle gerçekleştirilecek ahlaksal olmayan “iyi” veya “kötü” şey ya da durum, metaetik 
teorilerden söz ederken göreceğimiz gibi, çeşitli biçimlerde tanımlanabilir. Faydacılara göre amaç ya da 
iyi, eylemin ürettiği ya da yol açtığı yaşantı ve duygudan ibarettir. Epikürcülere göre haz duygusu kendi 
başına iyidir. (Hazzın, illa da tensel hazlar olması gerekmez. Dostluktan, bir manzarayı seyretmekten, bir 
şiir okumaktan alınan hazlar da olabilir.) İngiliz faydacıları, en başta Jeremy Bentham, John Stuart Mill 
ve Henry Sidgwick iyiyi "en çok sayıda insan için en çok mutluluk (ya da haz)" olarak formüle eder. 
Evrimci etikçilere göre iyi, “hayatta kalma ve büyüme”dir. Machiavelli’ye (ve Nietzsche’ye) göre iyi, 
“iktidar ya da güçlü olma yaşantısı”dır; Dewey’e göre “tatmin ve uyum”, Sartre’a göre “özgürlük”, 
çevreci Aldo Leopold’e göre "biyotik topluluğun bütünlüğü, istikrarı ve güzelliği”dir. Egoistlere göre iyi 
kişinin kendi çıkarlarıdır. O, kişinin kendi hazzı olabilir, başkasının mutluluğu olabilir, toplumun 
ekonomik refahı olabilir, bütün insanlığın ekonomik refahı olabilir.  

 Sadece tensel hazlar değil, manevi hazlar da amaç olabilir. 

Sonuççular, doğru eylemi eylemin sonuçlarını göz önüne alarak tanımlar. Bu tanımlamanın ahlaksal 
sezgi ve duygularımızla çatışan önemli bir sonucu vardır. En önemli sonucu, hiçbir eylemin-örneğin 
yalan veya doğru söylemenin-kendi başına ne doğru ne de yanlış olmasıdır. Bir eylemi doğru ya da yanlış 
yapan şey, o eylemin sonuçlarının iyi olup olmamasıdır (Buna göre yalan söylemenin sonucu iyi olursa 
yalan söylememiz gerekecek). Eylemin yol açtığı sonuçlar iyi ise eylem doğrudur, kötü ise eylem 
yanlıştır. Ve doğru olan eylemi yapmak ödevdir. İyi sonuçlara götüren araçlar önemli değildir. Amaçlar, 
araçları haklı çıkarır. Hiçbir zaman tek bir şey yapamazsınız. Nasıl ki bir ilacın olumsuz yan etkileri 
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olursa, iyi sonuçlara götüren bir eylemin kötü yan etkileri de olabilir. O zaman sorun eylemin yol açtığı 
iyi ile kötünün oranıdır. Oran ne kadar iyi lehine ise eylem o kadar doğrudur. 

 Sonuççuluk açısından, ibret olsun diye masum birini öldürmek doğru 
mudur? 

Egoizm 
Sonuççu teorilerde ahlaksal eylem, iyiyi gerçekleştirmeyi amaçlamalıdır. Fakat bir K kişisinin eylemi kim 

ya da kimler için iyiyi gerçekleştirmelidir ya da eylemin sonuçlarının değeri hesaplanırken kimlerin 

iyiliği hesaba katılmalıdır? Egoistlere göre K, kendisi için iyi olanı gerçekleştirmeyi amaçlamalıdır. 

Faydacılara göre, genel olarak bütün için iyiyi gerçekleştirmeyi amaçlamalıdır. İki kutup arasında başka 

alternatifler de vardır. Birisi ailesinin iyiliğini, bir diğeri cemaatinin iyiliğini, bir diğeri futbol takımının 

iyiliğini, bir diğeri milletinin iyiliğini, bir diğeri ümmetinin iyiliğini ön plana çıkarabilir. Örneğin, Peter 

Singer gibi bazı faydacı etikçiler, sadece insanların iyiliğini hesaplamakla kalmamalıyız, acı ve haz 

duyabilen hayvanların da iyiliğini hesaba katmalıyız der. Birisi daha da ileri gidip bütün canlıların 

iyiliğini gerçekleştirmeliyiz de diyebilir.  

Burada sonuççu teorilerin örnekleri olarak egoizm ile faydacılıktan söz edeceğiz.  

Psikolojik Egoizm 

Egoizmin psikolojik ve ahlaksal olmak üzere iki türü vardır. Psikolojik egoizm, insan doğasına ya da 
insan motivasyonuna ilişkin bir teoridir. Teori, İktisatta "rasyonel seçim teorisi", dış politikada "her 
devlet kendi çıkarını düşünür", sosyal Darwinizmde "herkes hayatta kalma mücadelesi verir", günlük 
yaşamda “herkes kendini düşünür” gibi teori ve vecizelerde anlatımını bulur. Bu anlayışa göre her insan, 
farkında olsun veya olmasın, doğası gereği kendi çıkarını korumak veya artırmak ister ve bu yönde 
eylemde bulunur. Psikolojik egoizme göre bencil olmamak, özgecil olmak insanın elinde değildir. Onlar, 
en özgecil görünen eylemlerin, örneğin, bir annenin kendini çocukları için feda etmesinin, bir 
hayırseverin başkalarına yardım etmesinin, bir askerin vatanı için kendini feda etmesinin bile, bilinçli 
veya bilinçsiz, bencil güdülerden kaynaklandığını ileri sürerler. Böyle özgecil görünen eylemleri 
yapanlar, gerçekten bu eylemlerden yararlananların iyiliğini değil, bunları yaparken kendi özçıkarlarını 
düşünmüşlerdir. Özgecil olduklarını sanmaları bir yanılsamadır. Örneğin, bir kişi yaşamının anlamsız 
amaçsız olduğunu, daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürmesi gerektiğini düşünebilir ve kendine bir 
amaç, örneğin, yoksullara veya engellilere veya sokak çocuklarına yardım etme amacı koyabilir. Bunda 
anlam bulur ve haz alır. Yoksullara yardım eden, sadaka veren biri veya hayatını yoksullara adamış 
Rahibe Teresa, cennette veya bu dünyada ödül alacağını düşündüğü için veya başkalarına gücünü, 
üstünlüğünü, zenginliğini ve başarılı olduğunu göstermek için veya başka insanların övgüsünü kazanmak 
için bunu yapabilir ve bu güdüsünün farkında olmayabilir. Bir anne “ne iyi anne” desinler diye veya 
başka nedenlerle çocuklarına karşı özenli olabilir. Kısacası, görünüşte özgecil olan eylemleri, bencil 
güdülerle açıklayabiliriz. 

Psikolojik egoizm, yanlışlanamaz bir teori gibi görünüyor. Çünkü psikolojik egoist yaptığımız her 
eylemin, farkında olalım veya olmayalım,-örneğin, sağlıklı olma, saygınlık, şöhret, iktidar, ruhsal 
dinginlik, zihinsel tatmin, bilgilenme, öbür dünyada azaptan kaçınma, ebedi saadeti elde etme, hatta 
kişinin kendi potansiyellerini gerçekleştirmesi gibi-bizim için çıkar olarak görülebilecek bir durumu 
sağlamaya hizmet ettiğini savunabilir. Fakat şöyle bir ayrım yapabiliriz: Bir eylemi,-bilinçli veya 
bilinçsiz, fakat daha çok-özçıkar kaygısı güdülse de, bu güdü başkalarının mutlu olması ile tatmin 
oluyorsa, ona özgecil eylem diyebiliriz. Eğer eylem, bilinçli ve başkalarının mutsuzluğuna yol açan veya 
başkalarının mutluluğunu veya mutsuzluğunu hesaba katmayan bir eylemse bencil bir eylem diyebiliriz. 

Psikolojik Egoizme Eleştiriler 

1. Gerçekten çıkarımıza olanı elde etmek için mi çalışıyoruz yoksa görünüşte çıkarımıza olanı mı? 
Örneğin, sigara belki kısa vadede mutluluk veriyor, fakat bunun uzun vadede zararımıza 
olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gerçekten zararımıza olan şeyleri yapıyoruz bazen. Bu da 
psikolojik egoizmi çürütür. 

2. Çıkarımızı en çoğa çıkarmak her eylemin tek amacı mı yoksa bu eylemde bulunmamızın 
nedenlerinden biri mi? 
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 Psikolojik egoizme göre bir kişinin kendini feda etmesi mümkün 
müdür? 

Ahlaksal Egoizm 

Egoizmin ikinci türü, ahlaksal egoizmi, psikolojik egoizmden farklı olarak kişilerin gerçekte nasıl 
hangi güdülerle davrandıkları ile ilgili empirik bir teori değildir. O kişilerin nasıl davranmaları gerektiği 
ile ilgili normatif bir teoridir. Etik egoizm bir eylemin doğruluğuna ve yanlışlığına karar verirken o 
eylemin sonuçlarının sadece kendimiz açısından iyi veya kötü olup olmamasına bakmalıyız der. Etik 
egoiste göre, mevcut eylem alternatifleri içinde uzun vadede kendi çıkarlarımıza en çok hizmet eden 
eylem ahlaksal bakımdan en doğru eylemdir. 

Ahlaksal egoizm psikolojik egoizmi, psikolojik egoizm de ahlaksal egoizmi gerektirmez. Bir ahlaksal 
egoist, örneğin, insanların eylemde bulunurken kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalıştıklarını ahlaken 
de çalışmaları gerektiğini ileri sürebilir. Olan durumun olması gereken durum olduğunu söyleyebilir. 
Fakat insanların-en azından bazı insanların-gerçekte özgecil olduklarını, fakat kendilerini düşünmelerini 
gerektiğini söyleyebilir. Yani, olan durumun olmaması gereken bir durum olduğunu söyleyebilir. 
Örneğin, diyebilirler ki bazı insanlar özgecil davranıp başkalarına maddi ve manevi yardımda 
bulunurlarken bu yardımın, yardım edilen insanlarda, nasıl olsa bize yardım ederler diye düşünmelerine 
yol açtığını ve bunun da kendi başlarının çaresine bakmalarını engellediğini ileri sürebilirler.  Aynı 
şekilde, bir psikolojik egoistin de ahlaksal egoist olması gerekmez. Psikolojik egoist insanların gerçekten 
kendi çıkarlarını maksimize etmek için eylemde bulunduklarını fakat aslında özgecil olmalarını 
gerektiğini söyleyebilir. (Kuşkusuz bencil olmaları gerektiğini de söyleyebilir.) 

Ahlaksal egoistin illa da başkaları ile çatışması, başkalarına yardım etmemesi gerekmez. Bir ahlaksal 
egoist, başkalarına yardım etmenin, verilen sözü tutmanın, doğru sözlü olmanın, başkalarına zarar 
vermemenin kişinin uzun vadede kendi çıkarına olduğuna inanabilir ve öyle davranabilir. Kendimize 
hizmet edecek en iyi politikanın dürüstlük olduğunu savunabilir. 

Bir insana egoist demek genellikle aşağılayıcı bir sözcüktür. Fakat egoizmin ahlaksal açıdan kabul 
edilebilir savunmaları da olabilir. Örneğin, bir ahlaksal egoist insanların niçin kendi çıkarlarını 
düşünmeleri gerektiği konusunda şöyle gerekçeler gösterebilir. (1), kişinin kendisi için neyin en iyi 
olduğunu yine kişinin en iyi kendisi bilebilir, başkaları değil. Bu nedenle, paternalizm (kişi için neyin en 
iyi olduğuna annesi, babası veya üstleri bilir görüşü) ya da elitizm (elit bir grup halk için neyin iyi 
olduğunu bilir anlayışı) yanlıştır. (2), bir kişiye yardım etmek, yardım edileni küçümsemek, ona karşı 
üstünlük taslamak, onun işine burnunu sokmak demektir. Onu kendi haklarını savunmaktan veya kendine 
bakmaktan aciz birisi olarak görmek demektir. Bunda biraz haklıdır da. (3), bir insana yardım etmek, 
uzun vadede onlara kötülük yapmaktır. Çünkü yardım onları hazırcılığa alıştırır ve güçsüzleştirir, 
başkalarına bağımlı hale getirir. 

Ahlaksal egoistlerin yukarıdaki bu argümanlarında bir haklılık payı vardır. Kurtarıcıların kurtardıkları 
insanlara karşı tutumu bazen aşağılayıcı olabilir. Hatta başkalarına yardım ettikleri için övünmeleri, 
yardım alanları diyet borcu ile borçlandırdıkları düşünülürse, psikolojik egoistler haklı görünür. 
Aşağılanmaktan kaçmak için kan kusarken bile kızılcık şerbeti içtiklerini söyleyebilirler. “Geçme namert 
köprüsünden ko aparsun su seni” diyebilirler. Fakat dara düşmüş veya açlıktan ölmek üzere olan birine 
veya bir topluluğa, onları aşağılamadan da yardım edilebilir. Yine, bir insana karnını doyurması için her 
gün balık vermek gerçekten de onu güçsüzleştirir, bağımlı yapar. Fakat bu durumda en iyisi ona hiçbir 
yardımda bulunmamak değildir. En iyisi belki de balık tutmayı öğretmektir. Son olarak, bazen çocuklar 
için neyin iyi olduğunu anneleri-babaları bilebilir. 

Egoizme Eleştiriler 

1. Çıkar çatışmalarını çözemez. A kişisinin çıkarı ile B kişisinin çıkarı çatışıyorsa, A’nın, B’yi 
B’nin de A’yı engellemesi kendi çıkarınadır. A’nın B’yi engellemesi B açısından yanlıştır, 
çünkü A’nın çıkarını engelliyor; A açısından doğrudur, çünkü kendi çıkarını gerçekleştirmeye 
çalışıyor ve ödevini yapıyor. 
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2. Kendi içinde çelişkilidir. Bir kişi egoist ise, başkalarına egoist olmayı tavsiye etmemelidir. 
Çünkü başkalarının egoist olması kendi çıkarına değildir. Egoist için en iyi durum, kendisi 
dışında herkesin özgecil olmasıdır. 

 İnsanlar doğaları gereği altruist (özgecil / diğerkam) olsalardı, 
ahlaksal egoist bunu nasıl karşılardı? 

Faydacılık (Utilitarianizm) 
Sonuççu teorilerin en çok bilineni ve en yaygın olanı, faydacılıktır. Sonuççu teorilerin yapısına uygun 

olarak, faydacılıkta eylemlerin amaçlaması gereken bir iyi vardır. Bu iyi birçok biçimde tanımlanır. O, 

bazen, Bentham’ın yaptığı gibi, aralarında hiçbir ayrım yapılmayan haz veya mutluluktur. Bazen hazlar 

veya mutluluklar arasında, Mill’in yaptığı gibi aşağı ve yüksek hazlar ayrımı yapılır. Bazen, ideal 

faydacılıkta olduğu gibi, kendi başına değerli şeyleri de içerecek şekilde tanımlanır. Bazen iyi hazzın 

çokluğu değil, acının azlığı olarak tanımlanır. Bu iyi, haz ya da mutluluk olarak da adlandırılan doğal bir 

özelliktir. İdeal faydacılığı bir kenara bırakırsak, faydacılık iyiyi, Bentham’ın haz hesabının ima ettiği 

gibi, genellikle ölçülebilir bir doğal bir özellik olarak görür. Bu nedenle metaetikten söz ederken 

göreceğimiz, doğalcılığın bir örneğidir. 

İyi’nin Tanımı 

Jeremy Bentham (1748-1832), faydacılığın babası olarak bilinir. Ona göre, doğa, insanı iki hükümran 

efendinin, acı ve hazzın, yönetimi altına koymuştur. Bizim neler yapmamız ve neleri yapmamamız 

gerektiğini sadece bu iki hükümran efendi, acı ve haz tayin eder. Bentham, bu olandan, olması gerekeni 

çıkarır. Kendi başına iyi olan şey, haz ya da mutluluk, kötü olan şey de acı, ıstırap ve mutsuzluktur. 

Bentham, hazlar arasında niteliksel bir ayrım yapmaz. Faydacılığın temel ahlaksal ilkesi de bu iyiden 

çıkar. Ahlaksal ödev, iyi durumu en çoğa çıkarmaktır. Başlıca etik ilkesi de, “maksimum fayda ilkesi” 

(principle of utility)dir, yani “Mevcut alternatifler içinde en çok sayıda insan için en çok faydayı 

sağlayacak şekilde davran” ilkesidir. 

Bentham, hazları ve acıları ölçmek için bir “hedonistik kalkülüs” ya da “haz hesabı” olarak bilinen bir 

hesaplama yöntemi geliştirir. Buna göre bütün hazlar birbirine çevrilebilir ve nicelenebilir. Başlıca 

kriterler şunlardır:  Eylemin yol açacağı hazzın veya acının yoğunluğu (ne kadar yoğun olarak 

hissedildiği), süresi (yaşandığı sürenin uzunluğu), kesinliği (tecrübe edilme olasılığının derecesi), 

yakınlığı veya uzaklığı (onu ortaya çıkaracak eyleme zamanca mesafesi), doğurtganlığı (aynı türden 

başka duygulara yol açma olasılığı), saflığı (nahoş duygularla karışmayacağı veya acıya yol açmayacağı), 
kapsamı (etkilenecek kişilerin sayısı). 

Bentham, hazlar arasında nitelik farkı olduğunu düşünmez. O, sadece nicelikle ilgilenmiştir. 
İnsanların güzel bir manzaradan veya bir müzikten veya bir şiirden alabileceği estetik haz ile bir 

yemekten veya kaşınmaktan alınan tensel haz arasında herhangi bir ayrım görmemiştir. Bu nedenle 

Bentham’ın felsefesine “domuz felsefesi” de denmiştir. Eğer tensel bir haz-örneğin bir kaşınmadan alınan 

haz-ile tinsel bir haz-güzel bir şiiri okumaktan alınan haz-onun ölçeğinde aynı ağırlıkta ise, aralarında bir 

fark yoktur. O, "önyargılar bir kenara konursa, push-pin oyunu [basit bir oyun HÜ] müzik ve şiir sanatı 

ve bilimi ile eşit değerdedir" der. Dolayısıyla susamış bir insanın su içerken veya acıkmış bir insanın 

iştahla yerken aldığı haz ile bir manzaraya veya bir tabloya bakarken veya bir müzik dinlerken aldığı haz 

arasında niteliksel bir ayrım yoktur, olsa olsa niceliksel bir ayrım vardır. Biri daha çok diğeri daha az 

olabilir. Bu nedenle, faydacılığın insan yaşamının değerini hayvanların düzeyine indirdiği ileri 

sürülmüştür.  

İnsana özgü olarak görülebilecek, manevi hazlara bir statü tanımadığı için, Bentham’ın faydacılığına 

"domuz felsefesi" denmiştir. J. S. Mill (1986, 15), faydacılığı bu suçlamaya karşı savunmak için onu 

revize eder. Ona göre Bentham’ın iyi olarak tanımladığı haz çok sınırlıdır. O tensel ya da fiziksel hazların 

kendi başına iyi olduğunu, fakat tek iyi olmadığını düşünür. Tensel hazlar yanında iktidar, bilgi, güzellik, 

belirli karakter özelliklerinin verdiği hazlar da vardır. Ona göre insana özgü-düşünce özgürlüğü, kendini 

ifade etme, yaratıcılık, hakikati arama gibi-düşünsel, duygusal ve imgelemsel hazlar karşılaştırıldığında, 
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hayvanlarla ortak yanımızı ilgilendiren bedensel ve duyusal hazlar daha aşağı düzeydedir. Alt düzey 
hazlar, yaşamın tek amacı olamaz. Üst düzey hazlar, alt düzey hazlar yeteri kadar karşılanınca,  Ona göre 
halinden memnun bir domuz olmaktansa halinden memnun olmayan bir insan olmak veya  mutlu bir 
budala olmaktansa muzdarip bir Sokrates olmak daha iyidir der.  

 Mill, hazlar arasında nitelik ayırımı yaparak faydacılığı “domuz 
felsefesi” suçlamasına karşı savunur. 

Mill’in yüksek hazlara yol açan şeyler olarak gördüğü sanat, bilim vs. üst düzey hazza yol açtığı için 
değerlidir. Bazı filozoflar buna itiraz eder ve bilim, sanat vs. sadece  estetik veya başka bir hazza yol 
açtığı için değil, hazza yol açmasa da kendi başına değerlidir, derler. Örneğin, varsayalım ki dünyada 
bütün insanlar yok oldu, geriye sanattan zerre kadar anlamayan bir kabile kaldı ve Leonardo da Vinci’nin 
Mona Lisa’sı da onların oldu. Kabile mensupları içinde eseri takdir eden olmadığı gibi, onun 
yakılmasından zevk alacakların sayısı hayli fazla. Mona Lisa tablosu yakılmalı mı yakılmamalı mı? Hazcı 
faydacı, yakılmasını savunacaktır; çünkü eserin varlığı kimseye zevk vermemektedir, yakılması insanların 
toplam hazzını artıracaktır. İdeal faydacı ise yakılmamasını savunacaktır. Çünkü ona göre eser kimseye 
haz vermese de başkalarına verdiği hazdan bağımsız olarak değerlidir ve yakılmamalıdır. O eserin özsel 
(başkalarının taktir etmesinden bağımsız olarak eserin kendi içinde var olan) değeri, insanların 
yakılmasından alacağı hazzın değerinden daha büyüktür. 

Faydacılar arasında neyin faydasının ölçüleceği konusunda da bölünme vardır. Bazılarına göre, 
eylemlerin faydası esas alınmalıdır. Bazılarına göre ise tek tek eylemlerin değil, uyulacak kuralların 
faydası hesaplanmalıdır. Birincilere eylem faydacıları ikincilere de kural faydacıları denir. 

  a. Bentham’ın ve Mill’in iyi anlayışlarını karşılaştırınız. 

     b.  İdeal faydacılığın ayırt edici yanlarını söyleyiniz. 

Eylem faydacılığı 

Klasik faydacılar, eylem faydacısıdır. Eylem faydacılığı değerlendirme birimi olarak tek tek eylemleri 
alır. Buna göre, doğru eylem, belirli bir durumda alternatif eylemler içinde en çok sayıda insan için en 
çok faydaya yol açacak eylemdir. Bentham, "her eylemi, çıkarları söz konusu olan tarafların mutluluğunu 
artırma veya azaltma eğilimine göre tasvip eder veya tasvip etmez." "İnsan eyleminin doğru ve uygun 
amacı,  çıkarları söz konusu olan tarafların mutluluğunu en çoğa çıkarmaktır. Kısaca, mutluluğu en çok 
artırma eğiliminde olan eylem, doğru eylemdir. Eylem, bütün sonuççu teorilerde olduğu gibi, kendi 
başına yargılanmaz, yol açtığı sonuçlara göre yargılanır. Maksimum fayda ilkesi, alternatif eylemlerin 
sonuçlarını karşılaştırmayı ve en faydalıyı seçmeyi gerektirir. Örneğin, bir A kişisi bir t durumunda üç 
eylem alternatifi (E1, E2 ve E3) ile karşı karşıya ve A’nın eyleminden etkilenecek üç kişi (K1, K2 ve K3) 
olsun. Faydacılara göre,  A kişisi, her bir eylem seçeneğinin eylemden etkilenecek kişileri ne kadar mutlu 
ne kadar mutsuz edeceğini hesaplamalı ve en çok toplam mutluluğa yol açmasını beklediği eylemi 
yapmalıdır. Bir tablo ile gösterelim: 

 
Tablo 2.1: Eylem Faydacılığı 

 
Etkilenecek Kişiler 

Alternatif Eylemler 

Kişi1 Kişi2 Kişi3 Toplam 

Eylem1 -1+3=2 -5+6=1 -5+4=-1 2 

Eylem2 -2+7=5 -1+2=1 -10+8=-2 4 

Eylem3 -2+3=1 -1+2=1 -6+7=1 3 
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Faydacılığa göre, bir A kişisi t durumunda, E2 eyleminin toplam faydası, diğer alternatiflere göre 

ençok olduğu için E2 eylemini yapmakla yükümlüdür. 

Eylem Faydacılığına Eleştiriler 

1. Mutluluk gerçekten bu dünyada istenecek tek şey değildir. Çünkü, birincisi, istediğimiz her 
hazzı veya mutluluğu bize verecek bir makine olsa, hep o makineye bağlı kalır mıydık? Eğer 
istenmeye değer tek şey haz ya da mutluluksa, makineye bağlı kalmak isterdik. Oysa bağlı 
kalmak istemiyoruz. İkincisi, uyuşturucu bağımlılılarının, sadistler ve mazohistlerin aldıkları 
hazlar gerçekten alınmaya değer midir? 

2. Sonuçların tümü öngörülemez, dolayısıyla eylemin sonuçları hesaplanamaz. Kant’ın sonuççu 
teorilere yönelttiği en önemli eleştirilerden biri, eylemlerimizin sonuçlarını asla kesin biçimde 
öngöremeyeceğimizdir. Gerçekten de bir t anında mevcut eylem alternatifleri arasında bir A1’in 
en çok mutluluk içeren D1 durumuna yol açacağını düşünerek onu gerçekleştirdik. D1 durumu 
gerçekten faydası zararından hayli çok bir durum. Fakat o D2 durumuna yol açtı. O da D3 
durumuna yol açtı… Fakat hepsinin artılarını ve eksilerini topladığımızda A1 eyleminin yol 
açtığı acı hazdan kat kat fazla olabilir. Başka deyişle, bir süre sonra yağmurdan kaçarken doluya 
tutulduğumuz ya da Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olduğumuz sonucuna 
varabiliriz. Örneğin, tatlıyı sevebiliriz. Yedikçe mutlu oluruz. Fakat uzun vadede şişmanlatabilir. 
Bazı bağımlılıklar bize haz verebilir. Fakat uzun vadede sağlığımız için zararlı görünebilir. 
(Kant bu nedenle, sonuçları hesaba katmamamız gerektiğini, doğru olanı yapmamız gerektiğini 
söyler bize.) 

3. Aşırı sorumluluk getirir. Faydacılık yüklerimizi son derece artırır. Her durumda mevcut eylem 
alternatifleri içinde en çok sayıda insan için en çok mutluğu getirecek eylemi seçmeyiz. Örneğin, 
vaktimizin bir kısmını spor yapmaya, roman okumaya, film seyretmeye, oyun oynamaya veya 
gezmeye veya hoşlandığımız başka işlere ayırırız. Fakat bu tür etkinlikler yerine zamanımızı 
mutsuz insanların mutsuzluğunu azaltmak için harcayabiliriz. Bu durumda kendi mutluluğumuz 
ve yakınlarımızın mutluluğu için ayıracak vakit hayli azalacaktır. 

4. Ahlaksal sağduyumuz ile çelişen sonuçlar içermesidir. Eğer bir çocuğa işkence yapmak en 
büyük faydayı sağlıyorsa, o zaman masum bir çocuğa işkence yapmak iyidir. Örneğin, engelli 
insanları göstererek, engelli olmayan insanları eğlendiren gösteriler insanları mutlu ediyor. Fakat 
insanların engellilerin engelliliği ile eğlenmesi doğru mudur? 

5. Amaçlar her zaman araçları haklı çıkarmaz. Bunlar, ulaşılan amaç ile bu amaca ulaştıran eylemi 
birbirinden ayırır. Niyet en büyük mutluluğu ortaya çıkarmak gibi iyi bir niyet olduğundan, 
eylemin kendisi-o yalan söylemek, verdiği sözü tutmamak, masum insanları öldürmek bile olsa-
önemsizleşir. 

6. Son olarak, faydacılık sosyal adalete de yer vermez. Ona göre toplam mutluluğun artırılmasıdır 
önemli olan. Toplam mutluluğun insanlar arasında dağılımı önemli değildir. Faydacılık 
açısından yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi E1 ve E2 arasında herhangi bir fark yoktur. Oysa 
adalet duygusu E3’ü daha tercih edilir kılar. Eylem 3’te toplam fayda bireyler arasında eşit 
dağılmıştır. 

 Diyelim ki insanlara kendilerini mutlu hissettiren, üretken yapan bir 
ilaç keşfedildi. Bu ilacın hiçbir yan etkisi de yok. Bu ilaç insanlara dağıtılmalı mıdır? Su 
depolarına belirli bir dozda verilmeli midir? 

Kural faydacılığı 

Eylem faydacılığına yöneltilen eleştiriler, faydacılığın kural faydacılığı olarak bilinen türünün formüle 

edilmesine yol açmıştır. Kural faydacılığı deontolojiye bir miktar yaklaşır. Her seferinde alternatif 

eylemlerin sonuçlarını hesaplamak yerine kuralların sonuçlarını hesaplar ve o kurala bağlı kalır. Kural 

faydacılığı deontolojiye başka bir açıdan da yaklaşır. Deontolojideki ahlak yasaları kural faydacılığında 

genellikle en yararlı kurallar olarak haklı çıkarılır. Yalan söylememe, verdiğin sözü tutma yararlı 

kurallardır. Bununla birlikte, bunlar kural faydacılığını deontolojiye yakınlaştırsa da kural faydacılığı da 
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sonuççudur ve kuralların değerini ona uymanın sonuçları ile ölçer. Kural faydacılığı da eylem faydacılığı 
gibi, iyi olanı en çok sayıda insanın en büyük mutluluğu ile özdeşleştirir. Fakat tek tek eylemlerin değil, 
belirli bir durumda herkesin bir kurala uyması halinde ortaya çıkacak mutluluk veya acıyı 
hesaplamak gerektiğini ve alternatifler içinde en çok mutluluğa yol açacak kural hangisi ise o 
kurala göre davranılması gerektiğini ileri sürer. Doğru eylem de en faydalı kurala uygun olan 

eylemdir. Şöyle ifade edebiliriz: Bir D durumunda K1 kuralının gerektirdiği E eylemi ancak ve ancak 
aynı durumda herkesin K1 kuralına uygun davranması halinde ortaya çıkacak toplam fayda herkesin bir 

K2, K3… kurallarından birine uygun davranması halinde ortaya çıkacak toplam faydadan daha fazla ise 

ahlaksal bakımdan doğrudur. Sayfa 26’daki tabloda (Tablo 2.1), alternatif eylemler yerine alternatif 

kuralları koymak yeterlidir.  

Tablo 2.1’de kural olarak da "Verdiğin sözü tut" kuralını koyalım. Bazı durumlarda kişinin verdiği 

sözü tutmamasının sonuçları, tutmasının sonuçlarına göre daha yararlı olabilir. Kural faydacılığı aynı 

durumda herkesin “Verdiğin sözü tut” (Kural1) kuralına mı yoksa "Verdiğin sözü tutma" (Kural2) 

kuralına  uymasının mı daha çok toplam faydaya yol açacağını sorar. Kural2’nin söz vermeyi anlamsız 

hale getirdiği ve insanlar arasında güveni ortadan kaldırdığı ve işbirliğini zorlaştırdığını düşünürsek 

Kural1’e uygun davranmanın daha çok faydaya yol açtığını söyleyebiliriz.  

Sonuççuluk haklar teorisinde de, erdem teorisinde de kendine bir yer bulabilir. Eğer insan haklarına 

niçin saygı duymalıyız ya da belirli erdemleri niçin geliştirmeliyiz sorusuna bu haklar daha mutlu bir 

yaşam için gereklidir dersek, kural sonuççuluğuna yaslanıyoruz demektir. Çünkü, onların değerini iyi 

sonuçların elde edilmesine yaptığı katkı ile ölçüyoruz. 

Kural Faydacılığına Eleştiriler 

Kural faydacılığı, insanları her bir eyleminin sonuçlarını hesaplama zahmetinden kurtarıp, her 

durumda sonuçları hesaplanmış kurallara göre davranma kolaylığı getirir. Faydacılığı olağan ahlak 

anlayışımızla genellikle uyuşur hale getirir. Ahlaklı insanın davranışları öngörülebilir hale gelir. Fakat 

kural faydacılığı da bazı eleştirilere açıktır.  

1. Mademki amaç faydayı maksimuma çıkarmaktır, belirli bir durumda bir kuralı çiğnemek amaca 
daha uygunsa niçin o kurala uyalım? Kural faydacılığı bu soruya yanıt veremez. Örneğin, 
trafikte kırmızı ışıkta durma kuralını alalım. Bu kuralın amacı, kazaları önlemek veya yayalara 
geçiş hakkı tanımaktır. Fakat varsayalım ki etrafı görebildiğimiz bir kavşaktayız. Bizim için 
kırmızı ışık yanıyor. Fakat etrafta ne bir araç var ne de bir yaya. Yani ne bir kaza ihtimali var ne 
de yayaların geçiş hakkını engelleme durumu var. Bu durumda kırmızı ışıkta durma kuralına 
uymak bizim için hem vakit kaybına yol açacak hem de gereksiz yere yakıt yakacağız. Bu 
durumda, “Kırmızı ışıkta dur” kuralına uymak anlamsız bir kural fetişizmi değil midir? Örneğin, 
belirli bir durumda yalan söylemek daha büyük bir faydaya yol açacaksa neden doğru 
söylemeliyim?  

2. Kural faydacılığı da adaletsizliğe imkan verir. Eğer en adaletsiz kuralın toplumun yararına 
olduğu gösterilirse, kural faydacısı o kuralı izlemek gerektiğini söyler. 

3. Kuralın sonuçlarını hesaplamak da hemen hemen imkansızdır. 

 Kural faydacılığı ile deontoloji arasındaki ortak noktalar ve farklılıklar 
nelerdir? 

Negatif Faydacılık 
Faydacılık, herhangi bir durumda doğru eylemin en büyük toplam iyiliğe yol açan eylem olduğu 

varsayımına dayanır. O, acının olmaması durumu ile mutluluk durumu arasında bir karşılaştırma 

yapıldığında mutluluk durumunu ortaya çıkarmaya öncelik verir. Acının ve toplam iyiliğin-kederin ve 

kıvancın-insanlar arasında nasıl dağıldığına önem vermez. Mesela geleneksel faydacılığa göre, acısı ve 

hazzı hesaba katılacak 50 kişiden 10’u acı çekmesine rağmen toplam mutluluğun 100 olduğu bir durum, 

acı çeken hiç kimsenin olmadığı, fakat toplam mutluluğun 60 olduğu bir durumdan daha iyidir.  
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İlhamını Karl Popper’dan alan negatif faydacılık ise en çok sayıda insan için en büyük mutluluğu 
amaçlama hedefi yerine daha mütevazi bir hedef, “herkes için en küçük kaçınılabilir acı” hedefini 
koymalıyız, der. Biz de bazı durumlarda negatif faydacı gibi davranırız.  Örneğin, bağış yaparken veya 
sadaka verirken en çok ihtiyacı olanı (yoksulları) seçeriz. Negatif faydacılığın ilkesi şöyle ifade edilebilir: 
Herhangi bir durumda doğru eylem, toplam mutsuzluğu en aza indirecek olan eylemdir. 

Popper bunun için birkaç gerekçe gösteririr. Birincisi, mutluluğu en çoğa çıkarma iyi diktatörlerin 
ortaya çıkmasına neden olur. İkincisi, ahlaksal açıdan bakıldığında acının azaltılması, mutluluğun 
artırılmasından daha acildir. Son olarak, acının azaltılması için yapılması gerekenler, mutluluğun 
artırılması için yapılması gerekenlerden daha açıktır. 

 Negatif faydacılık, eylemde bulunurken dünyadaki toplam acıyı en aza 
indirecek şekilde eylemde bulunmayı gerektirir. 

Negatif faydacılığa göre hiç kimsenin aşırı bir acı çekmediği fakat hiç kimsenin de özellikle mutlu 
olmadığı bir dünya, bazılarının çok acı çektiği, bazılarının da çok mutlu olduğu ve toplam mutluluğun az 
olduğu bir dünyadan daha iyidir. Bu nedenle, mutluluğu en çoğa çıkar ilkesi yerine acıyı en aza indir 
ilkesi geçmeli.  Vurgu mutluluğu artırmak üzerinde olmamalı, mutsuzluğu azaltmak üzerinde olmalıdır. 
Kamusal politikaların hedefi de en çok sayıda insan için en çok mutluluğu hedefleyen politikalar yerine, 
kaçınılabilir sefalete karşı mücadele olmalıdır. 

Negatif Faydacılığa Eleştiriler 

1. Negatif faydacılık da normal faydacılık gibi, insanın yükünü artırır. Örneğin, negatif faydacılık 
kendimi mutlu edecek projeler yerine başkalarının acısını hafifletecek projelerle ilgilenmem 
gerektiğini ima eder. Kendim acı çekmiyorsam, daha çok mutlu olmayı amaçlamamalıyım. 

2. Acıyı ve acı imkanını azaltmanın en emin yolu, acı çekme kapasitesine sahip varlıkları acısız 
biçimde ortadan kaldırmaktır. 

  a. İslam’da yoksullara fitre verme biçimi, negatif faydacılık ilkesine mi 
daha uygundur yoksa faydacılık ilkesine mi? 

      b.  Nüfusun bir kısmının bolluk içinde büyük bir kısmının da yoksulluk içinde 
yaşadığı bir toplumda bir negatif faydacının milli geliri artırmayı hedefleyen 
politikaları mı yoksa mevcut geliri en az dezavantajlının lehine olacak şekilde 
paylaştırmayı hedefleyen politikaları mı benimsemesi beklenir? Neden? 

Deontoloji (Sonuççu Olmayan Teoriler) veya Ödev Ahlakı 

Deontoloji, Yunanca “ödev” anlamına gelen “deon” sözcüğünden gelir. Deontolojiye ödev ahlakı da 
diyebiliriz. Klasik On Emir’in insanlar arası ilişkiler hakkında olanları içerir: Yalan söyleme, öldürme, 
çalma, komşunun malına, canına, ırzına namusuna göz dikme. Deontolojik teorilerde vurgu eylemin veya 
eylem türlerinin üzerindedir, onların sonuçları üzerinde değildir. 

Deontolojik teoriler doğru / yanlış eylemi, iyi / kötü sonuçlara götüren eylem olarak tanımlamaz. Bazı 
eylemler sonuçlarından bağımsız olarak yanlıştır veya doğrudur. Örneğin, masum bir çocuğu öldürmek 
veya yalan söylemek, o eylemlerin sonuçları iyi de olsa kötü de olsa yanlıştır. Hiçbir "iyi" sonuç, bu 
eylemleri haklı çıkaramaz. Ahlaksal bakımdan, eylemin sonucunun, ahlak yasasına uygun olma 
anlamında doğru karşısında bir önceliği yoktur. Sonucun iyi olması, ona götüren eylemin doğru olduğu 
anlamına gelmez. Ya da tersine, sonucun kötü olması, eylemin yanlış olduğu anlamına gelmez. Başka 
deyişle, amaçlar araçları haklı çıkarmaz ya da sonuçlar eylemleri ya da niyetleri haksız çıkarmaz. 
Amaçlara ulaşmak için seçilen araçların da doğru ya da ahlaka uygun olması gerekir. Deontolojistlere 
göre ahlaksal bakımdan yanlış araçlarla iyi olduğu iddia edilen sonuçlara ulaşmaktansa doğru araçlarla 
kötü sonuçlara ulaşmak yeğdir. 
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 Eylemin doğru olup olmaması sonuçlarından bağımsızdır. Doğru 
eylemin sonucu kötü de olabilir iyi de.   

Bazı eylemler örneğin doğruyu söylemek, verilen sözü tutmak sonuçları iyi de olsa kötü de olsa, kendi 

başına iyidir. Onları yapmak ödevdir.  Örneğin, yalan söylemeyi yanlış yapan şey dünyadaki mutluluğu 

azaltması veya kişisel olarak benim çıkarlarıma zarar vermesi değildir. Yalan söylemenin bizzat kendisi 

yanlıştır.  

Bir eylemi sonuçları iyi olacak diye yapmak, ahlaksal bir duruşu yansıtmaz. Örneğin, dürüstlük uzun 

vadede kazandırır düşüncesiyle dürüst olan bir satıcının bu tutumu ahlaka uygundur; çünkü müşterilerini 

kandırmaz. Fakat satıcının eylemi ahlaksal değildir; çünkü dürüstlüğü ödevden dolayı değil, karlı 

olmasından dolayıdır. Aynı şekilde, deontolojiye göre, yapılması bir ödev olan eylemlerin sonuçları kötü 

olacak diye yapılmamazlık edilmemelidir. Örneğin, adil davranmanın, doğruyu söylemenin sonuçları 

gökkubbenin yıkılması bile olsa adil davranılmalı, doğru söylenmelidir. Örneğin, yaşlı dedenizi veya 

ninenizi hastaneye götürdünüz. Tahliller yapıldı. Doktor size “Dedeniz hasta. Sonuçlar akciğer kanseri 

olduğunu gösteriyor. Allah’tan ümit kesilmez ama kurtulma şansı çok az” dedi. Dedeniz size, tahlil 

sonuçlarının ne olduğunu, doktorun ne söylediğini sordu. Ne diyeceksiniz? Doğruyu mu söyleyeceksiniz, 

yoksa yalan mı söyleyeceksiniz. Faydacılar, size doğru söylemenin olası sonuçları ile yalan söylemenin 

olası sonuçları arasında bir karşılaştırma yapmanızı, hangisi toplam mutluluğu artıracaksa onu yapmanızı 

söyleyecektir. Deontolojist ise, yalan söylemenin sonuçları hastayı mutlu edecekse bile-yeryüzünde 

mutluluğu artıracaksa bile-yanlıştır. Çünkü, hastanın doğruyu bilme hakkı ve sizin de ona doğruyu 

söyleme ödeviniz vardır. Doğru söylemenin sonuçları acıyı artıracaksa bile doğru söylenmelidir. 

Deontolojistlerin sonuççulara temel itirazlarından birisi de sonuçların bilinemeyeceği tezidir. 

Deontolojistlere göre, sonuçları kötü olur diye ahlak yasasına aykırı davranma savunulamaz. Çünkü bir 

eylemin sonucunun ne olacağını bilemezsiniz. Sonuçları kötü olacak diye ahlak yasasının gereğini 

yapmamanın sonuçlarının daha iyi olacağı konusunda hiçbir garanti yoktur.  

 Ödevden dolayı yapılmayan fakat ödeve uygun eylem, ahlaksal 
bakımdan değersizdir.  

Deontolojik ahlak teorileri pek çoktur. Fakat ikisi, İlahi Buyruk Teorisi ve Kantçı Etik önemlidir. Biz 

de bu ikisi üzerinde duracağız.  

 “Doğru söylenirse gökkubbe yıkılacak, yalan söylenirse 
yıkılmayacak” gibi bir durum olsa, yine de bir deontolojistin doğru söylemesi anlamlı 
mıdır? 

İlahi Buyruk Teorisi 

Pek çok insan için, ahlakı dinden ayırmak imkansızdır. Örneğin, Tolstoy’a göre ahlakı dinden ayırmak, 
bir çiçeğin köklerini kesip, onu köksüz olarak başka bir toprağa dikmek gibidir. Dostoyevski’ye göre de, 
eğer Tanrı yoksa her şey mübahtır, yani iyi-kötü, doğru-yanlış kalmaz. Türkiye’de ahlak derslerinin din 
dersleri ile bir arada gitmesi, en azından ülkemizde de bu görüşün derin kökleri olduğunu gösterir. 
Ülkemizde ayrıca din ile ahlak sıkı sıkıya bağlanmıştır. Bunun nedenlerinden biri, önemli dinlerin 
ahlaksal öğütlerle ve buyruklarla dolu olmasıdır. Hatta Konfüçyüsçülük ve Budizm gibi Tanrı’nın ya da 
tanrıların doğası hakkında önermeler içermeyen dinler, ağırlıklı olarak, ahlaksal öğretilerdir [din ve ahlak 
arasındaki ilişkiler]. 

İlahi Buyruk Kuramına göre, ahlakın kaynağı Tanrı’dır. Ahlak ilkeleri de Tanrı’nın buyruklarıdır. 
Doğru eylem, Tanrı’nın yapmamızı buyurduğu eylemdir. Dini terimlerle söylersek, farzlar ahlaksal 
buyruklardır. Tanrının yasakladığı eylemler de ahlaksal bakımdan yanlış-dini terimlerle söylersek haram-
eylemlerdir. Tanrının emretmediği veya yasaklamadığı eylemler de isteğe bağlı olarak yapılabilecek veya 
yapılmayacak eylemlerdir. 



    31 

 Tanrı’nın yap dedikleri ahlaksal bakımdan doğru, yapma dedikleri 
yanlıştır. 

İlahi Buyruk Kuramı açısından bakıldığında, Tanrı yoksa ahlak da yoktur. Çünkü Tanrı yoksa, hiçbir 

eylem buyurulmamış, hiçbir eylem yasaklanmamış, hiçbir eyleme izin verilmemiştir. Ahlaksal doğru ve 

ahlaksal yanlış diye bir şey yoktur; sadece ahlaksal nihilizm vardır. Tanrıtanımaz (ateist) biri ahlaklı 

olamaz.  

İlahi Buyruk Kuramı’nın bu sonucunu pek çok kişi kabul etmez. Fakat bunun için ahlakın dinden 

bağımsız olduğunu, dine dayanmadığını göstermek gerekir. Onlar, ahlakın Tanrı’dan kaynaklanmadığını, 
ahlakın tanrı olmadan da var olduğunu; ahlaksal doğruluğun ve yanlışlığın tanrının iradesinden bağımsız 

olduğunu; neyin ahlaksal bakımdan doğru neyin yanlış olduğunun tanrının iradesinden (vahiyden) 

bağımsız biçimde bilinebileceğini ileri sürerler. Hatta daha da ileri giderek Tanrı’nın kendisinin bile 

ahlaksal yasalarına tabi olduğunu söyleyebilirler. 

Bu konu Platon’un Euthyphron adlı diyalogunda ele alınır. Dialogun konusu dinsel bakımdan doğru 

olma ile Tanrı’nın iradesi arasındaki ilişki sorunudur. Dialogun kahramanı Sokrates, diğer kahramanı 

Euthyphro’ya “Dine uygun [bir] şey, tanrılarca sevildiği için mi dine uygundur, yoksa dine uygun olduğu 

için mi tanrılarca sevilmiştir” diye sorar. Bu soru ahlak ve Tanrı ilişkisine şöyle uyarlanır: Tanrı’nın 

emrettiği / yasakladığı şeyler, Tanrı onları emrettiği / yasakladığı için mi ahlaksal bakımdan doğrudur / 

yanlıştır, yoksa onlar ahlaksal bakımdan doğru / yanlış olduğu için mi Tanrı tarafından emredilmiştir / 
yasaklanmıştır?  

Euthyphron İkilemi olarak bilinen bu ikilemin birinci boynuzu (“Tanrı emrettiği için doğrudur” veya 

“Tanrı yasakladığı için yanlıştır”) doğruysa-örneğin, ana-babaya hürmet etmek kendi başına ne doğru ne 

de yanlışsa ve onu doğru yapan şey, Tanrı’nın onu emretmesi ise-şöyle bir durum ortaya çıkar: Eğer ana-

babaya hürmeti yasaklasaydı, ana-babaya hürmet etmek ahlaksal bakımdan yanlış, masumları öldürmeyi 

emretseydi, cinayet ahlaksal bakımdan doğru olurdu. Bu yoruma göre ahlak, tamamen Tanrı’nın iradesine 

bağlıdır. Tanrı neyi emrederse o doğrudur. Sonuç olarak ahlaksal bakımdan neyin doğru neyin yanlış 
olduğu Tanrı’nın keyfine bağlıdır, eylemlerin niteliğine değil. Eğer ikilemin ikinci boynuzu ("Doğru 

olduğu için Tanrı emretti" veya "Yanlış olduğu için Tanrı yasakladı") doğruysa, örneğin, ana-babaya 

hürmet etmeyi doğru yapan şey, Tanrı’nın onu emretmesi veya istemesi değildir. Tersine, hürmet etmek, 

Tanrı’nın onu emretmesinden bağımsız olarak ahlaksal bakımdan doğrudur. Yasakladığı şeylerde 

Tanrı’nın onları yasaklamasından bağımsız olarak yanlıştır. Dolayısıyla, ahlak, Tanrı’ya bağlı değil, 

Tanrı’dan bağımsız olarak vardır. Tanrı buyurduklarını, onlar iyi olduğu için buyurmuştur. Buna göre, 

Tanrı iyinin ve kötünün yaratıcısı değildir. Bu da Tanrı’nın her şeye gücü yettiği anlayışı ile uzlaşmazlık 

içine girer.  

 Tanrı “yapın” dediklerini, doğru olduğu için yapın diyorsa, ahlak 
Tanrı’dan bağımsızdır ve Tanrı’nın varlığına inanmayanlar da ahlaklı olabilir. 

Bu durumda, Tanrı’nın peygamberleri aracılığıyla ilettiği vahiy, ahlaksal doğruları edinmenin bir 

yoludur, fakat tek yolu değildir. İnsanlar başka yollarla-Kant’ta olduğu gibi-akıl veya-ahlaksal duyu 

teorilerinde olduğu gibi-sezgi gibi yollarla da ahlaksal hakikatlere ulaşabilirler. Başka deyişle, insanların 

ahlaklı olabilmesi için dindar olmaları gerekmez. Kendi yetileri ile de ahlaksal hakikatleri bulabilirler. 

Sorunlar 

İlahi Buyruk Kuramı, ahlakı bir temele bağlar. Fakat kuramla ilgili bazı sorunlar vardır. 

1. Tanrı’nın var olduğunu varsayar. Tanrı’nın var olduğu ise üzerinde en çok tartışılan konudur. 
Etiği, tartışmalı bir temele dayandırmak, onun gücünü azaltır. 
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2. Teizmde vahiy kurumu vardır. Tanrı, kullarına mesajlarını onlar arasından seçtiği elçiler 
(resuller) aracılığıyla iletir. İlettiği mesajlar (vahiyler) genellikle yazılı olarak Eski Ahit, Yeni 
Ahit, Kuran gibi kutsal kitaplar haline getirilir.  Fakat İlahi Buyruk Etiğinin en önemli 
sorunlarından biri, birçok kutsal kitabın olması ve hangisinin gerçekten tanrının mesajı 
olduğunun tartışmalı olmasıdır. Bir diğer nokta, kutsal kitaplarda da birçok belirsiz nokta vardır. 
Onların yorumlanması (tefsir), teologların sürüp gelen bir uğraşısıdır. Öyle ki, bir kutsal kitabın 
sonraki yorumcuları, öncekilerin onu doğru anlamadıklarını her zaman ileri sürerler. Hatta hala 
anlayamadıklarını belirtirler. Dolayısıyla Tanrı’nın kullarından gerçekten ne istediği de tartışma 
konusu olarak kalır gider. 

3. Hangi metinlerin temel alınacağı konusunda tartışmalar olmakla birlikte kutsal metinlerde bugün 
onaylanamayacak bazı eylemler ve işlemler tasvip edilmekte, en azından yasaklanmamaktadır. 
Örneğin, öğrencilerin dövülmesi, birisinin kız kardeşini cariye olarak satması, insanların 
köleleştirilmesi veya kölelik kurumuna izin verilmesi, Cumartesi (Şabat) günü çalışanların 
öldürülmesi Eski Ahit’te ahlaka uygundur.  

4. İlahi Buyruk Kuramına göre, “E eylemi doğrudur” “Tanrı, E eylemini tasvip ediyor ya da 
buyuruyor” demektir. Bir ateist ise Tanrı’nın varlığına inanmadığı için “Tanrı, E eylemini tasvip 
ediyor ya da buyuruyor, fakat tanrı yoktur” gibi kendi içinde çelişik bir iddia ortaya atmış 
olacaktır. Dolayısıyla, bu görüş açısından ateistlerin hatta vahiy dinine inanmayanların ahlaklı 
olması imkansızdır. Oysa vahye ve kutsal kitaplara inanmayıp da iyiyi kötüyü ayırt edebilen ve 
pek çok konuda dindar insanlarla benzer bir tutum sahibi ahlaksal bakımdan duyarlı pek çok 
insan vardır.  

5. Yukarıda Euthyphro ikileminden bahsederken belirttiğimiz gibi, eğer ahlaksal yasaların 
geçerliliğini tanrının iradesine bağlarsak, ahlakı da keyfi bir iş haline getirmiş oluruz ve ona 
uymayı, güce uymaya indirgemiş oluruz. 

 Dostoyevski’nin dediği gibi tanrı yoksa her şey mubah mıdır? 

Kantçı Etik 
Deontolojik etiğin felsefe tarihinde en bilinen örneği, Kant’ın etik teorisidir. Kant’ın ahlaklılıkta 

savunduğu en temel fikir, deontolojinin de temel fikridir: Bir eylemi iyi ya da kötü yapan şey, sonuçları 

değildir, eylemin motividir, temelindeki niyettir. Tarihsel olarak Jeremy Bentham ve J. S Mill gibi 

faydacılığın önde gelen isimleri Kant’tan sonra gelmiş olsalar bile, Kant, faydacıların temel ilkesi olan 

"Bir eylemi doğru yapan şey, o eylemin sonuçlarının iyi olmasıdır" görüşüne kesin eleştiriler yöneltir. 

Ona göre, sonuçları, bir eylemi asla doğru yapmaz. Ahlak yasası bir eylemi gerektiriyorsa, o eylemin 

sonucu gökkubbenin çökmesi bile olsa, yapılmalıdır. Ödevimiz, ahlak yasasına boyun eğmektir. 

İyi İsteme / İyi Niyet (Good Will) 

Kant’a göre bu dünyada kayıtsız şartsız iyi olan bir tek şey vardır ve o da iyi istemedir (buna iyi niyet 

de diyebiliriz). Onun dışında hiçbir şey, kendi başına iyi değildir. İyi isteme, etkilerinden dolayı iyi 

değildir, o kendisi iyidir. Anlama yetisi, zeka, yargıgücü gibi doğa vergisi yetenekler; yüreklilik, 

kararlılık, tasarlananda sebat gibi mizaç özellikleri istenmeye değer olsalar da bunları kullanacak olan 

isteme iyi değilse, son derece kötü ve zararlı olur. İyi isteme olmazsa, güçlülük, zenginlik, onur, sağlık, 

esenlik insana cesaret vererek haddini bilmez yapar. Bunların iyi olması, iyi istemenin olmasına bağlıdır. 

Heyecan ve tutkularda ılımlılık, kendine hakim olma, soğukkanlı bir biçimde düşünüp taşınma, arzu edilir 

şeyler olsa da, kendi başına kayıtsız şartsız bir değerleri yoktur. Kötü niyetli bir insanın soğuk kanlılığı 
onu hem tehlikeli yapar hem de-soğukkanlı bir katil düşünün-nefret edilecek biri yapar.  

İyi isteme sahibi birisi, doğru olanı yapma ya da ödevini yerine getirme güdüsü dışında hiçbir güdü ile 

hareket etmeyen kişidir. Böyle bir kişi, ahlak yasasına saygıdan dolayı ve ödevini yapmak için eylemde 

bulunur. Başka hiçbir mülahaza işin içine karışmaz. Sadece ödev duygusu ile yapılmış eylemlerin 

ahlaksal değeri vardır. Ödev de ahlak yasasına saygıdan dolayı yapmamız gereken şeydir. 
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Buyruk Türleri 

Kant’a göre ahlak yasası, bir tür buyruktur. Fakat nasıl bir buyruk? Kant’a göre buyruklar iki türdür. 

Biri, koşullu buyruklardır. Kant bunlara teknik buyruklar ve beceri buyrukları da der. Bunların genel 

yapısı şöyledir: Eğer A’yı istersen B’yi yap. Bu tür buyruklar ahlak yasası olamaz. Çünkü bağlayıcı 

değildir; çünkü, B’yi yapma A’yı isteme koşuluna bağlıdır. Koşullu buyruklar, kişi için ancak koşul 

istenirse ya da kabul edilirse bağlayıcı olabilir. A’yı istemeyen bir kişinin, B’yi yapması gerekmez. Bu tür 

buyruklarda eylem koşul önermesinin önbileşeninde belirtilen duruma ulaşmak için bir araçtır. Diğer 
unsur ise koşul ile yapılacak eylem arasındaki amaç araç ilişkisi mantıksal bir ilişki değil, empirik bir 

ilişkidir. Empirik ilişkiler ise zorunlu değil, olumsaldır. Her zaman değillemesi düşünülebilir. Örneğin, 

“Kolestrolün yüksek ise, yumurta yeme” gibi bir sağlık kuralı, tartışmalıdır; çünkü kolestrol miktarı ile 

yenen yumurta miktarı arasındaki ilişki tartışmalıdır. Böyle bir kural, kolestrol sorunu olmayanları 

bağlamaz. Yumurta yeme ile kolestrol düzeyi arasındaki ilişki tartışmalı olduğundan kolestrol sorunu 

olanları da bağlamaz. Bu bize, ahlak yasalarının kesin olabilmesi için deneyden türememesi gerektiğini, 

saf akıldan türemesi gerektiğini de gösterir. 

 Eğer A’yı istersen B’yi yap” koşullu buyrukların genel yapısıdır. A’yı 
istemezsek B’yi yapmak gerekmez.  

İkincisi, kesin buyruklardır. Kant’a göre bir yasanın ahlak yasası olabilmesi için, mutlak bir 

zorunluluk taşımalıdır. Buyruğun mutlak ve zorunlu olmasını engelleyen unsurlardan birisi, bazı 

buyrukların koşullu olmasıdır. Dolayısıyla ahlak yasaları koşullu olmamalıdır. "B’yi yap" biçiminde, B 

eylemi ile başka herhangi bir amaç arasında ilişki kurmayan kesin (kategorik) buyruklar olması gerekir. 

Kesin buyruklara örnek olarak On Emir içinde yer alan, “Çalmayacaksın”, "Katletmeyeceksin", "Annene 

babana hürmet edeceksin" gibi emirleri verebiliriz.  

Ahlak Yasası 

İlahi Buyruk Teorisinde buyruğun kaynağı insanın dışından, Tanrı’dan geliyordu. Kant’ta ise buyruk 

insanın kendi içinden çıkar. Kant’ın mezar taşına da yazılan Pratik Aklın Eleştirisi’nden alınmış şu 

"Üzerimdeki yıldızlı gök ve içimdeki ahlak yasası" ifadesi, ahlak yasasının insanın içinde olduğunu 

gösterir. İnsan kendi içindeki ahlak yasasını nasıl bulacak? Kant yasa olabilecek kesin buyruklar  için bazı 

kriterler belirler. Bunlardan iki tanesi aşağıdadır.  

(1) Evrensel (yani herkes için) yasa olabilme kriterine uygunluktur. Buna göre bir kesin buyruğun 

ahlak yasası olabilmesi için genel ya da evrensel yasa olabilme özelliğine sahip olması gerekir. Kant’ın 

formülü şöyledir: Aynı zamanda genel bir yasa olmasını da isteyebileceğin maksime göre eylemde bulun 
sadece. 

Maksimin ne olduğunu, nasıl evrenselleştirilebileceğini şöyle açıklayabiliriz. Bir maksim, bir kişinin 

fiilen icra edilmiş olan eyleminin temelindeki ya da eyleminin varsaydığı öznel ilkedir. Örneğin, ödünç 

para almak için, yüksek faizle para alan biri, ödemeye söz verir. Fakat parayı ödemesinin imkansız 

olduğunu bile bile yapar bunu. Yani ödememek üzere borç alır. Bu kişi maksimini şöyle ifade edilebilir: 

"Para ihtiyacımı gidermek için, ödeyemeyecek bile olsam ödeyeceğime söz vererek borç alabilirim." 

Bunu evrenselleştirerek genel bir yasa biçiminde şöyle ifade edebiliriz: "Herkes para ihtiyacını gidermek 

için, ödeyemeyecek bile olsa ödeyeceğine söz vererek borç alabilir." Bir başka örnek: Muhtaç birine 

yardım etmek istediğimde şöyle bir maksim temelinde olabilir: "Muhtaç birini gördüğüm zaman eğer 

bana aşırı bir yük getirmeyecekse, ona yardım etmeliyim." Bunu şöyle evrenselleştirebiliriz: ”Muhtaç 

birini gören herkes, eğer ona aşırı bir yük getirmeyecekse, ona yardım etmelidir.” 

 Bir maksim çelişkiye düşmeden genelleştirilebiliyorsa, bir ahlak 
yasasıdır. 
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Eğer evrenselleştirilebilirse, maksim kabul edilebilir ve eylem ahlaksaldır; evrenselleştirilemezse 
maksim reddedilir ve eylem ahlaksal bakımdan doğru değildir. Kant’a göre genel geçer bir yasa olamayan 
maksimler, ahlak yasası olamazlar. Örneğin, "Dara düştüğüm zaman, tutmamak üzere söz verebilirim" 
gibi bir maksim genelleştirilemez. Çünkü bu "Dara düşen herkes, tutmamak üzere söz verebilir" ilkesinin 
genelleştirilmesini gerektirir. Bu kuralın geçerli olduğu bir yerde, söz verme anlamını yitirir. Öyleyse, 
"Dara düştüğüm zaman, tutmamak üzere söz verebilirim" maksimi genel geçer bir yasa olamaz. Bir başka 
örnek: Bir masadasınız ve “Yemeğe ilk başlayan sen olma” kuralına göre hareket edeceksiniz. Bu da 
genel bir yasa olamaz. Çünkü, herkes bu kurala uyacak olursa, yemeğe başlanamaz. 

(2) Kişileri amaç olarak görme ilkesi. Kant’a göre şeyler (örneğin bir araba, bir ev, bir ayakkabı), 
insanlar onlara, ihtiyaçlarını gidermeleri dolayısıyla değer verdiği için değerlidir. Başka deyişle sadece 
araç olarak değerlidir. Eğer insanlar onları istemeselerdi, onlar değersiz olurlardı. Fakat şeylerden farklı 
olarak insanlar ya da akıl sahibi varlıklar, mutlak bir değere sahiptir. Bir araç olarak kullanılamazlar, 
ancak amaç olabilirler. Akıl sahibi varlık, kendisi amaç olarak vardır. Bu nedenle, bir kişi gerek kendisine 
gerekse başkalarına yönelen eylemlerinde hem insan ya da akıl sahibi varlık olarak kendisini hem de 
başkalarını araç olarak değil, amaç olarak görmelidir. Böyle bir şey bulunduğunda, ahlak buyruğu şöyle 
de ifade edilebilir: Her defasında insanlığa kendi kişi[liği]sinde olduğu kadar başka herkesin kişisinde 
[kişiliğinde] de, sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak davranacak biçimde eylemde bulun. 

Burada iki noktayı vurgulamakta yarar vardır. Birincisi, “sadece” sözcüğü önemlidir. Çünkü, insanlar 
birbirlerini çoğu zaman araç olarak da kullanır. İşveren işçilerini üretim yapmak için araç olarak görür. 
Ev sahibesi hizmetçisini, müşteri marketçiyi, marketçi müşteriyi birer araç olarak görür. Kant sadece araç 
olarak görülmemesini, onun bir kişi olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyler. Yoksa araç olarak da 
görülebilir, der. İkincisi,  ”kendi kişiliğinde” demesi de önemlidir. Çünkü Kant’a göre etik, kişinin sadece 
başkalarıyla ilişkilerinde değil, kendisiyle ilişkilerinde de bir yere sahiptir. İnsan kendisini de başkasının 
bir aracı olarak görmemeli, kendisindeki insanlığa da saygı duymalıdır. Kant bundan kişinin kendisine 
karşı olan bazı ödevlerini türetecektir. 

 İnsanları amaç olarak görmenin sonucu olan eylemler doğrudur. 

Ödevler 

Kant’a göre kesin buyruktan bir takım ödevler çıkar. O, ödevleri iki gruba ayırır. Biri, kişinin kendine 
ve başkalarına karşı tam ödevlerinden oluşur. Bu ödevler, her koşul altında yerine getirilmelidir ve onları 
yerine getirmeyenler kınanır. Bunlar arasında intihar etmeme (kendine karşı bir ödev), masum insanları 
öldürmeme, yalan söylememe, verilen sözden dönmeme gibi (başkalarına karşı) ödevleri içerir. Bu 
ödevleri çiğneyen maksimler-örneğin, bazı durumlarda yalan söyleyebilirim maksimi-
evrenselleştirilemezler. 

Diğeri kişinin kendine ve başkalarına karşı tam olmayan ödevleridir. Bunlar arasında kişinin kendi 
yeteneklerini geliştirme ve muhtaç olanlara yardım etme ödevlerini sayabiliriz. Kişinin bu ödevleri her 
zaman yerine getirmesi gerekmez, bazen yerine getirmesi yeterlidir. Bu ödevleri çiğneyen maksimler, 
evrenselleştirilebilir fakat evrenselleştirilmeleri istenmez. 

 Tam ödevler her şart altında yapılmalıdır. Tam olmayan ödevler her 
şart altında yapılmayabilir. 

Kant, ahlaklılığın özünü yakalamıştır. Rölativizmden, sonuççuluktan uzaktır. Sonuçların olumlu 
olması koşuluyla her şey yapılabilir görüşüne karşı belirli eylemleri (öldürme, çalma, insan onuruna 
saygısızlık) yapmanın gerçekten her zaman, her yerde ve herkes için ahlaksızlık olduğunu savunmuştur. 
Ödevden-en azından tam ödevlerden-kaçmalara karşı kapıyı tamamen kapatmıştır. İkincisi, eleştirileriyle, 
yalan söylememe, masuma zarar vermeme, öldürmeme gibi olağan ahlak kurallarının çiğnenmesini haklı 
çıkarmak için ileri sürülen sonuçların olumlu olacağı düşüncesine olan güveni sarsmış, olağan ahlak 
kurallarına uyulması gerektiğinde ısrar etmiştir. Son olarak, kişilere ya da insanlara saygıyı kuvvetle 
vurgulamıştır. 
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Kantçı Etiğe Eleştiriler 

Fakat Kant’ın etik teorisine yöneltilmiş bir takım ciddi eleştiriler de vardır. 

1. Kant’ın etik teorisi, sonuçlar karşısında kördür. Kant, sana sığınmış bir dostunu öldürmek 
niyetiyle arayan biri, evine gelip sana dostunun nerede olduğunu sorarsa ona yalan 
söylemeyeceksin der. Oysa, eylemlerimizin sonuçlarını-doğru söylememizin arkadaşımızın 
ölümüne yol açacağını-bazı durumlarda kestirebiliriz. Eylemin sonuçları bilinemez diye, ortaya 
çıkma olasılığı yüksek bir felakete meydan vermek sorumsuzluktur. 

2. Bir eylemi haklı çıkarmak için, sadece iyi niyet yeterli değildir. Örneğin, eğer bir insanın kaş 
yapma konusunda becerisi yoksa, iyi niyetle bile olsa kaş yapayım derken göz çıkarması hoş 
karşılanabilir bir şey değildir. Hekimlik konusunda herhangi bir eğitimi, tecrübesi veya becerisi 
olmayan birinin ne kadar iyi niyetle olursa olsun, hastaları tedavi etmeye kalkışması ahlaksal 
bakımdan doğru olmaz.  

3. Kant, duyguları ve eğilimleri etiğin dışına sürer. Fakat duygusuz bir etik, bir zombi etiğidir. 
Eğilimler, erdem etiğinde olduğu gibi, doğru olanı yapmaya eğilim ise, kötü değildir, tam tersine 
arzu edilir bir özelliktir. 

4. Ahlaksal çatışmaları reddeder. Fakat ahlaksal çatışmaların olduğu da bir gerçektir. Yalan 
söylememek ile masum bir insanın canını kurtarmak arasında bir çatışma olabilir. 

5. Sıradan şeyler evrenselleştirilebilir ve böylece bir ahlak yasası olduğu ileri sürülebilir: "Sol 
ayakkabımın bağcıklarını bağlamadan önce sağ ayakkabımın bağcıklarını bağlamalıyım." Buna 
da şöyle itiraz edilebilir: "Sağ ayakkabımın bağcıklarını bağlamadan önce sol ayakkabımın 
bağcıklarını bağlamalıyım" da evrenselleştirilebilir. Dolayısıyla bu bir yükümlülüğü dile 
getirmez, söz konusu eylemin izin verilebilir olduğunu gösterir. Bu itiraz da doğrudur. 

 a. Iyi isteme nedir? 

      b. Ödev nedir? 

      c. Koşullu ve koşulsuz buyruklar arasındaki ayrım nasıldır? 

Erdem Etiği 
Erdem etiği, Antik Çağ ve Ortaçağ felsefesinde baskın ahlak teorisidir. Hatta Frankena’nın belirttiği gibi, 
tarihi boyunca ahlak insanlarda belirli erdemlerin geliştirilmesi ile ilgilenmiştir. Platon ve Aristoteles 
böyle düşünürler. Faydacılık ve deontolojik teoriler ancak modern zamanlarda ortaya çıkar. Bununla 
birlikte, 20. yüzyılda, 1958’de Anscombe’nin “Modern Moral Philosophy” (Modern Ahlak Felsefesi) adlı 
makalesinin yayınlanmasından sonra erdem etiği yeniden bir canlanma dönemine girmiştir. Erdem 
etiğinin deontolojik ve sonuççu etiklerden farkını daha açık olarak görebilmek için bazı karşılaştırmalar 
yapmak yararlı olur.  

Gerek deontolojik etikler gerekse sonuççu etikler kurallar veya ilkeler ve tek tek eylemler üzerinde 
odaklaşır. Onlara göre, Ne yapmalıyım sorusu önemlidir, erdem etiğine göre nasıl yaşamalıyım, nasıl bir 
yaşam sürmeliyim, nasıl bir insan olmalıyım soruları önemlidir. Birinde yapmak, diğerinde olmak önem 
kazanır. Deontolojide ve faydacılıkta ilgi odağı ya da değerlendirilen şey, kişinin tek tek eylemleridir. 
Değerlendirme standardı da ahlaklılığın ölçüsünü sağlayan kuraldır. Ahlak belirli kuralları izleme 
meselesidir. Erdem etiğinin odağında ise tek tek eylemlerden çok, eylemde bulunan kişinin karakteri 
bulunur. Yargılarken, tek tek eylemleri değil, kişinin karakterini yargılar. Kişi hakkında edepli, dürüst, 
iyi, melek… vs. gibi olumlu veya alçak, terbiyesiz, dejenere vb. gibi olumsuz yargılarda bulunur. 
Deontolojik ve sonuççu teoriler ahlak eğitiminin önemini ve ahlaksal eylemlerde duyguların rolünü 
görmezden gelirler ya da duyguları ahlaklılık açısından ya ilgisiz ya da zararlı görürler. Örneğin, Kant 
merhametten kaynaklanan yardımseverliği ahlaksal bulmaz. Ona göre kişi merhamet duygusundan dolayı 
değil, ödevden dolayı yardım etmelidir. Erdem etiği ise duyguların duygular içinde yerini teslim eder. 
Haksızlık karşısında kızmayan, duygusuz bir zombi    adil olamaz.  
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Erdem etiğine göre ahlak belirli huyları ya da kişisel özellikleri kazanma, belirli karakter özelliklerine 

sahip bir insan olma meselesidir. Mesela bir kişi, kendi reklamını veya firmasının reklamını yapmak için 

yoksullara yardımda bulunursa ve bu eylemi en çok sayıda kişinin mutluluğuna hizmet eden bir eylem 

ise, faydacılık açısından doğru bir eylemde bulunmuştur. Yine bir başka kişi yardım edeceği yoksul 

insanların perişan durumundan dolayı hiçbir merhamet hissi duymaksızın, salt ödevden dolayı eylemde 

bulunursa eylemi deontolojik ahlak açısından doğrudur. Fakat birinci kişinin eylemi erdem etiği 

açısından, ahlaksal bakımdan yardımsever, dolayısıyla iyi bir karakterden kaynaklanmaz. Çünkü 

cömertlik, yardımda bulunurken çıkar gözetmemeyi gerektirir. İkinci kişinin eylemi de kuru ve duygusuz 

bir kişilikten kaynaklanır. Erdem etiğine göre ise, Aristoteles’in belirttiği gibi, güzel eylemlerden 

hoşlanmayan kişi, iyi de değildir. Başka deyişle, bir insanın karakterinin iyi olabilmesi için güzel 

eylemlere eğiliminin olması gerekir. Aristoteles, haklı iş görmekten hoşlanmayana adil, cömertçe 

eylemlerden zevk almayana cömert denmez, der. 

Yaşam Tarzları 

Aristoteles, üç tür yaşam tarzı ayırt eder: Haz yaşamı, siyaset yaşamı ve teori (temaşa) yaşamı. 

Birincinin amacı tensel, fiziksel hazlardır. Siyaset yaşamının amacı, onurdur. (Onurlandıranlara bağımlı 

olduğu için daha az değerli.) Teori yaşamı-Aristoteles’in ve arkadaşlarının yaşam tarzı-kimseye bağlı 

değil, tanrılara özgü yaşam. Erdemler olumlu karakter özellikleridir. Her şeyin erdemi onun fonksiyonuna 

göre değişir. İyi bıçak erdemli bıçaktır. O da bir bıçaktan beklenen fonksiyonu, kesme işini, en 

mükemmel bir biçimde yerine getiren bıçaktır. En iyi piyanist, piyanoyu en mükemmel biçimde çalan 

kişidir. En iyi insan da insanın fonksiyonlarını en iyi yerine getiren kişidir. İnsanın fonksiyonu nedir? 

Aristoteles’e göre iyi bir insan yaşamı sürmektir. Fakat iyi yaşam nedir? Aristoteles bunu insan 

doğasından çıkarır. Ona göre insanı diğer varlıklardan ayırt eden temel özellik akıllı olmasıdır. 

Dolayısıyla entelektüel erdemlere sahip olması ve teori yaşamıdır. Bu nedenle, Aristoteles teori yapma 

yaşamını en yükseğe koyar. 

 Üç tür yaşam tarzı vardır: Değersiz haz yaşamı, değerli politik yaşam 
ve en değerli teori yaşamı. 

İkinci iyi yaşam biçimi Aristoteles’e göre politik yaşam, özellikle siyasal liderin yaşamıdır. O adalet 

ve ruh yüceliği gibi şeyleri en çok karakterinde barındırır. Pratik bilgeliği ve ahlaksal erdemleri tam 

olarak kullanır. Bu yaşam tarzının kusuru, felsefi anlayışa ve etkinliğe yeteri kadar yer vermemesidir. Boş 
zaman bırakmamasıdır. Hem politik hem felsefi etkinliği birleştirin birisi, sadece politik yaşamla 

karşılaştırıldığında, daha iyi bir hayat sürer. Fakat belirttiğimiz gibi saf teori yaşamı hepsinden üstündür.  

İyi Yaşam ve Erdemler 

İnsan yaşamının amacını eudaimonia olarak görür. “Eudaimonia” Onun sözcük anlamı, iyi ruh veya 

ilah  ya da kişinin kendini çekip çevirmesi için iyi bir tanrıcığa sahip olması demektir. Aristoteles’e göre 

insan yaşamının amacı eudaimoniadır. Sözcük diğer dillere mutluluk olarak çevriliyor. Fakat mutluluk 

daha çok hazzı çağrıştırdığı için iyi yaşama, başarılı yaşama gibi çeviriler daha doğru olabilir. Yaşanmaya 

değer, iyi yaşam nedir? Bu konuda birkaç yorum var. Birincisi, iyi şeyleri içeren ve onların toplamı bir 

yaşam. Böyle bir yaşam fiziksel hazzı, eğlenceyi içerir, (teorik ve pratik) erdemleri, onuru, yeteri kadar 

zenginliği, iktidarı, aşırı derecede çirkin olmamayı, dostluğu ve şanslı olmayı içerir. Fakat aynı zamanda 

böyle bir yaşam içinde acılar, ıstıraplar olabilir. İyi yaşam bunların bir bileşimidir; birlikte ortaya 

çıkardıkları yaşamdır. Bu öğelerin her biri de kendi başına değerlidir. Birlikte oluşturdukları yaşam da 

eudaiomonik bir yaşamdır. İkincisi, tek bir en üstün iyiyi gerçekleştirmeye yönelmiş yaşam. Bu tek en 

üstün iyi de, Aristoteles’e göre teori yapmadır. Erdemler, zenginlik, sağlık vs. hep bu teori yapmaya 

adanmış yaşama hizmet edecektir. 

İster iyi şeyleri içeren yaşam anlamında isterse teoria yaşamı anlamında olsun, Aristoteles’in iyi 

yaşam anlayışında erdemler önemli bir yer tutar. Hatta o, insansal iyiliği (eudaimonia’yı) "ruhun-yaşamın 

sonuna kadar-erdeme uygun etkinliği” olduğunu ileri sürer. Erdemlere göre yaşam, mutlu ya da iyi yaşam 

ile aynı anlama gelir. Bu nedenle, erdemler Aristoteles’in etiğinin merkezindedir. Peki erdem nedir? 
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Erdemler, kişinin alışkanlık haline gelmiş davranışlarında kendini gösteren olumlu karakter özellikleridir. 

Karakter özelliği, belirli durumlarda belirli biçimlerde davranma, hissetme, arzu etme eğilimi olarak 

görülebilir. Örneğin, dürüstlük erdemini alalım. Doğruyu ara sıra ya da işine geldiği zaman söyleyen bir 

kişinin dürüst olmadığı, onda dürüstlüğün bir karakter özelliği haline gelmediği söylenebilir. Ayrıca 

alışkanlıklara bazı duygu ve arzuların da eşlik etmesi gerekir. Örneğin, dürüst kişi aynı zamanda 

dürüstlüğü istemeli ve arzulamalı ve dürüstçe davrandığı zaman bundan hoşlanması gerekir.  

Aristoteles’in tanımı ile, erdem “alışkanlıklarımız tarafından harekete geçirilen uygun duygulara sahip 

olma eğilimi ya da yatkınlığıdır.  

Erdemlerle ilgili şu noktalara da dikkat çekmemiz gerekir. (1) Erdemler sigara, çay, kahve tiryakiliği 

gibi alışkanlıklar değildir. Onlar, kişinin karakterinin bir parçası olmuş, derinlere kök salmış, kişiyi 

tanımlayan alışkanlıklardır. (2) Erdemler, utangaçlık, dışadönüklük, iyimserlik gibi kişilik özelliklerinden 

ayrılır. (3) Erdemler, doğuştan değildir, eğitim ve alıştırma yoluyla kazanılır. Onlar, kişinin içinde 

büyüdüğü toplumun adet ve alışkanlıkları tarafından şekillendirilir. Bir insan cesurca davranarak cesur 

olur, cesur olduktan sonra da cesurca davranır. Bir özellik-örneğin, doğru söyleme özelliği-kişi, doğruyu 

söylemekten hoşlanmaya başladığı andan itibaren o kişinin erdemi haline gelmiştir. Ne zaman cesur bir 

insan oluruz? Cesurca davranmaktan hoşlandığımız zaman. 

 Erdemlice davrana davrana erdemli olunur, erdemli olununca da 
erdemlice davranılır. Erdemler kullanılmazlarsa kaybedilir. 

Erdem Türleri 

Aristoteles iyi karakter özellikleri olan erdemleri ikiye ayırır. Birincisi entelektüel erdemlerdir. 

İkincisi de ahlaksal erdemler veya karakter erdemleridir. Entelektüel erdemler, insanın ruhsal yanının 

düşünen kısmının erdemleridir (ruhun diğer kısmı, düşünmeyen fakat aklı izleyen kısımdır). Entelektüel 

erdemler, ruhun düşünen kısmının işini mükemmel biçimde yapması halidir. Başlıca entelektüel erdemler 

şunlardır: Teknik bilgelik ya da tekne, teorik bilgelik (bilim veya episteme), bilgelik (sophia), anlayış 
(nous) ve pratik bilgelik (pronesis). Entelektüel erdemler herkese lazım, fakat filozofik hayat sürmek 

isteyenlere teorik bilgelik, bilgelik ve anlayış erdemleri daha lazımdır. 

Ruhun rasyonel olmayan kısmının işini mükemmel biçimde yapması da ahlaksal erdem veya karakter 

erdemidir. Rasyonel olmayan teorik akıl yürütme ve pratik düşünüş ile ilgili erdemlerdir. Bunları 

öğrenmek için tecrübeye ve zamana ihtiyacımız vardır. Entelektüel erdemler arasında ahlak açısından en 

önemlisi, pratik bilgeliktir (pronesis). Bu bilgelik sayesinde, her bir durumda yapılması ve yapılmaması 

gerekeni bilebiliriz. (Dolayısıyla erdemin alışkanlık olduğunu söylemiştik. Fakat düşüncesiz bir alışkanlık 

değil, her seferinde doğru düşünüş gerektiren bir alışkanlık.) 

Erdemlerin diğer türü ahlak ya da karakter erdemleridir. Karakter, kişinin farklı durumlarda neler 

hissedeceğini, nasıl düşüneceğini, nasıl tepkide bulunacağını, ne tür seçimler ve ne tür eylemler yapacağı 
ile ilgili yatkınlıklardır. Dürüst insan, belki çok az istisnalar dışında, doğruyu söyleyen kişidir. Başlıca 

ahlaksal erdemler arasında dürüstlük, sadakat, cömertlik, cesaret, itidal, vicdanlılık, iyi yüreklilik, adil 

olma, nezaket sayılabilir. Ahlaksal erdemlerin en ayırt edici özelliği, Aristoteles’e göre, onların iki 

ahlaksal kusur ya da iki aşırılık arasında bir orta olmalarıdır. Erdem iki aşırılık olan ifrat (olması 

gerekenden çok fazla) ile tefritin (olması gerekenden çok az) ortasıdır. Fakat orta, aritmetik bir ortalama 

değildir. Ne kadarın ifrat ne kadarın tefrit olduğu kişinin durumuna göre değişir. Yoksul bir çoban bir 

dostuna bir çam sakızı armağan ederse cömertlik etmiş olur. Fakat sürü sahibi dostuna çam sakızı, 

armağan ederse cimrilik etmiş olur. Ölçülü bir insan, hem aşırı derecede çok hem de aşırı derecede az 

yemekten ve içmekten kaçınacaktır. Ortayı (mesotes’i) bulacaktır. Duygular söz konusu olduğunda ise, 

bir şeyi çok arzulama ile hiç arzulamama ifrat ve tefrit durumlarıdır. Hissetme orta olmalı, davranma orta 

olmalı. “Gerektiği zaman, gereken şeylere, gereken kişilere karşı, gerektiği için, gerektiği gibi yapmak 

orta olandır ve en iyidir, bu da erdeme özgüdür. Aynı biçimde eylemlerde de aşırılık, eksiklik ve orta söz 

konusudur.” 
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Cesaret de bir orta haldir. Cesur kişi, her tehlikeden kaçan ve aşırı korku hissine kapılan kişi ise 

korkak veya ödlek kişi ile gözünü hiç budaktan sakınmayan, hiç korku hissetmeyen düşüncesiz bir 

manyak kişi arasında bir yerdedir. O, korkulması gereken şeylerden gerekli nedenlerden dolayı gerektiği 

şekilde ve gerektiği zaman korkan; cesaret edilmesi gereken şeyleri yapmaya cesaret eden kişi yiğittir. 

Yiğit kişi yakışan biçimde ve aklın gösterdiği şekilde etkilenir ve eylemde bulunur. Kuşkusuz duruma 

göre belirli bir korku hissedebilir. Yiğitçe işlerden hoşlanır.  

Erdem Etiğine Eleştiriler 

1. Hangi erdemler geliştirilecek? Hangi davranma, arzulama ve hissetme tarzları erdem olarak 
görülecek? Erdem etikçileri, iyi bir yaşam sürmek için gerekli olanlar diye cevap verecektir. 
Fakat birbirinden çok farklı iyi yaşam anlayışları vardır. Dolayısıyla her bir iyi yaşam anlayışına 
göre erdem listeleri farklı olacaktır. Örneğin, itaatkarlığı askerler bir erdem olarak göreceklerdir. 
Aristoteles kibri bir erdem olarak görür, fakat bugün pek az kişi için bir erdemdir bu.  

2. Erdem etikçilerinin, kendi kültürlerinin onlara empoze ettiği önyargıları (arzu edilir duyma, 
düşünme ve davranma biçimleri olarak gördüğü yatkınlıkları) erdem olarak vaftiz etme kuşkusu 
vardır. Aristoteles’in ahlaksal erdemleri, yaşadığı dönemde Atina’da soylu sınıfın arzu edilir 
bulduğu karakter özellikleridir.  

3. Bir başka eleştiri, Aristoteles’in etiğinin belirli bir insan doğası anlayışına dayanmasıdır. Bu 
doğanın bütün insanlarda ortak olduğunun varsayılması sebebiyle bütün insanlar için iyi olan 
ortak bir takım davranma, hissetme ve arzulama tarzlarının olduğunun varsayılması. Hepsi için 
bir iyi yaşam idealinin olduğunun varsayılması. Fakat insan doğası diye bir şeyin olduğu 
tartışma konusudur. İnsan doğası, muhtemelen verilmiş bir şey değil, yapılan bir şeydir. 

4. Erdem etiğinde eylem, yapanın kişiliğine bağlıdır. Eğer K1 kişisinde E1 olarak 
tanımlayabileceğimiz belli bir davranma, hissetme, arzu etme eğilimi yoksa, D1 davranışını 
erdemlice bir davranış olarak göremeyiz. Fakat K2 kişisinde E1 olarak tanımlayabileceğimiz 
davranma, hissetme ve arzulama eğilimi varsa ve K2 D1 davranışını yapmışsa, onu erdemli 
olarak tanımlayabiliriz. “Adil ve ölçülü kişinin yapacağı gibi yapılanlara adil ve ölçülü denir; 
bunları yapan değil, adil ve ölçülü kişilerin yaptıkları biçimde yapan kişi adil ve ölçülü oluyor.”  
Burada bir kısır döngü vardır: Adil ve ölçülü davranış, adil ve ölçülü kişinin davranışı gibidir ve 
adil ve ölçülü davranan kişi, adil ve ölçülü bir biçimde davranır. Kişiden önce adil ve ölçülü 
davranışın kriterleri belirlenmelidir. Bu da kuralları formüle etmeyi gerektirir. 

 a. Erdem etiği ile deontolojik ve sonuççu teoriler arasında temel fark   
nedir? 

 b. Erdem etiğine göre bir eylemi doğru yapan şey nedir? 

       c. Aristoteles’in yaşanmaya değer gördüğü bağlıca yaşam tarzları                      
nelerdir? 

METAETİK TEORİLERİ 
Metaetik ya da üst etik, yukarıda “Giriş” kısmında belirttiğimiz gibi, ahlaksal yargıların statüsü ve 

metodolojisi üzerinde odaklaşır. "Ödev", "iyi", "kötü", "doğru", "yanlış" gibi terimlerin anlamları, 

ahlaksal yükümlülüğün doğası, insanların kanaatlerinden bağımsız bir ahlaksal gerçeklik ve doğrular 

alanının olup olmadığı, ahlaksal bakımdan doğru veya yanlış olanla ilgili inançların akılcı bir biçimde 

nasıl savunulabileceği gibi sorunları ele alır. Örneğin, “Kürtaj cinayettir” diyen birisi ne demek istiyor? 

Kendisinin, kendi kültürünün, kendi dininin kürtajı tasvip etmediğini mi yoksa kürtajın her zaman, her 

toplum ve herkes için yanlış olduğunu mu? Yoksa “Kürtajı tasvip etmiyorum sen de yaptırma” mı demek 

istiyor? Kürtaj eyleminin kendisi mi yanlış yoksa insanlar mı onu yanlış görüyor? Ahlaksal 

yükümlülüğün temeli nedir? Tanrı mı, insanın mutlu olma arzusu mu, insan aklı mı, toplumsal yaşam mı? 

Bu soruların yanıtlarını verme çabası metaetik olarak adlandırılır. 
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Doğalcılık 
Rönesans sonrası bilimin, ya da başka deyişle modern bilimin, inkar edilemez bir başarısı olmuştur. Öte 
yandan, felsefi, dinsel ve metafizik iddialar ise çok çeşitli açılardan eleştirilmiştir. Geleneksel olarak 
etiğin köklerinin bulunduğu düşünülen alan, doğaüstü, bir kenara bırakılmış, bırakılmasa bile kuşkulu 
hale düşmüştür. En önemlisi, insan Darwin’den sonra, gittikçe daha çok doğal bir varlık ve doğanın bir 
parçası olarak görülür olmuştur. Bu ruh hali, bazı filozofları etiğin de doğal bir olgu olduğu, dolayısıyla 
etiğin de doğal bir açıklamasının yapılması gerektiği fikrine sevk etmiştir. Etiğin doğallaştırılmasının 
başlıca stratejisi olandan olması gerekeni çıkarmaktır ve olması gerekene indirgemektir. Örneğin, insanlar 
yaşamlarında hazzı arıyorlarsa, bundan hazzı aramalıdırlar ya da haz iyidir sonucu çıkarılır ya da 
insanların hazzı araması gerekir deniyorsa bunun olana indirgenmesi lazımdır. Başka deyişle, olgulardan 
olması gerekene ve değerlere ve olması gerekenden ve değerlerden olgulara geçilir.  

 İyi veya kötü, ahlaktan bağımsız, doğal bir durum olarak tanımlanır. 
Ahlaksal yargılar da doğal olgular hakkında önermeler olarak alınır. 

Doğalcılıkta  "iyi", "kötü", "doğru", "yanlış" gibi etik kavramları, etik olmayan, etik alanı dışından, 
doğada veya doğal düzende bulunan olguları gösteren kavramlarla tanımlanabileceğine inanılır ve 
tanımlanır. Örneğin, “X iyidir”, “X arzulanan bir şeydir” biçiminde tanımlanabilir. “İyi” nesnelerin 
maddi, biyolojik, psikolojik özellikleri bakımından da anlaşılabilir. Örneğin, çocukları dövmek kötüdür 
demek, çocukları dövmek, çocuğun psikolojik işleyişinde ve çevresini algılamasında sağlıklı olmayan 
gelişmelere neden olur anlamına gelir. (Bir teolog da, ahlaksal terimleri metafizik olgularla 
tanımlayabilir. Örneğin, İlahi Buyruk Kuramı’nda olduğu gibi, “doğru, Tanrı tarafından buyrulan” 
şeklinde bir tanım yapabilir. Doğalcılar, etiği açıklamak için Tanrı’ya, ruha, vahye, platonik idealara, 
metafizik özlere, iradeye gönderme yapmazlar.)  

Bu anlayışa göre ahlaksal olgular doğal olgulardır, ahlaksal terimler olguları gösterir ve ahlaksal 
yargılar da açık ya da üstü örtük bir biçimde olgular hakkındaki yargılardır. Etik terimler ve yargılar 
böyle anlaşılınca, onların doğrulanması ya da yanlışlanması da, tıpkı olgusal önermelerin doğrulanması 
yanlışlanması gibi, mümkün hale gelir. Örneğin, “iyi” = “arzulanan bir şey” diye tanımlandığında, “X 
iyidir” gibi bir önerme, X arzulanan bir şeyse doğru, değilse yanlış demektir. 

Doğalcılığa Eleştiriler 

1. Olgu-değer ayrımını ihlal eder. Doğalcılara göre ahlaksal terimler doğal özellikleri gösterir. 
Fakat olgularla değerler, olanla olması gereken arasında geçilemez bir uçurum olduğunu 
söyleyen bir Hume yasası vardır. Olgulardan değer, olandan olması gereken, olguların 
betimlenmesinden değer yargısı çıkmaz. Mesela, insanların yalan söylemeleri bir olgudur fakat 
bundan insanların yalan söylemeleri gerektiği çıkarılamaz. İnsanların hazzı aradıkları doğru 
olabilir, fakat bundan insanın hazzı en çoğa çıkarması hatta haz peşinde koşması gerektiği 
sonucu çıkarılamaz. Aynı şekilde etik alanına ait terimler de etik dışı doğal terimlerle veya 
özelliklerle tanımlanamaz. Böyle yapmaya çalışmak doğalcı yanıltmacaya düşmektir. 

2. Soruya açıktır. İyinin herhangi bir doğal özelliğe indirgenmesi George Moore’un ifadesiyle, 
“soruya açık”tır. Örneğin, “iyi”yi faydacıların yaptığı gibi “en çok sayıda insan için en çok 
mutluluk” olarak tanımladığımızı varsayalım. Bir K kişisi, mevcut alternatifler içinde “en çok 
sayıda insan için en çok mutluluğu getiren” E eylemini yaptı. Eğer “en çok sayıda insan için en 
büyük mutluluk” ifadesi “iyi”nin anlamını verseydi, K’nın E eylemi en çok sayıda insan için en 
büyük mutluluğu sağlıyor, fakat E iyi midir” diye sormak anlamsız olurdu. Tıpkı, “annenin 
erkek kardeşi” şeklinde tanımlanan “dayı” için “X annesinin erkek kardeşi, fakat dayısı mı” diye 
sormanın anlamsız olması gibi. Fakat E eylemi için soru anlamsız değildir. Bu da bu tanımın 
soruya açık olduğunu gösterir. Örneğin, belirli bir anda K kişisinin yanlış haber yayması, en çok 
sayıda insan için en büyük mutluluğa yol açabilir. Fakat bu durumda “K’nın yanlış haber 
yayması ençok mutluluğa yol açtı, fakat gerçekten iyi midir” diye sormak saçma değildir. 

  a. Soruya açık olma ne demektir? 

         b. Hume yasası nedir; olgu değer ayrımı nedir? 
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Görecilik (Relativism) 
“Rölativizm”, Türkçede “görecilik” olarak karşılanır. Anlamı, bir şey, bir şeye ya da başka şeylere 

göredir. Örneğin, nesnelerin görünüşü, insanın psikolojik durumuna göre değişir. “X, Y’ye göredir” 

dediğimizde, Y’den bağımsız olarak X’in belirli bir şey olmadığını söyler ya da ima ederiz. Ahlak 

alanında rölativizm ise şu anlama gelir: Ahlaksal kurallar ve ilkeler nesnel ve evrensel şeyler değildir; her 

ahlaksal yargı, örneğin, “kürtaj yanlıştır” yargısı, kendi başına ne doğrudur ne de yanlış; onu doğru ya da 

yanlış yapan şey, onun dışındaki başka bir şeydir. Peki o şey nedir? Ahlak neye göredir ya da Y yerine ne 

koyabiliriz? Mesela koşullara bağlıdır demek, görecilik demek değildir. Koşulların şöyle ya da böyle 

olması, bir eylemin ahlaksal bakımdan doğru olup olmamasını değiştirir. Örneğin, bir insana yardım edip 

etmeyeceğin senin durumuna, yardıma muhtaç kişinin durumuna ve aranızdaki bağlara göre değişir. Bunu 

herkes kabul eder. Görecilik başka bir şey söyler. O, ahlaksal yargıları insanların ortaya koyduğunu ve 

bütün ahlaksal yargıların, insanların görüşlerinden ibaret olduğunu ileri sürer. İnsanların görüşleri dışında 

ve ötesinde, onlardan bağımsız biçimde var olan nesnel bir ahlaksal gerçeklik yoktur. Ahlaksal doğruluk 

ve yanlışlık insanların görüşlerine bağlıdır. Dolayısıyla Y’nin yerine kişileri, insan gruplarını veya 

kültürel grupları koyabiliriz. Ahlaksal rölativizme göre bunlardan bağımsız olarak bir eyleme doğru ya da 

yanlış diyemeyiz. 

 Ahlaksal yargılar, insanların ürünüdür ve insanların kanaatlerine göre 
değişir. 

Göreciliğin bir başka tezi ya da içermesi şudur: Ahlaksal yargılar, insanların görüşleri dışında ve 
ötesinde bir gerçekliğe işaret etmediğinden çeşitli kişi veya grupların görüşlerini gerçeklikle karşılaştırma 
imkanı da reddedilir ve bir kişi veya grubun görüşünün diğer kişi veya grupların görüşlerinden daha 
doğru veya daha yanlış olduğunu söylemenin imkansız olduğu ileri sürülür. Kürtaj, x kişisine, grubuna 
veya toplumuna göre doğrudur veya yanlıştır. Hepsi bu. Başka deyişle, kişi veya grupların ahlaksal 
konulardaki görüşünün tartışılmaz olduğu, her görüşün eşit ölçüde geçerli olduğu kabul edilir. Bunlardan 
da normatif bir yargı çıkarılır: Her görüşün diğer görüşlere hoşgörülü olması gerektiği tavsiye edilir. 

 

Öznel Görecilik 

Y’nin yerine konabilecek iki gözde aday vardır. Bunlardan biri kişiler ya da öznelerdir. Y yerine kişi ya 
da özne konduğunda öznel görecilik elde edilir. Öznel görecilik, farklı kişilerin (veya grupların) farklı 
ahlaksal görüşlere sahip olduğu görüşü değildir. Ahlaksal görüşlerin farklı olduğu, herkes tarafından 
kabul edilen bir olgudur. Öznel görecilik, eylemin doğruluğunun veya yanlışlığının bireye göre ya da 
bireye bağlı olduğunu ileri sürer. Bir kişi x eyleminin doğru olduğuna inanırsa x doğru, yanlış olduğuna 
inanırsa x yanlıştır. Başka deyişle, eylemi doğru yapan şey, bir kişinin o eylemi tasvip etmesidir. K kişisi 
kürtaj eylemini tasvip ederse kürtaj doğru etmezse yanlıştır. Öznel görecilik açısından bakıldığında her 
insan ahlaksal bakımdan yanılmazdır ve kişiler arasında ahlaksal anlaşmazlık da yoktur.  

K2 kişisi de örneğin, K1’in tersine “Küçük çocuklar istismar edilebilir” dese bu da “K2 küçük 
çocukların en azından bazı durumlarda istismar edilmesini onaylar” anlamına gelir. Bu iki önerme birbiri 
ile çelişmez. İkisi de doğrudur. Çünkü biri gerçekten K1’in söz konusu eylemi onayladığını, diğeri 
onaylamadığını ileri sürer. Ki gerçekten de öyledir. Dolayısıyla Birinin doğruluğunu diğerinin yanlışlığını 
tartışmak anlamsızdır. Öznel rölativizm, zevklerle renkler tartışılmaz anlayışını, ahlaksal yargılar alanına 
da genişletir. E eylemini-örneğin kürtaj yaptırmayı veya yapmayı-doğru buluyorsa doğrudur, K2 kişisi 
yanlış buluyorsa yanlıştır. Bu görüşlerin ikisi de eşit ölçüde geçerlidir. 

Kürtaj K1 kişisine göre doğru, K2 kişisine göre yanlıştır. Bu bakış açısından K1 kişisi “Küçük 
çocukları istismar etmek yanlıştır” derse, bunun anlamı, “K1, küçük çocukları istismar etmeyi tasvip 
etmiyor” demektir. Bunun ötesinde bir şey ifade etmez. İddia herkes için ileri sürülmemiştir. Nesnel bir 
durumu da ifade etmez.  

 Eylemin doğruluğu ve yanlışlığı bireyin onu onaylayıp 
onaylamamasına bağlıdır. 
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Herkesin ahlaksal yargılarının eşit ölçüde doğru olduğunu varsayması-ya da eşitlikçiliği-öznel 
relativizmin olumlu tarafıdır.  

Öznel Göreciliğe Eleştiriler 

1. Herkesin ahlaksal konularda yanılmaz olduğunu varsaymasıdır. X kişisi masum insanlara 
işkence yapılmasını doğru buluyor ve işkence yapıyorsa, onu eleştirmek, kınamak veya 
cezalandırmak için sebep yoktur. Çünkü o öyle diyorsa öyledir ve hiç kimsenin yargısı onun 
yargısından daha doğru değildir.  

2. Ahlaksal sezgilerimize göre ahlaksal sorunlar zevk meselesi değildir. 

 Öznel göreciliğe göre, Nethanyahu Gazzeli çocukların öldürülmesini 
doğru buluyorsa, Gazzeli çocukların öldürülmesi doğru mudur? 

Kültürel Görecilik 
Çok eski zamanlardan beri toplumların yaşam pratiklerinin çeşitliliği ve neyin ahlaksal bakımdan doğru 
veya yanlış olduğu konusundaki yargılarının farklılığı gezip görenlerin bildiği bir şeydir.  Örneğin, Pers 
Kralı Darius, bunu fark etmiştir. Kallatiai denilen Hintlilerin babaları öldüğü zaman çocuklarının 
babalarının cesedini yemeyi ahlaksal bir ödev saydıkları, Yunanlıların da babaları öldüğü zaman 
cesetlerini yakmayı ahlaksal bir ödev saydıkları bilinir. Darius, Yunanlılara, kaç para verilirse babalarının 
ölülerini yiyeceklerini sorar. Onlar da ne kadar para verilirse verilsin böyle bir şeyi asla 
yapamayacaklarını söylerler ve bir daha böyle tekliflerin yapılmamasını isterler. Bu kez Hintlileri çağırır 
ve onlara, kaç para karşılığında babalarının ölülerini yakacaklarını sorar. Hintliler bunun para ile olacak 
bir şey olmadığını, bir daha böyle tekliflerin yapılmamasını ister.  

 Kültürel rölativizme göre bir eylemi doğru yapan şey, o eylemi yapan 
kişinin ait olduğu kültürün o eylemi tasvip etmesidir.  

Öznel görecilik, ahlaksal konularda kişileri yanılmaz kabul ediyordu. Kültürel göreciliğe göre ise 
bireyler yanılabilir fakat kültürler yanılmaz. Ona göre ahlaksal konularda en yüksek otorite kültürdür. 
Ahlak yasalarını o koyar.  

Fakat bir tek kültür yoktur. Kültürler çok ve çeşitlidir. Biraz yakından incelenince görülür ki evlilik 
biçimleri, ebeveynlerle çocuklar arasındaki haklar ve sorumluluklar farklılıklar gösterir. Bazı kültürlerde-
örneğin Müslüman ülkelerde-polijini (bir erkeğin birden çok kadınla evlenmesi) uygulaması genellikle 
ahlaka aykırı değildir, bazı kültürlerde-örneğin, batı toplumlarında-ise aykırıdır.  Bir kültürde şiddetle 
yasaklanan şey, diğer kültürler de izin verilir bir şey olabilir. Bu gözlemlerden hareketle, bir kültürde 
doğru kabul edilen bir eylem, bir diğer kültürde yanlış kabul edilebilir. Salt olguları dikkate alarak, 
kültürel göreciler ahlaksal doğruluğun kültürden kültüre değiştiğini ve kültürler üstü ya da bütün kültür 
için geçerli olması gereken ahlak standartlarının olmadığı sonucuna varırlar. 

Bu görüş, nasıl öznel görecilik bireyler arasında eşitliği savunuyorsa, bu görüş de kültürler veya 
toplumlar arasında eşitliği savunur. Kültürel görecilik, batılıların kendi kültürlerinin  en doğru ve en ileri 
kültür olduğunu kabul ederek, diğer kültürleri yanlış ve geri kültür olarak nitelemelerine-başka deyişle, 
etnosentrizme ya da budunmerkeziliğe-ve kendi kültürlerini başka kültürlere dayatmalarına bir karşı 
çıkıştır. Kültürel göreciliğe göre bir kültürün ahlaksal değerleri ve normları diğerininkinden daha iyi, 
daha üstün, daha ileri veya daha özel değildir. Hepsi eşittir. Bütün kültürler birbirine saygı duymalıdır, 
hoşgörü göstermelidir derler. 

Ahlaksal görecilik birkaç bakımdan çekicidir. Birincisi, ahlaksal görecilik, toplumlar ve bireyler 
arasındaki ahlaksal inançların çeşitliliğini açıklayabiliyor. İkincisi, ahlakın çevre koşullarına göre nasıl 
uyum sağladığını da açıklayabiliyor. Örneğin, sosyolojide fonksiyonalizm ile fevkalade uyumlu. Son 
olarak, hoşgörünün bir erdem olduğunu açıklar. Nesnel açıdan bakıldığında, bir kişinin kendi değerleri 
veya toplumunun değerleri “gerçekten” doğru değilse, diğerleri ile eşit ölçüde değerli ise, o zaman 
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insanın "yaşa ve yaşat" ilkesine göre davranması kolaylaşır. Bu bakımdan, Batı’nın kültürünü ve 

değerlerini üstün göre Avrupa merkezci anlayışın sarsılmasında önemli bir rol oynamıştır. 

Kültürel Göreciliğe Eleştiriler 

Fakat kültürel göreciliğin bu olumlu telkininin yanında birçok sorunları da vardır. Bunları şöyle 

sıralayabiliriz. 

1. Kültürün sınırları belirsizdir. Bir kültür sınırları belli ve homojen bir bütün değildir, içinde 
altkültürler vardır. Örneğin, Türk kültürünü alalım. İçinde birçok yerel kültür vardır. Namus 
cinayetleri bazı altkültürlerde onaylanır, hatta bu kültürler onu gerektirir. Bazı alt kültürler ise 
onu şiddetle yasaklar. O zaman namus cinayetlerini Türk kültürü hem doğru hem yanlış bulur 
mu diyeceğiz? 

2. Hem diğer kültürleri hem de kendi kültürümüzü eleştirmek imkansız hale gelir.  Örneğin, (1) A 
kültürü de B kültürü kadar doğruysa ve A kültürü köleliği onaylıyor ve A’da insanlar köle olarak 
alınıp satılıyorsa, insanların köleleştirilmesini yanlış gören B kültürünün A kültürünü eleştirmesi 
imkânsızdır. Çünkü A kültürünün savunucuları, B kültürünün savunucularının eleştirileri 
karşısında “Bizim kültürümüz de sizin kültürünüz kadar doğrudur; “daha doğru” kültür diye bir 
şey yoktur” diyebileceklerdir. (2) Bazen kendi kültürümüzü de eleştirmek isteriz. Fakat kültürel 
görecilik, ahlaksal sorunlar söz konusu olduğunda kültür her zaman haklıdır der. Bu da bir 
topluluğun kendi kültüründe reform girişimini imkânsız hale getirir.  

3. Hoşgörü ile ilgili olarak da sorunları vardır. (1) Kültürel relativizm, hoşgörüyü evrensel değer 
kabul eder gibidir. Bu da göreci bir bakış açısından haklı çıkarılamaz. Çünkü göreciliğe göre 
hoşgörünün de göreli bir değer olması gerekir. Dolayısıyla evrensel olduğu ve herkesin ona 
uyması gerektiği iddia edilemez. (2) Hoşgörünün göreli bir değer olduğunu, kendi kültürlerinin 
değerlerinin evrensel ve nesnel olduğunu düşünen toplumlar da vardır. Bu durumda, örneğin, 
hoşgörünün temel değer olduğu A kültürü, kendi ilkelerine sadık kaldıkça, kendi inançları ve 
yaşam tarzları dışındaki inanç ve yaşam tarzlarına karşı hoşgörüsüz olan B kültürüne hoşgörü 
gösterecektir. Yani iki kültür arasında asimetrik bir ilişki olacaktır: Hoşgörülü A, hoşgörüsüz 
B’yi hoş görecek, fakat hoşgörüsüz B, hoşgörülü A’yı hoşgörmeyecektir. Bu da hoşgörüsüz 
kültürler için tam bir cennet demektir. (3) Kültürler arasında hoşgörü ile karşılanabilecek 
farklılıklar vardır hoşgörü ile karşılanamayacak farklılıklar vardır. Örneğin, bir kültürde, 
kültürler arasındaki farklılıklardan göreli olarak Nelere hoşgörü gösterilecek?  

4. Nihilizme kaymak mümkün ve muhtemeldir. Yaşamımıza yön veren ahlaksal normların diğer 
kişi veya toplumların ahlaksal normlarından daha iyi ve daha doğru olmadığına gerçekten 
inanırsak, kendi değerlerimiz için mücadele ve fedakârlık etmeyi mantıklı bulabilir miyiz? 

5. Bu görüşün temelinde antropolojik incelemelerin değişik kültürlerde bir eylemin doğruluğuna 
veya yanlışlığına ilişkin yargıların çeşitli olduğunun görülmesi yer alır. Bazı antropologlar, 
kültürleri yargılamamak kaygısıyla, çünkü bir nesnel doğru kabul ettiğimizde pek çok kültürün 
yargısını yanlış kabul etmemiz gerekecektir, ahlaksal doğruluğun kültürden kültüre değiştiği ve 
kültürler üstü ya da her kültür için geçerli olması gereken bir ahlak standardının olmadığı 
sonucuna varmışlardır. Oysa var gibi görünüyor. Örneğin, bütün kültürler, uygulamadaki 
farklılıklar ne olursa olsun, yalan söylemeyi ve cinayeti yanlış buluyor. Bebeklerin bakılmasını 
bir yükümlülük olarak getiriyor. 

 Kültürel göreciliğe göre insan hakları herkesi bağlayan evrensel 
normlar mıdır? 

Duyguculuk (Emotivism) 
Duyguculuk, 1930’larda ortaya çıkan mantıkçı pozitivizmin etik önermelerin statüsüne ilişkin bir 

görüştür. Mantıkçı pozitivistlerin temel ilkesi, doğrulama ya da tahkik ilkesi idi. Bu ilkeye göre bir 

önermenin bilişsel olarak anlamlı olmasının gerekli ve yeterli koşulu onun doğrulanmasının veya 

yanlışlanmasının mantıksal olarak mümkün olup olmamasıdır. Bu koşulu yerine getiren iki tür önerme 

vardır. Biri analitik önermeler, diğeri empirik veya olgusal önermeler. Analitik önermeler, “Dayı, annenin 
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erkek kardeşidir” gibi önermelerdir. “Dayı” sözcüğünün anlamının içinde “annenin erkek kardeşi” olma 

vardır demektir. Bu tür önermelerin doğru olup olmadığını bulmak için, onun içinde geçen sözcüklerin 

anlamlarını bilmek yeterlidir. “K kişisinin boyu 1.75 cm’dir” önermesi ise, analitik değildir, empirik bir 

önermedir. Dünyanın durumu hakkında bir olguyu ifade etme iddiasındadır. Bu ise, empirik yollarla 

tahkik edilebilir. Dünyanın durumu önermede iddia edildiği gibi ise önerme doğru, değilse yanlıştır. 
Bunun için X’in boyunu ölçeriz. Eğer boyunun 175 cm olduğunu bulursak iddia doğrudur, değilse 

yanlıştır. 

 Bir önermenin anlamlılığının ölçütü doğru ya da yanlış olduğunun 
test edilebilmesidir. Anlamlı önermeler ya analitiktir ya da empiriktir.  

Tahkik edilebilirlik ilkesine göre önerme formunda olan fakat doğrulanması için bir yöntemi olmayan 

önermeler anlamsızdır. Dinin ve metafiziğin önermeleri ne analitik ne de empirik önermeler olduğundan 

anlamsızdır. Fakat bazı ifadeler ise hem olgular hakkında bir iddiayı içerirler hem de ifade eden kişilerin 

duygularını anlatırlar. Örneğin, K kişisinin “A, B’yi alçakça dövdü” cümlesini söylediğini varsayalım. Bu 

cümle iki şeyi ifade eder. (1) Dünyada olup biten bir olguyu, A’nın B’yi dövdüğünü, (2) dünyada olup 

bitmeyen bir olguyu, özellikle "alçakça" sözcüğü de K’nın A’nın B’ye yaptığı karşısındaki duygularını-

tiksinti ve öfke duygularını-ifade eder.  

Fakat K, “A, alçağın tekidir” deseydi, bu sadece bir tek şeyi, bu cümleyi söyleyen K’nın A 

karşısındaki tutumunu ve duygularını ifade ederdi. “Cinayet işlemek yanlıştır” gibi ahlaksal yargılar 

böyle önermelerdir. Tahkik edilebilirlik ilkesine göre ahlaksal doğruluk veya yanlışlıkla ilgili ifadeler, 

anlamsızdır. Onlar, gerçekte herhangi bir olgu ya da dünyanın ya da  gerçekliğin durumu hakkında 

herhangi bir inancı ifade etmez. Bu nedenle onlar ne doğru ne de yanlıştır. Doğru olup olmadıkları da 

araştırılamaz. “Cinayet işlemek yanlıştır” önermesi analitik olmadığından, onun doğru ya da yanlış olup 

olmadığına içinde geçen sözcüklerin anlamlarına bakarak karar verilemez. Herhangi bir empirik inceleme 

de bunun doğru veya yanlış olduğunu gösteremez. Cinayetin üzüntüye ve acıya neden olduğunu, 

genellikle öfke sonucunda işlendiğini gösterebiliriz. Fakat cinayetin ahlaksal bakımdan “yanlış” olduğunu 

gösteremeyiz. Dolayısıyla, etik önermeler, anlamsızdır. 

Etik önermeler ne analitik ne de empirik önermelerdir. Fakat onların hiç mi işlevleri yoktur? Ayer’e 

göre, ahlaksal yargılar duyguları ifade eder. Eğer bir K1 kişisi, bir K2 kişisine "O parayı çalman yanlıştır" 

derse, onun bu sözleri, (1) K2’nin kendisine ait olmayan bir parayı sahibinin izni olmadan gizlice aldığı 
olgusunu ifade eder. Fakat K1’in cümlesinde geçen "yanlıştır" sözcüğü, K2’nin parayı çalması olgusuna 

bir şey eklemez. Sadece K1’in, K2’nin bu eylemini tasvip etmediğini belli eder veya açığa vurur. Bu da 

“O parayı çaldın” cümlesini, eylemi onaylamadığını belli eder bir tonla söylemek gibidir. Dolayısıyla 

“Para çalmak yanlıştır” önermesi doğru ya da yanlış olduğu gösterilebilecek olgusal bir önerme değildir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Duyguculuğa göre, ahlaksal yargılar kişinin duyguları 

hakkında da bir iddia ileri sürmez, bir şey söylemez. Böyle olsaydı doğru olup olmadıkları 

araştırılabilirdi. Ahlaksal yargılar, sadece olay karşısında duygusunu dışavurur veya belli eder. 

Dolayısıyla doğrulanamazlar. 

Duygucular, Moore’un doğalcılığın iddiasının-yani, ahlaksal yargıların dış dünyadaki olgular 

hakkında yargılar olduğu iddiasının-yanlış olduğunu gösterdiğini kabul ederler. Fakat sezgici Moore’a 

göre, ahlaksal yargılar analitik veya empirik olmasa da, onlar başka bir nesnel gerçeklik-yani ahlaksal 

gerçeklik-hakkında önermelerdir. Ahlaksal gerçekliği de duyularımızla değil, sezgilerimizle bilebiliriz. 

Ahlaksal olgulardan oluşan gerçeklikle ilgili iddiaların doğru olup olmadıklarına sezgilerimizle karar 

verebiliriz. Dolayısıyla ahlaksal yargılar doğal olmayan ahlaksal özellikler hakkında oldukları için, onlar 

doğru veya yanlıştırlar. Doğru veya yanlış olup olmadıkları da sezgi yoluyla araştırılabilir. Onlara göre, 

önermelerde dile getirilen ahlaken doğruluğun ve yanlışlığın ölçütü sezgilerimizdir.  

Ayer’e göre ise, eğer empirik olarak doğrulanamıyorsa böyle olgular yoktur. Çünkü insanların 

sezgileri birbiri ile çelişir. Birine kesin görünen bir sezgi, diğeri için şüpheli, hatta yanlıştır. Çatışan 

sezgilerden hangisinin doğru olduğunu belirleyecek bir yöntem bulmadıkça, sezgi bir tahkik aracı olamaz. 
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Ayer’e göre ahlaksal yargılar konusunda böyle bir ölçüt de verilemez. Sezgilerimiz sadece tasvip etme 

veya etmeme duygularıdır. Duygular, değerleri bilmek demek değildir, değerler de duygularımızdan 

bağımsız olarak var olmazlar. Sonuç olarak, ahlaksal terimler, doğalcıların ileri sürdüğü gibi doğal bir 

olguya işaret etmezler; fakat sezgicilerin ileri sürdüğü gibi doğal olmayan ahlaksal bir olguya da işaret 

etmezler. Onlar onları söyleyen kişinin duygularını ifade eder. Tıpkı ağlamakla acımızı dışavurmamız 

gibi, ahlaksal yargılarla da belirli durumlar karşısındaki duygularımızı dışavururuz. 

 Bazı önermeler hem bir olguyu ifade eder hem de duygusunu dışa 
vurur ve Stevenson’a göre aynı zamanda başkalarını etkileme işini de yapar.  

Ayer’ın görüşlerini geliştiren Leslie Stevenson’a göre, iyi, kötü, doğru, yanlış gibi ahlaksal sözcükler, 

dünyada olup biten bir olguyu betimlemezler. Bu sözcükler analitik de değildir. Onların anlamları 

duygusaldır. Ona göre de "O parayı çaldın" cümlesinin (1) betimleyici bir anlamı vardır, yani sana ait 

olmayan parayı sahibinin onayı rızası olmadan aldın demektir. Fakat aynı zamanda (2) bu cümleyi 

söyleyen kişinin, bu eylemi duygusal olarak tasvip etmediğini gösteren bir anlamı da vardır. Bu anlam 

nereden kaynaklanır? Çünkü birçok sözcüğün-çalmak, dürüstlük, saygı gibi-betimleyici anlamları 

yanında duygusal anlamları da vardır. Ahlaksal sözcükler söz konusu olduğunda, doğru, yanlış, iyi ve 

kötü gibi başlıca ahlaksal sözcüklerin sadece duygusal anlamı vardır. Stevenson, bir sözcüğün duygusal 

anlamını, o sözcüğün kullanımına bağlayarak analiz eder. Ona göre ahlaksal yargıların amacı olguları 

ifade etmek değildir. “Cinayet işlemek yanlıştır” gibi bir ahlaksal yargı iki şey ifade eder: (1) konuşanın 

onaylayıp onaylamadığını ve (2) onaylayıp onaylamadığını gösteren ifadeler aracılığıyla muhatapların 

davranışlarını etkilemektir. Başka deyişle, cinayet eylemini ben onaylamıyorum, sen de onaylama 

demeye gelir. Duygusal anlamı olan sözcüklerin yaptığı iş sadece budur. Başkalarını etkileme tarzları 

onları bir nevi buyruk yapar. Ahlaksal olgulara ilgi ile bakmamızı sağlayan şey ahlaksal sözcüklerin bu 

işlevleridir.  

Duyguculuğa İtirazlar 

1. “Bir cümle ancak analitik veya empirik olarak tahkik edilebilirse anlamlıdır” cümlesi kendisi ne 
analitik ne de empirik olarak doğrulanabilir bir cümledir. Mantıksal pozitivizmin kendisinin 
temel ilkesi olan bu tahkik edilebilirlik ilkesine göre, bu ilkenin kendisinin anlamsız olması 
gerekir. Oysa anlamlı gibi görünüyor. Öyleyse bu ilke bize etiğin iddialarının anlamsız olduğuna 
inanmak için herhangi bir gerekçe veremez. 

2. Ahlaksal tartışmayı aşırı ölçüde basitleştirir. Birisi kürtaj yanlıştır, diğeri doğrudur derse, birisi 
tasvip ediyordur, diğer etmiyordur. Bundan kürtajın gerçekten doğru olup olmadığı konusunda 
hiçbir şey çıkmaz. Bir taraf kürtaja “yuh” diyor, diğer taraf “yaşa”. Herhangi bir tartışmanın ya 
da akıl yürütmenin imkanı yok. Başkalarının duygularını etkilerken de mantıksal kanıtlamalar 
getirmiyoruz, fakat onları manipüle ediyoruz. 

3. Ahlaksal yargıların doğru yanlış olmadığı, sadece yargıda bulunan kişinin duygularını ifade 
ettiği görüşü, ahlaksal yakınmaların da önemsiz olduğunu ima eder. Böyle düşünen biri, bir seri 
katilin onlarca masum insanı öldürmesi karşısında sadece yuh demekle yetinecek, onun  
gerçekten yanlış bir eylemde bulunduğunu söyleyemeyecektir. Dolayısıyla duyguculuk ahlaksal 
hakikatleri reddetmekle, ahlakı sulandırıyor. Onu bir zevklerle renkler tartışılmaz meselesi 
haline getiriyor. 

Duyguculara göre etik yargıların işlevleri nelerdir? 
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Özet 

 Olgu olarak ahlak, insan topluluklarının veya 

kültürlerin olması gerekene ve ödevlere ilişkin 

inançlarının, ilkelerinin ve pratiklerinin tümüdür. 

Yaşama ve olaylara reflektif bir bakış olan 

felsefe, olması gerekene ve ödevlerimize ilişkin 

daha tutarlı ve savunulabilir normatif ahlak 

teorileri ve ahlaksal alana ait yargıların statüsü ve 

terimlerin anlamları konusunda metaetik teorileri 

ortaya atar.  

Ortaya atılan normatif etik teorileri sonuççu 

(teleolojik), deontolojik (ödevsel) ve erdem etiği 

olmak üzere üç grup altında toplanabilir. Sonuççu 

teorilere göre bir eylemi doğru yapan şey, o 

eylemin temelindeki niyet ya da ilke değil, kişisel 

haz ve mutluluk, toplumsal fayda, istikrar vs. gibi 

çeşitli biçimlerde tanımlanan iyiliğin artışına 

yaptığı katkıdır. Bir eylem sonuçlarından 

bağımsız olarak ne doğru ne de yanlıştır. 
Deontolojik teoriler ise bir eylemi doğru yapan 

şeyin, o eylemin sonuçları değil, eylemin 

temelindeki niyet veya ilke olduğunu ileri 

sürerler ve ahlaklılık ilkesi gerektiriyorsa 

sonuçları ne olursa olsun eylem yapılmalıdır, 

derler. Bunlara göre bazı eylemler sonuçlarından 

bağımsız olarak doğru veya yanlıştır.  

Sonuççu teorilerden ahlaksal egoism-insan 

doğasına ilişkin bir teori olan psikolojik 

egoizmden ayrılması gerekir-, iyi olanı, kişiye 

yararlı veya kişinin çıkarına olan şeklinde 

tanımlar ve her insanın eylemde bulunurken 

kendisi için yararlı olanı en çoğa çıkarması 

gerektiğini savunur.  

Diğer önemli sonuççu ahlak teorisi (geleneksel) 

faydacılık-hem eylem hem de kural faydacılığı-
iyiyi, en çok sayıda insan için en büyük mutluluk 

olarak tanımlar. Eylem faydacıları, doğru eylemi, 

mevcut eylem alternatifleri içinde, böyle 

tanımlanan iyiyi en çoğa çıkaran eylem olarak; 

kural faydacıları mevcut alternatif kurallar içinde, 

kendisine uygun davranılması halinde, uzun 

vadede böyle tanımlanan iyiyi en çoğa çıkarma 

eğiliminde olan kurala uygun eylem olarak görür. 

Negatif faydacılık ise, doğru eylemi, geleneksel 

faydacılıktan farklı olarak mutluluğu herkes için 

en çoğa çıkaran eylem olarak değil, acıyı en aza 

indiren eylem olarak görür.  

Deontolojik teorilerden İlahi Buyruk Teorisi, 

ahlaklılığın kaynağı olarak Tanrı’yı görür ve 

doğru eylemi Tanrı’nın buyruklarına uygun 

eylem olarak tanımlar.  

Fakat Tanrı ile buyurdukları arasında ilişkiler, 

Euthyphron ikileminde olduğu gibi, iki biçimde 

anlaşılabilir. Ya (i) Tanrı’nın buyurduğu 

eylemleri doğru yapan şey onları Tanrı’nın 

buyurmasıdır ya da (ii) Tanrı onları zaten doğru 

olduğu için buyurmuştur. Eğer (i) doğru ise, 

ahlaklılık Tanrı’nın keyfine bağlıdır ve ateistlerin 

ahlaklı olması imkansızdır, eğer (ii) doğru ise 

ahlaklılık Tanrı’nın iradesinden bağımsızdır ve 

Tanrı’nın mesajları olmadan da insanlar ahlaksal 

hakikatleri bilebilirler ve ateistlerin de ahlaklı 

olmaları mümkündür.  

Yine deontolojik teorilerden Kant etiği ahlakın 

kökenini Tanrı’da değil, insan aklında görür. 

Kant’a göre bu dünyada kayıtsız şartsız iyi olan 

tek şey, iyi isteme (iyi niyet) dir.  

İyi isteme de ahlak yasasına saygıdan dolayı 

istemedir. Bir tür koşulsuz, kesin buyruk olan 

ahlak yasasının temel özelliği çelişkiye düşmeden 

evrenselleştirilebilir veya kişilere sadece araç 

olarak değil, amaç olarak da davranmayı 

emreder.  

Aristoteles’in geliştirdiği erdem etiği, sonuççu ve 

deontolojik teoriler de olduğu gibi, tek tek 

eylemler, yapma ve kurallar üzerinde değil, 

karakter özellikleri ve olma özellikleri olarak 

tanımlanan erdemler; yapma değil, olma üzerinde 

odaklaşır. İyi, yaşanmaya değer yaşam olarak 

tanımlanan eudaimoniayı gerçekleştirmek için 

erdemler önemlidir. Aristoteles erdemleri 

entelektüel erdemler (ruhun düşünen kısmının 

erdemleri) ve ahlaksal erdemler ya da karakter 

erdemleri (ruhun düşünmeyen fakat düşünen 

kısmını izleyen kısmının erdemleri) olarak ikiye 

ayırır. Entelektüel erdemlerin aşırısı yoktur, 

ahlaksal erdemler ise iki aşırılık arasında bir orta 

olma durumudur. Aristoteles’e göre mutluluk 

(eudaimonia), ruhun erdemlere göre etkinlikte 

bulunmasıdır.  

Etik yargıların statüsü ve etik terimlerin anlamları 

üzerinde duran metaetik teorilerinden doğalcılık 

ilhamını doğa bilimlerindeki gelişmelerden alır 

ve ahlaksal özelliklerin doğal özellikler 

olduğunu, ahlaksal yargıların da açık ya da örtük 

olarak doğadaki olgular hakkında olduğunu, 

dolayısıyla ahlaksal yargıların doğadaki olgular 

hakkındaki yargılara çevrilebileceğini ileri sürer. 
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Ahlaksal yargıların insanların kanaatlerinden 
ibaret olduğunu, bu kanaatlerin ötesinde herhangi 
bir gerçekliğe işaret etmediğini savunan 
göreciliğin iki önemli türü vardır. Bunlardan 
öznel göreciliğe göre ahlaksal yargılar öznelerin 
(kişilerin) kanaatlerinden ibarettir ve bir eylemin 
ahlaksal bakımdan doğru olması, kişinin onu 
onaylamasından ibarettir. Aynı şekilde kültürel 
göreciliğe göre ahlaksal yargılar kültürlerin 
kanaatlerinden ibarettir ve bir kültürde bir 
eylemin doğru olması, o eylemi o kültürün 
onaylaması anlamına gelir. Göreciliğin önemli 
içermesi, çeşitli ahlaksal kanaatlerin birbirinden 
daha üstün veya aşağı, daha doğru veya yanlış 
olduğunun söylenemeyeceği, fakat farklı ahlaksal 
kanaatlere sahip olanların birbirlerine saygı 
duymaları gerektiği görüşüdür.  

Duyguculuk mantıkçı pozitivizmin ahlaksal 
yargıların statüsüne ilişkin görüşüne verilen 
addır. Duyguculuk, söz konusu felsefe 
anlayışının tahkik edilebilirlik ilkesini temele 
alarak, ahlaksal yargıların bu ilke açısından 
anlamlı olan ne analitik ne de empirik önermeler 
grubuna ait olmadığını, sadece ileri sürenin 
duygularını ifade ettiğini ileri sürer ve 
doğruluklarının veya yanlışlıklarının 
araştırılmasının imkansız olması nedeniyle 
anlamsız olarak görür. 
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Kendimizi Sınayalım 
1. Aşağıdakilerden hangisi etiğin alanlarını 
verir? 

I. Normatif etik  

II. Uygulamalı etik 

III. Meslek etiği 

IV. Metaetik 

V. Eğitim etiği 

a. I, II, III 

b. I, II, IV 

c. II,III,V 

d. II, III, IV 

e. I, III, V 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir normatif veya 
metaetik teorisi değildir? 

a. İlahi Buyruk Etiği 

b. Kantçı etik 

c. Kesin buyruk 

d. Erdem etiği 

e. Duyguculuk 

3. Sonuççuluk açısından aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

a. Kendi başına doğru veya yanlış eylem yoktur. 

b. Eylemin ahlaksallığını belirleyen sonuçlarıdır. 

c. Sonuçlar olumluysa eylem doğrudur. 

d. Amaçlar araçları haklı çıkarmaz. 

e. Sonunda Gökkubbe yıkılacaksa, eylem 

yanlıştır. 

4. Aşağıdakilerden hangisi deontolojik ahlak 
teorileri için yanlış olur? 

a. Amaçlar, araçları haklı çıkarmaz. 

b. Eylemin sonuçlarının, onun doğruluğuyla 

ilgisi yoktur. 

c. Sonunda Gökkubbe yıkılacak bile olsa doğru 

eylem yapılmalıdır. 

d. Eylemin ahlaksal değerini belirleyen niyettir. 

e. Herkes kendisi için iyi olanı yapmalıdır. 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kural faydacılığına 
yöneltilmiş bir eleştiri olamaz? 

a. Belli bir anda kuralı çiğnemenin sonuçları 

olumlu olacaksa kurala uymak aptallıktır. 

b. Adaleti sağlayacak kurallar yerine adil 

olmayan kurallar seçilebilir. 

c. Kurallara uymanın sonuçlarını doğru olarak 

öngörmek imkansızdır. 

d. Kural faydacılığı verilen sözü tutma gereğini 

haklı çıkaramaz. 

e. Kurallara uymanın sonuçlarını hesaplamak 

imkansızdır. 

6. Aşağıdakilerden hangisi Kant ahlakı için 
doğru değildir? 

a. Deontolojik bir ahlak kuramıdır. 

b. Sonuççuluğa şiddetle karşıdır. 

c. Ödevden dolayı yapılmayan eylemin ahlaksal 

değerinin olmadığını ileri sürer. 

d. İyi isteme dışında kayıtsız şartsız iyi tanımaz. 

e. Ahlaksal buyrukları koşullu buyruklar olarak 

görür. 

7. Aşağıdakilerden hangisi ahlaksal erdemler 
için yanlıştır? 

a. Göreli olarak değişmez olumlu kişilik 

özellikleridir. 

b. Eğitim ve sosyalleşme sürecinde kazanılır. 

c. Yapa yapa öğrenilir. 

d. İki aşırı uç arasında bir ortadır. 

e. Tutum, davranma ve hissetme biçimleridir. 

8. Aşağıdakilerden hangisi doğalcılık için 
yanlıştır? 

a. Ahlaksal özellikler doğal özelliklerdir. 

b. Etik terimlere ilişkin tanımları soruya açık 

değildir. 

c. Ahlaksal yargılar doğal durumlar hakkında 

yargılardır. 

d. Ahlaksal önermeler de empirik önermeler gibi 

tahkik edilebilir. 

e. Hume’un yasasına aykırıdır. 
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9. Aşağıdakilerden hangisi kültürel göreciliğin 
tezlerine uygundur? 

a. Bir eylemi doğru yapan şey, birden çok 

kültürün onu onaylamasıdır. 

b. En doğru kültür benim kültürümdür, diğerleri 

aşağı kültürdür. 

c. Benim kültürümle uyuşmasa da diğer 

kültürlere hoşgörülü olmalıyım. 

d. Başka kültürleri yargılarken kendi kültürümü 

ölçüt almalıyım. 

e. Hoşgörü evrensel bir değerdir, herkes ona 

uymalıdır. 

10. Aşağıdakilerden hangisi duyguculuk 
hakkında yanlış olur? 

a. Kökleri mantıkçı pozitivizmdedir. 

b. Ayer ve Stevenson’la birlikte anılır. 

c. Ahlaksal yargıların bilişsel değeri olmadığını 
ileri sürer. 

d. Doğalcılığın, “Ahlaksal yargılar doğal 

durumlar hakkındaki yargılardır” tezini 

onaylar. 

e. Ahlaksal yargılar, ortaya atanın duygularını 

dışa vurma yanında muhatapları etkileme 

işlevine de sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendimizi Sınayalım Yanıt 
Anahtarı 
1. b Yanıtınız yanlış ise “Giriş” kısmını gözden 
geçiriniz. 

2. c Yanıtınız yanlış ise “Normatif Etik Teorileri” 
bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 

3. d Yanıtınız yanlış ise özellikle “ Sonuççu 
Teoriler” kısmını ve bütün sonuççu teoriler 
bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 

4. e Yanıtınız yanlış ise "Deontolojik Teoriler" 
başlığı altındakileri yeniden gözden geçiriniz. 

5. d Yanıtınız yanlış ise "Kural Faydacılığı" 
başlığı altında yazılanları yeniden gözden 
geçiriniz. 

6. e Yanıtınız yanlış ise "Kantçı Etik" başlığı 
altında yazılanları yeniden gözden geçiriniz. 

7. a Yanıtınız yanlış ise "Erdem Etiği" başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

8. b Yanıtınız yanlış ise "Doğalcılık" başlığı 
altında yazılanları yeniden gözden geçiriniz. 

9. c Yanıtınız yanlış ise "Görecilik" başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

10. d Yanıtınız yanlış ise "Duyguculuk" başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
Sıra Sizde 1 

a. Normatif etik, meta etik ve uygulamalı etik 

b. Güncel sorunları normatif etik teorileri 
açısından tartışıp çözümler getirmeye çalışan 
etik dalı 

c. Metaetik ahlak buyrukları üretmez, ahlaksal 
yargıların yapısı, işlevi ve etik terimlerin 
anlamlarını aydınlatmaya çalışır. 

Sıra Sizde 2 
Yol açacağı sonuçların iyi olarak tanımladığımız 

sonuçları ortaya çıkarma olasılığına bağlıdır. 

Sıra Sizde 3 

Mümkün değildir. Feda etse bile ya bundan bir 

beklentisi vardır ve karşılanmıştır ya da beklentisi 

vardır fakat yanlış hesap yapmıştır, 
karşılanmamıştır. 
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Sıra Sizde 4 

Olmaması gereken bir durum olarak görürdü. 

Kendi çabasını da rüzgara karşı yelken açmak 

gibi görürdü. 

Sıra Sizde 5 
a. Bentham’da ortak bir ölçü ile ölçülebilecek 

hazlar vardır. Mill ise hazları nitelik olarak 
ayırır ve birbirleri ile karşılaştırılamayacak 
haz türleri kabul eder. Mill’de haz hesabı işe 
yaramaz hale gelir. 

b. İdeal faydacılıkta, insana mutluluk 
vermesinden bağımsız olarak nesnelerin kendi 
değerlerinin olduğu kabul edilir. Diğer 
faydacılık türlerinde ise nesneler değerini 
başkalarına, özel olarak insanlara mutluluk 
sağlamalarına borçludur. 

Sıra Sizde 6 
Faydacılık açısından verilmesi gerekir. Çünkü 

insanları mutlu yapıyor. 

Sıra Sizde 7 
Her ikisi de ahlaklılığı belirli kurallara uymak 

olarak görürler. Fakat kural faydacılığı, kurallara 

uymak yararlı olduğu için kurallara uymayı 

önerir; deontoloji ise kurallara uymak ödevimiz 

olduğu için uymamız gerektiğini söyler. 

Sıra Sizde 8 
a. Negatif faydacılık ilkesine daha uygundur. 

Yoksula verildiğinde onun mutlu olmasından 
çok acısının dinmesi ya da en azından 
hafiflemesi amaçlanır. Faydacılık ise kime en 
çok mutluluk verecekse ona verilmesini 
önerir. 

b. Eğer gelir dağılımı çok dengesiz ve birçok 
insan yoksulluk dolayısıyla sıkıntı çekiyorsa, 
negatif faydacı pastayı büyütmekten çok 
mevcut pastanın herkesin acısını en aza 
indirecek şekilde dağıtılmasını savunacaktır. 

Sıra Sizde 9 
Anlamlı değil gibi görünüyor. Çünkü 

gökkubbenin yıkılması sonucundan daha kötü bir 

sonuç düşünülemez. 

Sıra Sizde 10 
Eğer ahlak Tanrı’dan bağımsızsa bir ahlak vardır 

ve ahlakın olduğu yerde de her şey mubah 

değildir. 

 

 

Sıra Sizde 11 

a. Ödeve saygıdan dolayı istemedir. 

b. Ahlak yasasına saygıdan dolayı yapmamız 
gereken şey. 

c. Koşullu buyruklarda yapılacak iş koşula 
bağlanmıştır, koşullar yerine gelmezse o 
eylemi yapmak zorunlu değildir. Kesin 
buyruklarda ise eylem her şart altında 
yapılmalıdır. 

Sıra Sizde 12 
a. Deontolojik ve sonuççu teoriler, ahlak ilkeleri 

ve tek tek eylemlerin doğruluğu üzerinde 
odaklaşırlar, erdem etiği ise daha çok eylemde 
bulunan kişinin karakterinin özellikleri 
üzerinde. Başka deyişle, diğerleri yapma 
üzerinde odaklaşırken erdem etiği olma 
üzerinde odaklaşır. 

b. Erdem etiğine göre bir eylemi doğru yapan 
şey, onu yapanı kişinin karakteridir. 

c. Haz yaşamı, politik yaşam, teori yaşamı. 

Sıra Sizde 13 
a. “A = B” gibi bir tanım verildiğinde “x, B’dir 

fakat x, A mıdır?” diye sormak anlamsız 
kaçmıyorsa, bu tanım soruya açık demektir. 

b. Olgular (olanlar) dünyası ile değerler (olması 
gerekenler) dünyası iki ayrı alanı oluşturur ve 
olgulardan değere ilişkin bir sonuç çıkarmak 
imkansızdır, görüşüdür. 

Sıra Sizde 14 
Evet Nethanyahu için doğrudur. Çünkü öznel 

göreciliğe göre kişiler yanılmaz. 

Sıra Sizde 15 
Evrensel değildir. Çünkü insan haklarını 

reddeden kültürler var. İnsan hakları batılı 

toplumların kültürlerine ait normlar bütünüdür. 

Sıra Sizde 16 
Ayer’e göre yargıyı ortaya atanın duygularını 

ifade eder. Stevenson buna bir işlev daha ekler: 

Hitap edilen kişilerin duygularını ve 

davranışlarını etkilemek. 
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Amaçlarımız  
Bu üniteyi tamamladıktan sonra; 

 Kurumsal vatandaşlık kavramını betimleyebilecek, 

 Kurumsal sosyal sorumluluk ile iş etiği arasındaki bağlantıyı açıklayabilecek, 

 Paydaş teorisini anlatabilecek, 

 İşletmelerde iş ahlakıyla ilgili konuları ifade edebilecek 

bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. 

 

Anahtar Kavramlar
 Kurumsal Vatandaşlık 

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

 Paydaş Teorisi 

 Ahlaki Sorunlar ve İkilemler 

 

İçindekiler 
 Giriş 

 Kurumsal Vatandaşlık 

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

 Paydaş Teorisi 

 İş Ahlakıyla İlgili Konular 

3 
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GİRİŞ 
Günümüz işletme yönetiminde küreselleşmenin ve uluslararası pazarlarda yer almanın etkisiyle işletme 
faaliyetlerinin ulusal sınırları aşarak farklı ülkeler ve kültürlerde faaliyetlerde bulunmasıyla birlikte iş 
ahlakı uygulamalarının önemi artmıştır. İşletmenin sahip, yönetici ve çalışanlarının iş ahlakına yönelik 
algılamaları ve tutumları işletmeyle farklı düzeylerde ilişki içerisinde bulunan unsurlar tarafından takip 
edilmektedir. İşletmenin çevresiyle ilgili farklı biçimlerde ahlaki konular ortaya çıkmaktadır. Ahlaki 
konular işletmenin örgütsel hedeflerini başarma girişimleri ile örgüt üyelerinin bireysel hedeflerini 
başarma çabaları arasındaki çatışmalardan ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte tüketicilerin kaliteli 
ve güvenilir ürün talep etmeleriyle üreticilerin görece yeterli kar elde etme istekleri çatışmaya neden 
olabilmektedir. İşletmelerin ve işletme dışındaki çıkar gruplarının ilgili olduğu farklı konular iş ahlakına 
konu olabilmekte ve tartışılabilmektedir.  

Bireylerin örgütlenme ve ekonomik faaliyette bulunmalarıyla eş zamanlı bir kavram olarak 
değerlendirilebilecek iş ahlakı akademik yazında özellikle son yarım yüzyıldır tartışılmaya başlanmakla 
birlikte insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Kavramın hem toplumsal yaşantıyla iç içe olması 
hem de işe yönelik bütün tutum ve davranışların iş ahlakı konusu içerisinde yer alması, her dönemde iş 
ahlakının üzerinde tartışılması gereken bir konu olarak akademik ve pratik anlamda güncelliğini 
koruyacağını göstermektedir. 

İş ahlakı, iş dünyasında hüküm süren doğru ve yanlış davranışları ele almaktadır. İş ahlakı, genel 
ahlak fikirlerinin işletme davranışlarına uygulanmasıdır. İş ahlakı genel ahlaktan ayrı ve sadece işletmeler 
için uygulanan bir ahlaki uygulamalar bütününden daha fazlasını ifade etmektedir. Genel ahlakın hayatı 
düzenlemede önemli katkısı olduğu gibi, iş ahlakının da bu anlamda yasaların ötesinde ve onların 
sınırlarından daha geniş bir biçimde iş hayatının düzenlenmesi üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu 
söylemek mümkündür. İş ahlakını modern toplumlarda mal ve hizmetleri üretip dağıtan örgütlerde 
bireylerin tutum ve davranışlarına ahlak standartlarının uygulanmasıyla ilgili bir kavram olarak 
değerlendirmek mümkündür. İş ahlakında işletme içerisinde bireyin davranışlarının ahlak prensipleri 
karşısında değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda iş ahlakı, işletme kararlarını alan ve 
uygulamaya geçiren yöneticilerle diğer çalışanların yükümlülükler ve ahlaki sorumluluklarının 
açıklandığı uygulamalı bir ahlak türü olarak ele alınabilmektedir. 

İşletmelerdeki ahlaki uygulamalar, hem işletme içi hem de işletme dışı tarafları ilgilendirmekte ve 
etkilemektedir.  İşletmenin hem çalışanlarıyla hem de müşterileriyle ve diğer paydaşlarıyla sürekli bir 
ilişki içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. İşletmeler, bir taraftan kendi çıkarlarını korumaya ve 
çalışanlarına sağlayacakları faydaları arttırmaya çalışırken diğer taraftan ürün ve hizmetleriyle tüketicilere 
fayda sağlama çabasındadırlar. Bu ilişki süresince tarafların karşılıklı fayda ve tatmin sağladıklarını ifade 
edebiliriz. Bazı durumlarda tarafların çıkarlarının çatışabildiğini görmekteyiz. Bu çatışma sürecinde 
ortaya çıkan uygulamalar ve davranışlar ahlaki bir durum olarak değerlendirilmektedir.  

İşletmelerde alınan kararların, gerçekleştirilen etkinliklerin veya bireysel davranışların yalnızca 
işletmenin yer aldığı ahlaki çevrenin yanında, toplumun sahip olduğu ahlaki yargılara uygunluğu da 
değerlendirilmelidir.  Hem işletme çalışanları hem müşteriler işletmenin içinde bulunduğu ve faaliyet 

 
İş Ahlakı ve Kapsamı 
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gösterdiği toplumun parçalarıdır. Bu doğrultuda işletmenin toplumsal ahlaki yargılar temelinde düşünüp 
hareket etmesi önem taşımaktadır.  

 

KURUMSAL VATANDAŞLIK 
Kurumsal vatandaşlık, işletmelerin toplumdaki artan rolleriyle birlikte artan sorumluluklarının sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Kavramın temel felsefesi, işletmenin ekonomik ve sosyal sorumluluklarını 
bütünleştirerek hem mevcut hem de gelecek nesillere karşı yükümlülüklerinin olduğunu vurgulamaktadır. 
Kurumsal vatandaşlık kavramı, hem sürdürülebilir bir kalkınma hem de sürdürülebilir bir işletme için 
işletmenin bir vatandaş olarak sorumluluklarını tanımlamaktadır. 1990’ların başında ortaya çıkan kavram, 
sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sürdürülebilirlik için işletmenin vatandaşların yükümlülükleri gibi 
yükümlülükler taşıması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Kurumsal vatandaşlık, işletmelerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm yasal, ahlaki ve sosyal 
kurallara uyması ve toplumla arasında oluşan sosyal sözleşmenin gereklerini yerine getirmesidir. 
Buradaki vatandaşlık kavramı, işletmenin günümüz toplumundaki yeri ve öneminin hızla artması ve bir 
vatandaş gibi sorumluluk yüklenmesinin zorunlu hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. 

İşletmelerin kurumsal vatandaşlığı hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, kamu otoritesi, yerel yönetimler 
ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı paydaşların yanı sıra ekonomik, sosyal ve çevresel ilişkileri 
yönetmedeki tarzı ile belirlenmektedir. Bu bağlamda kurumsal vatandaşlık, işletmelerin, toplumun üyeleri 
olarak algıladıkları görevleri yerine getirmek için üstlendikleri sosyo-ekonomik aktiviteler portföyünü 
ifade etmektedir. Kurumsal vatandaşlık kısa dönemli işlemsel temele dayanan sorumluluklardan daha 
ziyade uzun dönemli paydaşlarla olan ilişkilere dayanan stratejik odaklanmayı vurgulamaktadır. 
Kurumsal vatandaşlık, hem sosyal açıdan hem de ilgili yasaların gerektirdiğinin ötesinde toplumsal 
açıdan arzu edilen etkinliklerin ve ahlaki ilkeler doğrultusunda davranışların işletmeler tarafından yerine 
getirilmesidir. Kurumsal vatandaşlığın üç temel bakış açısı çerçevesinde şekillendiğini ifade edebiliriz: 

1. İşletmelerin ticari faaliyetlerini yürütürken hukuka, ahlak standartlarına, insan haklarına tam 
anlamıyla uyumlu davranmaları ve faaliyetlerinin çevreye verebileceği zararı en aza indirmek 
durumunda olduklarını kabul etmeleri ve buna uygun davranmaları, 

2. İşletme faaliyetlerinin sadece işletme içinde değil, aynı zamanda piyasayı, tedarik piyasalarını, 
içinde bulunulan yöreyi, sivil toplum örgütlerini ve kamu sektörünü de etkilediğinin ve tüm 
sosyal paydaşlar ile işbirliği içinde çalışması gerektiğinin bilincinde olmaları, 

3. Bu sorumluluğun en başta işletme yönetim kurulları, yönetim kurulu başkanları ve genel 
müdürlerde olduğunun kabul edilmesi.  

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
İşletmeler de bireyler gibi kendilerini oluşturan toplumun bir parçasıdır. İşletmelerin topluma karşı 
yüklendikleri sosyal sorumlulukları bulunmakta ve bu sorumlulukları yerine getirmek durumundadırlar. 
İşletmelerin karlılıklarının yanında faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal olaylara karşı duyarlı olmaları 
önemlidir. Bu bağlamda işletmeler çalışanların hakları, çevre kirliliği, azınlık hakları, eğitim gibi birçok 
sosyal konuda topluma karşı sorumlu olmalı ve gerekli çabaları göstermek durumundadırlar. 

Modern sosyal sorumluluk çerçevesinden bakıldığında, kavramın işletmelerin ahlaki yöndeki 
davranışlarına işaret ettiğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda sosyal sorumluluk, ahlaki anlamda işletmelerin 
çevrelerine ve topluma zarar verecek tüm eylemlerden kaçınmaları anlamına gelmektedir.  

Sosyal sorumluluk kavramıyla ilgili olarak tartışılan konulardan biri de sosyal sorumluluğun ahlaki 
çerçevesiyle iş ahlakı ilişkisidir. Sorumluluk kavramını temel olarak birine ya da bir şeye karşı ahlaki 
yükümlülük olarak tanımlamak mümkündür. Sosyal sorumluluğa ilişkin genel kabul görmüş, işletmelerin 
topluma fayda sağlayacak biçimde yaptırımı olan ahlaki ilkeler bulunmamaktadır.  Bununla birlikte farklı 
ahlaki durumlar işletmelerin yükümlülüklerini açıklamak üzerine kullanılmıştır. İşletmelerin sosyal 
sorumluluklarının yanında ahlaki yükümlülükleri de bulunmaktadır. İşletmelerin ahlaki yükümlülükleri, 
işletmelerin ahlaki standartlara uyması ile şekillenmektedir. 
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Sosyal sorumluluk kavramı ve iş ahlakı ilişkisi literatürde iki farklı yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu 

yaklaşımlardan ilki Carroll tarafından ortaya konulan, işletmelerin sorumluluklarının ifade edildiği 

“İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Piramidi” yaklaşımında yer alan ahlaki sorumluluklar boyutu; diğeri ise 

Milton Freeman tarafından tanımlanan “Paydaşlar Yaklaşımı”dır. 

Carroll’un sosyal sorumluluk modelinde ele alınan kategoriler önceliklerine göre sıralanmaktadır. 

İşletmenin temel önceliği kar ederek varlığını sürdürmektir. Bu anlamda işletme ekonomik 

sorumluluklarını yerine getirmelidir. Modelin ikinci basamağında işletmenin yasal sorumlulukları yer 

almaktadır. Yasalar toplum tarafından kabul gören ve görmeyen davranışların kodlarını oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda işletmenin yasalara uyması gerekmektedir. Modelin üçüncü basamağında ahlaki 

sorumluluklar yer almaktadır. Ahlaki sorumluluklar, doğru ve adil olanı yapmakla, sosyal paydaşlara 

zarar gelmesini önlemekle ya da gelmesi muhtemel zararı asgari düzeye indirmekle ilgilidir. Modelin en 

üst basamağında gönüllü sorumluluklar olarak ifade edilen toplumun işletmeden iyi bir vatandaş olarak 

yerine getirmesini beklediği sorumluluklardan oluşmaktadır. Gönüllü sorumluluklar; işletmelerin gerek 

iç, gerekse dış sosyal paydaşlarına katkıda bulunmaları ve yaşam kalitesini iyileştirme çabaları olarak 

görülmektedir.  

Carroll kurumsal sosyal sorumluluğun dört boyutta incelenebileceğini ifade etmektedir. Yukarıda 

bahsedildiği üzere bunları, ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü sorumluluklar olarak sayabiliriz. Carroll, 

bu dört boyuttan oluşan bir sosyal sorumluluk modeli geliştirmiştir. 
 

 
 

Şekil 3.1: Carroll’un Sosyal Sorumluluk Piramidi 
 

Ahlaki sorumluluklar, yasalarda yer almayan ve toplumun işletmelerden beklediği doğru ve adil 

davranışları içeren sorumluluklardır. Tüketiciler, çalışanlar, hissedarlar gibi grupların hak ve adaletle 

ilgili algılamaları; ahlaki sorumlulukların içeriğini oluşturmaktadır. İşletme bu algılamalar doğrultusunda 

ekonomik amaçlarını gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu modele göre işletmelerde ahlaki sorumluluklar, 

yasal sorumlulukların ötesine geçmekte ve bunu uygulamalarında benimsemektedirler. İşletmeler, 

faaliyetleri sonucunda çeşitli paydaşlar üzerinde oluşabilecek potansiyel zararlara karşı duyarlı 

olmalıdırlar. İşletmelerde sosyal sorumluluğun ahlaki bileşenlerini aşağıdaki gibi ifade edebiliriz, 

• Sosyal normlarla tutarlı bir tarzda iş yürütmek, 

• Toplumun benimsediği ahlaki normları kabul etmek ve onlara saygı duymak, 

• İşletmenin amaçlarını başarmaya çalışırken, ahlaki normlardan fedakârlık etmenin önüne 
geçmek, 

• İyi bir vatandaş olarak işletmeden ahlaki açıdan ne beklendiğini açık bir şekilde tanımlamak, 

• İşletmelerde dürüstlük ve ahlaki davranışın, yasalara uymanın daha ilerisinde olduğunu kabul 
etmek. 
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 İşletmelerin ekonomik sorumluluklarını yerine getirirken ahlaki 
algılamalarının neden önemli olduğunu değerlendiriniz. 

Ahlak ve sosyal sorumluluk ilişkisini kuran bir diğer yaklaşım ise paydaş yaklaşımıdır. Paydaş 
yaklaşımı, işletmelerin stratejik kararları ile bu kararları etkileyen ve bu kararların sonuçlarından 

etkilenen gruplar arasındaki karmaşık ahlaki ilişkiyi göstermek ve bu ilişkileri yönetmek için kullanılan 

yöntemdir. Paydaş yaklaşımı modern örgütlerin karmaşık yapılarını, büyüme stratejilerini, bu sistemlerin 

çevresel, ekonomik sonuçlarını, ilgili gruplar ve toplum tarafından bu sonuçlara verilen tepkileri 

açıklamaktadır. İşletmelerdeki hissedar yaklaşımı, işletmelerin finansal ve ekonomik ilişkileri ile 

ilgilenirken; paydaş yaklaşımı, ekonomik faktörlerin yanı sıra, ahlaki, politik, ekolojik faktörlerle birlikte 

toplumda bireylerin refah düzeyleriyle ilgilenmektedir. Paydaş yaklaşımı, işletmelerin ve yöneticilerin 

paydaşlarını etkileyen sosyal ve ahlaki sorumluluk stratejileri ile faaliyetlerini incelemektedir. 

 

PAYDAŞ TEORİSİ 
Paydaş teorisi, işletmelerde ahlaki oluşumu incelemeye yardımcı olmak amacıyla, işletmeyi ana unsur 

olarak kabul etmekte ve diğer tüm ortaklarıyla ilişkilerini incelemektedir.  Paydaş (stakeholder) kavramı 

1960’lı yılların başlarında ortaya atılmıştır. 

Paydaşlar işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri etkileyen kesimleri ifade 

etmektedir. Paydaş teorisine göre işletmenin, sadece hissedarların ve yöneticilerin çıkarları doğrultusunda 

yönetilemeyeceğini bunun yanı sıra çalışanların, alt işverenlerin, yerel toplulukların, toplumun, 

sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, tüketicilerin vb. grupların çıkarlarının da dikkate alınması 

gerektiği belirtilmektedir. Teori, tüm taraflara karşı işletmeleri sorumlu davranmaya yöneltmektedir. 

Farklı bakış açılarından paydaşların nasıl algılandığı, gerek sosyal sorumluluk gerekse de iş ahlakı 

bakımından önem taşımaktadır.  

 

Paydaş Teorisine Yönelik Yaklaşımlar 

Paydaş teorisi, sosyal sorumluluk teorisiyle ilgilidir. Bu teori, aynı zamanda işletme ve paydaşların 

ilişkilerini, sosyal sorumluluğunu etkileyen bir sosyal ilişki olarak varsaymaktadır. Ampirik ve normatif 

yaklaşımlarla ele alınan bu teorinin temelinde ise, işletmenin çıkarları ve bu bağlamda paydaşların kendi 

aralarındaki önem dereceleri ön plana çıkmaktadır. Paydaş teorisine yönelik yaklaşımları betimleyici, 

araçsal ve normatif paydaş teorisi başlıkları altında incelemek mümkündür. 

 

Betimleyici Paydaş Teorisi 

Betimleyici paydaş teorisine göre işletme gerçek değerini, iş birliğinin ve rekabetin merkezinde yer alarak 

sağlamaktadır. Teori bazı ayırt edici özellikleri ve spesifik davranışları açıklamakta kullanılmaktadır. Bu 

özelliklerden ve davranışlardan bazıları; yöneticiler tarafından şekillendirilen işletme yönetiminin ahlaki 

yönden irdelemesi, örgütsel yönetim şekli, ilgili taraflarca istenen sosyal, çevresel ve finansal alanlardaki 

faaliyetlerle ilgili toplumsal bilgilendirme konusundaki örgütsel uygulamalar, hedeflenen ilgili tarafların 

belirlenmesi ve onların işletmeler için öneminin sınıflandırılması şeklinde sıralanabilir. Bu bakış açısı 

altında, yöneticilerin mesleklerine ilişkin karar almaları için paydaşların isteklerini de göz önünde 

bulundurmaları gerekmektedir. 

 

Araçsal Paydaş Teorisi 

Araçsal teori, işletmenin verimlilik amacıyla, sosyal sorumluluk çerçevesinde paydaş yönetimi arasındaki 
bağı konu edinmektedir. Bu yaklaşıma göre diğer şartlar aynı kalmak kaydıyla, paydaş yönetimini 
benimseyen işletmelerin karlılık, süreklilik ve büyüme konularında daha iyi bir performans 
sergileyecekleri belirtilmektedir. Teori; paydaş kavramının iktisadi kurallarla, davranış bilimleriyle ve 
ahlakla uyumunu sağlamaktadır. İşletme ve paydaşlar arasındaki ilişkiler üzerine odaklanan teori, aynı 
zamanda temel ilke olarak güven ve ortak bağların geliştirilmesiyle oluşan fırsatlara bağlı olarak 
sorunların aşılabileceği fikrini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşıma göre, paydaşlarıyla güven ve iş birliğine 
dayalı ilişki kuran işletmeler, bu ilkelere uymayanlara göre rekabetçi bir üstünlük elde edecektir. 
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Normatif Paydaş Teorisi 

Normatif teori, betimleyici ve araçsal teorilerden işlevsellik bakımından ayrılmıştır. Bu teori, 
hipotezlerini test etmek için veri toplamak ya da özel niceleyici metotlar kullanmak yerine, bakış açısını 
normatif sonuçlar üzerine temellendirmiştir. Normatif teori, yöneticilerin uyması gereken ahlaki gerekler 
üzerinde durmaktadır.  

Normatif bakış açısı, işletmenin ahlaki davranması yönündeki önerilerle belirginleşmektedir. Bu 
teoride ahlaki sorumluluklar üzerinde durulmakta ve bununla birlikte ekonomik başarıdaki rolü de 
reddedilmemektedir. Ayrıca işletme ile paydaşların amaçlarının iç içe geçmesi de söz konusu edilmekte 
ve daha yapıcı ahlaki yönetimlerin oluşmasına yardımcı olabilecek alternatif yöntemlerin geliştirilmesi 
esas alınmaktadır.  

Betimleyici ve araçsal yaklaşımların aksine, ahlaki ödevlere vurgu yapan normatif yaklaşım işletmeyi 
ahlak ve paydaşlar açısından incelemekte ve sadece hissedarlara öncelik tanımayı ahlaki bulmamaktadır. 
Kant’ın görüşlerinden izler taşıyan bu yaklaşım, herkesin hak arayışını meşru ve eşdeğer olarak görmekte 
ve Kantçı felsefeye göre insanın bir vasıta olmayıp, gaye olduğunu belirtmektedir. Diğer iki yaklaşım, 
ilgili taraflar teorisinin temelini faydacı bir bakış açısıyla ele alırken, normatif yaklaşım ahlaki ideali esas 
almaktadır.  

 Öcal, A. T. (2007). İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu: Ahlaki Bir 
Değerlendirme. İstanbul: Beta Yayınları.  

 İşletmelerin paydaşlarıyla olan ilişkilerinin neden önemli olduğunu 
tartışınız. 

Bu bağlamda ahlaki sosyal sorumluluk sahibi bir işletmenin önce paydaş gruplarını tanımlamaları ve 
sonrasında ise ilgili paydaş grupları ile kendisi arasındaki ilişkileri temel ahlaki ilkeler çerçevesinde 
düzenlemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda işletmelerin paydaşları iki alt grupta toplanmaktadır. Bu 
gruplardan ilki, işletmelerin birincil paydaşlarıdır. İşletmelerin birincil paydaşları, işletme sahipleri, 
tüketiciler, çalışanlar ve tedarikçilerden oluşmaktadır. İşletmelerin ikincil paydaşları ise, kamu kurumları, 
tüketici dernekleri, işletmenin rakipleri, sivil toplum ve medya kuruluşları gibi ilgili gruplardan 
oluşmaktadır. 

 

İşletmelerin Birincil ve İkincil Paydaşları 

İşletmeler yasal olarak hissedarlarına karşı sorumlu olmakla birlikte diğer paydaşlarına karşı olan 
sorumlulukları ise yasal bir yaptırıma bağlı değildir. Bu nedenle söz konusu paydaşlara karşı olan 
sorumluluğun ahlaki bir gereklilik olduğunu ifade edebiliriz.  

Paydaş tanımlaması kapsamında farklı yaklaşımların olmasına karşın, genel olarak kabul gören temel 
varsayım işletmelerin kararlarını ahlaki değerler çerçevesinde,  bireylerin, toplumun, çevrenin 
beklentilerine ve yasal yükümlülüklerine uygun şekilde almak durumunda olduklarıdır. Bu bağlamda 
işletmeleri sosyal sorumluluk ve ahlak kavramı çerçevesinde paydaşlarına karşı bağlayan bir takım 
sorumlulukları bulunmaktadır. İşletmeleri ahlaki ve sosyal sorumluluk anlamında bağlayan ve her bir 
paydaş grubuna göre farklılaşan ahlaki sorumlulukları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 

 
Çalışanlar ile Ahlaki İlişkiler 

Çalışanlara karşı ahlaki ilkelerin tüm işletme yönetimi ve yöneticileri tarafından benimsenip uygulanması 
gerekmektedir. İşletmelerin öncelikli olarak çalışanlarının insan olduğunu unutmamaları, onlara insan 
onuruna yakışır şekilde davranmaları gerekmektedir. Bu kapsamda çalışanlarına özgürlük, rahatça 
fikirlerini söyleme hakkı tanıması gerekmektedir. İşletmelerin, çalışanlarına insan hakları beyannamesi 
uyarınca din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ve hemşerilik ayrımı yapmaması ve işletmelerin de söz konusu 
ayrımcılığa karşı önlem alması gerekmektedir. İşletmelerin yasalarda belirlenen iyi ve sağlıklı iş ortamını 
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sağlaması ve iş güvenliği kapsamında işletmelerin çalışanlarına iş güvencesi vermesi, yapılan 

sözleşmelere, anlaşmalara uygun davranması, sigortalarını ödemesi, sosyal güvenlik anlamında annelik 

izni, tazminat verme, tatil hakkı gibi haklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.  

 

Tüketiciler ile Ahlaki İlişkiler 

Müşterilerin işletmelerden, ürün ve hizmet güvenliği hakkı, ürün, hizmet ve üreticiye ilişkin bilgi alma 

hakkı ve özgür seçim hakkı olmak üzere üç temel hakkı bulunmaktadır. İşletmelerin müşterileri ile 

kuracakları sosyal sorumluluk ve ahlaki ilişkilerini, bu haklar çerçevesinde şekillendirmesi 

gerekmektedir. İşletmeler müşterilerine kaliteli, toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, topluma ve 

bireylere zarar vermeyecek mal ve hizmet üretmekle yükümlüdürler. İşletmeler aynı zamanda söz konusu 

ürün, hizmet ve firma faaliyetlerine ilişkin, müşterilerine doğru, tam ve açık bilgi vermek durumundadır. 

 

Hissedarlar ile Ahlaki İlişkiler  

İşletme hissedarlarının, dağıtıldığında kar payı almak, sermaye artırımında rüçhan hakkını kullanmak, 

genel kurulda yönetimi belirlemek ve gündemdeki diğer konularda oy hakkı kullanmak, işletme 

faaliyetlerine ilişkin yıllık almak, sahibi olduğu hisseleri başkalarına satabilmek, firma faaliyetleri 

hakkında bilgi sahibi olmak hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda işletmeler hissedarlarına işletme 

faaliyetleri hakkında doğru ve net bilgi vermek, hissedar yatırımlarını korumak ve devamlılığı sağlamak 

ve karlılıklarını artırmakla yükümlüdürler.  

 

Tedarikçiler ile Ahlaki İlişkiler 

Tedarikçiler ile kurulacak ilişkiler, doğru, dürüst, adaletli ve hoşgörüye dayanmalıdır. İşletmelerin, maddi 

güçlerini kullanarak, tedarikçilerine fiyat açısından baskı yapmaları, hammadde satın almada satıcıların 

ya da satış elemanlarının rüşvet ya da karşılıklı rıza anlamında bir takım talepler istemesi ya da vermesi, 

yapılan anlaşmalara bağlı hareket edilmemesi, bir takım karteller kurarak tedarikçilerin varlıklarını 

tehlikeye atması tedarikçilerle ilişkilerdeki önemli sayılan ahlaki problemlerdir.  

 

Kamu Kurumu ve Yerel Yönetimlerle Ahlaki İlişkiler 

İşletmelerin faaliyette bulundukları bölge ya da ülkede devlet kurumları tarafından belirlenen yasa ve 

yaptırımlara uyma yükümlülüğü bulunmaktadır. Hükümet kurumları, sektörlerdeki ilişkileri ve 

uygulamaları düzenlemek, yeni yatırımları desteklemek, ulusal ya da uluslararası ticareti korumak 

amacıyla bir takım yasa ve yaptırımlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda işletmeler söz konusu yasalara 

uymakla yükümlüdürler. Ancak söz konusu yasalar esnek olmakta ya da birtakım boşluklar 

içerebilmektedir. Bu bağlamda işletmelerin söz konusu boşluklardan, ülke ve bölge ekonomisini sarsacak 

şekilde faydalanmamaları gerekmektedir. İşletmeler faaliyette bulunduğu ülkenin bütünlüğünü bozacak 

eylem ve faaliyetlerde bulunmamalıdır. İşletmeler kurdukları lobiler ile mali güçlerini kullanarak yasaları 

değiştirme ya da esnetme gibi yöntemler seçmemelidir. İşletmeler ülke bütünlüğünü sarsacak politik 

eylemlere girmemeli, politik grupları desteklememeli, yasalara uygun davranmalı ve belirtilen vergileri 

verme konusunda dikkatli davranmaları gerekmektedir.  

 

Çevre ile İlgili Ahlaki İlişkiler 

Çevreyle ilgili sorunları; hava kirliliği, su kirliliği, zararlı atıklar, toprak kaymaları, ormanların tahrip 

edilmesi, bitki ve canlıların dengelerinin bozulması, bazı yaşam türlerinin ortadan kalkması, betonlaşma, 

çarpık kentleşme vb. konular olarak sıralayabiliriz. Bu kapsamda işletmelere gerek ürettikleri ürünlerle 

gerekse faaliyetleri sonucunda oluşan zararların (zararlı atıklar, çevre kirliliği, gürültü kirliliği vb.) 

azaltılmasında önemli görevler düşmektedir. İşletmeler doğal kaynakları kullanırken, onların 

korunmasına gerekli özeni göstermek zorundadırlar. İşletmeler doğal dengeyi tahrip etmeyecek şekilde 

faaliyetlerini sürdürmeli ve çevre kirliliği gibi ortaya çıkabilecek sorunlara karşı tedbirler almalı, arıtma 

tesislerine yatırım yapmalı, çevreye zararlı atık atmamalı, çevreye zarar verici koku, gürültü yaymamalı, 

çevreyi korumaya yönelik kuruluşlarla iş birliği içerisinde bulunmalı, birlikte faaliyetler yapmalıdırlar. 
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Sendikalar ile Ahlaki İlişkiler 

Sendikalar, işletmelerden ahlaki ilkeler doğrultusunda, çalışanların daha iyi koşullarda çalışmalarını ve 

yaşamalarını sağlayacak sistemler, davranışlar oluşturmalarını istemektedirler. Sendikalar işletmelerden 

çalışanlarına fayda sağlayacak, haklarını koruyacak yasal yükümlülüklerin ötesinde tutum ve davranışlar 

göstermelerini beklemektedir. İşletmelerin de sendikaların bu isteklerine karşı duyarlı olması, çalışanlar 

ve sendikalarla ilgili alınacak olan kararlarda ahlaki ilkeleri göz ardı etmeyerek dürüst, adil, güvene 

dayalı, açık, net bilgiler içeren bir iletişim kurması gerekmektedir. Sendikalar ise, işletmenin varlığına 

zarar verecek tutum ve davranışlardan uzak durmalı, olası problemleri öncelikli olarak işletme 

yönetimiyle görüşüp, daha sonra resmi ve gayri resmi kurumlara taşımalıdır. İşletmeler sendikalar ile 

yaptıkları görüşmelerde anlayışlı ve yapıcı davranmalı, her iki tarafa fayda sağlayacak etkinliklerde 

bulunmalıdırlar. 

 

Sivil Toplum Kuruluşları ile Ahlaki İlişkiler 

Günümüzde bazı durumlarda devletin kamusal alandaki yaptırımları ve faaliyetleri yetersiz 

kalabilmektedir. Buna bağlı olarak, toplum içerisinde sivil toplum örgütleri vasıtasıyla yetersiz kalan 

yasal yaptırımlar dengelenmeye çalışılmaktadır. İşletmeler sivil toplum örgütleriyle sağlıklı, dürüstlüğe 

ve iyi niyete dayalı ilişkiler kurmak durumundadırlar. İşletmeler, toplumun sağlık ve refahını arttırması 

için çaba göstermeli, eğitime, kültürel ve sanatsal faaliyetlere sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla destek 

vermelidirler. Toplumla dolaylı olarak bütünleşmede en etkili sayılabilecek sivil toplum örgütleri, 

işletmelerin sosyal sorumlu işletme imajını güçlendiren ve toplumun işletme tarafında yer almasını 

sağlayan önemli bir ahlaki işletme göstergesi olmaktadır. 

 

Medya ile Ahlaki İlişkiler 

Medya ile kurulacak ilişkilerde aldatıcı olmayan, inandırıcı tanıtımlarda bulunmak, istedikleri bilgileri net 

ve doğru olarak aktarmak, yanlış bilgi vermemek, işletme çıkarları için medyayı kullanmamak en önemli 

sayılabilecek ahlaki ilkeler olarak ele alınabilir. Medyanın dördüncü güç olarak kabul edildiği günümüzde 

medyayı işletmenin çıkarları için kullanmak ve bundan haksız kazanç sağlamaya çalışmak ahlaki 

olmayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 İşletmelerin paydaşları birincil ve ikincil paydaşlar olmak üzere iki alt 
grupta toplanmaktadır.  

  www.igiad.com 

İŞ AHLAKIYLA İLGİLİ KONULAR 
İş ahlakıyla ilgili konuları farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. İşletmelerde iş ahlakıyla ilgili 

konuları genel olarak işletme dışı faktörlerle ilgili konular ve işletme içi faktörlerle igili konular şeklinde 

sınıflandırabiliriz. İşletme dışı faktörlerle ilgili konulara baktığımızda pazar ve rekabetle ilgili konular, 

çevre faktörleriyle ilgili konular, yasal faktörlerle ilgili konular olmak üzere dört başlık altında 

toplanabilmektedir. İşletme içi faktörlerle ilgili iş ahlakı konularını işletme fonksiyonları olarak da ifade 

edilen, pazarlama, üretim, satınalma, finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme, insan kaynakları ve 

halkla ilişkiler olmak üzere sekiz başlık altında toplanabilmektedir.  

İşletmelerde ahlaki sorunların, ahlaki ikilem ve ahlaki sapma şeklinde iki genel kategoriye ayrıldığını 
görmekteyiz. Ahlaki ikilem, bir konunun birbiriyle çatışan ancak iki tarafın da tartışılabilir doğru yanları 

olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bir işletmenin kanuna aykırı olmayan, ancak 

tüketicilere zarar verebilecek ürünü satmaya çalışması (örneğin sigara) ahlaki ikilem olarak 

nitelendirilebilir. Bir kişinin ahlaki olmayan bir karar aldığı zaman ahlaki sapmanın ortaya çıktığını 
söyleyebiliriz. Örneğin bir gıda firmasındaki satış yöneticisinin bir bayiden rüşvet alarak çok satan bir 

ürün markası için bayiye daha fazla kota ayırması ahlaki sapma olarak görülebilir. 



    60 

Pazar ve Rakiplerle İlgili İş Ahlakı Konuları 

İş ahlakının pazar ve rakiplerle ilgili konuları, genellikle serbest pazar ekonomisinin tam anlamıyla 

uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Faydacılık yaklaşımının bu tür ekonomilerde uygulanmaya 

çalışılması, çok sayıda ahlaki soruna neden olmaktadır. Satıcıların işletmeler üzerinde güç haline gelmesi, 

çalışanların işlerini kaybetmesi, hükümetlerin müdahaleleri gibi sorunlarla karşılaşılması mümkündür. 

Pazar koşullarının ve rekabetle ilgili eylemlerin oluşturabileceği iş ahlakını ilgilendiren konular genel 

olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

• Fiyat sınırlamaları 

• Talebin manipülasyonu 

• Rakip ürünlerin sattırılmaması 

• Perakende fiyatlara müdahale edilmesi 

• Fiyat farklılıkları 

• Fiyat anlaşmaları 

• Rüşvet 
 

Çevre ile İlgili İş Ahlakı Konuları 

İşletmeler doğal kaynakları ve çevreyi kullanarak mal ve hizmet üretmektedirler. Bu üretim sonucunda 

doğrudan ya da dolaylı olarak işletmelerin faaliyetleri sonucunda çevre üzerinde birtakım tahribatlar 

meydana gelmekte ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı yüzünden, bireylerin ve toplumun etkilendiği 

olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Çevreyle ilgili işletmelerden kaynaklanan sorunlar iş ahlakının 

konularından birini oluşturmaktadır. Çevreye dair yaşanan problemlerin maliyeti ilk başta görünenden 

daha fazla olmaktadır. Çevre sorunları aynı zamanda bireylerin sağlığını ve yaşam kalitesini tehdit 

ettiğinden sağlık harcamaları ve buna benzer harcamaların toplumsal maliyeti tahmin edilenden çok daha 

fazla olmaktadır. 

 

Teknolojik Faktörlerle İlgili İş Ahlakı Konuları 

Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı iş ahlakı açısından tartışmalı konular; çalışanların sağlığı ve iş 
güvenliği, ürün güvenliği, ürün karmaşıklığı, ürün eskitmelerinin artması ve teknolojik atıklar olarak 

sayılabilir. Teknolojinin gelişimi insan hayatını kolaylaştırmakla birlikte teknolojiye bağlı, insan 

fizyolojisini ve psikolojisini olumsuz etkileyebilecek durumlar da ortaya çıkarmaktadır. Elektronik 

araçlardan yayılan zararlı dalgalar sağlığı tehdit edebilecek boyuta ulaşmaktadır. Teknolojik gelişmeler 

istihdamın daralmasına da yol açabilmektedir. İnsan emeğinin yerini alan teknolojik sistemlerin bir ahlaki 

ikilem oluşturduğu söylenebilir. Tüketicilere sunulan ürünler açısından bakıldığında kısa süre içerisinde 

yapılan ürüne yönelik farklılaştırmalar tüketicilerin yeni ürünlere olan talebini etkileyebilmekte ve eski 

ürünlerin kullanım dışına itilmesini gündeme getirmektedir. Bu durumun iş ahlakı açısından 

değerlendirilmesi gerekmektedir.    

 

Yasal Faktörlerle İlgili İş Ahlakı Konuları 

İşletmelerle ilgili ortaya çıkan olumsuz gelişmeler çerçevesinde, hükümetlerin ve kamu kurumlarının bazı 

düzenlemeler yapmaları kaçınılmaz olmaktadır. Çalışanların hak ve özgürlüklerinin korunması, 

tüketicilerin korunması, çevre sorunlarının önlenmesi, pay sahiplerinin haklarının korunması, kadın 

çalışanların haklarının geliştirilmesi ve istihdamda fırsat eşitliği yaratılması gibi konularda yasal 

düzenlemelere gidilmekte ve zaman içerisinde şartlara uygun hale getirilip geliştirilmektedir. İşletmelerin 

yukarıda sayılan konularda yasal düzenleme yoluyla olumsuz durumların önüne geçmek yerine gönüllü 

olarak sorumluluklarını yerine getirmede istekli olmaları önem taşımaktadır. 
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 İşletmelerin iş ahlakıyla ilgili sorumluluklarını yasal düzenlemeler 
yerine gönüllü olarak yerine getirmelerinin önemini değerlendiriniz. 

Pazarlama Fonksiyonlarıyla İlgili İş Ahlakı Konuları 
İşletmelerin pazarlama eylemlerinin tamamında iş ahlakı açısından sorgulanabilir durumların ortaya 
çıkması mümkündür. İşletmelerin pazarlama çabalarında iş ahlakı açısından tartışmalı konularını genel 
olarak aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:  

• Ürün güvenliği 

• Uygun olmayan ürün ambalajları 

• Yetersiz garanti ve servis hizmetleri 

• Hızlı ürün eskitme 

• Marka benzetmeleri 

• Ürün taklitleri 

• Farklı ve psikolojik fiyatlandırma 

• Fiyat anlaşmaları 

• Dağıtıcılar üzerinde baskılar 

• Aracı kurumlara kota uygulamaları 

• Aldatıcı ve abartılı reklamlar 

• Yanıltıcı promosyon uygulamaları 

• Baskılı satış yöntemleri 

• Müşteri bilgilerinin gizliliğinin korunmaması 

• Araştırma bilgilerinin manipülasyonu. 
 
Üretim Fonksiyonuyla İlgili İş Ahlakı Konuları 
Üretimde kullanılan hammadde ve diğer malzemelerin insan ve çevre sağlığı açısından uygun olup 
olmadığı, üretim esnasında çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyip etkilemediği ve herhangi bir 
bağımlılık oluşturup oluşturmadığına yönelik konular iş ahlakı açısından değerlendirilebilir. Bununla 
birlikte üretim teknolojisinin ürün ve çalışan güvenliği açısından doğurabileceği sonuçlar ile çevreyi 
etkileyip etkilememesi de iş ahlakı açısından tartışılabilecek bir konudur. 

 

Satınalma Fonksiyonuyla İlgili İş Ahlakı Konuları 
Satınalma açısından iş ahlakını ilgilendiren konular arasında rüşvet, gösterilen numuneye uygun mal 
tesliminin yapılmaması ve satıcı firmaların güçleri, baskı yapıp yapmamaları, tekel konumunda olup 
olmamaları, herhangi bir rakip ile anlaşma içinde olup olmaması gösterilebilir. Satıcıların ya da satış 
elemanlarının rüşvet istemesi, üreticinin rüşvet teklif etmesi ve her iki tarafın karşılıklı olarak farklı isim 
altında rüşvet alıp vermesi iş ahlakını ilgilendirmektedir. Hata ve yanılma payı haricinde örneğe uygun 
mal tesliminin yapılmaması ve belirtilen kalitede ve özellikte talebin karşılanmaması bir başka iş ahlakı 
konusudur. Bunun dışında satıcı firmaların ellerindeki gücü baskı aracı ya da tekel oluşturacak mahiyette 
kullanmaları iş ahlakı açısından olumsuz uygulamalara yol açmaktadır. 

Finansman Fonksiyonuyla İlgili İş Ahlakı Konuları 
Finansmanla ilgili temel ahlaki konu karlılık üzerinde odaklanmakta ve paranın kullanımıyla karın elde 
edilme şeklini sorgulamaktadır. İşletmelerin başkaları aracılığıyla rakiplerinin borsadaki hisselerinin 
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büyük bölümünü elde etmeye çalışması, farklı uygulamalarla (dedikodu yayma, iftira vb.) hisse 
senetlerinin değerini düşürüp elde etmeye çalışması, borsadan, önceden haber alma kaynakları 
kullanılarak haksız kazanca yönelik hisse senedi alımları iş ahlakı açısından tartışılan konular arasındadır. 
Bunların dışında bankalarla anlaşarak ya da işletme değerinin gerçeğinden fazla gösterilerek yüksek 
miktarda kredi temin edilmesi de iş ahlakına uygun değildir.  

 

Muhasebe Fonksiyonuyla İlgili İş Ahlakı Konuları 
Muhasebe faaliyetlerinde işletmelerin iş ahlakı yönünden farklı biçimlerde ahlaki ikilem ve sorun 
oluşturacak konularla karşı karşıya kalmaları muhtemeldir. Muhasebe kayıtlarının düzgün tutulmaması 
sonucu satıcılar, alıcılar, pay sahipleri devlet karşısında yükümlülüklerini tam olarak yerine getiremezler. 
Muhasebe raporlarının gerçeği yansıtmayacak biçimde oluşturulmasıyla işletmenin karlılığı farklı 
gösterilebilir. Bankalardan kredi almak ve vergilerin düşük hesaplanması amacıyla gerçek dışı belgelerin 
kullanımı da iş ahlakı açısından değerlendirilmesi gereken konulardır. 

 

Araştırma-Geliştirme Fonksiyonuyla İlgili İş Ahlakı Konuları 
İşletmelerdeki araştırma ve geliştirme faaliyetleri genel olarak yeni teknolojiler ve ürünler üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda işletmeler araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde konuya ilişkin deneyler 
yapmaktadır. Deneylerin yapılış biçimi, deney ve araştırmalarda kullanılan unsurların hakları, kullanılan 
kaynakların alternatif kullanım alanlarına göre değerlendirilmesi gibi durumlar iş ahlakı açısından 
tartışılabilmektedir. Örneğin kozmetik sektöründe ürün geliştirme çalışmalarında hayvansal ürünlerin 
kullanılması veya deneylerde hayvan kullanımı yasal açıdan sorun oluşturmamakla birlikte ahlaki bir 
ikileme yol açtığı söylenebilir.  

 İşletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini iş ahlakı açısından 
değerlendiriniz. 

İnsan Kaynakları Fonksiyonuyla İlgili İş Ahlakı Konuları 
İşletmelerde çalışanların en önemli katma değer sağlayan unsur olarak görülmesi insan kaynağına verilen 
değerin ve önemin artmasına neden olmuştur. İşletmelerin daha karmaşık hale gelmesi ve çalışanların 
işletmeden beklentilerinin farklılaşmasıyla birlikte insan kaynakları alanında iş ahlakına ilişkin farklı 
konular ortaya çıkmıştır. İnsan kaynaklarıyla ilgili iş ahlakı açısından tartışılabilir konuları şu şekilde 
sıralamak mümkündür: 

• Ücret ve çalışma haklarının gözetilmesi 

• Yeni işe alımlarda ayrımcılık ve istihdamda eşitlik 

• Eğitim ve yetiştirme hakları 

• Ödüllendirme 

• İşten çıkarmalar 
 
Halkla İlişkiler Fonksiyonuyla İlgili İş Ahlakı Konuları 
Örgüt içinde ve dışında iletişimi düzenleyen halkla ilişkiler faaliyetleri iş ahlakı açısından tartışmalı farklı 
konular içerebilmektedir. İşletme çalışanlarına, işletmenin misyonu ve amaçlarının tam olarak 
aktarılmaması, etkin bir haberleşme sisteminin oluşturulmaması, yöneticilerin çalışanlardan gelen 
bilgileri dikkate almaması gibi işletme içi iletişim konuları iş ahlakı açısından değerlendirilebilmektedir. 
İşletme dışı ilişkiler açısından bakıldığında tüketiciler, toplum, medya, rakipler ve diğer paydaşlara karşı 
işletmenin doğru ve güvenilir bilgiler vermesi gerekmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetleri, ortaya çıkan 
sorunları örtbas etmek veya yapılan hataları meşrulaştırma amacıyla yapıldığı takdirde iş ahlakı açısından 
değerlendirilmesi gereken bir durum var demektir.   
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Özet 

Kurumsal vatandaşlık, işletmelerin ticari 

faaliyetlerini gerçekleştirirken tüm yasal, ahlaki 

ve sosyal kurallara uyması ve toplumla arasında 

oluşan sosyal sözleşmenin gereklerini yerine 

getirmesidir. Buradaki vatandaşlık kavramı, 

işletmenin günümüz toplumundaki yeri ve 

öneminin hızla artması ve bir vatandaş gibi 

sorumluluk yüklenmesinin zorunlu hale 

gelmesinden kaynaklanmaktadır. 

İşletmeler de bireyler gibi kendilerini oluşturan 

toplumun bir parçasıdır. İşletmelerin topluma 

karşı yüklendikleri sosyal sorumlulukları 

bulunmakta ve bu sorumluluklarını yerine 

getirmek durumundadırlar. İşletmelerin 

karlılıklarının yanında faaliyetlerinden 

kaynaklanan sosyal olaylara karşı duyarlı 

olmaları önemlidir. Bu bağlamda işletmeler 

çalışanların hakları, çevre kirliliği, azınlık 

hakları, eğitim gibi birçok sosyal konuda topluma 

karşı sorumlu olmalı ve gerekli çabaları 

göstermek durumundadırlar. Modern sosyal 

sorumluluk çerçevesinden bakıldığında, kavramın 

işletmelerin ahlaki yöndeki davranışlarına işaret 

ettiğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda sosyal 

sorumluluk, ahlaki anlamda işletmelerin 

çevrelerine ve topluma zarar verecek tüm 

eylemlerden kaçınmaları anlamına gelmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paydaş teorisi, işletmelerde ahlaki oluşumu 

incelemeye yardımcı olmak amacıyla, işletmeyi 

ana unsur olarak kabul etmekte ve diğer tüm 

ortaklarıyla ilişkilerini incelemektedir. Paydaşlar 

işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ya da bu 

faaliyetleri etkileyen kesimleri ifade etmektedir. 

Paydaş teorisine göre işletmenin, sadece 

hissedarların ve yöneticilerin çıkarları ile 

yönetilemeyeceğini bunun yanı sıra çalışanların, 

alt işverenlerin, yerel toplulukların, toplumun, 

sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, 

tüketicilerin vb… çıkarlarının da dikkate alınması 

gerektiği belirtilmektedir. Teori, tüm taraflara 

karşı işletmeleri sorumlu davranmaya 

yöneltmektedir.  

İş ahlakıyla ilgili konuları farklı şekillerde 

sınıflandırmak mümkündür. İşletmelerde iş 
ahlakıyla ilgili konuları genel olarak işletme dışı 
faktörlerle ilgili konular ve işletme içi faktörlerle 

ilgili konular şeklinde sınıflandırabiliriz. İşletme 

dışı faktörlerle ilgili konulara baktığımızda pazar 

ve rekabetle ilgili konular, çevre faktörleriyle 

ilgili konular, yasal faktörlerle ilgili konular 

olmak üzere dört başlık altında 

toplanabilmektedir. İşletme içi faktörlerle ilgili iş 
ahlakı konularını işletme fonksiyonları olarak da 

ifade edilen, pazarlama, üretim, satınalma, 

finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme, insan 

kaynakları ve halkla ilişkiler olmak üzere sekiz 

başlık altında toplanabilmektedir.  
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Kendimizi Sınayalım 
1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal 
sorumluluk boyutlarından biri değildir? 

a. Geleneksel sorumluluklar 

b. Gönüllü sorumluluklar 

c. Ahlaki sorumluluklar 

d. Yasal sorumluluklar 

e. Ekonomik sorumluluklar 

2. İşletmenin gerçek değerini, işbirliğinin ve 
rekabetin merkezinde yer alarak sağladığını 
savunan paydaş teorisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a. Araçsal paydaş teorisi 

b. Betimleyici paydaş teorisi 

c. Normatif paydaş teorisi 

d. Düzenleyici paydaş teorisi 

e. Nedensel paydaş teorisi 

3. İşletmenin verimlilik amacıyla, sosyal 
sorumluluk çerçevesinde paydaşlarıyla arasındaki 
bağı konu edinen paydaş teorisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a. Betimleyici paydaş teorisi 

b. Normatif paydaş teorisi 

c. Araçsal paydaş teorisi 

d. Düzenleyici paydaş teorisi 

e. Nedensel paydaş teorisi 

4. Yöneticilerin uyması gereken ahlaki 
gereklilikler üzerinde duran paydaş teorisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Betimleyici paydaş teorisi 

b. Araçsal paydaş teorisi 

c. Nedensel paydaş teorisi 

d. Normatif paydaş teorisi 

e. Düzenleyici paydaş teorisi 

5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin birincil 
paydaşlarından biridir? 

a. Kamu kurumları 

b. Tüketici dernekleri 

c. Rakipler 

d. Medya kuruluşları 

e. Çalışanlar 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ikincil 
paydaşlarından biridir? 

a. Kamu kurumları 

b. Çalışanlar 

c. Tüketiciler 

d. Tedarikçiler 

e. İşletme sahipleri 

7. İşletmelerin yasalarda belirlenen iyi ve 
sağlıklı iş ortamını sağlaması aşağıdaki 
paydaşlardan hangisiyle ahlaki ilişkiyi 
kapsamaktadır? 

a. Kamu kurumları 

b. Çalışanlar 

c. İşletme sahipleri 

d. Tüketiciler 

e. Tedarikçiler 

8. İşletmelerin toplumun ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik, topluma ve bireylere zarar 
vermeyecek mal ve hizmet üretmekle yükümlü 
olması aşağıdaki paydaşlardan hangisiyle ahlaki 
ilişkiyi kapsamaktadır? 

a. Kamu kurumları 

b. Çalışanlar 

c. Tüketiciler 

d. İşletme sahipleri 

e. Tedarikçiler 

9. Perakende fiyatlara müdahale edilmesi 
aşağıdaki iş ahlakı konularının hangisinin 
içerisinde yer almaktadır? 

a. Çevre ile ilgili iş ahlakı konuları 

b. Teknoloji ile ilgili iş ahlakı konuları 

c. Yasal faktörlerle ilgili iş ahlakı konuları 

d. Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları 

e. Üretim fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 

10. Üretimde kullanılan hammadde ve diğer 
malzemelerin insan ve çevre sağlığı açısından 
uygun olup olmadığı aşağıdaki iş ahlakı 
konularının hangisinin içerisinde yer almaktadır? 

a. Çevre ile ilgili iş ahlakı konuları 

b. Teknoloji ile ilgili iş ahlakı konuları 

c. Yasal faktörlerle ilgili iş ahlakı konuları 

d. Pazar ve rakiplerle ilgili iş ahlakı konuları 

e. Üretim fonksiyonuyla ilgili iş ahlakı konuları 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt 
Anahtarı 
1. a Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 

2. b Yanıtınız yanlış ise “Paydaş Teorisi” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

3. c Yanıtınız yanlış ise “Paydaş Teorisi” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

4. d Yanıtınız yanlış ise “Paydaş Teorisi” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

5. e Yanıtınız yanlış ise “Paydaş Teorisi” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

6. a Yanıtınız yanlış ise “Paydaş Teorisi”  
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

7. b Yanıtınız yanlış ise “Paydaş Teorisi”  
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

8. c Yanıtınız yanlış ise “Paydaş Teorisi” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

9. d Yanıtınız yanlış ise “İş Ahlakıyla İlgili 
Konular”  başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 

10. e Yanıtınız yanlış ise “İş Ahlakıyla İlgili 
Konular” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 

 
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
Sıra Sizde 1 

Ahlaki sorumluluklar, yasalarda yer almayan ve 

toplumun işletmelerden beklediği doğru ve adil 

davranışları içeren sorumluluklardır. Tüketiciler, 

çalışanlar, hissedarlar gibi grupların hak ve 

adaletle ilgili algılamaları, ahlaki sorumlulukların 

içeriğini oluşturmaktadır. İşletme bu algılamalar 

doğrultusunda ekonomik amaçlarını 

gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu tür 

işletmelerde ahlaki sorumluluklar, yasal 

sorumlulukların ötesine geçmekte ve bunu 

uygulamalarında benimsemektedirler. İşletmeler, 

faaliyetleri sonucunda çeşitli paydaşlar üzerinde 

oluşabilecek potansiyel zararlara karşı duyarlı 

olmalıdırlar. 

 

 

 

Sıra Sizde 2 

Paydaşlar işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ya 

da bu faaliyetleri etkileyen kesimleri ifade 

etmektedir. Paydaş teorisine göre işletmenin, 

sadece hissedarların ve yöneticilerin çıkarları ile 

yönetilemeyeceğini bunun yanı sıra çalışanların, 

alt işverenlerin, yerel toplulukların, toplumun, 

sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, 

tüketicilerin vb… çıkarlarının da dikkate alınması 

gerektiği belirtilmektedir. Teori, tüm taraflara 

karşı işletmeleri sorumlu davranmaya 

yöneltmektedir. Farklı bakış açılarından 

paydaşların nasıl algılandığı, gerek sosyal 

sorumluluk gerekse de iş ahlakı bakımından 

önem taşımaktadır.  

Sıra Sizde 3 

Çalışanların hak ve özgürlüklerinin korunması, 

tüketicilerin korunması, çevre sorunlarının 

önlenmesi, pay sahiplerinin haklarının 

korunması, kadın çalışanların haklarının 

geliştirilmesi ve istihdamda fırsat eşitliği 

yaratılması gibi konularda yasal düzenlemelere 

gidilmekte ve zaman içerisinde şartlara uygun 

hale getirilip geliştirilmektedir. İşletmelerin 

yukarıda sayılan konularda yasal düzenleme 

yoluyla olumsuz durumların önüne geçmek 

yerine gönüllü olarak sorumluluklarını yerine 

getirmede istekli olmaları önem taşımaktadır.  

Sıra Sizde 4 
İşletmelerdeki araştırma ve geliştirme faaliyetleri 

genel olarak yeni teknolojiler ve ürünler üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda işletmeler 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde konuya 

ilişkin deneyler yapmaktadır. Deneylerin yapılış 
biçimi, deney ve araştırmalarda kullanılan 

unsurların hakları, kullanılan kaynakların 

alternatif kullanım alanlarına göre 

değerlendirilmesi gibi durumlar iş ahlakı 

açısından tartışılabilmektedir. 
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Amaçlarımız  
Bu üniteyi tamamladıktan sonra; 

 Karar almada ahlak felsefesinin rolünü ifade edebilecek, 

 Etik karar alma sürecine etki eden faktörleri açıklayabilecek, 

 Problem çözme sürecinde etik duyarlılığı betimleyebilecek, 

  Profesyoneller açısından meslek etiğinin önemini aktarabilecek 

bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. 

 

Anahtar Kavramlar
 Karar Alma 

 Etik Karar Alma 

 Etik Karar Alma Süreci 

 Değerler 

 Sosyal Hizmet 

 İnsana Hizmet Veren Kuruluşlar 

 İlke 

 Meslek Etiği 

 Takım Çalışması

 

İçindekiler 
 Giriş 

 Karar Alma ve Ahlak Felsefesi 

 Etik Karar Alma Sürecinin Temel Unsurları 

 Sorun Çözmede Etik Karar Alma Modeli 

 İnsana Hizmet Veren Kuruluşlarda Meslek Etiği 

4 
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GİRİŞ 
Etikle ilgili tartışmalar insanın olduğu hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. Neyin doğru, neyin yanlış 
olduğu ve doğruyu yanlıştan nasıl ayıracağımızla ilgili konularda hepimizin fikirleri vardır. Kant, ahlaki 
bir eylemle ahlaki olmayanın farkını sorarak başladı. Ve ahlaki bir eylemin, eğilimlerimize göre 
davranmak ya da istediğimizi yapmak yerine, sorumluluk duygusundan kaynaklandığı sonucuna vardı. 
Etik tamamen bu sorumlulukların ne olduğuyla, ne olduklarını nasıl bulacağımızla ve onlara neden 
uymamız gerektiğiyle ilişkili bir şeydir (Robinson ve Garratt, 2011: 3-81). Bu durumu açıklamak etik ilke 
ve değerler üzerinde anlam bulmuş, evrensel kabul görmüş etik felsefesiyle ancak bir bütünlük 
kazanabilir. Bu felsefede etik değer için biricik evrensel ölçüt ise insanın iyiliği olmaktadır (Fromm, 
1994: 23). 

Etik konularda tarihin her döneminde olduğu gibi yüzyılımızda da tartışmalar yaşanmaktadır. Etiksel 
tartışmaların makro anlamda yoğunlaştığı olaylar arasında insan hakları ihlallerine neden olan savaşlar, 
şiddet, zorunlu göç, sığınmacılık ve mültecilik, yoksulluk, hayvan ve çevre hakları, kadın ve çocuk 
sorunları gibi çok sayıda sosyal sorun kategorisi yer almaktadır. Elbette bu listedeki maddeler 
çoğaltılabilir. Örneğin küresel bağlamda etkileri açısından görülmesi gereken bu olgular içinde dünyada 
milyonlarca masum insanın katledildiği I. Dünya ve II. Dünya Savaşları, etik olarak ihlal ettiği insan 
değerleri açısından acı verici sonuçlara neden olmuştur. İnsanın insana yaptığı akıl almaz kıyımların yanı 
sıra çevre kirliliğinin oluşturduğu doğal felaketler, türlerin yok olması, hayvanların yine insanların 
zevkleri için katledilmesi ve daha birçok toplumsal olay, üzerinde düşünülmesi gereken makro etik 
sorunlardır. Diğer taraftan mikro düzeyde işletmelerin, hizmet üreten kuruluşların veya personelin 
çalışma hayatı içerisinde neden oldukları etik ve ahlaki sorunların da altını çizmek gerekir. İnsan olarak 
II. Dünya Savaşında teknolojiden yararlanarak milyonlarca insanı öldürmek için düğmeye basanların, 
hayvanları katledenlerin, nehirlere fabrika atıklarını boşaltarak ekosistemi düşüncesizce yok edenlerin ya 
da bakımevlerinde yaşam mücadelesi veren yaşlılara şiddet uygulayan insanların arasında “etik” açıdan 
ne gibi benzerlikler ya da farklılıklar olduğunu kendimize sormamız ve tartışmasını yapmamız gerekir. 
Bu nedenle etik karar alma süreci yaşamın olduğu her yerde; insana, çevreye, hayvana, ürettiğimiz şeye, 
çalışma yaşamımıza, insan haklarına, toplumsal kurallara saygı temelinde karşı karşıya kalacağımız ve 
vereceğimiz kararlarda yanlışa düşmemek için yapacağımız davranışları yansıtmaktadır. Etik karar almak 
sağlıklı bir davranış örneğidir ve diyebiliriz ki etik karar almak sağlıklı bir insan fonksiyonudur. Etik 
bireylerden oluşan toplumlar insan haklarına duyarlı, demokratik ve gelişmiş toplumlardır. 

Günümüz çalışma yaşamında kuruluşlar; etik karar alma, etik davranış geliştirme, etik bir kurumsal 
kültürü oluşturma ve karşılaştıkları sorunları etik kuramlara dayanarak çözme noktasında önemli 
düzenlemelere gitmektedirler. Özellikle çalışanların karar alma süreçlerinde etik ilke ve değerlere bağlı 
olduğu bir çalışma kültürünün geliştirilmesi kuruluşlar açısından istenen bir durumdur. Mal ve hizmet 
üreten kuruluşların iş demokrasisini var kılmaları, etkili ve verimli çalışmaları yönünde atacakları temel 
adım standart etik karar alma ve bu kararı uygulayabilme sürecini kurumsallaştırmaktır. Bunun için her 
ne kadar etikle ilgili ikilemlerin aşılmasında yasal düzenlemeler referans alınsa da çalışanların etik ilke ve 
değerleri içselleştirerek iş üretmeleri etik karar alma süreci ve toplumsal yarar için kaçınılmazdır. Bütün 
bunların yanında iş etiği açısından bir kuruluşun en önemli sorunsalının “güvensizlik” olduğunu 
belirtebiliriz. Güvensizlik etik bağlamda değerlendirildiğinde ortadan kaldırılması için yerleşmiş bir kalite 

 
Etik Karar Alma Süreci 
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bilincini, etik karar alma sürecini, sorun çözme becerisine sahip yetkin personelin varlığını, sorunların 
çözümünde ve gelişme süreçlerinde katılımın gerçekleştirilmesini öngörür. Bu ünitede etik karar alma 
sürecini çeşitli yönleriyle tartışmakla birlikte insana hizmet veren kuruluşlar açısından önemine 
değineceğiz. 

 

KARAR ALMA VE AHLAK FELSEFESİ 
İnsan, davranışlarını mekanik bir aygıt gibi düzenleyen güdülerle donanmış değildir. Seçeneklerle yüz 
yüze gelir, bu da yaşamı için büyük önem taşıyan konularda, doğru olanı seçmemişse, büyük tehlikelerle 
karşı karşıya kalması demektir. Çoğu kez kısa sürede karar vermesi zorunlu olduğu anda içine düşen 
kuşku, acı veren bir gerilim yaratır; hatta ivedi karar verme yetisini ciddi olarak tehlikeye sokabilir. 
Bunun sonucu olarak insanoğlu yoğun bir güven duyma gereksinimi içindedir; kararlarını vermede 
uyguladığı yöntemin doğru olup olmadığı konusunda kuşku duymanın gereksiz olduğuna inanmak ister 
(Fromm, 1995: 59-60). Bu gerekçeyle bile insanın doğru karar vermesi gerekir, yani etik olan şeyin 
farkında olmalıdır. Bu problematiği aşması insanın gelişim özelliklerine ve sorunları çözmeye karşı 
duyarlılık geliştirme düzeyine bağlıdır. Bu farkındalık bilinci bireyin verdiği karardan dolayı bir iç 
çatışmaya sürüklenmesini önler. Bunu doğrularcasına felsefe tarihi açısından bakıldığında da, antik 
çağdan bu yana geliştirilmiş olan tüm etik teorilerde başlıca üç ana problem etrafında dolanıp durulduğu 
görülür: 1) İyi veya en yüksek iyi problemi, 2) Doğru eylem problemi, 3) İrade (istenç) özgürlüğü 
problemi. Bu problemlerin şu üç temel soruya yanıt getirme girişimiyle ilgili oldukları belirtilir: 1) Neyi 
seçmeliyim?, 2) Ne yapmalıyım?, 3) Neyi istemeliyim? (Özlem, 2010: 35). Bu türdeki klasikleşmiş ahlaki 
sorulara yanıtlar aranması karar verme kavramının içeriğini ve davranış şeklini belirler. 

 Etik karar alma süreci insan onuruna ve haysiyetine saygı temelinde 
şekillenir. 

Ahlak felsefesi açısından karar vermek rasyonel bir eylemde bulunmaktır. Sorun çözme aynı zamanda 
bir karar verme süreci ve alternatifleri doğru değerlendirmekle ilgili olsa bile doğru kararın alınmasında 
nelerin etkili olduğunu bilmek gerekir. Bu bilinenler ışığında bir sorunu etik anlamda çözmek için 
öncelikli olarak karar verilmeli, daha sonra da alınan karar pratiğe aktarılmalıdır. 

 Karar vermek ne demektir? 

Ahlak felsefesi açısından karar vermek, sorunları etik temellendirmeyle çözmektir. Bu nedenle 
insancıldır. Etik karar vermek insan hakları olgusuyla ilişkilidir. Bilişsel anlamda karar alma dinamiği 
işletmeler ve kuruluşlar açısından yönetimsel bir etkenken, meslek elemanlarının pratiğinde sorunlara 
bakış açısı ve çözüm yolunda etik ilke ve değerleri etkili ve sistematik kullanmakla eştir. Etik, gerçeğin 
bilgisi ve ona bağlılıktır. Kuşkusuz bu karar süreci işbirliğini gerektirir. Sokrates’in (MÖ. 469-399) ifade 
ettiği gibi, gerçek bilgi tartışma ve irdeleme yoluyla bulunabilir ve işbirliğine dayalı bir uğraştır 
(Robinson ve Garratt, 2011: 31). Sokrates’in yaklaşımı da ahlak felsefesine göre bu durumu 
yansıtmaktadır. Özde insanların etik karar almaları ahlaki yönlerine gönderme yaptıklarından dolayı ahlak 
felsefelerini yansıtır. Öyleyse ahlak felsefesine kısaca bir değinelim. Ahlak felsefesi insanların yanlış ya 
da doğru karar vermede kullandığı ve referans aldığı ilkeleri oluşturur. Bu ilkeler, kurallar veya felsefe ise 
gruplar halinde yaşayan insanların anlaşmazlıklarını ve insanların karşılıklı çıkarlarıyla ilgili sorunlarını 
çözmek için en iyi şekilde bir kılavuz olarak kullanılabilmektedir. İş yaşamındakiler kısmen de olsa etik 
felsefesi tarafından yönlendirilebilirler, belirli etik sorunları çözerken, iş stratejilerini formüle ederken 
çeşitli etik teorilerin karar alıcıları etkilediği bilinmektedir. Ahlak felsefesiyle ilişkili bireysel faktörler 
arasında yer alan din, etik duyarlılık, bireylerin mesleki uğraşıları, bireylerin değerlerini etkilediği gibi 
karar verme sürecine de etki ederler (Ferrell, Fraedrich ve Ferrell, 2008: 144-171). 
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İnsanın Ahlaki Gelişimi ve Sorun Çözme 

İnsan, gelişimi boyunca bir değer taşıyıcısıdır. Bu onun psikososyal bir varlık olmasından kaynaklanır. 
Sosyalleşmesinin ve vicdan gelişiminin örgüsü onu zorunlu olarak ahlaki karar vermeye yönlendirir. 
Konuyu biraz daha açtığımızda insanın ahlâklılığını meydana getirecek bir manevi yaşama sahip olmasını 
mümkün kılan şeyin, ondaki eğitilmiş kişilik olduğunu görürüz. İnsan sevgi, nefret, seçme gibi edimlerle, 
başka hiçbir canlıda bulunmayan bir değer duygusuna sahip olur, çünkü onun bu edimlerinin objesi, 
doğada bulunmayan ve sadece insana geçişli olan değerlerdir. Değerlere özellikle de ahlâki değerlere 
yönelik bu duygusal edimleriyle insan kendisine ait bir tinsel yaşam kurar. Ahlâklılığı meydana getiren 
şey de, işte insandaki bu değeri taşıma, değeri isteme ve gerçekleştirme çabası veya mücadelesidir ki, bu 
çaba onu, nesne değerlerine yönelen doğal varlık olmaktan çıkartarak, kişi veya ahlâk varlığı haline 
getirir. Dolayısıyla, bu duygusal boyutu insana, yaratılan ya da miras alınan değerlere uygun yaşama, 
değerlerin alımlayıcısı ve taşıyıcısı olma ve böylelikle de, hayatına anlam katma; belirli ahlâki değerler 
temeli üzerinde, kendisine ahlâki bir hayat kurma imkânı bulur (Cevizci, 2008: 3). 

 Etik karar alma sürecine katkı sağladığı düşünülen kalite bilinci 
konusuyla ilgili geniş bilgi için bkz: Cüceloğlu, Doğan (1997). İçimizdeki Biz (Kalite 
Bilincinin Temeli). Sistem Yay. İstanbul. 

Ahlaki hayat yolunda toplum içinde yaşayan bireyler olarak belirli doğru ve yanlış kavramlarını 
başkalarıyla paylaşmak ve birlikte yaşamanın gereği olan birtakım kuralları izlemeye yetenekli olmak 
zorunda olduğumuz bilinir. Bizim kişisel mutluluğumuz da, toplumda eşitlik ve adaletin varlığı da, 
birtakım ahlak standartlarının herkesçe kabul edilmesine bağlıdır. Ahlak gelişimi, çocukların, belirli 
davranışları ‘doğru’ ya da ‘yanlış’ olarak değerlendirmelerine rehberlik eden ve kendi eylemlerini 
yönetmelerini sağlayan ilkeleri kazanmaları sürecidir. 

Kohlberg’e göre, bütün kültürlerdeki insanlar adalet, eşitlik, sevgi, saygı gibi aynı temel ahlaki 
kavramları kullanırlar. Ayrıca bireyler, kültür farklılığına bakmaksızın, bu kavramlara bağlı olarak ve 
aynı düzen içinde aynı akıl yürütme evrelerinden geçerler. Bireyler arasındaki farklılık, yalnızca, evreleri 
ne hızla geçtikleri ve nereye kadar ilerledikleri açısından ortaya çıkar. Ahlaki olgunlaşma, çocuğun kendi 
vicdanının buyruklarını dinlemeye başlamasıyla belirir. Bu olgunlaşma, bireyin günlük etkinliklerinde ve 
yaşamının örgütlenmesinde kendi yargısına dayandıkça ilerler. Birey, ahlak ilkelerini özümsediği ve etkili 
bir davranış düzenlemesi yaparak eylemde bulunduğu zaman karakter ortaya çıkmaya başlar. Karakter, 
ileri bir olgunlaşmanın ve yetişkin kişiliğinin temel ve sonul belirtilerinden biridir. Ahlaki karakter 
yetişkinin insancıllaşmasına ve kendi yazgısını denetlemesine katkıda bulunur. Ergenlikte gerekli gelişim 
olanağını ve özgürlüğünü bulamayan kişilerin yetişkinlikte daha ileri bir ahlaka sahip olmaları söz konusu 
değildir (Onur, 1997: 155-156-158-159). Ahlâki bir hayat kurmak isteyen bireyin etik ya da ahlaki karar 
vermesi yaşam içindeki rolü ve eğitim süreciyle de ilişkilendirilmektedir. Bu durumu aydınlatacak şekilde 
Ahlak Gelişim Kuramı'nda Kohlberg, ahlaki yargının gelişimini incelemiştir. 

 Kohlberg’in ahlak kavramını kısaca açıklayınız.  

Kohlberg’in kuramında ahlaki tutumlar git gide daha soyut ve daha az benmerkezli olmakta, neyin 
yanlış olduğuyla daha fazla ilgili ve neyin doğru ve haklı olduğuyla daha fazla ilgili olmaktadır. Örneğin 
Kohlberg’in altı ahlak evresinden biri olan dördüncü evrenin içeriği toplumsal sistem ve vicdanla 
ilişkilidir. Bu evrede doğru olan, kabul edilmiş güncel görevleri yerine getirmektir. Yasalara, diğer 
değişmez toplumsal görevlerle çatıştıkları uç durumlar dışında, uyulur. Doğru aynı zamanda topluma, 
gruba ya da kuruma katkıda bulunmadır. Doğruyu yapmanın nedenleri, bir bütün olarak kurumun 
sürekliliğini sağlamak, ‘herkes yaparsa ben niye yapmayayım’ mantığıyla sistemde doğabilecek 
bozulmadan sakınmak ya da kişinin tanımlanmış sorumlulukları yerine getirmesi için vicdanın emrini 
yerine getirmektir. Evrenin toplumsal bakış açısı, toplumun bakış açısını kişilerarası anlaşmadan ya da 
güdülerden ayırır. Rolleri ve kuralları tanımlayan sistemin bakış açısını benimser. Bireysel ilişkileri 
sistemdeki yeri doğrultusunda ele alır. 
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Kohlberg ahlaki yargının insan yaşamındaki işlevi çerçevesinde incelenmesi gereğini vurgular. 
İnsanlar genellikle ahlak kavramını değerler doğrultusunda ele alırlar. Değerleri olan ve bu değerler 
doğrultusunda davranan insan ahlaklı insan olarak nitelendirilir. Günlük yaşam için geçerli olabilen bu 
görüş, bu değerlerin çatıştığı durumlarda yetersiz kalmaktadır. Değerlerin çatışması, karşılaşılan yeni 
durumun, alışılmış olan düşünce yapısı ile çözülememesi, yeni duruma uyum sağlama amacıyla 
değerlerin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu süreç düşünsel bir işlevi içerir. Bu işlev 
içerisinde değerlerin hiyerarşisi belirlenir ve bu işlem karşılaşılan her çelişkiyi çözmek amacıyla 
başvurulan bütün düşünce süreçlerini içine alır. Kohlberg bir başkasının yerini alabilme yeteneğinin 
sosyal bir beceri olduğunu ve bu yeteneğin altı yaştan itibaren gelişmeye başladığını belirtmektedir. 
Kohlberg'e göre bu yeteneğin gelişimi ahlaki yargının gelişiminde dönüm noktası niteliğindedir; çünkü 
ahlaki yargı, başkalarının haklarını bireyin kendi haklarına karşın tartmasıdır, bu da rol alma yeteneğini 
gerekli kılar. Kohlberg'in ahlak gelişim evrelerinden altıncı evre ise evrensel ahlaki ilkelerden söz 
etmektedir. Bu evre insan haklarına, bireylere, insan onuruna saygılı davranılmasını gerektirir. Evrenin 
sosyal içeriği her akılcı insanın ahlakın doğasını oluşturan ve insanlara araç değil de amaç olarak bakan 
bireyin bakış açısıdır (Çileli, 1986: 44-45-54). Bu özelliğin bireyde yerleşik olması onun içinde 
bulunduğu sistem içindeki diğer kurumlara, çalışma hayatına, sosyal ilişkilerine dek geniş bir alanda 
işlevselliğini sağlamaktadır. 

Etik karar alma becerisine ve kişilik dinamiğine sahip olan bireyler ve çalıştıkları kuruluş yapıları, 
sorun çözebilme özelliğine sahip oldukları gibi kendi işleriyle ilgili uygulamalarda da etik karar verme iç 
görülerine sahiptirler. Özellikle çalışanlar açısından hizmet alanlarıyla ilgili etik ikilemleri çözerken karar 
verme sürecine her ne kadar yerleşik kurum kültürü etki etse de yukarıda sözü edilen bireysel gelişim 
özelliklerinin önemli bir yeri vardır. İnsan hakları değerlerine uygun bir eğitim ve gelişim süreci hiç 
kuşkusuz yöneticilerle birlikte meslek elemanlarının da davranışlarına yansıyacaktır. Ahlaki açıdan 
bireysel gelişim özelliklerini etkileyen dinamikleri inceleyen araştırmalar, ahlak gelişimi üzerinde 
zekânın, toplumsal sınıfın, yaşın, ana baba tutumlarının, aile çevresinin ve kültürel farkındalığın önemli 
etkisi olduğunu göstermektedir (Gander ve Gardiner, 1993: 433-435-436). Bütün bunların bir yansıması 
olarak toplumsal ilişkiler de kişilerin tek tek ve toplu olarak insancıl değerlere bağlılığı ölçüsünde yürür 
(Yörükoğlu, 1998: 221). 

Etik davranışı içselleştirmiş bireyler özde olgun insanlardır. Olgun insanlar gerçekleri net bir biçimde 
algılayabilen kişilerdir. Diğer insanlarla karşılıklı güven ve içtenliğe dayanan ilişkiler kurmaya çalışır ve 
bu ilişkilerin sorumluluğunu sürdürebilirler. Kendileri kabul edilmiş olmanın huzuruyla başkalarının 
ihtiyaçlarıyla ilgilenir, neşe ve dertlerini paylaşırlar. Üretken olmaktan hoşlanır, yeteneklerini sürekli 
geliştirirler. Bu nitelikler olgunluğun değişmez öğeleridir. Olgunlaşmış kişiler, duyarlı bir biçimde 
çevrelerindeki insanların ve olayların farkındadırlar, diğer insanların kendilerinden ne beklediğini görür 
ve bunları karşılamaya çalışırlar. Olgun insan, diğer insanlarla ve toplumun temel kurumlarıyla uyumlu 
bir beraberlik içindedir. Kişisel değer yargılarıyla ya da ne olduğu ve ne yapmak istediğine ilişkin 
görüşleri, diğer insanlara ve toplumdaki olaylara karşıt düşerse huzuru bozulabilir, ama kişiliği dağılmaz. 
Çalıştığı iş, yeteneklerine uygundur ve çalışmalarını, kendine ve içinde yaşadığı topluma katkıda 
bulunacak bir biçimde sürdürür. Olgunluğu hazırlayıcı çevresel etmenlerin başında ise çocuğa ve 
ihtiyaçlarına duyarlı aile ortamı gelmektedir (Geçtan, 1994: 33-34). Görüyoruz ki birey açısından gelişim 
dönemine ilişkin sağlıklı bir geçiş süreci ahlaki gelişime olumlu anlamda etki edeceği gibi iş yaşamına da 
katkı verecektir. 

 

Karar Almada Etik Değer ve İlkelerin Önemi  
İnsan eylemlerinden dolayı sorumludur. İnsanın etik eylemde bulunması birey olarak kendisine, yaşadığı 
topluma, çalıştığı kuruma ilişkin sorumluluğuyla açıklanabilir. Söz konusu sorumluluk iş yaşamıyla 
ilişkiliyse etik tutum belirleyici olmaktadır. İş yaşamında görevle ilgili sorumluluk duygusu ancak değerle 
açıklanabilir. Etik açısından değer, ahlaki eylemlerimizdeki, hedef ya da varılmak istenendir. İnsanın 
insan olmasında -değer-ler , “onun” yaşamına kazandırdıkları anlam açısından önemli bir yere sahiptir. 
Etik ilişkiler insanların yaşamındaki temeli oluşturan başvuru kaynaklarıdır. Etik değer, kişinin yaşamına 
anlam kazandırması ve belli bir düzene bağlaması açısından önem taşırken, insanın yaşamına yön vermesi 
açısından da önemlidir (Özgen, 1998: 40-41). 
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  İnsana ve topluma hizmet alanlarıyla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi 
için www.sosyalhizmetuzmani.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Değer temelinde eylemde bulunan bireyin karşılaştığı etik ikilemler ancak etik karar alma süreciyle 
çözümlenebilir. Evrensel etik ilkeler “insan onuruna ve haysiyetine saygı” temeli üzerinde şekillenir. 
Sosyal meslek elemanları, hizmet sektörünün diğer alanlarında çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve daha 
birçok alanda çalışma yaşamında bulunanların uygulamada belli başlı etik ilkelere bağlılıkları vardır. 
Örneğin bir psikologun vak’a değerlendirmesini geçerliliğini yitirmiş testlere bakarak yapması başlı 
başına bir etik sorundur. Herhangi bir sağlık kuruluşunun, tıbbi atıklarını ilgili yönergenin esaslarına tam 
anlamıyla uymadan tahliye etmesi sağlık kuruluşu yönetiminin etik sorunudur. Doğal olarak bu sonuçlar 
toplumsal sorumluluğa uygun olmayan hareketlerdir. Yine sosyal refah alanında karşılaşılan kadına 
yönelik şiddet olaylarında yaşanan sorunların çözümünde bir etkinlik gösterilmemesi, hem yasalar 
açısından ciddi yaptırımlar gerektirir hem de bu tür olgulara genel olarak sosyal hizmet çalışanlarının 
duyarsız kalması etik sorunların yaşanmasına neden olur. 

İlke ve değerler etik değerlendirmeyi ve yargıda bulunmayı kolaylaştırır. Etik normlar ise bu 
bağlamda uygulama standardını korur ve geliştirir. Bu nedenle söz konusu ilkeler etik karar alma 
sürecinde bireysel tercihlerin, kültürel önyargıların ve öznel psikososyal faktörlerin dışında olmak 
zorundadır. Etik değerler, kalıplaşmış tutumlara karşıdır. Bilişsel, duygusal, davranışsal olarak nesnellik 
ve insan hakları felsefesine uygunluk etik tutumun bir sonucudur. Meslek elemanlarının çalıştığı 
kuruluşlarda kurum kültürü ve yöneticilerinin insan haklarına duyarlı bir çalışma ortamının oluşması 
yönünde kuruluşun hizmet politikasını ve iş barışını sürdürülebilir kılması, etik değer ve ilkeleri gündeme 
getirir. Burada söz konusu olan yöneticinin de bir unsur olarak etik karar alma sürecinde etkili olduğunun 
ve bu durumla ilgili bazı öğelerin onu ilgilendirdiği gerçeğinin bilinmesidir. 

  Yönetimde etkili olan etik ilkeleri açıklayınız. 

Yönetim açısından etik karar alma sürecine etkisi olan öğeleri genel olarak şu şekilde değerlendirmek 
mümkündür (Pehlivan, 2001: 57-71): 

 

1. Adalet, 

2. Eşitlik, 

3. Dürüstlük ve Doğruluk, 

4. Tarafsızlık, 

5. Sorumluluk, 

6. İnsan hakları, 

7. Hümanizm, 

8. Bağlılık, 

9. Hukukun üstünlüğü, 

10. Sevgi, 

11. Hoşgörü, 

12. Laiklik, 

13. Saygı, 

14. Tutumluluk, 

15. Demokrasi, 

16. Olumlu insan ilişkileri, 

17. Açıklık, 

18. Hak ve özgürlükler, 

19. Emeğin hakkını verme, 

20. Yasa dışı emirlere karşı 
direnme 

 
Bunlara iş onuru, hümanist planlama gibi öğeler de eklenebilir. Yönetimlerin ya da kuruluşların etik 

ikilemlerini çözümlemeleri ve etik sorunları aşmalarında bu konulara bağlı olmaları gerekmektedir. 
Bütünsel olarak bakıldığında bu öğelerin katkıda bulunduğu kuruluş kültürünün, çalışanlar arası 
ilişkilerde ortaya çıkardığı uyulması gereken standartların yanında çalışanların çalışma alanlarıyla ilgili 
sorunları çözerken ve iş üretirken karar alma sürecini etkilemiş olacağıdır. 
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ETİK KARAR ALMA SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI 
 Etik karar alma sürecinde, çalışan bireylerin yaşam içinde etik davranma becerileri ile 

işyerinin/kuruluşun kültüründe benimsediği etik davranış modelinin uyum içinde olması gerekir. Kuruluş, 
etik standartları oluşturup, yayılımını sağlarken, bireysel faktörleri göz önünde bulundurması yerinde 

olur. Bu nedenle bireylerin etik yönelimli olması için kişisel gelişim sürecinin üzerinde durmak, eğitim 

programlarıyla desteklemek gerekir. Açık ve sağlıklı iletişim kanallarının kullanılması, geribildirime 

önem veren bir yapının, kurum içinde ‘etik’ kültürünün/dokunun oluşturulmasında ‘etik karar alma’ 

sürecinde önemli bir yeri vardır. Bu nitelikler iş yaşam kalitesini artıracağı gibi bireysel özgüvene de 

katkı sağlar. Etkililik ve verimlilik açısından motivasyon artar. Etik karar alma sürecine etki eden etik 

kod/ilke ve değerler ‘insancıl etik’ temelinde savunulan özelliklerdir. Toplum yararını gözetmek 

işletmeleri etik davranmaya iter. Bu durumun aksine etik karar sürecini sınırlayan etkenleri de 

değerlendirmek gerekir: Örneğin amaçların tanımlanamaması, sorunun anlaşılamaması, bilgi ve 

seçeneklerin yetersizliği, seçeneklerin öznel olarak değerlendirilmesi, örnek izleme alışkanlığı, zamanın 

sınırlı olması, kişisel tercihler, beklenmedik sonuçlar, sorumluluğu belirlemede yaşanan güçlükler, yetki 

ile ilgili sorunlar söz konusu olabilir (Taymaz, 2003: 31).  

Öte yandan iş yaşamında bireysel faktörler, kurumsal faktörler, olanaklar ya da fırsatlar, etik 

duyarlılıklar etik karar verme sürecinde ve iş etiğinin değerlendirilmesinde, etik olmayan davranışların 

veya etik davranışların ortaya çıkmasını anlamamızı kolaylaştırır. Etik karar vermedeki ilk basamak, etik 

bir konuda çalışma grubunun ya da bireyin etik dışı ya da etik davranış konusunda bilgi sahibi olması ile 

etik konunun önemi ve ayrıcalığını algılamasıdır. Bu durum etik konudaki duyarlılığı gösterir. Faktörlere 

baktığımızda etik konularda farklı algılayış biçimlerinin olduğunu görürüz. Bireysel faktörler (cinsiyet, 

yaş, eğitim, etnik köken gibi) karar alma sürecine farklı şekillerde yansıyabilir. Yine kurumsal faktörler 

içinde yer alan kurumsal değerler bireysel faktörlere göre karar vermede daha bağlayıcı olabilmektedir. 

Çünkü iş ortamında verilen kararlar, komite, iş arkadaşları, tartışma ortamında verilmektedir. Kurum 

kültürü, çalışan bireylerin etik karar alma sürecine etki etmektedir. Bireylerin davranışları kurumun bu 

ortak standartlarıyla; norm, amaç ve değerleriyle ilişkilidir. Kurumun kültüründen o kurumun etik bir 

vicdana sahip olup olmadığı ortaya çıkar. Çalışanlara tanınan fırsatlar da etik davranmasına ya da etik dışı 
davranışlara neden olabilmektedir. 

Kurumda etik dışı davranışa neden olan fırsatçı davranışlar yöneticiler tarafından kurumun resmi 

politikası ve kurum kurallarıyla elimine edilirken, çalışan davranışlarını etkileyecek motivasyonları da 

içermelidir. Diyebiliriz ki etik karar alma unsurları iş kurumlarına etik karar verme süreci hakkında bir 

anlayış ve bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Öte yandan kurumlardaki etik karar alma süreci bireyin 

değerleriyle ve ahlaki özellikleriyle sınırlandırılamaz. Çünkü farklı liderlik tipleri (demokratik, katılımcı, 

baskıcı gibi), güçlü etik liderlik ve vizyon, işletmenin etik kültürü ve iklimine yön verir (Ferrell, 

Fraedrich, ve Ferrell, 2008, 122-145). 

 Konuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz: Başpınar, Ö.N., Çakıroğlu, D. 
(2011). Meslek Etiği. Nobel Yay. Ankara. 

Günümüzün esnek piyasa koşullarında bir denetim ve yönlendirme süreci olarak etik yaklaşım ve etik 

karar alma, kuruluşlar açısından ne kadar önemliyse bireylerin nitelikli bir yaşam kurmaları ve olumlu bir 

hayat sürdürmelerinde de göz ardı edilmemesi gereken konulardır. Çalışma yaşamında karar alma 

sürecinde etkin rol alan bireyler, etik karar almada sorun çözücü yapılandırılmış etik kodlara dayalı bir 

sürecin parçasıdırlar. Etik davranan insan, Socrates’in ifadesiyle ‘kendini bil’endir. Etik olarak 

davranışını yönlendiren birey eylemsellik içinde sorunları çözmeye çalışır. Sorun çözerken ya da sorunun 

oluşumunu engellerken ilke ve değerlere uygun hareket etmek ise bireysel sorumluluk ve öz-disiplin 

gerektirdiği kadar çalışanların ya da takımın ortak sorumluluğundadır. Bu yüzden, modern iş etiği, takım 

çalışmasına odaklanır. Başkalarına karşı duyarlı davranmayı savunur; karşıdakini dinlemek ve işbirliği 

yapabilmek gibi ‘elastik beceriler’ talep eder; her şeyden çok da takımın değişen koşullara uyum 

sağlayabilmesini ister (Sennett, 2002: 104). Takım içindeki bireyin karar alma süreci kendi kişisel 

özelliklerinin ya da kuruluş kültürünün etkisinde de kalabilir. Crane ve Matten’e göre, etik ya da etik dışı 
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karar alma sürecinde genel bireysel faktörler (yaş, cinsiyet, sosyalleşme; eğitim, tutumlar ya da değer 

yargıları, kimlik gibi),  ve durumsal ya da görevle ilgili faktörler (ödül sistemi, iş rolleri ve örgüt 

kültürü) etkili olurlar. Görüyoruz ki, bireyin vereceği ahlaki yargılar ya da etik kararlarda, bütün olarak 

bakıldığında, özellikle kişisel değerlerin, bilişsel-ahlaki gelişimin bu sürece yansıyabileceği gerçeğidir. 

Belki de yetkin bir etik karar alma modelinin ana bileşenlerini çalışan bireyler ve o bireylerin özellikleri 

büyük oranda belirlemektedir. Ancak söz konusu alan iş yaşamı olunca çalışma koşullarında etik 

sorunlara yönelik iş koşullarındaki faktörlerin etkisi daha işlevsel görünmektedir. Çünkü kalite felsefesi 

ve standartları açısından uyulması gereken etik davranışların aksi bir durumunda yaptırımlar ileri 

sürülebilmektedir. Etik karar vermeyene ya da etik karar sürecini yozlaştırana verilecek cezaların niteliği 

düşünülmelidir. Hiç şüphesiz örgüt ya da işletme kültürünün nasıl yapılandırıldığı bu noktadan sonra 

bizleri aydınlatmaktadır (Crane, Matten, 2010: 139-177). 

Yurtsever ise (1997), etiksel karar vermede dört faktörün etkili olduğunu ifade etmiştir. Bunlar: çevre, 

kuruluşun içinde bulunduğu endüstri, kuruluş kültürü ve kişisel deneyimdir. Bu faktörlerin rasyonel 

analizi ve değerlendirilmesi bizi güven olgusuna götürür. İş etiğinde “güven” kilit önemde kavramdır. 

İnsan ilişkilerinde de en önemli duygu, insanların birbirlerine güvenmeleridir. Güvenin altında kişinin 

bütünlüğü, yani özünün, sözünün ve davranışının tutarlı olması yatar. İnsanların birbirlerine güven 

duymadıkları bir aile, bir şirket, bir toplumda kalite bilinci ve etik bakış açısı gelişmemiş olur (Cüceloğlu, 

1997: 55). Bu bilincin geliştiği yerde, etik karar alma sürecini yabancılaştırıcı psikososyal öğelerin 

üstesinden gelinir. Buna bireyin üretici bir sevgi ve düşünme içinde olması eşlik eder. Yani ilgi, 

sorumluluk, saygı ve bilginin birlikteliği söz konusudur. Bu öğeler gelişmiş kişilik yapısının temelinde 

vardır (Fromm, 1994, 102). Güven ortamı bilişsel uyumsuzlukları giderici, sorumluluk ve bağlılık 

duygusunu geliştirici, kararlara kayıtsız kalmamayı gerektiren, işe ve sorun çözmeye odaklanan koşulları 

olgunlaştırır. 

 Etik karar alma sürecinde etkili olan faktörler nelerdir? 

Etik karar alma süreci birçok değişkeni bir araya getiren bütünsel bir olgu olmasının yanında 

kuruluşların kalite felsefesinin kurucu yaklaşımları arasındadır. Etik, güvenle ilişkilidir, felsefi anlamda 

bir arka planı oluştursa da pratikte doğru karar alma sürecidir. Etiksel davranış modeli yönetimseldir. 

Doğru karar veren kuruluş sosyal sorumluluk konusunda bir gelişme içerisinde olur. Bu ise kurum 

kültürüyle ilgilidir. Etik karar alma sürecinin onandığı kurum kültürünün varlığı, etik olmayan 

davranışları engeller. Etik karar alma sürecini etkileyen ilke ve değerler evrensel etik standartlarını 

doğurur. Çalışma yaşamında kuruluşlar etik karar alma sürecinin kurumsallaşmasıyla ancak etik dışı 
davranışlar olarak tanımlanan sağlıksız çalışma ortamı, güvensizlik, ayrımcılık vb sorunların üstesinden 

gelebilirler. Etik karar alma sürecinin önemini bilmeyen, uygulamada bu sağlıklı ve rasyonel düşünce 

sistemine önem vermeyen kuruluşlar yapısal sorunlar yaşamakta, maliyet yönünden hem kendileri 

açısından hem de toplum açısından kayıp yaşamaktadırlar. Etik karar alma sürecini önemseyen 

işletmelerin “güvenilirlik ve saygınlık” açısından olumlu bir imajları vardır. Hiç kuşkusuz etik karar alma 

sürecinin olanaklarından ve fırsatlarından yararlanamayan kuruluşlar ve işletmeler etik dışı davranışlara 

tanıdıkları hoşgörü oranında çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalarak birtakım yasal yaptırımlara 

uğrayabilirler. Örneğin etik dışı davranışlar arasında yer alan ayrımcılık, ihmal gibi konuların Türkiye’de 

Ceza Kanununda bir yeri vardır. Ayrımcılık yapan işletme ya da işletmeler suçlu bulunabilmekte, mağdur 

edilen personele tazminat ödemeye kadar varan yaptırımlarla baş başa bırakılmaktadırlar. Atıkların 

arıtılmasında önlemlerini almayan ve çevreyi kirleten sanayi kuruluşları da aynı şekilde ağır yaptırımlarla 

karşı karşıya kalmaktadırlar. 

 

Etik Karar Alma Süreci ve Psikososyal Boyut 
Etik karar alma süreci genel olarak iş yaşamını ilgilendiren yanlarıyla son yıllarda daha çok gündeme 

gelmektedir. İş dünyasında faaliyet gösteren özel ya da kamu işletmelerinin bir sistem içerisinde 

konumlandıklarını ve o sistemin birçok parçasına karşı sosyal sorumluluk duygusu taşımaları gerektiğine 

olan inanç doğal olarak işletmelerin ya da iş ve hizmet üreten kurumların-kuruluşların etik karar alma 
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süreçlerini içselleştirmesinin gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu nedenle etik karar almanın avantaj 
ve dezavantajları, kuruluşların varlığına yön veren güçlü belirleyiciler olarak kabul edilmektedir. Böylece 
kuruluşun psikososyal boyutu etik duyarlılığı yansıtacak ve çalışanların iş doyumu olumlu anlamda 
etkilenecektir. 

İşletmelerde alınan etik kararlarda, çeşitli aşamaların etkisinin bulunduğu, bunun bir bütün halinde 
tartışılmasının gerektiği unutulmamalıdır. Geliştirilmiş modellerin etkinliği açısından bu durum 
önemlidir. O zaman yapılması gerekenlerin başında iş yaşamında yer alan temel unsurlardan biri olan 
bireyin mesleki rollerini eğitim süreci içinde içselleştirmesi ve olmazsa olmazı haline getirmesi 
önerilebilir. Bunun yanı sıra toplumsal yapı olarak bireye verilen eğitimde etik davranışı eğitimin ana 
gövdesi içerisinde çok sağlam bir yere oturtmak, kurumsallaşmanın gerçekleştirilmesini savunmak ve 
somuta aktarmak gerekir. 

 Etik karar alma sürecinin iş etiğiyle ilişkisini açıklayınız? 

İş etiğine iş ahlakı açısından eğilen Arslan’a göre: karar verme sonucunda ulaşılan ahlaki yargılar 
mantıklı, olaylara dayalı, o anda geçerli ahlaki ilkelere uygun olmalıdır. Herhangi bir ahlaki karar verme 
söz konusu olduğu zaman, tarafların ilgili olaylar hakkında mutabakat içinde olmuş olmalarından emin 
olunmalıdır. Bulunan ahlaki çözümün kamuoyu önünde savunulabilirliği de olmalıdır. Eğer aldığımız 
ahlaki kararları toplum önünde savunamıyorsak bu durum verilen karar hakkında şüphe etmemiz 
konusunda bize güvenilir bir işaret vermektedir. Eğer ahlaki çözümümüzü toplum önünde 
savunamıyorsak, bu çözümü ahlaki olarak meşrulaştıramıyoruz demektir. Çözümümüzü toplum içinde 
savunmamız ise bunun herkes için uygulanabilir bir genel ahlaki ilke şeklinde savunulmasını gerektirir. 
Genel olarak uygulanmasını istemediğimiz bir ilkeyi samimi olarak savunamayız. Kendimizi ahlaki karar 
verme sonucunda geliştirdiğimiz çözümleri uygularken hizmet verdiğimiz insanların yerine koymak da 
yanlış kararlar almamızı engelleyecektir. Bir ahlaki soruna çözüm aranırken şu üç önemli nokta göz 
önüne alınmalıdır: Sorumluluklar, idealler, eylemin etkileri. Ahlaki karar verme sürecinde pratik olarak 
şu üç yönteme başvurulabilir: İki ya da daha fazla ahlaki sorumluluk (ya da ahlaki görev) arasında çelişki 
ortaya çıktığında en güçlü en önemli sorumluluğu tercih etmeliyiz. İki ya da daha fazla ideal birbiriyle ya 
da herhangi bir sorumlulukla çeliştiğinde daha önemli görüneni dikkate almalıyız. Birbirine alternatif 
olan eylemler farklı sonuçlar doğuruyorsa daha fazla fayda ya da daha az zarar veren eylemin seçilmesi 
daha ahlaki olacaktır (Arslan, 2005: 21-22-23). Yani karar sürecinin kısaca etik kodlara uygunluğu ve 
kuruluş politikasına etik katkısı ve toplumsal faydası gözetilmek zorundadır. Başka bir ifadeyle 
işletmelerin hem çalışanlarına hem müşterilerine hem toplumun tümüne hem de içinde yer aldıkları doğal 
çevreye karşı sorumlulukları vardır. İşte bu sorumlulukların nasıl algılandığı örgüt kültürünün 
psikososyal boyutu ile ilişkilidir. Örgüt kültürünün psikososyal örgüsünün, toplumsal sorumluluğunun 
gelişmiş olması gerekir. Sosyal sorumluluk kavramı, örgütün kararlarında dış çevreyi dikkate alması 
gerekliliğini vurgulamaktadır. Diğer bir anlatımla, sosyal sorumluluk, örgütün ekonomik ve hukuki 
şartlara, örgüt içi ve dışı grupların beklentilerine meslek etiğine uygun çalışma stratejisini gütmesini ifade 
etmektedir (Başpınar ve Çakıroğlu, 2011: 17-170). 
 
Etik Karar Alma Süreci ve İnsan Hakları 
Etik olmak ya da ahlâki duyarlılığa sahip olmak toplumsal gelişmenin bir göstergesi olarak kabul 
edilebilir. Ahlâklı olmak, son tahlilde, etik koda uymak anlamına gelir (Bauman, 2011: 211). Etik koda 
uygun davranışların kurumsallaşması insan ilişkilerinin gelişkin olduğu toplumlarla özdeştir.  

Bireyde etik davranışı etkileyen faktörler temelde insan hakları felsefesi temelinde yükselir, bu 
faktörler işletmelerde insan hakları kavramını yaygınlaştırmayı kolaylaştırır. İnsan haklarına saygı 
bağlamında bireyi etik davranışa yönelten kişisel özellikler şöyle sıralanabilir: Dürüstlük, doğruluk, söz 
tutma, sadık olma, adil olma, yardımseverlik, saygılı olma, vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma, 
mükemmeliyeti arama, sorumluluk duygusu taşıma. Bireylerde etik ve insani değerlere uygun 
davranmamaya neden olan kişisel özellikler ise şöyle ifade edilebilir: Farkında olmamak ve 
hassasiyetsizlik, bencillik, kendine düşkünlük, kendini korumak, kendini haklı görmek, eksik 
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değerlendirmek. Etik davranışı benimseyen bireyin davranış örnekleri işe şunlardır: Ahlak ve yasadışı 
işler yapmaz, yapılmasına karşı çıkar, yapanları affetmez. İşini en iyi biçimde yapar. Yapanları destekler. 

Çıkarcıların fark edilmesi için çalışmayı ödüllendirir. Dürüstlüğü savunur, bürokratik oyunları önlemeye 

çalışır. Açık ve dürüst iletişim kurar. Üstlerin verdiği yasa-ahlak dışı emirlere direnir. Kamu yönetiminin 

halka hizmet için var olduğu bilinciyle hareket eder. İmkânları toplum yararı ve birey özgürlüğünü 

dikkate alarak kurum amaçları doğrultusunda kullanır (Başpınar ve Çakıroğlu, 2011: 30-31). Bunların 

hepsi insan hakları felsefesi içinde bir anlam bulmaktadır. 

Modern bir disiplin olan ve temelinde doğru ve iyi kararların alınması bulunan iş etiği, evrensel etik 

değerlerle birleşir. İş etiği, insan haklarına saygı (çalışanların kültürel, cinsel farklılıklarına saygı, 

duygusal taciz - mobbinge karşı duyarlılık ) duyan bir uygulama alanıdır. İş etiğini önemsemeyen kurum, 

insan haklarına duyarlı değildir. Etik kodlara ve insan haklarına saygılı kurum yönetimleri sürekli gelişen, 

toplumsal farkındalıkları olan ‘sosyal’ kurumlardır. İnsana ve topluma saygı duyarak olumlu bir imaj 

sahibi olmak etik karar alma sürecinin olağan çıktıları arasında yer almaktadır. Kurum-toplum-çalışan 

refahı açısından ortak standartlara göre hareket etmek bu açıdan önemlidir. Örneğin kadına yönelik 

şiddet, yoksulluk, ayrımcılık, engellilik, yaşlılık, sokak çocukları, göç gibi sosyal olgular, etik sorumluluk 

gerektirmektedir. Bu olgular etik tartışmalara açık olmakla beraber insan hak ve özgürlükleri, sosyal 

politika ile ilintilendirilmektedirler. 

 Etik karar alma sürecinin insan hakları açısından önemi nedir? 

Toplumun evrensel etik standartlarına uygunluğu o toplumun yaşam kalitesini gösterir. İş etiği 

açısından baktığımızda da durum bundan farksızdır. İşletmede var olan etik dışı davranışlar işletmenin 

kurum kültürü ve niteliği hakkında olumsuz bilgi verir. Bir işletmede etik dışı davranışlar işletmenin 

imajına büyük zararlar verdiği gibi yaşamını da tehdit edebilir. Bu tür davranışlar aşağıda sıralanmıştır. 

• İşletmenin fiziksel kaynaklarının kişisel amaçlar için kullanılması,  

• Gereksiz maddi harcamalar yapılması,  

• Rüşvet alınıp verilmesi,  

• Bir işin yapılabilir süresinin gereksizce uzatılması,  

• Gizli bilgilerin işletme dışına sızdırılması,  

• İşletme raporlarında tahrifat yapılması,  

• İşletmenin yazılı kurallarının çiğnenmesi,  

• Çalışma saatleri içinde kişisel işlerin yapılması,  

• Bir kimsenin hatasının gizlenmesi,  

• Herhangi bir olayın suçunun başkasına yüklenmesi,  

• İş saatlerinin ihlal edilmesi, hastalık vb. mazeretler dışında sık sık izin alınması,  

• İşin gerektirdiği görev ve yetkilerin çatışması,  

• Haksız fiyatlandırma yapılması,  

• Yanıltıcı reklam yapılması,  

• Haksız rekabet ortamı yaratılması,  

• Tüketici haklarının ihlal edilmesi,  

• Vergi kaçırılmasıdır (Şimsek, 1999: 86).  
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Anlaşılacağı gibi etik karar alma sürecine sahip olmayan işletmeler genel anlamıyla somut insan 

hakları ihlallerine neden olmakta ve toplumsal açıdan suç işleme noktasında yer alabilmektedirler. 
 
Etik Karar Alma ve İnsan Odaklı Yönetim 

21. yüzyılda kamu ve özel kuruluşların geleceği açısından etik düşünme, etik karar alma ve etik 

uygulamada bulunma gibi olgular yaşamsal bir konuma gelmiştir. Etik ilkelerin iş yaşamında 

benimsenmesi kuruluşlara saygınlık kazandırdığı gibi kuruluşu sosyal sorumluluğu gelişmiş bir yapıya 

taşır. Kuruluşun çalışanlarının birbirleriyle ve çevresiyle kurmuş olduğu ilişki açısından etik olgusu 

üzerinde çalışılan bir konudur. Etik davranan kurumun nesnel kimliği toplum tarafından desteklenir. 

Örneğin hastanelerin hasta hakları konusunda evrensel standartlara bağlı olarak hizmet vermesi, 

hastanenin kalite politikası açısından bir artı olarak değerlendirildiği gibi toplumsal açıdan talep edilirliğe 

katkısı vardır. Yine Sağlık Bakanlığı sağlık bakım hizmetlerinde standartları oluşturmak için kalite 

hizmet rehberi yayınlamıştır. Bu rehber kurumsal hizmetlerde bir standart oluşturmaya yönelirken etik 

sorunlar yaşanmaması için de engelleyici olmaktadır. Tıbbi müdahalelerde sağlık çalışanının davranışının 

yasal zorunluluklarla örtüşmemesi tazminatlara varan sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. İş ve meslek 

etiğinde karar alma süreci bu nedenle insana saygı, etik değerler, etik kodlar, sosyal sorumluluk gibi 

konular üzerinde bir davranışa dönüşmelidir. Çünkü iş etiği son bağlamda toplumun esenliğini sağlamak 

ve yaşam niteliğinin iyileşmesiyle ilgilidir. İnsanı odak alan kuruluşların yönetimi sosyal sorumluluğu 

gelişkin, insan hakları temelli bir bakış açısını yönetim felsefesi haline getirmiş organizasyonlardır.  

 İnsan odaklı yönetim nedir? 

Etik standartlar kuruluşun etik politikasıyla bir anlam kazanır. Etik karar alma sürecinin dinamiği 

çalışanların sosyal haklarını gözettiği gibi duygusal taciz tarzı sorunlardan tutun da çalışanların 

güvenliğine zarar verecek her tür olumsuzluğun önünü alabilir. Etik karar verirken, Cüceloğlu’nun 

belirttiği gibi ilişkide dikkat edilmesi gereken 12 yol gösterici noktadan da yararlanılabilir. İlişkide dikkat 

edilmesi gereken 12 yol gösterici nokta şu şekilde belirtilmektedir: Gerçek soruna yönelin. Gerçek 

çözüme yönelin. Gerçek odak noktasını kaçırmayın. Doğru tutum içinde olun. Doğru güdülenin. Uzun 

vadeli düşünün. Doğru ilişki içinde olun. Değer verin. Doğru amaç seçin. Sinerjik çözüm bulun. 

Kendinizi adayın (Cüceloğlu, 1997: 243-244). Kuşkusuz yöneticinin de yönetsel etik açıdan insan odaklı 

bir bakış açısına sahip olması gerekir. 

İş etiğinin farkındalığı ve içselleştirilmesi bu nedenle bir zorunluluktur. İş etiğinin kurumsallaşması, 

kuruluşların insan odaklı hizmete yabancılaştırıcı birçok faktörün (rüşvet, adam kayırma, atalet, çıkar 

çatışması vb) ortadan kalkması için bir model geliştirirken işletmenin “güvenirlik-etkililik” anlamında da 

iş yaşamının koşullarını etkiler. 

 

SORUN ÇÖZMEDE ETİK KARAR ALMA MODELİ 
Etik karar alma sürecinde teknik yaklaşımların kullanımı görecelidir. İş yaşamında yapılan çalışmaların 

büyük kısmında yöneticilerin etik karar alma süreçleriyle ilgili olduğu görülse de, uygulamalı 

mesleklerde çalışanların işleri ve karar alma süreçlerini konu edinen araştırmalara da ağırlık verilmeye 

başlanmıştır. Örneğin yatılı bakım hizmeti veren sosyal hizmet kuruluşları arasında yer alan 

huzurevlerinde daha başlangıçta yaşlıların temel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik sosyal hizmet 

sunulurken, zamanla kurumun bakım hizmetlerinin yönetiminden ve bazı çalışanlardan kaynaklı 

olabilecek olumsuz davranışların yaşlıda oluşturduğu sorunlar nedeniyle yaşlı istismarı gündeme 

gelmiştir. Böylece yaşlılara kurum bakımı verilirken ne tür davranışların yaşlı istismarına neden olduğu 

konusunda araştırmalar yapılmaya başlanmış ve sosyal refah alanında çalışanların yaşlı bakım 

hizmetlerinde etik yönelimleriyle ilgili olarak eğitim almaları yönünde programlar düzenlenmeye 

başlanmıştır. 

Sorun çözerken etik karar almada birçok faktörü göz önünde bulundurarak iyi ve doğru karar vermek 

kavramı içinde etkililik, zaman, uygulanabilirlik, maliyet, risk, kuruluş politikası, bireysel olanaklar gibi 
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faktörler ancak bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde istenilen sonuçlar alınabilir. Uygulamalı 

mesleklerde özellikle halkla ilişkiler, sosyal hizmet, psikoloji, turizm ve diğer sosyal iş üreten meslek 

gruplarında iş etiği ilkelerinin benimsenmiş olmasına rağmen pratikte sorunlar yaşanabilmektedir. İş etiği 

açısından doğru karar vermek ve doğru eylemde bulunmak bir farkındalık oluşturur ancak uygulanabilir 

bir model üzerinden çalışmaları yapmak sonuç alınması açısından zorunlu gibidir. Sorun çözme sürecinin 

aşamalarında amaçlanan sonuç etik karar alma konusunda sürdürülebilir iyileşme ve kurumsallaşmayı 

sağlamaktır.  

Karar verme sürecinin başlıca aşamaları Koçel tarafından şu şekilde nitelendirilmiştir: 

• Amaç belirleme, sorun tanımlama,  

• Amaç ve sorunları irdeleme, öncelikleri belirleme,  

• Çözüm alternatiflerinin belirlenmesi,  

• Seçim kriterinin belirlenmesi,  

• Alternatifler arasından seçim yapılması (Koçel, 2003: 82).  

Karar vermeyi sorun çözme süreci içinde tanımlayan başka bir modele göre ise,  

• Sorunun varlığını kabul etmek,  

• Sorunu çok yönlü analiz etmek,  

• İstekleri belirlemek,  

• Sorun çözme ile ilgili seçenekleri belirlemek,  

• Belirlenen seçenekleri gözden geçirip uygun olanı seçmek,  

karar verme sürecinin adımlarını oluşturur (Turan, 1999: 153). 

Başka bir yaklaşıma göre, karar alma sürecinde şu basamakları izlemek, sorun çözme sürecinde daha 

yapıcı olacaktır: 

• Sorun tanımlanır. Sorunun ne olduğu sorusu karşılığında verilecek işlevsel bir yanıt sorunun 
dinamiklerini görmemize yardımcı olur.  

• Kavramsal çözümlemede sorunun sürdüğü kurumsal/yasal/çalışan/toplumsal olanaklar tartışılır. 
Sorunun nedenleri üzerinde durulur.  

• Detaylı çözümleme yapılır. Sorun irdelenirken, kendi sistemi içinde etkileşimde olduğu 
unsurlarla tanımlanmaya çalışılır.  

• Sorular yanıtlanıp birçok psikososyal faktör çözümlenirken etik kuramlar ve etik ilkelerin 
belirlediği etik kodlar gözden geçirilir. Sorunun çözümünde alınacak kararın etkileri ve olası 
sonuçları neler olabilir? Etik idealler korunuyor mu? şeklindeki soruların yanıtları etik kodlara 
uyularak verilir. Etik ikilemlere bakılır. Sorun nesnel olarak analiz edilir, doğru algılama ve 
gerekli değişkenleri çözümleyerek değerlendirme yapılır. Seçenekler ve olanaklar tartışılır. 

• Sorunun çözüm yolları değerlendirilir.  

• Sorunun çözümü sürekli gözden geçirmeyle anlaşılır kılınır. Olası sonuçların başlangıçta 
belirtilen amaçlara uygunluğu doğrultusunda karar alınır. Yeniden gözden geçirme ve 
uyumsuzluklar üzerinde somut çalışmalar yapılır. 

• Etik kararı uygulamak için eyleme geçilir. Karar ve uygulamada bütünlük sağlanır. 

• Değerlendirme yapılır. Değerlendirmeye kuruluş yönetimi, çalışan, yasallık, toplum, hizmet 
boyutları katılır. Kalite bilinciyle düzeltici faaliyetlere gidilir. 
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 Sorun çözme aşamalarının amacını tartışınız. 

Sorun çözümü yönünde kullanılan etik kodlar kurumsal gelişimin yanı sıra çalışanların bireysel 

gelişimine de katkı sağlar. Sorun çözümünde birtakım psikososyal direnç noktaları olacaktır. Önemli olan 

bu direnç noktalarının temelinde yatan dinamiği ortaya çıkarıp çözümlemektir. Böylece etik sorunlar, 

öncelikle, sorunların farkına varılması, daha sonra kabul edilmesi ve çözümü için olası yolların 

aranmasıyla etkisiz hale getirilebilir. Durumun, sorunun, zarar gören değerlerin ve ilgili tarafların 

saptanması ve çözüm yönünde akla uygun bir karar vermek ve bu kararı uygulayabilmek; tarafsız bir 

bakış açısıyla değerlendirebilme ve sağduyu ile karar verebilme niteliklerini gerektirmektedir. Etik analiz 

sonucunda verilen kararların izleri etik kuramlarda bulunabilecek etik ilkelere dayanır (Dedeoğlu, 2006: 

50-112). 

 

İNSANA HİZMET VEREN KURULUŞLARDA MESLEK ETİĞİ 
Bir uğraşının meslek olarak kabul görmesi için gerekli olan bir takım unsurlar vardır. Bu unsurlar aşağıda 

sıralanmıştır (Pehlivan, 2001, 71-73).   

1. Bir meslek dalı, toplumun kaçınılamaz olan bir gereksinimini karşılar.  

2. Meslek, kişinin salt kendi doyumu için değil, aynı zamanda başkalarının yararı için de yaptığı 
bir uğraştır.  

3. Meslek sistemli bir eğitimle kazanılmış özel bilgi ve becerilere dayalıdır.  

4. Meslek dalları araştırma ve deneylerle geliştirilerek zamanla kendine özgü tekniklere sahip 
olurlar. 

5. Meslekler kazanç elde etmek için yapılan uğraşlardır.  

Meslek olarak kabul edilecek bütün uğraş alanlarının kendine özgü değer ve etik ilkeleri vardır ve bu 

mesleğin üyeleri bu değer ve ilkeler doğrultusunda davranırlar. Toplumsal bir varlık olarak insan mesleki 

bir etkinliğin içinde yer alıp, yaşamını sürdürürken, aynı zamanda toplumsal işbirliği açısından ortak 

değerler dünyasına katkıda bulunacağı bir mesleği toplum yaşamı içinde yürütmektedir. Her mesleksel 

etkinlik, toplumsal alanda bir işbölümü sonucunda ortaya çıkmıştır. Birey üretim yaparak toplumsal 

yaşama katkıda bulunurken, kimi zamanda kişinin çıkarlarıyla toplumun çıkarının aynı doğrultuda 

olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, mesleksel etkinliğinde, bireyin üyesi olduğu toplumun yararına 

davranmasını gerektirecek bir kuruma gereksinim vardır. Bu gereksinimin sonucunda mesleki etik 

kavramı ortaya çıkmıştır (Özgen, 1998: 44). 

Meslek etiği özünde iş ve toplumsal sorumluluğu ön planda tutar. Toplumsal fayda meslek etiği 

olgusunda belirleyici olandır. Meslek örgütleri bu konuda işlevsel olmak için bir dizi önlem alıp, eğitim 

programları da geliştirse karar sürecinde temel faktörlerden birisi meslek elemanıdır. Meslek 

elemanlarının etik liderliğe yönlendirilmesi takım çalışmasının başarıya ulaşmasına ve kalite bilincinin 

oluşmasına bir katkıdır. Burada meslek onuruna duyulan saygının vazgeçilmezliğini bilmek gerekir. 

Örneğin kuruluşun çıkarı söz konusu olduğunda etik dışı davranma olasılığının gündeme gelmesi bir 

sorundur ve sorunun oluşmaması için etik dışı davranışı önleyici koşulları oluşturmak gerekir. Etik dışı 
davranışa gösterilen refleks “insana verilen değerin” ve meslek onurunun ölçütüdür. 

Etik söz konusu olduğunda "mesleki kimlik" ön planda tutulmaktadır. Genel olarak ahlak söz konusu 

olduğunda ise daha çok insanlar arası ilişkilerde referans alınan ve yaygın kabul gören kodlar akla 

gelmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, etiğin tıpla ilgili çalışma alanı tıp etiği (biyoetik)'dir. Klinik etik 

ise tıp etiğinin kollarından biri olup hastanın hekimle olan ilişkilerini, ahlaki değerleri, kuralları ve ilkeleri 

inceleyen pratik bir disiplindir. Tıp etiği felsefe, sosyal bilimler ve hukuk ile yakın bağlantı halindedir. 

Tıp etiğinin belli başlı ilkeleri şunlardır: Zarar vermeme, yararlı olma, yaşama saygı, özerkliğe saygı, 

adalet, bilgilendirme ve onay. Hekimin temel ahlaki öğeleri arasında sayabileceğimiz dürüstlük, mesleki 

yeterlilik, şefkat ve saygı aslında aynı zamanda olgun insan olmanın bir gereğidir. Hekim-hasta 

ilişkisindeki temel öğeler ise şöyle sıralanabilir: Dürüstlük, güven, iyimserlik, sorumluluğun paylaşılması, 
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gizlilik. Kuşkusuz tıp etiği, pratik anlamda hekim-hasta ilişkisi, hasta hakları, ilaç şirketleri, sosyal 

güvenlik sorunları ve sağlık hizmetlerinin finansmanı gibi konularda rasyonel değerlendirildiğinde bir 

anlam kazanmaktadır. Sağlık sektöründe insana verilen değer, hizmetlerin hasta ve insan odaklı 

olmasından ileri gelir (Aykan, 2002: 369-373). 

 İşletmelerde yasa dışı çocuk işçi çalıştırılması tamamen etik dışı bir 
davranıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesinin ihlalidir.  

Sağlık sektöründe olduğu gibi sosyal hizmetlerde de etik o ölçüde önemlidir. Örneğin makro anlamda 

günümüz sosyal refah hizmetlerinin sorunları genel olarak, yasal nedenler, mali nedenler, bilgi ve uzman 

yetersizliği, örgütsel ve yönetimsel gibi nedenlerin altında toplanabilir. Bu durum sosyal hizmet 

kuruluşlarında ve uygulamalarında etik sorunların yaşanmasına zemin oluşturabilir (Kongar, 1972: 191-

192). Öte yandan sosyal hizmet kuruluşlarında olgu kayıtlarının gizliliği ve başvuranın mahremiyetine 

saygı bir değerdir. Örneğin bir sevgievinde ya da huzurevinde kalan farklı yaş dönemlerindeki bireylerin 

(başvuran/müracaatçı) sosyal inceleme raporlarının ya da kendileriyle ilgili bilgilerin ulu orta 

konuşulması ve paylaşılması “gizlilik” ihlalidir ve etik dışı bir davranıştır. 

Sosyal refah alanında hizmet veren mesleklerden birisi olan sosyal hizmette etik ilke ve değerler şu 

şekilde ön plana çıkmaktadır:  

• İnsan değeri ve insana saygı,  

• İnsanın kendini geliştirme hakkı ve toplumun gelişmesine katkı verme sorumluluğu, 

• Toplumsal ve insani yarar ile gelişme için gerekli koşul ve olanakları sağlama,  

• İnsan haklarına saygı,  

• Herkese en iyi hizmeti sunma,  

• Sosyal adaletsizlikle mücadele,  

• Sosyal çalışmacıların nesnelliği, bilgi, beceri geliştirmeleri ve uygulama alanında yetkin olma 
sorumluluğu,  

• Uygulamada kişi hak ve özgürlüklerine saygı,  

• Sosyal çalışmacı-müracaatçı işbirliği, katılımını sağlama ve bilgilendirme sorumluluğu, 

• Teröre, işkenceye ve kötü muameleye karşı olma 

• Etik ilke ve sorumlulukları kabul etme ve karar verme olarak sıralanabilir (Cılga: 2004, 77).  

İnsan haklarını ve sosyal adaleti öne çıkaran bu etik çerçeve, insana hizmet veren kuruluşlarda çalışan 

diğer sosyal meslek elemanlarını da kapsamaktadır. 

Sonuç olarak etik karar alma süreciyle ilgili olarak yapılan çalışmaların büyük bir kısmı yöneticilik, 

liderlik, işletme yönetimiyle ilgilidir. Oysa karar verme sürecinde etik duruş tek tek çalışmaları, meslek 

elemanlarını da doğrudan ilgilendirmektedir. Her şeyden öte meslek elemanı mesleki sorumluluğu dışında 

birey olmasından kaynaklı değer ve normları vardır. Bunlar irdelenirken ise insanın saygınlığı, onuru, 

başkalarına zarar vermeme, dürüstlük gibi bir insanda olması varsayılan özellikler işlenir.  

Birçok işyerinde insan kaynakları yönetimi tamamiyle ‘kârlılık’ temeli üzerinde kurulmuştur ve 

insanlara bir ‘kaynak’ olarak yaklaşılır. Bu anlayış tüm işyerlerini kapsamamakla birlikte oldukça 

yaygındır. Bu yanlıştır ve uzun vadede yarardan çok zarar getirebilir. İnsan kaynakları, işyerinde insan 

değerini geliştirecek ve yaşatacak bir işlev üstlenmelidir (Cüceloğlu, 1997: 158). İnsan odaklı 

yönetimlerde çalışanlar bir özne olarak örgütlenme, planlama ve üretme gibi süreçlere etkin olarak 

katılırlar. Eğer insanoğlu, üretim ve yönetim sisteminin işleyişinden sorumlu olma yükümlülüğünden 



    82 

yoksun bırakılırsa, tümüyle çaresizlik içinde, kendine güveni olmayan, makinaya ve onun uzmanına 
bağımlı bir varlık haline gelir; dinlenme zamanından etkin olarak yararlanma yetisinden yoksun olmakla 
kalmaz, sistemin pürüzsüz işleyişinde aksama olduğunda, bir felaketle karşı karşıya kalır (Fromm, 1995: 
119). 

İş yeri politikasında etik karar alma sürecinin dinamikleri kullanılarak etik kodlarla ve normlarla 
desteklenip etik kuralların rasyonel bir şekilde işletilmesi gerekir. Bu şekilde etik ilke ve değerler 
açısından uygun davranışların yerleşmesini sağlayarak etik ve etik karar veren bir kuruluş kimliği 
kazanılır. Sonuç olarak bütün mesleklerin etik sorun olarak gördükleri konuların çözümündeki temel 
varsayım insana verilen değerde birleşmektedir. Ayrıca her meslek amacı ölçüsünde geliştirdiği etik 
kodlarla meslek kültürünü geliştirebilir, ilgi odağındaki sorunları çözer, iş üretebilir. Mesleklerin uğraşı 
alanları farklı da olsa etik karar alma sürecinde üzerinde durmaları gereken unsurların benzer olduğunu 
söyleyebiliriz. 
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Özet 

Karar almak bir eylemde bulunmaktır. Eylemin 
etik olabilmesi için karar etik olarak alınmalıdır. 
İş etiğinde de konuları değerlendirme ve sorun 
çözme durumu aynı zamanda bir karar alma 
sürecidir. Alınan kararların etkili olabilmesi için 
karar alma sürecinin dinamiklerinin doğru 
anlaşılması, sürece etki eden unsurların rasyonel 
olarak analiz edilmesi gerekir. Bu nedenle 
alternatiflerin doğru değerlendirilmesi ve doğru 
kararın alınmasında etkili olan unsurların bir plan 
dahilinde ele alınması iş etiği açısından beklenen 
bir durumdur. 

Bir sorunu etik anlamda çözmek için öncelikli 
olarak karar almak daha sonra da alınan kararı 
etik standartları gözeterek uygulamak gerekir. 
Biliyoruz ki, karar almada önemli olan konu 
sorunları etik temellendirmeyle çözmektir. Bu 
özelliğinden dolayı insancıldır. İnsancıl yönüyle 
de etik karar almak insan hakları olgusuyla 
ilişkilidir.  

Bilişsel anlamda karar alma dinamiği işletmeler 
ve kuruluşlar açısından yönetimsel bir etkenken, 
meslek elemanlarının pratiğinde sorunlara bakış 
açısı ve çözümü yolunda etik ilke ve değerleri 
etkili ve sistematik bir şekilde kullanmakla eştir. 
Kuşkusuz mesleki değerler ve ilkeler meslek 
elemanlarının karşılaşacağı etik ikilemlerle baş 
etme nokrasında rehberlik işlevi görmesinden 
dolayı önemlidir. 

Etik karar alma sürecine etki eden etik kod/ilke 
ve değerler ‘insancıl etik’ temelinde savunulan 
özelliklerdir. Etik karar alma sürecinde bunların 
etkisinin yanı sıra kurum kültürü, sosyal yarar, 
bireysel faktörler, olanaklar, etik duyarlılık, 
görevle ilgili faktörler gibi unsurların etkisi söz 
konudur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsana hizmet veren kuruluşların temel amacı 
insanın esenliğini, mutluluğunu ve gelişimini 
sağlamaktır. Sosyal hizmet kuruluşlarının da en 
önemli özelliği insanlara hizmet veriyor 
olmalarıdır. Hedef kitlesi insanlar; yoksullar, 
çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler kısacası 
korunmaya muhtaç toplum kesimleri olan sosyal 
hizmet kuruluşlarının olmazsa olmazları arasında 
bir etik kurum kültürünün oturmuş olması gelir. 
Çünkü insana ve topluma hizmette etik yaklaşım 
ancak insan hak ve özgürlükleri konusunda 
anlamlı bir bütün oluşturur. Bu ise etik düşünce 
yapısının kurum kimliğine oturmuş olmasından 
geçiyor. Bu yönden baktığımızda kurum 
kültürünün çalışanların iş yaşamına ve hizmet 
ettiği insanlara etkisinin yaşamsal boyutlarda 
olduğu bilinmelidir. 

İş etiği bağlamında çalışanların etik açıdan 
duyarlı olmaları ve hizmetlerini bu şekilde 
sunmaları beklenen bir durumdur. Ve sorunlar da 
ancak bu bakış açısıyla çözümlenir. 

Etik karar alma sürecinin kurumsallaşması, 
kuruluşların insan odaklı hizmete yabancılaştırıcı 
birçok faktörün (rüşvet, adam kayırma, atalet, 
çıkar çatışması vb) ortadan kalkması için bir 
model geliştirirken, “güvenirlik-etkililik” 
anlamında iş yaşamının koşullarını değerli kılar. 
Etkililik açısından gelişen iş yerlerinin toplumsal 
sorumluluğu da artar. Etik karar almanın 
vazgeçilmez olduğu kuruluşların psikososyal 
iklimi çalışanları olumlu anlamda etkiler. Bu ise 
çalışanların iş doyumuna ve yaşam niteliğine 
yansır. 

İş etiği açısından etik karar alma davranışını 
olumlu anlamda etkileyen faktörler temelde insan 
hakları felsefesi üzerine yükselir. Bu faktörler 
işletmelerde insan hakları kavramını 
yaygınlaştırmayı kolaylaştırır ve toplumda insan 
haklarının gelişimine katkı sağlar. 

İnsan hakları felsefesine duyarlı işletmeler ya da 
kuruluşların yaygınlığı toplumsal yapının 
demokratikleşmesine ve toplumsal refaha yansır. 
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Kendimizi Sınayalım 
1. Aşağıdakilerden hangisi etik ile ilgili 
konuları işler? 

a. Sosyoloji 

b. Mimari  

c. Tarih 

d. Ahlak felsefesi  

e. Coğrafya 

2. Aşağıdakilerden hangisi etik karar vermede 
etkili olan bireysel faktörlerden birisidir? 

a. Eğitim 

b. Politikalar 

c. Kurullar 

d. Yönergeler 

e. Standartlar 

3. Aşağıdakilerden hangisi olgun insanın 
özelliklerinden birisi olarak değerlendirilir? 

a. Hedonist 

b. Güvenilir 

c. Etik değerlere bağlı olmayan 

d. Toplumsal sorumluluğu gelişmemiş 

e. Yalnızca kendi çıkarını düşünen 

4. Aşağıdakilerden hangisi meslek olmanın 
unsurlarından birisidir? 

a. Toplumsal gereksinimi karşılamaması 

b. Bireysel ve toplumsal yarar gözetmemesi 

c. Yalnızca kâra odaklanmış bir süreç olması 

d. Eğitimle kazanılmış özel bilgi ve beceri 

gerektirmesi 

e. Geçici olması 

5. Aşağıdakilerden hangisi yönetimde etkili 
olan etik ilkeler arasında değerlendirilir? 

a. Adaletsizlik 

b. Çıkarcılık 

c. Demokrasi 

d. Takım çalışmasına önem vermeme 

e. Ayrımcılık 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi etik karar alma 
sürecini sınırlayan etkenler arasında yer alır? 

a. Amaçların iyi tanımlanması 

b. Sorunun anlaşılması 

c. Zamanın rasyonel kullanılması 

d. Takım çalışması 

e. Kişisel seçimler 

7. Aşağıdakileden hangisi etik karar vermede 
etkili faktörlerinden birisini ifade eder? 

a. Organizasyonun içinde bulunduğu endüstri 

b. Coğrafya 

c. İşsizlik 

d. Yaşam beklentisi  

e. Toprak 

8. Aşağıdakilerden hangisi karar verme 
sürecinin aşamaları arasında tanımlanır? 

a. Sorunu tanımlayamama 

b. Çözüm alternatiflerinin belirlenmesi 

c. Sorun çözme seçeneklerini belirleyememek 

d. Öncelikleri değerlendirememek 

e. Kişisel tercihlere öncelik vermek 

9. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi 
‘Ahlak Gelişim Kuramı’ üzerinde çalışmıştır? 

a. Adler 

b. Pavlov 

c. Kohlberg 

d. Fromm 

e. Freud 

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetler 
etik ilke ve değerlerine aykırı davranışlardan 
birisidir?  

a. İnsan değeri 

b. İnsanın kendisini geliştirme hakkı 

c. Toplumsal yarar 

d. İnsan haklarına saygı 

e. Duygusal tacizi (Mobbing) onaylama 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt 
Anahtarı 
1. d Yanıtınız yanlış ise “Karar Alma ve Ahlak 
Felsefesi” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 

2. a Yanıtınız yanlış ise “Etik Karar Alma 
Sürecinin Temel Unsurları” başlıklı konuyu 
yeniden gözden geçiriniz. 

3. b Yanıtınız yanlış ise “İnsanın Ahlaki Gelişimi 
ve Sorun Çözme” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz. 

4. d Yanıtınız yanlış ise “İnsana Hizmet Veren 
Kuruluşlarda Meslek Etiği” başlıklı konuyu 
yeniden gözden geçiriniz. 

5. c Yanıtınız yanlış ise “Karar Alma Sürecinde 
Etik Değer ve İlkelerin Önemi” başlıklı konuyu 
yeniden gözden geçiriniz. 

6. e Yanıtınız yanlış ise “Etik Karar Alma 
Sürecinin Temel Unsurları” başlıklı konuyu 
yeniden gözden geçiriniz. 

7. a Yanıtınız yanlış ise “Etik Karar Alma 
Sürecinin Temel Unsurları” başlıklı konuyu 
yeniden gözden geçiriniz. 

8. b Yanıtınız yanlış ise “Sorun Çözmede Etik 
Karar Alma Modeli” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz. 

9. c Yanıtınız yanlış ise “İnsanın Ahlaki Gelişimi 
ve Sorun Çözme” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz. 

10. e Yanıtınız yanlış ise “İnsana Hizmet 
Veren Kuruluşlarda Meslek Etiği” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
Sıra Sizde 1 
Karar vermek bir eylemde bulunmaktır. Karar 

verirken sorun çözme konusu aynı zamanda bir 

karar verme süreci ve alternatifleri doğru 

değerlendirmekle ilgili olsa bile doğru kararın 

alınmasında nelerin etkili olduğunu bilmek 

gerekir. Bir sorunu etik anlamda çözmek için 

öncelikli olarak karar verilmeli daha sonra da 

alınan karar uygulanmalıdır. Karar vermek, 

sorunları etik temellendirmeyle çözmektir. Bu 

nedenle insancıldır. 

 
 

Sıra Sizde 2 

Kohlberg ahlaki yargının insan yaşamındaki 

işlevi çerçevesinde incelenmesi gereğini 

vurgular. Neyin doğru ve haklı olduğu 

Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramının konuları 

arasındadır. İnsanlar genellikle ahlak kavramını 

değerler doğrultusunda ele alırlar. Değerleri olan 

ve bu değerler doğrultusunda davranan insan 

ahlaklı insan olarak nitelendirilir. Evreler ise 

bireyin ahlaki tutumu hakkında bilgi verir. 

Sıra Sizde 3 
Yönetim açısından etik karar alma sürecine etkisi 

olan öğeleri genel olarak adalet, eşitlik, saygı, 

katılım, hümanist planlama, hakkaniyet olarak 

sıralayabiliriz. İlkeleri insan haklarına duyarlı 

unsurlar çerçevesinde değerlendirmek 

mümkündür.  

Sıra Sizde 4 

Etiksel karar alma sürecinde çevre, kuruluş 
kültürü, sunulan hizmet, bireysel deneyimler 

genel olarak etkilidir. Bireysel faktörlerin içinde 

yaş, cinsiyet, sosyalleşme; eğitim, tutumlar ya da 

değer yargıları sayılabilirken görev ve iş süreci 

içinde ödül sistemi, iş rolleri ve örgüt kültürünün 

önemli bir yeri vardır.  

Sıra Sizde 5 
Etik karar alma süreci ve iş etiği genel olarak iş 
yaşamını ilgilendiren yanlarıyla son yıllarda daha 

çok gündeme gelmektedir. İş dünyasında faaliyet 

gösteren özel ya da kamu işletmelerinin bir 

sistem içerisinde konumlandıklarını ve o sistemin 

birçok parçasına karşı sosyal sorumluluk duygusu 

taşımaları gerektiğine olan inanç doğal olarak 

işletmelerin ya da iş ve hizmet üreten kurumların-

kuruluşların etik karar alma süreçlerini 

içselleştirmesinin gerekliliğini beraberinde 

getirmiştir. Bu nedenle etik karar almanın avantaj 

ve dezavantajları, kuruluşların varlığına yön 

veren güçlü belirleyiciler olarak kabul 

edilmelidir.  

Sıra Sizde 6 
Sorunların çözümünde etik kara alma süreci insan 

haklarına duyarlılığı gösterir. Bu dinamiğe sahip 

olmayan işletmeler, genel anlamıyla somut insan 

hakları ihlallerine neden olmakta ve toplumsal 

açıdan sorun doğuran kuruluş noktasında yer 

alabilmektedirler. 
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Sıra Sizde 7 

İnsan odaklı yönetimin etik karar alma süreçlerini 
içselleştirmiş bir yanı ve insan haklarına duyarlı 
bir kimliği vardır. İnsanı odak alan bu kuruluşlar 
sosyal sorumluluğu gelişkin yönetim felsefesine 
sahiptirler. 

Sıra Sizde 8 
İş etiği açısından doğru karar almak ve doğru 
eylemde bulunmak, farkındalık ve duyarlılık 
gerektirir. Uygulanabilir bir model üzerinden 
süreci yönetmek, etkili sonuç alınması açısından 
yararlıdır. Bu açıdan sorunun analizini yapmak, 
alternatifleri değerlendirmek, karar almak, 
uygulamak ve değerlendirme yapmak genel 
olarak sorun çözme aşamaları olarak sıralanabilir. 
Sorun çözme sürecinin aşamalarında amaçlanan 
sonuç, etik karar alma konusunda sürdürülebilir 
iyileşme ve kurumsallaşmayı sağlamaktır.  
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Amaçlarımız  
Bu üniteyi tamamladıktan sonra; 

 Örgüt kültürünün iş etiği üzerindeki etkilerini betimleyebilecek, 

 Liderlerin güç kaynaklarının ve motivasyon yöntemlerinin etik karar almadaki yerini 
açıklayabilecek, 

 Örgüt yapısı ve iş etiği kapsamındaki önemini ifade edebilecek, 

 İş gruplarının iş etiği üzerindeki etkilerini açıklayabilecek 

bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.  

 

Anahtar Kavramlar
 Örgüt Yapısı 

 İş Etiği 

 Liderlik 

 Liderin Güç Kaynakları 

 Örgüt Kültürü 

 Örgüt Kültürü Değerlendirmeleri 

 Örgüt Yapısında  Gruplar  

 Grup Türleri  

 Grup Normları 

 Çalışan Davranışları

 

İçindekiler 
 Giriş 

 Etik Karar Almada Örgüt Kültürü 

 Etik Karar Almada Başkalarından Öğrenmenin Etkisi 

 Etik Karar Almada Yöneticilerin Etkileri 

 Etik Karar Almada Örgüt Yapısının Etkileri 

 Merkezcil Örgüt Yapısı ve Etik Karar Alma 

 Merkezcil Olmayan Örgüt Yapıları (Ademi Merkezcil Yapı) ve Etik Karar Alma 

 Etik Karar Almada Örgütsel Grupların Etkisi 

 Etik Karar Almada Grup Normları 
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GİRİŞ 
Sosyal sorumluluk kavramıyla önemi artan iş etiği kavramı, işletmelerin iş görenlerine, müşterilerine, 
hissedarlarına, yatırımcı kurumlara, kamuoyuna ve devlete karşı sorumluluklarını ifade etmektedir. Bir 
işletmenin etik anlayışı, sözü edilen sorumluluklarının hangilerinin daha önemli görüldüğü noktasında 
şekillenmektedir. İş etiği kapsamında işletmelerin etik kararlar almaları noktasına gelindiğinde ise etkili 
olan bir takım örgütsel faktörler söz konusudur. Bu faktörleri, örgüt kültürü, çalışanlar arasında yaygın 
olan başkalarından öğrenme, yönetici davranışları ve tutumları, örgütsel yapı ile örgütsel gruplar olarak 
sıralamak mümkündür. 

Kültür insan yaşamının biçimlenmesi ve onun ahlaki altyapısının oluşturulmasında önemli derecede 
etkendir. Fukuyama’nın kültürü ve sosyal yapıyı bir arada kapsayan ve ‘doğuştan aktarılan ahlaki 
alışkanlıklar’ şeklinde yaptığı kültür tanımı, onlarca kültür tanımı içinde en kullanışlı olanlardan biri gibi 
gözükmektedir. Bu açıdan bakıldığında kültürün, davranışlara nitelik veren ahlaki kodları barındıran bir 
hazine olduğu söylenebilir. Bu ahlaki kodlar bireyin davranışları için öylesine kolaylaştırıcı bir fonksiyon 
sahibidirler ki, insanlar davranışlarını ortaya koyarlarken, çok uzun boylu düşünmeksizin, yalnızca öyle 
öğretildiği ve öyle olması gerektiği için öyle hareket ederler.  

Öte yanda örgüt kavramı, insanların bir takım ortak amaçlar ve değerler uğruna ortaya koydukları bir 
anlaşmayı ve birlikteliği içermektedir. Bu kapsamda örgüt kültürü ise, örgüt içerisindeki bireyler ve 
gruplar tarafından paylaşılan ve uyulan değerler olarak tanımlanabilir. Bir başka tanımlamayla örgüt 
kültürü, örgütü karakterize eden gelenekselleşmiş, düşünme, hissetme ve tepki verme yollarının bir 
kurgusu olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda örgüt kültürü, üyeleri bir arada tutan bir sosyal 
yapıştırıcıdır. Örgüt kültürü farklı bir çok bakış açısına göre çok çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Ancak iş 
etiği kapsamında örgüt kültürü ele alındığında, örgüt kültürünü iş görenlerin rutin olan ya da olmayan iş 
faaliyetlerinde etik davranışların neler olduğu konusunda yol gösteren ve bir bütün olarak örgütün etik 
davranışlar sergilemesini sağlayan ortak norm ve değerler olarak tanımlamak mümkündür. 

Ancak örgüt kültürünü, örgütlerin ve örgüt çalışanlarının işletmelerin içinde ve dışında etik 
davranmalarını sağlayan tek örgütsel faktör olarak tanımlamak doğru değildir. Bu bağlamda örgüt 
liderlerinin yönetsel tutumları, astlarıyla olan etkileşimleri ve örgütsel karar alma biçimleri ve bu 
kararlarda izledikleri değerler örgütsel etik karar almada bireyleri etkileyen önemli örgütsel unsurları 
oluşturmaktadır. 

Benzer biçimde örgütlerin biçimsel yapıları, etik olmayan kararların ve davranışların sergilenmesine 
neden olabilmektedir. Bu kapsamda merkezden yönetim ya da yerinden yönetimi benimseyen örgütlerin 
etik karar alma konusunda birbirlerinden farklılaştıklarını söylemek mümkündür. 

Örgüt yapılarını oluşturan bir diğer önemli unsur ise örgüt içinde nüfuz bulan gruplardır. Söz konusu 
gruplar biçimsel olarak örgütlerin üst yönetimleri tarafından belirli amaçları yerine getirmek maksadıyla 
bilinçli olarak yapılandırılmış olmakla birlikte yönetimlerin insiyatifi dışında da bir takım informel 
gruplar örgüt içinde var olabilir. Söz konusu formal ya da informal grupların ve grup normlarının iş 
görenlerin davranışları üzerindeki etkileri ve etik davranış gösterme konusundaki yönlendirmeleri etik 
karar almada oldukça belirleyici unsurlardır.   

 
Etik Karar Almada 
Örgütsel Faktörler 
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Etik karar almada etkili olan bir diğer örgütsel faktör ise örgüt çalışanlarının bireysel etik 
standartlarıdır. Bu konuda kabul gören etkili bir model olmamakla birlikte örgütün genel etik kültürüne, 
etik kodlarına, değerlerine ve normlarına uygun iş görenlerin işletme içinde istihdam edilmesi etik 
kararların alınmasında ve alınan kararların işlerlik kazandırılmasında oldukça önemlidir. 

Bu kapsamda bu bölümde yukarıda aktarılan başlıklar çerçevesinde etik örgüt oluşturma ya da etik 
örgütsel kararların alınmasında etkili olan unsurlar tartışılacaktır. Bölüm içerisinde aktarılacak olan 
unsurlar örgütlerde farklı şekillerde nüfuz bulsa da işletmelerde yönetici olacak siz öğrencilere etik karar 
alma konusunda bir genel çerçeve sunacağı görüşü hakimdir. 

  

ETİK KARAR ALMADA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ  
Genel olarak kültür, bir grup ya da toplumun üyesi olan insanların temel yaşam sorunlarının çözüm 
biçimini gösteren bir olgu ya da araç olarak tanımlanmaktadır. Örgüt kültürü ise, örgütsel yaşamda ortaya 
çıkan bazı durum ve olayların açıklanmasında ve örgütsel sorunların çözümlenmesinde örgüt üyeleri için 
temel algı dayanağı ve referans çerçevesini oluşturmaktadır. Bir başka tanımlamayla örgüt kültürü, örgütü 
karakterize eden gelenekselleşmiş, düşünme, hissetme ve tepki verme yollarının bir kurgusu olarak ifade 
edilmektedir. Bu bağlamda örgüt kültürü, üyeleri bir arada tutan bir sosyal yapıştırıcıdır. Örgüt kültürü, 
örgüt içerisindeki bireyler tarafından paylaşılan bir takım değerler, semboller, inanışlar ve normlar olarak 
tanımlanmaktadır.  Örgüt kültürü, örgüt içinde yerleşen örgütsel davranışlar, içerikler, değerler, 
seremoniler ve ritüellerden oluşmaktadır. Bu bağlamda örgüt kültürü, örgüt üyelerine örgüt içindeki 
davranışların nasıl olması gerektiği ile ilgili bir kurallar bütünü ya da çerçevesi çizmektedir. Başka bir 
ifade ile örgüt içinde nasıl davranılacağının, örgütün değerlerinin, inançlarının, normlarının, 
seremonilerinin örgüt çalışanları tarafından kabul edilerek davranışlara yansıtılması örgüt kültürünü 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda örgüt üyeleri tarafından eylemlere geçirilmemiş yalnızca yazılı metinler 
üzerinde kalmış değerler, inançlar, davranış biçimleri örgüt kültürünün bir parçası olamazlar. Bahsi geçen 
değerler, inançlar, normlar ve davranışlar örgüt üyeleri tarafından paylaşıldıkça, yeni gelen çalışanlara 
aktarıldıkça geçerlilik kazanır ve örgüt kültürünün bir parçası olurlar.  Bu açıdan bakıldığında örgüt 
kültürü yaşayan, yaşatılan ve zamanla değişime uğrayan dinamik bir olguya işaret etmektedir. 

Örgüt kültürünün şekillenmesinde birçok faktör etkili olmaktadır. Örneğin işletme kurucularının 
davranış biçimleri, söylevleri, inançları ve değerleri birçok kurumun temel örgütsel değerlerini, ilkelerini, 
normlarını kısacası örgüt kültürünü oluşturmaktadır. Bosch firmasının kurucusu Robert Bosch’un 1915 
yılında söylediği “İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim” ifadesi yalnızca 
bir reklam sloganı olmaktan öte uluslar arası alanda faaliyet gösteren büyük bir şirketin, üretim kalite 
stratejisi hatta en önemli rekabet stratejisi olmuştur. Söz konusu ifade şirket çalışanlarına müşteri 
memnuniyetinin ne ölçüde önemsendiğini ayrıca işletmenin örgüt içinde ve dışında insana ne kadar değer 
verdiğini ortaya koymaktadır. Benzer şekilde örgüt kültürüne dair tüm detayların yazılı olması 
gerekmemektedir. Örgüt tarihi, ya da çalışanların kendi aralarında paylaştıkları hikâyeler, hatta mitler(aslı 
olmayan ya da yaşanmamış ancak doğru olduğu kabul edilen olaylar) bile örgüt kültürünün unsurlarını 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda bakıldığında örgüt kültürünün özellikle işletmeye yeni katılanlara 
aktarılması oldukça güç olmaktadır. Bu nedenle birçok firma işletmeye yeni alınan personeline örgüt 
kültürü hakkında bilgiler içeren sunular yapmakta ya da örgütte kıdemli olan bir iş görenin yanında örgüt 
içi işleyiş konusunda bilgi edinmesi için yanında çalıştırılmaktadır.  Örneğin Walt Disney firması yeni işe 
alınan çalışanlarına firmanın geleneklerini, geçmişini ve etiksel kodlarını anlatan bir kurs vermektedir. 

 Örgüt kültürünün işletmelerde üstlendiği rolleri kısaca tanımlayınız.  

Örgüt kültürü, örgüt çalışanlarının davranış, eylem ve tutumlarına yol göstermesi ve yönlendirmesi 
nedeniyle, etik örgütsel davranışların ortaya konulması ve etik kararların alınmasında oldukça önemli rol 
üstlenmektedir. Başka bir ifade ile etik ilkelere öncelik veren ya da içinde barındıran örgüt kültürleri etik 
davranışlarda ve etik karar almada belirleyici bir önceliğe sahiptir. Bu kapsamda etik performanslarını 
artırmak isteyen işletmelerin işletme kültürleri ile etik ilkeler arasında güçlü ve rasyonel bir ilişki 
kurmaları, işletme kültürlerine etik değerleri yerleştirmeleri gerekmektedir. En etkili ve başarılı işletme 
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kültürü; işletmelerin ekonomik değerleri ile toplumdaki diğer grupların sosyal ve etik değerleri arasında 
harmoniyi, dengeyi sağlayan kültürlerdir. Bu kapsamda diğerlerinin yani toplumun faydasını dikkate alan 
bir örgüt kültürünün etik bir işletme yaratacağını söylemek mümkündür. Bu kapsamda Etik, örgüt 
kültürünün sınırlarını belirlemektedir. Bu bağlamda güçlü örgüt kültürleri, örgütteki genel etik değerlerle 
oluşmaktadır. Dolayısıyla etik bir işletme, etik ilkelerle şekillenmiş bir örgüt kültürü anlamına 
gelmektedir. 

Etik örgüt kültürü, yönetsel kararların yasallığını sağlama, toplumun güvenini kazanmada, işletme 
ürünlerinin belirli standartta ve kalitede olması gibi birçok alanda işletmelere fayda sağlamaktadır. Bu 
bağlamda etik kavramının bir işletmede yerleşmesi için etik ilkelerin örgüt kültürüne yerleşmiş olması 
başka bir ifade ile tüm çalışanlar tarafından benimseniyor olması gerekmektedir.  

 Örgüt kültürünün tanımı ve özelikleri ile örgüt kültürü modelleri için  
daha kapsamlı bilgi edinmek için bakınız. Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim 
Psikolojisi, Beta Basım Yayın, 12. baskı , Ekim 2010, İstanbul. 

Örgüt Kültürünün Etik Kapsamında Sınıflandırılması  
Örgüt kültürlerinin işletmeden işletmeye farklılık göstermesine karşın bir takım genel sınıflamalar ile 
tanımlanmaları mümkündür. Bu çerçevede araştırmacı N.K. Sethia ve Marry Ann Von Glinow insana 
yönelik ve performansa yönelik olmak üzere iki temel boyutu dikkate alarak işletmelerin kültürlerini 
sınıflandırmaktadırlar.  Aşağıda yer alan şema üzerinden de inceleneceği üzere dört faklı genel tipolojide 
örgüt kültürü bulunmaktadır.  

 

 
 

Kayıtsız kültürler, ne örgütsel performansa ne de çalışan refahına önem vermektedir.  Bu tür kültürel 
yapılarda bireyler kendi öz istek ve merakların yönelmektedirler. Örneğin Amerika’nın Fortune 500 
listesinde yer alan Sears, IBM gibi firmalar çalışanların emeklilik haklarını saklı tutmakla birlikte, 
ödemeleri yüksek maaş aldıkları dönemlere göre hesaplamaktadırlar.  Benzer şekilde Hewitt Associates 
tarafından yapılan bir araştırmaya göre Amerika’daki ulusal firmaların % 21’nin çalışanların sosyal 
haklarını dondurdukları ve % 17’sinin ise yeni işe alınanlara bu sosyal hakları hiç tanımayıp mahrum 
bıraktıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı kapsamda birçok Amerikan şirketinin yaşlı çalışanları ölü ağaca 
benzettikleri ve onların geçmiş performanslarını hiç dikkate almadıklarını göstermektedir. Bu tür örgütsel 
tutumlar kayıtsız örgüt kültürüne işaret etmektedir. 

İnsancıl kültürler, çalışanlara yönelik olumlu tutumları ile dikkat çekerken, örgüt çıktıları ya da 
performansına bireylere göre daha az önem vermektedirler. Etik açıdan bakıldığında bu tür insancıl 
kültüre sahip işletmelerin daha olumlu ve etik olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin Amerika’daki 
Güney- Batı havayolu şirketi (Southwest Airlines), çalışanlarına verdiği önem ile sektöründe iyi bir üne 
sahiptir. Bu şirketin çalışanları şirketlerini sevmekte ve diğer havayolu şirketlerine göre çalışanlarının 
örgütsel bağlılığı ve sadakati en yüksek olan şirketler arasında yer almaktadır. Güneybatı havayolu 
şirketinin yöneticilerine göre çalışana verilen önem, müşterilere verilen hizmetin kalitesini ve müşteri 
sadakatini artırmakta bu da şirket başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Bu öngörü gerçektende 
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doğrudur zira Amerika da yayınlanan Havayolu Taşımacılığında Müşteri raporu verilerine göre 
Southwest Havayolları, sektöründeki en az müşteri şikayeti olan havayolu firmasıdır. 

İnsancıl kültürün tam tersi olan talepkar kültür tipolojisine sahip işletmelerde ise çalışanlara yani 
bireylere çok az önem gösterilmekte buna karşın şirket performansı önceliklendirilmektedir. Örneğin UPS 
kargo firması talepkar kültür özelikleri gösteren bir firma olarak tanımlanmaktadır.  UPS kendi 
sektöründe günde 14,8 milyon kargoyu kaç çalışanla bir günde gönderebiliriz felsefesine sahip işletme 
olarak tanımlanmaktadır. 

Bütünleyen kültüre sahip işletmeler ise hem şirket performansına hem de bireylere verdikleri önem ile 
göze çarpmaktadırlar. Bu sınıfta örgüt kültürüne sahip işletme yöneticileri çalışanlarını örgütün 
vazgeçilmez, yeri doldurulamaz varlıkları olarak kabul etmekte, çalışanlarının örgütsel performansı 
sağlayıcı ve artırıcı en önemli unsur olarak tanımlamaktadır.  

Daha önce bahsedildiği üzere işletmelerin örgüt kültürleri farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. 
Bir işletmenin kendi örgüt kültürünün nasıl olduğunu tanımlaması ya da saptayabilmesi için belirli 
değerlere, normlara, inanışlara göre kültürel denetimler, kültürel değerlendirme ölçeklerinden yararlanılır. 
Kültürel denetim ya da kültürel değerlendirme ölçekleri daha çok örgüt dışındaki danışmanlık firmaları 
ya da uzmanları tarafından örgütsel değerlerin, kültürün bir ölçek vasıtasıyla değerlendirilmesinden 
oluşmaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan kültür denetiminde etik ilkelere ilişkin ifadelere yer verilmesi 
işletmelerin örgüt kültürlerinin ne ölçüde etik olduğu bir başka ifade ile işletme içindeki ve dışındaki 
faaliyetlerde etik ilkelerin ne ölçüde dikkate alındığını ortaya koymak mümkündür. İşletmeler, 
örgütlerindeki etik kodların etkinliğini ölçümlendirmek ve diğer uygulamalar ile benzerlik ve 
farklılıklarını tespit etmek amacıyla etik denetime başvurmaktadırlar. Örneğin yürütülecek olan 
değerlendirmede, örgüt yönetiminin verdiği sözleri tutması, konuşmalarında etik ilkelere ilişkin ifadelere 
yer vermesi, verdikleri kararlarda etik ilkeleri dikkate alması, örgüt içinde etik ile ilgili bir takım 
standartların varlığının bulunması konularında ifadelerin yer alması işletmelerin örgüt kültürlerinin etik 
olup-olmadığı konusunda bir takım değerlendirmeler yapmaya olanak sağlamaktadır. 

 İşletmelerin örgüt kültürleri zaman içinde değişime uğrayabilir mi? 

Etik Örgüt Kültürünün Yapılanmasında Yönetsel Tutumlar  

İşletmelerde etik karar almadan bahsedilecekse daha önceki bölümde de yer verildiği gibi, etik örgüt 
kültürünün varlığından bahsetmek gerekmektedir. Zira işletmelerde etik karar almanın ilk koşulu örgüt 
kültürünün etik ilkeleri kapsar nitelikte olmasıdır. Örneğin bir işletme kültüründe etik dışı davranışlara 
müdahale edilmiyor hatta teşvik ediliyorsa, söz konusu işletmenin çalışanlarının etik dışı davranışlar 
göstermesi pek şaşılacak bir durum değildir. İşletmeler genellikle kendi örgüt kültürlerine, değerlerine ve 
normlarına uygun bireyleri işe alırlar, eğer bu örgütsel değerler ve normlar toplum tarafından etik dışı 
olarak kabul ediliyor ise söz konusu işletme ve çalışanları da etik olmayan faaliyetler ya da eylemler 
içerisinde olacaklardır. Bu kapsamda işletmelerde özelikle pazarlama departmanları etik olmayan 
davranışlar gösteren birimler olarak tanımlanmaktadırlar. Bir işletmenin birincil önceliği her koşulda 
yüksek düzeyde kar elde etmek üzerine kurgulanmışsa, satış birimindeki satış elemanlarının üst 
yönetimin bu hedefini yerine getirmek için müşteri ilişkilerinde etik olmayan davranışlar göstermesi 
mümkündür. Örneğin, Boeing firmasının üst yönetimi yıllık toplantılarında çalışanlarına “Boeing firması 
her türlü maliyette kazanır” ifadesi ile seslenmektedir. Bu çerçevede firma içinde ve ticari süreçlerde 
maliyet odaklı yaklaşım işletmenin Adalet Bakanlığı tarafından incelemeye alınmasına ve bir takım 
cezalar ödemesine neden olmuştur. 

Öte yanda bazı işletmelerde örgüt kültürü etik ilkeleri dikkate alıyor ya da içeriyor ise o işletmede 
çalışanların etik davranışları ödüllendirilmektedir. Örneğin yazılım şirketi Microsoft bu bağlamda örnek 
alınacak bir firmadır. Microsoft en önemli misyonunu “şirketin bireylere ve işletmelere yararlı 
potansiyellerini ortaya çıkaracak teknolojiler üretmek” olarak tanımlamaktadır. Böylesine topluma 
duyarlı örgüt kültürü işletmenin her yıl düzenli olarak yapılan “Amerika’nın En Beğenilen Şirketleri” 
sıralamasında uzun yıllardır ilk 10 içerisinde yer almasını sağlamaktadır.  
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ETİK  KARAR ALMADA BAŞKALARINDAN ÖĞRENMENİN 
ETKİSİ  
İşletmelerde etik karar almayı etkileyen ve etik örgüt kültürü oluşumunu belirleyen bir diğer önemli unsur 
ise işletme yönetimi tarafından yazılı olarak beyan edilmeyen, hatta işletmenin etik kodlarında yer 
almayan ancak çalışanlar tarafından benimsenen davranış kalıplarıdır. Başkalarından öğrenme yaklaşımı 
bireylerin etik ya da etik olmayan davranışları işletmenin yazılı etik kodları yerine aynı düzeyde çalıştığı 
iş arkadaşlarından ya da işletme içindeki diğer iş gruplarından öğrenmesidir. Eğer bireylerin örnek aldığı 
ya da örgüt içi davranışlarında yol gösterici olarak referans aldığı kişi ya da kişiler etik olmayan 
davranışlar gösteriyor ise bireyler de etik dışı davranışlar gösterme eğiliminde olacaklardır. İşletmelere 
yeni alınan bir çok işgören örgüt kültürünü ve iş usullerini öğrenmek üzere çalışması düşünülen 
departmandaki kıdemli bir iş görenin yanına verilerek oryantasyon bir başka ifade ile uyum programına 
dahil edilir. Söz konusu süreçte işletmeye yeni alınan birey uyum programındaki iş arkadaşının davranış 
kalıplarını benimseyerek program sonunda uygulamaya geçer. Örneğin, yönetimin inşaat alanında baret 
takma ve lastik eldiven ile çizme giyme mecburiyeti koymasına rağmen, inşaat şirketine yeni alınan 
mimara eşlik eden kidemli mimarın, “çizme ve eldiven giymene gerek yok ben yıllardır giymiyorum 
hiçbir şey olmadı” ifadesi ve davranışı ile yeni mimarı yönlendirmesi, yeni mimarın daha sonraki 
dönemlerde inşaat alanına eldivensiz ve çizmesiz girmesine neden olmaktadır. 

Bahsi geçen yönlendirmeler her zaman yeni gelen iş arkadaşına yönelik olarak gerçekleşmeyebilir, 
bazı durumlarda uzun suredir aynı düzeyde çalışan iş arkadaşları da birbirlerini etik olmayan davranışlara 
yönlendirebilir. Örneğin markette farklı vardiyalarda çalışan iki kasiyerle ilgili bir örnek başkalarından 
öğrenme davranışını anlamamızda bize yardımcı olacaktır. X marketinde gece vardiyasında çalışan 
Ahmet arkadaşı Veli’yi Market içindeki şekerleme makinesine atılan paraların toplanmasında şekerleme 
alırken görmüştür. Ahmet kişilik olarak çalmanın ya da izinsiz olarak bir şey almanın çok yanlış bir 
davranış olduğunu düşünmektedir. Ahmet aynı zamanda diğer arkadaşlarından market yönetiminin 
çalışanlarına zaman zaman ücretsiz yiyecek ve içecek verdiğini duymuştur. Bir akşam Ahmet gece 
vardiyasında şekerleme almak istemiştir ancak üzerinde bozuk para olmadığı için şekerleme makinesine 
para atmak yerine kasa anahtarı ile şekerleme makinesini açıp birkaç şekerleme almayı yanlış 
bulmamıştır. Çünkü Ahmet arkadaşı Veli’yi bu şekilde izinsiz olarak şekerleme alırken görmüş ve bunun 
olağan ya da normal bir davranış olduğunu düşünmüştür. Öte yandan gündüz vardiyasında çalışan Ayşe, 
arkadaşlarını hiçbir zaman marketten izinsiz olarak bir şey alırken görmemiştir.  Gene gün içinde Ayşe 
şekerleme almak istediğinde ve bunun için bozuk parası olmadığında makineyi kasa anahtarı ile açıp 
içinden almak yerine, diğer arkadaşlarından borç para isteyerek şekerleme alma yöntemini seçmiştir. 
Çünkü Ayşe’yi izinsiz olarak makineyi açıp şekerleme alma davranışına örnek teşkil eden bir arkadaşı 
olmamıştır.  

Örnek olay üzerinde de izleneceği üzere iş arkadaşlarının davranış biçimleri bireyleri yönlendirmekte 
ve bazı durumlarda etik dışı davranışların gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda işletme içinde 
etik kararların alınmasında etki eden unsurlar arasında başkalarından öğrenmenin oldukça önemli bir yer 
tuttuğunu söylemek mümkündür. Yürütülen birçok saha araştırması özelikle genç çalışanların üstlerindeki 
amir ya da yöneticilerinin davranışlarını örnek aldığını, kendi davranış biçimi olarak benimsediklerini ve 
sonrasında hayata geçirdiklerini göstermektedir.  

 
İhbarcılık, Uyarı Verme Sistemi (Whistle Blowing) 

Bireyler arasındaki etik davranış ya da karar alma konusundaki çatışmalar genellikle, bireylerin belli 
durumlardaki bireysel etik değerleri ile çalıştıkları yönetici, bölüm ya da işletmenin etik değerleri 
arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu tip durumlar geliştiğinde bireyler eğer birimleri ya da 
yöneticileri ile söz konusu fikir ayrılığını çözemez iseler işletme üst yönetimine ya da işletme dışındaki 
bazı yasal ya da medya, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili kurumlara başvurarak konunun ele alınmasını 
isteyebilirler. Söz konusu etik çatışma çözüm yöntemi ihbarcılık sistemi ya da uyarı verme sistemi olarak 
adlandırılmaktadır. Başka bir ifade ile işletmelerde toplum çıkarlarına ters düşen, ahlak dışı ya da yasa 
dışı davranışlara, faaliyetlere ilişkin bilgilerin, işletme içerisindeki birey ya da bireyler tarafından fark 
edilip işletmenin üst yönetimine ya da işletme dışındaki resmi kurumlara iletilmesi olarak tanımlanabilir. 
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Söz konusu ihbarcılık sistemi ülkemizde henüz etkin bir şekilde kullanılmamakla beraber, etik karar alma 
ile ilgili yabancı kaynaklarda üzerinde önemle durulan, özellikle Amerika ve Kanada’da kanunlarla 
desteklenen ve teşvik edilen bir sistem olması nedeniyle bu bölümde detaylı olarak işlenecektir.  

İhbarcılık sistemi, ihbarcının gönüllü olarak toplumun bilgisi dışındaki bilgileri normal iletişim 
kanalları dışındaki kanalları kullanarak işletmedeki yasa dışı, etik dışı davranışları ahlaki protesto mantığı 
çerçevesinde açığa çıkarması olarak da tanımlanmaktadır. İhbarcılık sisteminde, ihbarcı birey işletmedeki 
herhangi bir çalışan olabilmektedir. Ancak işletmede çalışan her bireyin söylemi geçerli değildir. Söz 
konusu söylemin bilgi niteliği taşıması, delillerle desteklenmesi, bilginin işletmedeki bir birimin ya da 
tüm işletmede çalışan bireylerin uygun olmayan davranışlarını içermesi gerekmektedir. Söz konusu 
bilgiler, işletmelerdeki normal iletişim kanallarıyla iletilemeyen bilgilerdir. İhbarcılık sisteminde 
gönüllülük ilkesi gerekmektedir. İhbarcılar ahlaki protestoların ya da kişisel çıkarların ötesinde 
işletmedeki yanlış uygulamaların düzeltilmesini amaçlamalıdır.  

İşletmelerde kullanılan etkin ihbarcılık politikaları, çalışanların davranışlarında ve faaliyetlerinde etik 
ilkelere riayet etmelerinde, işletmelerde etik kararların alınmasında ve etik örgüt kültürünün oluşmasında 
büyük öneme sahiptir. Etkin ihbarcılık politikaları işletmeleri yanlış eylemlerden ve bunların olumsuz 
sonuçlarından korumakta, özelikle büyük işletmelerde üst yönetimin ya da yönetim kurullarının işletme 
içindeki etik olmayan karar ve davranışlardan haberdar olmalarını sağlamaktadır.  

İşletmelerdeki ihbarcılık sisteminin etkin bir biçimde çalışması ya da kendisinden beklenen faydayı 
yaratması için bir takım kaidelere uygun olarak çalıştırılması gerekmektedir. Öncelikli olarak çalışanların 
işletmelerdeki etik dışı ya da yasa dışı davranışları ve faaliyetleri raporlama sorumluluğu taşımaları 
gerekmektedir. İşletmedeki raporlama süreçleri tüm işletme çalışanları tarafından net, açık olarak 
anlaşılmalıdır. Etkin bir raporlama sisteminin çalışması için, iyi eğitimli çalışanlara ihtiyaç vardır. Bu 
bağlamda işletme içerisindeki eğitimler periyodik olarak denetlenmeli ve güncellenmelidir. Çalışanlara 
verecekleri raporların incelendiği ve söz konusu aksaklıkların giderileceği konusunda güven verilmelidir. 
İşletmenin üst yönetimi ve diğer yöneticileri ihbarcılığı teşvik etmeli, hatta ödüllendirmelidirler.  

Ancak içerik itibariyle ihbar edenin diğer iş arkadaşları ya da yöneticiler tarafından pek de hoş 
karşılanmadığı bu sistemde bir takım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Amerika’da yapılan bir araştırmada 
çalıştıkları işletmede etik dışı davranışlar gözlemleseler de birçok bireyin, bu konuyu kime 
aktaracaklarını bilmemekten, başkası ihbar eder düşüncesinden, isimlerinin işletme içinde 
açıklanacağından korkmaktan, kendilerine diğerleri tarafından misilleme yapılacağından ya da ihbar 
edilen etik dışı davranışın düzeltileceğine inanmadıklarından ihbarcılık yapmadıklarını ortaya koymuştur. 
Çalışanların taşıdıkları söz konusu endişeler haksız da değildir, zira gene Amerika’da yapılan bir 
araştırmaya göre işletme faaliyetlerinde ve kararlarındaki etik dışı davranışları örgüt dışına rapor eden, 
bildiren çalışanların yüzde 69’nun işlerini devam eden zamanda kaybettiklerini göstermektedir.  

 İşletme içi ihbarcılık sisteminin işleyişinde en sık karşılaşılan bir diğer sorun ise, çalışanların 
birbirlerine misilleme amacıyla düzenledikleri raporlar oluşturmaktadır. Zira birbirleri ile kişisel 
çekişmesi olan birçok çalışan kimi zaman rekabet duygusuyla aslı olmayan konularda ihbarcılık sistemini 
kullanmaktadırlar. İşletme yönetimi ve ilgili birimler bu konuda titiz davranmaları ve işletme içerisinde 
güvene dayalı bir iletişim sistemi kurmaları gerekmektedir. Bu konuda birçok işletme birtakım bilgisayar 
destekli sistemler kurarak işletme içi ihbarcılık sistemini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Çünkü iyi 
yürütülmeyen ihbarcılık sistemi işletmelere faydadan çok zarar verecektir. Ancak işletmelerde etik 
kararlar almak isteyen ya da etik bir işletme olmak isteyen tüm örgütlerin ihbarcılık sisteminin önemini, 
gerekliliğini ve işletmeye sağlayacağı faydaları dikkate almaları gerekmektedir. 

 Ülkemizde ihbarcılık sisteminin uygulandığı bir işletme biliyor musu-
nuz? 
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ETİK KARAR ALMADA YÖNETİCİLERİN ETKİLERİ  
Rion ‘a göre iş etiğini kurumsallaştırma süreci, örgüt kültüründe etik değerleri daha etkili bir duruma 
getirmek, sürekli gözetmek amacına yönelik bilinçli ve sistemli çabaları ifade etmektedir. Yöneticiler etik 
değerleri örgüt kültürü ile bütünleştirmeyi başardıkları takdirde, etik kişisel düzeyde değil, örgütsel 
düzeyde değerlendirilen, tüm çalışanların tutum ve davranışlarını etkileyen bir husus olacaktır. 

İş etiği alanında çalışmalar yapan bilimciler, örgüt kültürünün etik niteliğinin öncelikle liderler, 
özellikle de üst düzey yönetim tarafından belirlendiği görüşünü yaygın bir şekilde paylaşmaktadır. 
Yapılan birçok araştırmada örgütsel ortamı oluşturan faktörlerin çalışanların ahlaki yargılarını etkilediği 
saptanmıştır. Bu faktörlerden en önemlisi üst düzey yönetimin örgütün etik değerlerine bağlılığıdır. Üst 
düzey yönetimin ahlak dışı davranışlara karşı kesin ve kararlı bir tavır takınmasına, aktif bir şekilde 
müdahale etmesine paralel olarak çalışanların ahlaki tutum ve davranışlara yönelme eğilimi de 
artmaktadır. IBM,  Xerox, McDonald’s, Marriot ve diğer birçok başarılı şirket etik değerlere bağlılığı ön 
planda tutan, etkin liderlere sahip olmakla tanınırlar. Bu çerçevede işletmelerdeki üst düzey yönetim ve 
lider yöneticiler, iş etiğini kurumsallaştırma sürecinde, etik değerlerden ödün vermeyen kararlı ve tutarlı 
bir liderlik örneği gösterip, rol modeli oluşturmalıdırlar. Üst düzey yönetimin bağlılığı ve desteği 
olmaksızın, örgütlerde etik karar alma konusunda arzu edilen değişimi ve gelişimi sağlamak mümkün 
değildir.  

Örgüt yöneticileri, pozisyonlarının onlara verdiği yaptırım güçlerini kullanarak örgüt kültürünü 
şekillendirebilmektedirler. Bahsi geçen yaptırım gücünde yer alan güç kelimesinin ifade etiği anlamı 
irdelemek, yöneticilerin etik karar almada oynadıkları rolü daha net ortaya koymamıza yardımcı olacaktır. 
Güç kelimesi başkalarına belirli bir amaç doğrultusunda iş yaptırma ya da istenilen yöne yönlendirme 
yetkinliği olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda işletme liderlerinin ya da yöneticilerinin astlarının 
davranışını ve kararlarını yönlendirmesi, etkilemesi yönetim gücü olarak ifade edilebilir. Yöneticilerin 
kullandıkları güç işletme içerisinde etik kararların alınmasında oldukça önemli bir yer tutmaktadır.  
Yöneticinin işletme içerisindeki pozisyonu, statüsü ve yöneticilik gücü çalışanlar üzerindeki baskıyı 
belirleyen bir durumdur. Örneğin, bir yöneticinin çalışanına “ Rakiplerimizin satış rakamları ile ilgili net, 
güvenilir bilgileri pazartesi günü masamda istiyorum ve bu bilgiyi ne şekilde elde ettiğiniz beni 
ilgilendirmiyor” şeklindeki bir emir vermesi ya da bu tarzda bir beklentiye girmesi işini kaybetmek 
istemeyen ya da iş yoğunluğu çok olan bir çalışanın, etik dışı eylemlerde bulunarak istenen bilgiyi elde 
etmesine yol açabilir. Bu doğrultuda öncelikli olarak yöneticilerin güç kaynaklarını ortaya koyarak astları 
üzerinde kurdukları otoritenin biçimini ve çalışanları nasıl etkilediğini anlamak gerekmektedir.  
Yöneticilerin güç kaynakları, yasal, ödüllendirme, zorlama, uzmanlık, benzetim gücü olmak üzere beş alt 
başlıkta özetlenmektedir.  

 
Yasal (Legitimate) Güç  

Örgütsel hiyerarşiden kaynaklanan ve lidere örgüt içerisindeki statüsünden  gelen güçtür. Otoriteyi ifade 
eder. Kişinin bulunduğu pozisyon nedeni ile etrafındaki kişileri etkileyebilme gücü olarak da 
tanımlanabilir. Biri üst diğeri ast olan iki görevli arasındaki bir ilişkidir. Yasal gücü “Pozisyon Gücü”  
olarak da tanımlamak mümkündür. Astlar, üst kademelerden gelen isteklere kendilerini mecbur 
hissederler. Ancak otoriter güce bağlı olarak istenilmeden yapılanlar, özellikle bağımsızlığa ve takdir 
edilmeye gereksinimi olan çalışanlarda gücenme ve endişeye yol açar. Kimi zaman çalışanlarına baskıcı, 
kaba davranan liderlerin istek ve emirlerine karşı direnme oluşur. Çalışanlar, yöneticilerinin doğru 
isteklerini ve ne iş yapacakları konusunda söylediklerini genellikle kabul ederler. Etkili liderler, 
isteklerini en uygun biçimde ileterek otoritelerini kullanırlar. Yasal istekler açık bir şekilde ifade 
edilmelidir ve isteklerin çalışanlar tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmelidir. Yapılacak işin 
neden yapıldığı ve gerekçelerinin çalışanlar tarafından doğru algılanması sağlanmalıdır. Aksi taktirde 
yasal güce ilişkin olarak bireysel ve toplumsal tepkiler, dirençler oluşmaktadır. Etik karar alma açısından 
bakıldığında ise astları yani çalışanları üzerinde örgüt yönetimi tarafından belirtilmemiş olsa da  yasal 
gücünü kullanarak örneğin bir muhasebe müdürü altında çalışan muhasebecilerden işletmenin muhasebe 
kayıtlarında oynama yapmalarını ve ödenecek vergi miktarını azaltmalarını  isteyebilir. Bu durumda 
çalışanlar yöneticilerinin yasal gücüne ya da otoritesine istinaden kendilerinden istenen etik dışı davranışı 
gösterebilirler.  Çalışanlar tarafından gösterilen bu tarz itaatkar davranışlar genellikle güçlü karizmatik 
liderlerin bulunduğu ve örgüt yapısının merkeziyetçi olduğu örgütlerde daha çok görülür. 
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Ödüllendirme (Reward) Gücü  
Ödül verme ya da ödülleri elinde tutma gücüdür. Astların liderin isteklerine ödül alma, gruplandırma, 
tanınma ve kazanç elde etme beklentisi ile uymalarını ifade eder. Bir lider başkalarını ödüllendirebilme 
kaynaklarına sahipse astlarını/izleyenlerini etkilemek için önemli bir güce sahiptir. Çünkü ödüllendirme 
çalışanların motivasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve bunu sağlayan kişiye karşı bağlılıklarını 
arttırmaya yardımcı olur. Bir yöneticinin denetimi altında ücret artışı, yükselme (terfi), önemli iş verme, 
ek ödeme, takdir, tanıma vb. ödüller bulunmaktadır. Genel olarak bir liderin denetimindeki ödüller ne 
kadar çok ve bu ödüllerin astlar için önemi ne kadar fazla ise, liderin ödüllendirme gücü o kadar fazladır. 
Ödül gücünün yaygın kullanımı; liderin isteklerini yaptırmak için teşvik ediciler önermesidir. Liderle 
çalışanlar arasındaki iyi bir ilişki, karşılıklı çıkarlardan daha çok takım çalışması ve karşılıklı sadakat 
temelinde gelişir. Lider, çalışanları takdir ve onurlandırma ile birlikte, onları işlerinde yeterli ve işlerine 
bağlı olmalarından dolayı somut ödül kullanabilir. Ödülün ölçüsü işin sınırlı bir yönünden daha çok 
çalışanın toplam performansına göre olmalıdır.  

Etkili bir lider, çalışanlar için değerli olan şeyleri keşfedebilecek niteliktedir. Bunlar belki daha fazla 
dinlenme süresi, daha iyi bir çalışma programı ve daha cazip görevler olabilir. Ödül gücü yalnızca maddi 
değerlere bağlı değildir, sözlü olarak takdir, grup içinde onurlandırma gibi davranışlar liderin diğer ödül 
gücünü oluştururlar. Liderlerin ya da yöneticilerin ödül gücü çalışanların davranışlarını etkileme ve 
yönlendirme açısından çok önemlidir. Örneğin bir yöneticinin dönem sonu satış hedefini %10 geçen her 
satış personeline % 20 oranında ek prim ödemesi yapılacağını söylemesi, çalışanların mevcut hedefi aşma 
konusunda daha fazla çaba göstermesine neden olacaktır. Etik karar alma açısından düşünüldüğünde ise, 
yöneticilerin çalışanların etik davranışlarını ya da etik dışı davranışları rapor etmesini ödüllendirmesi, 
işletme içinde etik karar alma ve uygulama konusunda daha istekli çalışan profili yaratılmasını 
sağlayacaktır. 

 
Zorlayıcı (Coercive) Güç  
Ödüllendirme gücünün karşıtı zorlayıcı güçtür. Zorlayıcı güç, liderin direktiflerine karşı astların 
itaatsizlik göstermesi durumunda kontrol etme ve cezalandırma gücünü yansıtmaktadır. Cezalandırmak, 
liderin otoritesini ifade eder. İş görenlerin örgütün zorunlu kıldığı görevleri yerine getirmedikleri takdirde 
cezalandırılacakları korkusu ile iş görmeleri anlamına gelir. Bu gücün özünde zorlama bulunmamaktadır. 
Liderin emirlerine uymayanlara verilecek cezaların kullanılması ve kontrolündeki yeteneğini belirtir.  

Etkili bir lider, çok gerekli olduğu durumlar dışında genellikle zor kullanmaktan kaçınır. Çünkü zor 
kullanma, çalışanların kızgınlığına ve verimin düşmesine yol açar. Ceza, örgüt için zararlı davranışların 
önlenmesi için kullanılabilir. Bu davranışlar; güvenlik kurallarına uymamak, yaşamı tehlikeye atan 
sorumsuz davranışlar, değerli aletlere zarar vermek, yasal isteklere doğrudan itaatsizlik gibidir. Liderin, 
çalışanları eleştirmeden önce gerçekten hatalı olup olmadıklarını araştırması gerekir. Liderin aceleci 
davranarak haksız yere çalışanlarını kınaması ilişkilerin ciddi şekilde bozulmasına yol açar. Yapılacak 
uyarılar bir düşmanlık görüntüsü vermekten uzak olmalıdır. Lider sakin olmalı, çalışanların zorunlu 
cezalardan sakınmasını ve kurallara uymasını sağlamak için samimi bir şekilde onlara yardımcı olmalıdır. 
Liderlerin  ödüllendirme güçlerinde verilen örnekten hareket ile bir liderin çalışanlarına etik kurallara 
uymadıkları durumlarda cezalandırılacaklarını ifade etmesi ve hatta bir takım uygulamalarla bunu 
göstermesi, çalışanların etik davranışlar göstermesi ve etik kararlar almaları konusunda bir baskı gücü 
oluşturacak, etik ilkelere  riayet etmeleri konusunda teşvik edici olacaktır.  

 
Uzmanlık (Expert) Gücü  
Liderin sahip olduğu özel bilgi, uzmanlık, beceri ve tecrübeden doğar. Bilgi ne kadar önemli ise ve ne 
kadar az kişi bu bilgiye ulaşabilirse kişinin sahip olduğu uzmanlık gücü o kadar fazladır. Bacon’un “Bilgi 
güçtür.” deyişi bu maddede anlamını iyice bulmaktadır. Grup üyeleri veya izleyenler liderin, özel yetenek 
ve geniş bilgiye sahip olduğuna inanırlar. Liderin izleyenlerin üzerinde etki kurmasında; izleyenlerin 
liderden daha az bilgi ve yeteneğe sahip oldukları varsayımı etkilidir. Lider analiz etme, uygulama ve 
kontrol etme yeteneğine sahip olmalıdır.  

Uzmanlık gücü, çalışanların liderlerinin bilgisi ve duruma göre en iyi tepki verebilme konusundaki 
algılarına bağlıdır. Bir liderin uzmanlık gücü, fikirleri yüksek bir başarı sağladığı zaman artar; lider 
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başarısızlığa neden olan bir karar verdiğinde ya da hatalar yaptığında da azalır. Bundan dolayı liderlik, 
uzman gücü arttırmak için yetkiyi ve deneyimi teşvik etmelidir, dikkatsiz ifadeler kullanmaktan ve 
aceleci kararlar vermekten kaçınmalıdır. Lider, teknik konular ve işi etkileyen dış faktörler hakkında 
bilgilenmeyi sürdürmelidir. Bir kriz anında sakin kalmak, düşünceli ve güvenli davranmak gerekir. 
Kararsız görünen, sürekli karar değiştiren ya da paniğe kapılan bir lider, uzmanlık gücünü kısa sürede 
kaybedecektir. Lider, işi en iyi yapabilmenin yollarını düşünmeli ve olabilecek riski en aza indirmek için 
hangi adımların atılacağını bilmelidir. Etik karar alma açısından bakıldığında ise, yöneticilerin özellikle 
belirli konularda uzman olan doktor, avukat, danışman ya da muhasebe gibi diğerlerine göre daha fazla 
uzmanlık bilgisi ve gücü olanların, bu güçlerini bu konularda bilgisi olmayanlara karşı bir avantaj olarak 
kullanması gözlemlenen en belirgin etik dışı davranıştır. Bu gibi durumlarda yöneticiler çalışanlarının 
bilgi eksikliklerini gidermenin yollarını aramalı, bilgi eksikliğini bir baskı aracı olarak kullanmaktan 
kaçınmalıdır.   

 

Karizmatik (Referent) Gücü  
Karizmatik güç, doğrudan liderin kişiliği ile ilgilidir. Liderin kişiliğinin izleyenlere ilham verebilmesi, 
onların arzu ve ümitlerini dile getirebilmesi bu kaynağın temelidir. Bu da daha çok liderin kişisel 
özellikleri ve davranışları ile ilgilidir. Karizma, çekiciliği ifade etmektedir. Liderin izleyenler için çekici 
olması, astları lidere benzemeye itecektir. Bu da onları lider tarafından daha kolay etkilenir hale 
getirecektir. Karizmaya dayalı güç, liderin izleyenler üzerindeki çekiciliğini ve saygısını yansıtmaktadır. 
Tarihsel süreç içindeki karizmatik liderlerden Atatürk, J.F. Kennedy ve Martin Luther King önemli 
örnekleri oluşturmaktadır.  

Karizmatik gücün etkililiği, lider ve çalışanlar arasındaki etkileşimin başarısına bağlıdır. Bu güç; 
liderin çalışanlarına karşı anlayışlı davranması, onların istek ve duygularına karşı ilgi göstermesi, onlara 
karşı adil davranması ve gerektiğinde başkalarına karşı savunması durumunda artar. Lider, çalışanları 
arasında ayrımcılık yaptığında, olumsuz davrandığında, onların sorun ve duygularına karşı kayıtsız 
kaldığında ise azalır. Etik karar alma açısından değerlendirildiğinde ise, karizmatik yöneticilerin 
çalışanları üzerinde bir yönlendirme güçleri bulunmaktadır. Bu bağlamda yöneticilerin gerek davranışları 
gerekse söylemleri ile çalışanları etik davranışlara yöneltmeleri, onları bu konuda ikna etmeleri, 
işletmelerde etik karar alma açısından büyük önem taşımaktadır. Yürütülen bir araştırmada bireylere iş 
yaptırma konusunda en etkili aracın ikna etmek olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda karizmatik 
liderlerin çalışanlarını ikna gücü ile etik davranışlara sevk etmeleri , söz konusu davranışların devamlılığı 
açısından büyük önem taşımaktadır.  

Etkili liderler, çalışanları etkilemek için çoğunlukla uzmanlık ve karizmatik gücü kullanmaktadır. 
Birçok araştırmada karizmatik ve uzmanlık gücünün kullanılması ile çalışanların performansı ve morali 
arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur. Yasal ve zorlayıcı gücün kullanılması ile çalışanların performansı 
arasında olumsuz ilişki görülmüş ya da ilişki bulunmamıştır. Çalışanlar kuruma bağlandıkları zaman 
istekle çalışarak liderlerinin isteklerini yerine getirirler ve en yüksek performansa ulaşırlar. Baskıcı 
liderlik uygulamaları sonucu ise kısmen başarılı olunur, itaat sağlanır; ancak çalışanlar liderin isteklerini 
ve amaçlarını kabul etmezler. Çalışanlar istekli değildir ve başarmak için kabul edilebilir en az çabayı 
gösterirler. Direnme birçok yönetici tarafından bilinir, sonucu açık başarısızlıktır. Çalışanlar liderin 
amaçlarını reddederler ve kurum normlarına uyarmış gibi görünürler; fakat görevi erteler ya da sabote 
ederler. Genellikle güce dayalı liderlikle çalışanların motivasyonları arasında nedensel bir ilişki vardır. 
Uzmanlık ve karizmatik güç uygulandığı zaman çalışanlar bağlılık davranışı gösterme eğilimindedir. 
Yasal güç ve ödül ise itaat eğilimi oluşturur. Baskıcı güç uygulandığı zaman direnme davranışı oluşur.  

Yöneticiler ve liderler yukarıda bahsi geçen beş güç kaynağını farklı şekillerde farklı amaçlarla 
kulanabilmektedirler. Genel olarak bakıldığında güç kelimesi etik kavramıyla kimi zaman ilişkili kimi 
zamanda ters düşmektedir.  Bazı durumlarda liderler güçlerini kullanarak çalışanlarını etik davranışlara 
sevk edebilirken bazı durumlarda ise etik dışı davranmalarına neden olmakta, hatta bazen çalışanların 
bireysel etik değerleri ile işletmenin etik değerleri arasında çelişkiler yaşamalarına ortam 
hazırlamaktadırlar.   

 Diğerlerine iş yaptırabilme kapsamında düşünüldüğünde hangi tür 
güç kaynağının yöneticiler için daha etkili olması beklenir? 
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 Bu bölümde yöneticilik ve liderlik kavramları etik karar almada 
taşıdıkları önemi vurgulamak adına birbirlerinin yerine kullanılmıştır. Ancak yönetim 
organizasyon yazınında kavramların benzerlikleri ve farklılıkları ile ilgili daha kapsamlı 
tanımlamalar yer almaktadır. Örneğin işletmelerdeki her yönetici bir lider olarak 
değerlendirilmez. Konu ile ilgilenen öğrencilerin kavramların benzer ve farklılıklarını  
daha ayrıntılı incelemeleri gerekmektedir.  

ETİK KARAR ALMADA ÖRGÜT YAPISININ ETKİLERİ  
İşletmelerde etik karar almada etkili olan bir diğer önemli örgütsel faktör de işletmelerin sahip oldukları 
örgütsel yapıdır. Örgüt yapısı içinde bulunan birçok rol ve iş tanımı çalışanların etik dışı davranışlar 
göstermesine, etik dışı kararlar almalarına neden olabilmektedir. Bu bağlamda örgüt yapılarını 
tanımlamak ve genel olarak hangi tür örgüt yapısının işletmelerde etik karar almada daha başarılı 
olacağını ortaya koymak gerekmektedir.  

Bilindiği gibi işletme özde mal ya da hizmet üretimi yapmak amacıyla kurulur ve işletilir. Üretimin 
gerçekleşmesi sermaye, emek ve doğal kaynaklar gibi üretim faktörleri arasında bilinçli ve amaçlı 
ilişkilerin kurulmasına bağlıdır. Bir işletmede belirlenen amaçlara ulaşmak için işleri yürütecek organların 
belirlenmesi gerekir. İşletmede izlenen amaçlara, çalışma dalına, büyüklüğe ve makineleşmeye bağlı 
olarak farklı bir organlaşmaya gidilebilir. Organlaşma ya da organizasyon, işletme içinde çeşitli 
bölümlerin ve alt birimlerin oluşması ve bunlar arasında etkili ilişkilerin kurulması anlamına gelir.  

 

 
 

Şekil 5.1: Organizasyon piramidi 

Yukarıdaki şemada görüldüğü gibi yönetenler ile yönetilenler arasında dikey ilişkiler, ayrıca aynı 
düzeyde bulunanlar arasında ise yatay ilişkiler kurulur. Bu kanallar aracılığı ile emir, bilgi, düşünce,  istek 
ve şikâyetler iletilir.  

Amaç yapılan işlerin planlı, düzenli olması, işleri yapan kişilerin etkin çalıştırılması, yetki ve 
sorumlulukların açık biçimde belirlenerek çatışmaların azaltılması, buna karşılık verimli çalışma 
ortamının yaratılmasıdır. İyi bir organizasyon kuran işletmelerin daha verimli ve kârlı sonuçlar elde 
edeceği varsayılmaktadır.  

Organizasyon, birden fazla kişi ve grupların bir araya gelerek gayelerini gerçekleştirmek ve bu amaçla 
tespit edilen özel görevleri yerine getirmek maksadıyla belirli kanunlar, yönetmelikler ve daha başka 
esaslar çerçevesinde oluşturdukları kuruluşlara verilen isimdir. Organizasyon yapıları belli bir amaç 
doğrultusunda bir araya gelmiş kişilerin, genellikle hiyerarşik bir düzendeki ast-üst ilişkilerini açıklar. 
Çeşitli tarzlarda oluşturulabilen bu yapılar, aynı zamanda işleyişin de göstergesidir; çeşitli fonksiyonlara 
ve süreçlere ilişkin sorumlulukların mevcut alt yapılara veya kişilere paylaşımını, dağılımını yansıtır. 
Bölümler, tesisler, departmanlar, çalışma grupları veya bazen bireyler tipik alt yapı örnekleridir. 
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Örgütsel yapı, rasyonel davranış ve kararların oluşumu için gerekli bilgiyi sağlamak üzere örgüt 
birimleri arasındaki kontrol ve koordinasyonu sağlayan özellikler, geliştirilen düzenlemeler ve ilişkiler 
ağı olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifade ile örgüt yapısının amacı, işletmenin başarısını artırmak, 
belirlenen amaçlara ulaşmak için  en etkin ve verimli örgütü kurabilmektir. İşletmelerin örgüt yapıları 
genel olarak biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt yapıları olarak iki ana başlık altında incelenmektedir. 
Biçimsel örgütler, örgüt içindeki tüm ilişkilerin organizasyon şeması üzerinde gösterildiği örgüt şeklidir. 
Örgüt içerisinde bir hiyerarşik yapı söz konusudur ve tüm ilişkiler bu hiyerarşik yapıya göre oluşur. Bu 
tür örgüt yapısında görev, yetki ve sorumluluklar tam ve açık olarak tanımlanmıştır. 

Biçimsel olmayan örgütsel yapılarda ise, herhangi bir şekilde ve herhangi birileri tarafından 
planlanmayan, tamamen kendiliğinden oluşan insan ilişkileri sistemini ifade eder. Biçimsel olmayan 
örgütlere informel örgütler de denilmektedir. Aynı hobilere sahip olma, aynı yöreden gelme gibi 
nedenlerle bulunulan hiyerarşik kademelerden bağımsız olarak insanların birbirleriyle ilişki kurmasıdır. 
Bu örgütlerde üyelik gönüllüdür, sürekli olmak zorunda değildir ve bir birey birden fazla örgütün üyesi 
olabilir. Ancak amacımız etik karar alma olduğu için burada üzerinde duracağımız örgüt yapısı biçimsel 
örgüt yapısıdır.  Biçimsel örgüt yapıları işletme içindeki yetki yapısına, merkezleşme, formalleşme, 
karmaşıklık derecesine, denetim (yönetim) alanına, iş bölümü ve uzmanlaşma derecesine ve 
departmanlaşma durumuna göre farklılıklar göstermektedir.  

İşletmelerde etik kararların alınması açısından bakıldığında ise, örgüt yapılarının merkezleşme 
derecesinin bu konuda oldukça belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda merkezcil ve 
merkezcil olmayan (ademi-merkezi) örgüt yapılarını incelemek ve etik karar alma sürecine etkilerini 
ortaya koymak gerekmektedir. Merkezileşme kavramı genel olarak işletmelerde yetki, karar alma ve bu 
kararı uygulatabilme etkinliğidir. Yetkinin tepede tek veya çok az sayıda örgüt üyesinde toplandığı 
örgütlerde merkezcil yapıdan, yetkinin astlara ve alt basamaklardaki birimlere dağıtıldığı örgütlerde ise 
merkezcil olmayan yapıdan bahsedilir. Yani merkezileşme kavramı, örgütte yetkinin toplandığı yerle 
ilgili bir kavramdır.  

Günümüzde örgütlerin giderek büyümeleri, örgüt üyelerinin kültür düzeylerinin yükselmiş olması, 
bireylerin üye oldukları örgütlerde gittikçe daha çok düzeyde sosyal tatmin aramaları ve nihayet yönetim 
ve organizasyon konularında yapılmış araştırmaların sonuçları merkezcil olmayan yapılara ağırlık 
verilmesine neden olmasına rağmen, ordu ve güvenlik güçleri gibi bazı örgüt tiplerinde örgütsel amaçlara 
ulaşma kolaylığı sağladığı için merkezcil yapının hala popüler olduğu gözlenmektedir. 

 
Merkezcil Örgüt Yapıları 
Merkezcil yapılar, daha çok küçük işletmelerde önemli yararlar sağlayabilmektedir. Merkezcil yapı, tek 
bir yöneticinin, haberleşme ve emir-kumanda işlevini aksatmadan yürütebildiği, bütün işlevlerin ve 
işlemlerin bir kişi tarafından kolayca yönlendirilebildiği büyüklükteki bir işletmede sergilenir. Bu tip bir 
işletmede, işletmeyi yönlendiren bu tepe yöneticisi tüm yetkiyi elinde toplamıştır ve merkezcil yapı etkin 
bir biçimde uygulanmaktadır. Daha büyük işletmelerde ise büyük aksaklıklar ortaya çıktığında ve köklü 
değişiklikler yapmak gerektiğinde merkezcil yapının yararlı olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, büyük 
örgütlerde merkezcil bir yönetim yapısının önemli sakıncaları da görülmektedir.  

Bunlar:  

• Bürokrasi artar ve zaman ve emek kaybı ortaya çıkar. 

• Bağımsız davranışlar kısıtlanmış olacağından insiyatif kullanılması azalır, yeteneklerden 
yararlanılamaz ve kişilerin motivasyon güçleri düşer. 

• Çalışanlar arasında sorumluluk duygusu azalabilir. 

• Üst yöneticiler rutin işlerle uğraşırken ana amaç ve politikaları gözden kaçırabilirler. 
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Merkezcil Olmayan Örgüt Yapıları (Yerinden Yönetim) 

Merkezileşme derecesi, organizasyonda kararların hangi kademedeki çalışanlar tarafından verildiğini 
gösterir. Şayet kararlar üst yönetim tarafından veriliyorsa merkeziyetçi, alt kademeye doğru kaydırılmışsa 
ademi-merkeziyetçi yani merkezcil olmayan bir yapıdan söz edilir. Merkezcil olmayan örgüt yapısında 
yetki ve sorumlulukların geniş ölçüde dağıtılmış olması, örgüt üyelerinin sosyal gereksinmelerini de geniş 
ölçüde doyuracak ve örgüt ikliminin iyileşmesi nedeniyle verim artacaktır. Bunun yanısıra, astların karar 
verme yetkilerinin olması alınması gereken basit kararlar ve rutin işlerin yükünü üst yönetimden alacaktır. 
Böylelikle üst yönetime stratejik düşünme ve örgütün geleceği ile ilgili konularda karar almak için daha 
fazla vakit kalacaktır. Ayrıca alt basamaktaki çalışanlara yetki ve sorumluluk verilerek, iş başında eğitimi 
sağlanmış ve geleceğin yöneticilerine kendilerini gösterme ve yeteneklerini geliştirme olanağı verilmiş 
olur. Merkezcil olmayan örgütlerin çevre koşullarına uyum sağlamasının çok daha kolay olduğu gözden 
uzak tutulmamalıdır. 

Buna karşın merkezcil olmayan örgütün,  rakip birimler topluluğu haline dönüşme olasılığını sürekli 
biçimde göz önünde tutmak gerekecektir. Merkezcil olmayan örgütte dezavantaj olarak karşımıza çıkan 
bir başka unsur ise çok sayıda nitelikli yöneticiye gereksinme duyulmasından dolayı oluşan maliyettir. Ne 
var ki yetenekli yöneticiler çoğu zaman aldıkları ücretin çok daha fazlasını örgüte 
kazandırabilmektedirler. Aşağıdaki tablo üzerinde merkezcil ve merkezcil olmayan örgüt yapı 
özeliklerine ilişkin karşılaştırılmalı bir özet verilmiştir. 

 
Tablo 5.1: Karşılaştırmalı Örgüt Yapıları Analizi 

 

KARŞILAŞTIRMALI ÖRGÜT YAPILARI 

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ MERKEZCİL YAPI MERKEZCİL OLMAYAN 
YAPI 

KARAR ALMA OTORİTESİ (YETKİSİ) ÜST YÖNETİMDE 
(MERKEZDE) TOPLANMIŞ 

ÜST YÖNETİM DIŞINA 
(MERKEZ DIŞINA) 
DAĞITILMIŞ 

ESNEKLİK DÜŞÜK YÜKSEK 

ADAPTASYON DÜŞÜK YÜKSEK 

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL 
PROBLEM FARKINDALIĞI 

DÜŞÜK YÜKSEK 

YANLIZCA YÜRÜTMEYE  DAYALI 
YAKLAŞIM 

YÜKSEK DÜŞÜK 

ÖRGÜTSEL ÇEVREYE İLİŞKİN  
DEĞİŞİMLERE UYUM GÖSTERME 

AZ İYİ 

KURALLAR VE PROSEDÜRLER ÇOK SAYIDA VE BİÇİMSEL AZ SAYIDA VE İNFORMAL 

İŞ GÖREN GÖREVLERİNİN VE 
İŞLERİNİN SINIFLANDIRMASI 
(BÖLÜMLENDİRMESİ) 

KESKİN BİR BİÇİMDE 
BELİRLENMİŞ 

ESNEK, ÇOĞU ZAMAN 
BELİRSİZ 

YÖNETİCİNİN DENETİM ALANI ÇOK FAZLA SAYIDA İŞ 
GÖREN  

AZ SAYIDA İŞ GÖREN  

YÖNETİCİLERİN YÖNETSEL 
OTORİTEDEN (HİYERARŞİDEN) 
FAYDALANMA DÜZEYİ  

GENİŞ KAPSAMDA  DÜŞÜK DÜZEYDE 

KOORDİNASYON VE KONTROL FORMAL VE KİŞİLERE 
YÖNELİK  DEĞİL 

BİREYE YÖNELİK  VE 
İNFORMAL  

 
İşletmelerin merkezcil ya da merkezcil olmayan bir yapıya sahip olmaları konusunda etkili olan 

birçok faktör bulunmaktadır. Ancak konumuzun etik karar almada etkili örgütsel faktörler olması 
nedeniyle bu kısımda merkezcil ve merkezcil olmayan örgüt yapılarının yöneticilerin ve çalışanların etik 
kararlar almalarında üstlendikleri roller bir başka ifade ile etik karar almaya etkileri tartışılacaktır.  
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MERKEZCİL ÖRGÜT YAPISI VE ETİK KARAR ALMA 
Merkezcil örgüt yapısına sahip işletmelerde karar alma otoritesi üst yönetimde toplanmış ya da karar alma 
yetkisi, otoritesinin çok azı alt kademelere verilmiştir. Bu kapsamda içsel ve dışsal faaliyetlerdeki kararlar 
ve eylemlerin sorumlulukları üst yönetimin elindedir. Merkezcil örgüt yapıları genellikle  yüksek düzeyde 
riskli kararların alındığı ya da alt düzey yönetici ve çalışanların karar alma konusunda yeterli yetkinliklere 
sahip olmadıkları, üretim süreçleri rutin faaliyetleri içeren ve verimliliğin öncelikli görüldüğü  örgütlerde 
tercih edilmekte ve başarılı uygulamaların, faaliyetlerin  gerçekleşmesini sağlamaktadır.  Bu tür örgüt 
yapısına sahip işletmeler katı bürokratik yönetim anlayışıyla yönetilmekte ve çalışanların yapacakları 
faaliyetler kesin ve net olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile örgüt içerisinde kimin hangi işi, ne 
şekilde, nerde ve ne zaman yapacağı, yönetimin çalışanlardan beklentileri yönetim tarafından net ve açık 
bir şekilde çoğu zaman yazılı olarak belirlenmiş durumdadır. Bu kapsamda çalışanlara üst yönetim 
tarafından yalnızca emirler ve kurallar iletilmekte, çalışanların da bu emirleri sorgulamadan yerine 
getirmesi beklenmektedir. Bu bağlamda çalışanların yönetimin kararlarını, emirlerini ve eylemlerini 
sorgulaması doğru bir davranış olarak görülmemektedir.  Merkezcil yapıya sahip işletmelerde yazılı 
formal kurallar, prosedürler, politikalar bulunmakta ve bu süreçlerin takibi katı denetim mekanizmaları ile 
gerçekleşmektedir. Klasik yönetim anlayışının bir göstergesi olan bu tür örgütsel yapılanmalara en iyi 
verilecek örnek askeri ordu yönetimleridir.   

Merkezcil örgüt yapılarında yer alan bürokratik yönetim anlayışı bir başka ifade ile çalışanlara iletilen 
ve çoğu yazılı olan, faaliyetlerde çalışanların uymaları gereken kurallar ve eylemlerin üst yönetim 
tarafından belirlenmesi bir takım etik dışı davranışların gelişmesine neden olmaktadır.  Merkezcil yapıya 
sahip örgütlerde bazı çalışanlar yönetimin belirlediği kurallara uymakta, yazılı kurallar dışında kalan 
eylemlerde bağımsız hareket edebilmektedirler. Örneğin bir işletmede, yönetim tarafından belirtilen 
kurallar arasında rüşvet ya da hediye almak konusunda bir yaptırım yok ise, bazı çalışanlar söz konusu 
eylemin örgüt yönetimi tarafından makul karşılandığı, ya da herhangi bir cezai yaptırımın olmadığını 
düşünerek, toplumda etik dışı kabul edilmesine rağmen müşterilerden rüşvet ya da hediye alma 
konusunda rahat davrandıkları, hediye ya da rüşvet aldıkları görülmektedir.  

Merkezcil örgüt yapılanmasında, üst yönetimde toplanmış karar verme yetkisi, çalışan ile karar alan 
arasındaki mesafeyi artırmakta, söz konusu yöneten ile uygulayan arasındaki mesafeli merkezcil 
yapılanmada etik dışı davranışların gelişmesine neden olmaktadır. Merkezcil yapıya sahip işletmelerde 
yöneticiler çalışanların üst yönetim tarafından belirlenmiş kurallara katı yönetim anlayışı nedeniyle sıkı 
sıkıya bağlı kalmalarını istemektedirler. Bu kapsamda üst yönetimin etik dışı kararları ya da emirleri 
çalışanlar tarafından sorgulanmadan ya da eleştirilmeden uygulanabilmekte ve etik dışı kararların, 
eylemlere yani hayata geçmesine neden olmaktadır.  

Benzer şekilde merkezcil yapı nedeniyle üst yönetim ile çalışanlar arasındaki tek yönlü, üst 
yönetimden aşağıya doğru giden iletişim kanalları nedeniyle, çalışanlar günlük faaliyetlerine ilişkin 
problemleri ve etik dışı uygulamaları üst yönetime taşıyamamakta bu nedenle de etik dışı davranışlar 
örgüt içinde yaygınlaşmaktadır. Örneğin büyük ölçekli, holdingleşmiş işletmelerin tedarikçileri ya da 
küçük uydu işletmelerinde sağlığa zararlı üretim süreçleri gerçekleşmekte ya da tedarikçiler maliyetleri 
düşürmek adına çocuk işçi çalıştırmakta ya da ek ödeme yapmaksızın çalışanların çalışma saatlerini 
yasaya aykırı olarak uzatmaktadırlar. Ancak merkezci yapıya sahip işletmelerde iletişim kanalları 
aşağıdan yukarıya doğru çalışmadığından, bir başka ifade ile alt düzey çalışanlar üst düzeylere yaşadıkları 
sorunları direkt olarak aktaramadıklarından etik dışı davranışlar, uygulamalar ve kararlar verilmeye 
devam etmektedir.  Bu konuda verilebilinecek en çarpıcı örnek Nike firmasının yaşadığı çocuk işçi 
çalıştırma skandalıdır. Spor malzemeleri ve tekstili üreten Nike firmasının dünya ölçeğinde büyük 
tepkiler almasına neden olan olay şu şekilde gerçekleşmiştir. Çin Halk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren 
tedarikçisinin çocuk işçi çalıştırdığının medyada yer alması ile sarsılan Nike firması, söz konusu 
tedarikçisinin etik dışı bir davranış olarak kabul edilen çocuk işçi çalıştırma eyleminden, olay medyaya 
taşınınca haberdar olmuştur. Bu konuda yaşanan sıkıntının en belirgin nedeni çalışandan yönetime doğru 
akan bir iletişim kanalının bulunmamasıdır.  

Merkezcil yapılanmanın sebep olduğu bir diğer etik dışı davranış ise başkalarını suçlama ya da başka 
birine suç yükleme, günah keçisi yaratma eğilimidir. Özellikle örgüt ölçeğinin büyük olduğu, merkezcil 
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yapıya sahip işletmelerde çalışan sayısının fazla olması ve yönetimin örgütün bütününü denetleme 
konusunda yetersiz kalmaları nedeniyle oluşan başkalarına suç yükleme ya da günah keçisi bulma,  
çalışanların yaptıkları yanlış eylemleri ya da davranışları konuyla ilgisi, sorumluluğu olmayan üçüncü 
şahısların üzerine atmalarıdır. Merkezcil örgüt yapılanmaların temel dayanağı olan uzmanlaşma ve 
bölümlere ayırma ilkesi nedeniyle çalışanlar yalnızca kendi alanlarına giren faaliyetler konusunda 
haberdar olmakta, diğer birimlerin ya da kişilerin görevleri ve faaliyetleri konusunda bilgi sahibi 
olamamaktadırlar. Bir başka ifade ile merkezcil örgüt yapılarındaki yüksek düzeydeki uzmanlaşma ve 
bölümlere ayırma, çalışanların faaliyetleri ve eylemlerinden kaynaklanan sonuçların diğerlerini ve daha 
önemlisi örgütün bütününü nasıl etkilediğini bilmemelerine ya da anlamamalarına neden olmaktadır. 
Çalışanlar büyük resimdeki yerlerini ve diğerlerine etkisini bilmemektedirler. Bu  öngörü  ya da bilgi 
eksikliği ise hem çalışanların yanlış eylemlerini diğerlerinin üstüne atmasına hem de etik dışı 
davranışlarının diğerleri üzerindeki etkilerini hesaplayamamalarına neden olmaktadır. Yukarıda verilen 
Nike örneğine geri dönülecek olursa, tedarikçi firma seçimi ya da denetimi konusundaki bireylerin ya da 
birimlerin yanlış, etik dışı faaliyetler gösteren bir tedarikçi ile çalışmanın Nike firmasının dünya 
ölçeğindeki firma itibarını etkileyebileceğini düşünmemeleri ya da öngörememeleri, firmanın satışlarında 
yüksek oranda düşüşe neden olmuş, çocuk işçilerin yaptığı ayakkabıları giysileri giymeyin sloganıyla, 
güvenilir firma imajını zedelemiştir. Yaşanan bu olay, firma kazancını artırmak bir yana  daha fazla 
giderin firma imajını düzeltmek için kullanılmasına neden olmuştur.  

 

MERKEZCİL OLMAYAN ÖRGÜT YAPILARI (ADEMİ MERKEZCİL 
YAPI) VE ETİK KARAR ALMA 
Merkezcil olmayan örgüt yapılarında karar alma otoritesi, yetkisi tüm örgüt içine yayılmış durumdadır. 
Yerinden yönetim modelinde, merkezcil yönetim modelinde olduğu gibi sıkı sıkıya bağlı bulunması 
istenen yazılı kurallar, prosedürler ve süreçler bulunmamakta, faaliyetler ve birimler arası 
koordinasyonlar birimler ve bireyler arasındaki iletişim kanalları ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda 
yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, çapraz açık iletişim kanallarının varlığı ve etkin bir şekilde 
kullanılması bu tür merkezcil olmayan örgüt yapısının en belirgin özelliği sayılmaktadır. Merkezcil 
olmayan örgüt yapıları genellikle faaliyetleri ya da üretim süreçleri rutin olmayan, örgütsel çevrenin 
genelde belirsiz olduğu, esnek yapılanma gerektiren, daha çok işlerinde uzmanlaşmış, karar alma 
yetkinliği olan bilgi sahibi bireylerin istihdam edildiği örgütler tarafından tercih edilmektedir. Örgüt 
içinde yürütülen faaliyetlerin rutin olmaması başka bir ifade ile birbirinin aynı, tekrar eden faaliyetlerden 
oluşmaması ve çalışanların üst düzey yetkinliklere sahip olmaları, merkezcil olmayan örgüt yapısına 
sahip işletmelerde denetim mekanizmalarının üst yönetim tarafından değil de birincil düzey amir ya da 
uzman, bilgi sahibi kişilerin kendi kendilerini denetlemesi yani oto kontrol mekanizması ile 
sağlanmaktadır. Merkezcil olmayan örgüt yapılarının bir diğer belirgin özelliği ise bu tür örgütlerin 
hiyerarşik yapısının basık, az kademeli olmasıdır. Bu kapsamda yerinden yönetim anlayışı benimseyen 
işletmeler az kademeli, yatay bir örgüt şemasına sahiptirler. Yukarıda aktarılmaya çalışılan özellikler 
açısından bakıldığında merkezcil olmayan örgüt yapılarının daha çok modern yönetim anlayışı 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

Merkezcil olmayan örgüt yapısına sahip işletmelerde, faaliyetlere ilişkin kararların üst düzey 
yetkinliklere sahip, işin uzmanı olan çalışanlar tarafından alınması bu örgütlerin daha esnek olmasına ve 
örgüt dışı çevresel değişimlere hızla uyum sağlamasına neden olmaktadır. Söz konusu özellik merkezcil 
olmayan örgüt yapısının diğer örgüt yapılarına göre en avantajlı, en üstün özelliği olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak örgüt içindeki farklı birimlerin çevresel değişimlere ilişkin olarak kendi özgün 
kararlarını alabiliyor olmaları bazı durumlarda merkezcil olmayan örgütlerde bir takım sorunların 
oluşmasına da neden olmaktadır. Örneğin bir alt birimin kendi adına aldığı bir karar örgütün bütününe 
ilişkin üst düzey karar ile çelişebilmektedir. Bu durumda alt düzeylerde alınan kararların merkeze 
bildirilmesi ya da işletmenin genel politikalarına uygun şekilde alınması gerekmektedir.  

Etik karar alma süreçleri açısından bakıldığında ise merkezcil yapıların katı kural ve prosedürlerine 
göre, merkezcil olmayan yapıların esnek, birey kararlarına ve inisiyatifine dayalı yapılanması, merkezcil 
örgütlere göre daha etik bir örgüt yapısının olduğu yönünde bir öngörü oluşmaktadır. Merkezcil yapılarda 
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yönetim çalışanlar üzerinde kural ve prosedürler nedeniyle daha fazla etkili olabilmektedirler. Merkezcil 
olmayan örgütlerde ise karar verme yönlendirme yetkisi çalışanlara dağıtıldığı, başka bir ifade ile yetki 
devri yapıldığı için, bu örgüt modeli çalışanlara daha fazla hareket alanı sağlamaktadır. Bu nokta üzerinde 
durulması gereken önemli bir husus ise de merkezcil olmayan örgütlerde her türlü eylem bireylerin 
insiyatifine bırakılmaz. Merkezcil olmayan örgüt yapıları karar alma yetkisini örgütün alt basamaklarına 
indirse de örgüt içi uyum ve örgütsel amaçlara ulaşma konusunda bir takım yazılı kurallar ve prosedürler 
getirerek sınırlamalar yapabilir. Ancak örgüt içinde paylaşılmış ve herkes tarafından kabul gören bir örgüt 
kültürü bulunuyor ise bahsi geçen kural ve prosedürlere ihtiyaç olmayabilir.  

Merkezcil olmayan örgüt yapılarının etik karar alma konusunda yukarıda sıralanan avantajları olmakla 
birlikte bir takım sıkıntılı etik ikilemler yaratan alanları bulunmaktadır. Örneğin, örgüt içerisindeki farklı 
birimler ya da kişilerin aldıkları kararların etik açıdan birbiri ile çelişmesi bu kapsamda öne çıkan en 
belirgin sorundur.  Merkezcil olmayan örgüt yapılarında kişilere tanınan karar alma yetkileri, özellikle 
etik karar alınma noktasına gelindiğinde bireylerin sahip oldukları farklı etik bakış açıları ya da değerleri 
nedeniyle birbiri ile örtüşmeyen, hatta çelişen kararların alınmasına, uygulamaların yaşanmasına neden 
olabilmektedir. Örneğin 100 çalışanı olan bir işletmede bir etik soruna ilişkin 1000 farklı karar ya da 
eylem alternatifi oluşacaktır. Bu nedenle yerinden yönetimi ya da merkezcil olmayan örgüt yapısını 
benimseyen birçok işletme ortak etik kodlar oluşturup, işletme içinde yayınlayarak farklı etik dışı 
eylemlerin oluşmasını önlemeye çalışmaktadırlar.  

Genel olarak bakıldığında, etik karar alma sürecinde örgüt yapısının önemli bir faktör olduğunu 
söylemek mümkündür. Ancak bu konuda hangi tür örgüt yapısının en çok belirleyici olduğu bir başka 
ifade ile hangi tür örgüt yapılanmasının etik kararların alınması konusunda öncelikli olduğunu söylemek 
zordur.  Zira ister merkezcil yapıya sahip olsun isterse merkezcil olmayan yapıya sahip olsun her tür 
örgütte etik dışı kararlar alınabilir ya da eylemler, faaliyetler gerçekleşebilir.  Hangi tür örgüt yapısında 
olursa olsun örgüt kültürü yönetimin belirlediği kurallardan ya da yönlendirmelerden sapılması 
konusunda yanlış değerlendirmeler yapıyor ise o örgütte etik dışı kararların alınması ve faaliyetlere 
dönüşmesi mümkündür. Ancak yönetim felsefesi açısından bakıldığında modern yönetim anlayışı 
çerçevesinde şekillenen merkezcil olmayan örgütsel yapılar, bireye verdiği önem açısından etik karar 
alma konusunda daha öncelikli ya da başarılı görülmektedir.  Bu nedenle de birçok merkezcil yapıya 
sahip işletme örgüt yapılarını daha esnek, çalışan ve müşteri ihtiyaçlarına daha kolay uyum gösterebilen, 
bireye daha fazla önem veren merkezcil olmayan örgüt yapılarına dönüştürmeye çalışmaktadırlar.  

 Örgüt yapılarını belirleyen diğer unsurları kısaca tanımlayınız. 

ETİK KARAR ALMADA ÖRGÜTSEL GRUPLARIN ETKİSİ  
Örgütlerde etik karar almada önemli bir örgütsel faktör olan örgüt kültüründen bahsedildiğinde daha çok 
örgütün bütününe ilişkin değerlerden, normlardan, inanışlardan, kurallardan bahsedilmektedir. Ancak 
örgütler bir bütün olarak düşünülse de, bu bütün bir takım alt unsurlardan oluşmaktadır. Örgütler çalışan 
alt gruplarından oluşmaktadırlar. Söz konusu alt grupların ise kendi öz yapılarına ilişkin değerleri, 
ilkeleri, normları, inanışları, kuralları ve davranış biçimleri bir başka ifade ile grupların kendilerine ilişkin 
alt kültürleri bulunmaktadır. Söz konusu örgüt içi gruplara ilişkin alt kültürler bir yandan örgüt kültürünü 
şekillendirirken, diğer yandan örgüt içindeki diğer grupları ve grup üyelerini etkilemektedirler. Bu 
kapsamda etik karar alma sürecinde örgüt içindeki gruplar ve gruplar arasındaki etkileşimleri ortaya 
koymak gerekmektedir. Böylece örgüt yapıları içerisindeki etik kararların nasıl şekilleneceğini daha net 
ortaya koymak mümkündür. 

 
Örgütsel Grup Türleri 

Örgütlerde etik karar almada etkili olan örgütsel faktörlerden bir diğeri de örgüt içindeki alt gruplardır. 
Her ne kadar örgütler bir bütün ya da tek bir grup olarak düşünülse de, söz konusu büyük grubu oluşturan 
birtakım alt gruplar bulunmaktadır. Grup; birbirleri ile etkileşimde bulunan psikolojik olarak birbirlerinin 
varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük insan toplulukları 
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olarak tanımlanır. Bu üç unsurun bir arada bulunmasıyla grup meydana gelir. Başka bir tanımlamaya göre 
ise gruplar ortak norm ve davranış ilkelerini paylaşan, aralarında çeşitli rol farklılaşması gerçekleştiren, 
ortak bir amacı paylaşan ve birbirleriyle etkileşim halinde olan iki veya daha fazla kişinin bir araya 
gelmesiyle ortaya çıkan sosyal bir olgudur. Söz konusu tanımlama çerçevesinde grup kavramının iki 
temel özelliği; grup üyelerinin birbirleriyle iletişim halinde olmaları ve belirli bir amaç doğrultusunda bir 
araya gelmiş olmalıdırlar. Bu kapsamda örgütlerde etik karar alma sürecini etkileyen grupları 2 ana başlık 
altında incelemek mümkündür. Söz konusu gruplar formal (biçimsel) ve informal gruplar (biçimsel 
olmayan) olarak tanımlanmaktadır. Formel gruplar, örgütün kendisi bir başka ifade ile örgüt yönetimi 
tarafından belirli işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan, süreklilik arz eden ve örgütte belirli yeri 
olan gruplardır. İnformal gruplar ise örgütün üyeleri tarafından biçimlendirilen gruplardır. Informal 
gruplar daha çok arkadaşlık, hısımlık gibi bireyler arası yakınlık gibi faktörlere bağlı olarak oluşmakta ve 
örgüt yönetimi tarafından belirlenmiş, bir görev ya da rol tanımlaması bulunmamaktadır. 

 
Formal (Biçimsel) Gruplar 

Örgüt içindeki formal grupları iki kısımda inceleyebiliriz. Bunlar komiteler ve çalışma ya da iş 
gruplarıdır.  

Komiteler, formal grup yapısına sahiptirler bir başka ifade ile komiteler işletme içindeki bir takım 
belirli görevleri yerine getirmek maksadıyla kurulmuş gruplardır. Komiteler, yetkinin bireyden alınarak 
bir gruba verilmesidir. Komiteler yalnız işletmelerde değil her cins kurumların yönetiminde vardır. Devlet 
yönetim-organizasyonunda, parlamentolarda, okullarda vb. komiteler uzun yıllardan beri mevcut olduğu 
halde iyi bir şekilde işleyememektedirler. Yöneticiler mevcut görevlerin tamamlanmasında tek başlarına 
başarı gösteremeyeceklerini ya da grup halinde karar almanın ya da koordinasyon sağlamanın örgüt 
yapısı içinde daha başarılı olacağına inandıklarında komite tarzında yapılanmalara giderler. Bu kapsamda 
komitelerin kurulma amaçlarını; işletme içerisinde yapılan işlerin koordinasyonunu sağlamak ve 
faaliyetlerin etkinliğini artırmak, uygulama işlerini yapan kişilerin de karara katılmalarını ve işleri 
uygulama safhasında daha benimseyerek yapmalarını sağlamak olarak özetlemek mümkündür. 
İşletmelerde komite yönetimi sayesinde ayrı ayrı ellerde toplanan yetkiler birleştirilerek yetki 
güçlendirmesini sağlamaktadır.  İşletme içinde kurulan komitelerde, işletme ya da birim performansları, 
yeni planların yapılandırılması, örgüte ilişkin kararların alınması gibi birçok faaliyet alanında etkin bir 
biçimde faydalanılmaktadır.  Komiteler formal yapıları nedeniyle çoğu zaman süreklilik arz eden bir 
yapıya sahiptirler.  

Uygulamada en çok rastlanan komite türleri 3 ana grupta toplanmaktadır. Bunlar genel yönetim ve 
koordinasyon komiteleri, fonksiyonel alanlarla ilgili komiteler ve daha alt teknik düzeylere ilişkin 
komitelerdir. Komiteler işletme yönetimine birçok alanda fayda yaratmakla birlikte bir takım sakıncaları 
da beraberinde getirmektedir.  Öncelikli olarak komiteler çalışanların kararlara katılma ve alınan 
kararların yürütülmesinde kontrol sağlama açısından üst yönetime ve yöneticilere fayda yaratmaktadır. 
Bu kapsamda komiteler işletme içinde etkili bir haberleşme sistemine olanak sağlamaktadır. Komiteler 
çalışanların işletme amaçlarına artan bir bağlılıklarının oluşmasına, etkin bir işletme politikası oluşturulup 
uygulanmasına olanak vermektedir. Komitelerde yer alan farklı özelliklere sahip kişilerin alınacak 
kararlar sırasında farklı bakış açıları sayesinde; örgütlerde karar vermede objektiflik sağlanır, böylece tek 
bir yöneticinin karar vermesindeki sübjektiflik ve sakıncalar giderilmiş olur ve daha yoğun bir yaratıcılık 
(beyin fırtınası) sağlanmış olur.  

Etik karar alma açısından komitelerin faydaları değerlendirildiğinde ise, komite kararları bir grubun 
ortaklaşa aldıkları kararlar olmaları itibariyle yasal nitelik taşır. Bu kapsamda komiteler vasıtasıyla alınan 
kararlar işletmedeki üst yönetime ilişkin kısıtlı görüş ve otorite yerine çoğunluğun görüşüne dayalı bir 
mutabakatı göstermektedir. Komiteler farklı bireysel değerleri, etik anlayışları olan bireylerden 
oluşmaktadır. Bu çerçevede özelikle kararların alınma aşamasında farklı etik çözümlemelerin ortaya 
çıkmasına olanak vermektedir. Örneğin işletmede fonksiyonel alanda faaliyet gösteren bir pazarlama 
komitesinin, nihai müşteriye yönelik olarak faaliyete geçirilecek olan yeni satış geliştirme 
uygulamalarında, toplumun faydasını sağlama ya da onayını alma konusunda komite üyelerinin farklı 
görüş ve önerilere sahip olduğu görülebilir.  
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Ancak komite üyelerinin sunduğu farklı görüş ve öneriler karar alma sürecinin uzamasına da neden 
olmaktadır. Bazı durumlarda komite kararları bireysel kararlara göre daha tutucu olabilmekte ya da 
komite üyelerinin sorumluluk almak istememesi nedeniyle uzlaşılan karar en iyi ve etik karar 
olmayabilmektedir. Komitelerin farklı kompozisyondaki bireylerden oluşması, grup üyelerinin grup 
kararı konusunda sorumluluk almak istememesine neden olmaktadır. Bu çerçevede grup düşüncesi etik 
düşünmeden uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle etik ve etkili komite kararlarının kolay ve hızlı bir biçimde 
alınabilmesi için komitelerdeki üye sayıları 5-9 kişi arasında sınırlayarak küçük gruplardaki karar verme 
kolaylık ve dinamizmden yararlanmak yerinde olacaktır.  

Yukarıda aktarılmaya çalışılan sıkıntılara rağmen işletmelerde sosyal sorumluluk, finansal, üretim, 
çalışanlara yönelik uygulama alanları gibi birçok konuda faaliyet gösteren komiteler yapılandırılmaktadır. 
Ancak etik uygulamaların yapılandırılmasına yönelik etik komiteler çok az sayıda işletme tarafından 
faaliyete geçirilmiştir. Oysaki yazında bir çok çalışma iş etiği kavramının işletme içerisinde 
yaygınlaştırılması ve bu kapsamda işletmelerde etik kararların alınmasında  etik komitelerin kurulmasının 
önemine vurgu yapmaktadır.  

Weber’e göre bir işletme üç temel yolla etiği kurumsallaştırabilir ve işletme içinde etik kararların 
alınmasını sağlayabilir. Bu yollar sırasıyla; 

1. İşletme politikalarına etik kuralların dahil edilmesi, 

2. Resmi olarak dışardan birinin başkanlığında etik komitesi oluşturulması, 

3. Yönetim programına işletme etiğinin dahil edilmesidir. 

İş etiği konusundaki çalışmalarıyla yazında önemli bir yere sahip olan B.R. Crossen ‘ e göre ise iş 
etiğini kurumsallaştırma sürecinde izlenmesi gereken politikalar şöyle olmalıdır: 

1. İş gören seçme sürecinde ahlaki gelişim düzeyleri daha yüksek olan adayları saptamaya 
çalışmak ve örgütün etik kodlarına uygun bireyleri işletme içinde istihdam etmek, 

2. Şirketin yazılı iş etiği kurallarını hazırlamak ve uygulamaya çalışmak,  

3. İş etiği komitesi kurmak,  

4. Etik ile ilgili sürekli eğitim programları düzenlemek,  

5. Örgüt içi ihbarcılık sistemini kurmak,  

6. Üst düzey yönetimin yukarıda belirtilen etik politikaya bağlı kalması ve sürekli bir şekilde 
desteklenmesini sağlamak.  

Yukarıda da aktarılmaya çalışıldığı üzere etik komiteler işletmelerde etik kararların alınması 
konusunda oldukça önemli unsurlardır. Bazı işletmeler, etik ortamın etkinliğini sağlamak, işletme içinde 
alınan kararların etik ilkelere bağlı olup-olmadığını kontrol etmek amacıyla etik komiteler kurmaktadırlar. 
Etik komiteler işletmelerde, örgütün yönetim kurulu tarafından atanmaktadır ve başlıca görevleri örgütsel 
politika ve faaliyetlerin etik boyutlarını tartışmaktır. İşletmelerdeki etik komiteler etik ilkelerin, yüksek 
düzeydeki örgüt politikalarına ve kararlarına katılmasını sağlamak ve işletme çalışanlarına, paydaşlarına 
işletmenin etik ilkelere gösterdiği önemi göstermek amacıyla faaliyet göstermektedirler. Etik komiteler, 
üst düzey yöneticiler, hukuk danışmanları, halkla ilişkiler uzmanları ve çalışanlar tarafından 
oluşturulması, hatta bazı komitelerin örgüt dışından etik konusunda uzman kişileri de içermesi etik 
komitelerin etkinliğini artıran önemli hususlar arsında yer almaktadır. Etik komitelerinin,  işletme içinde 
ve faaliyetleri kapsamında meydan gelen etik çelişkileri ya da problemleri çözmek, etik davranış 
konusunu tüm işletmeye yaymak ve işletmenin mevcut etik kodlarını değişen faaliyet alanları ve çevresel 
değişimlere bağlı olarak revize etmek gibi bir takım görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Birçok 
işletmede örgüt kültürü çevresinde etik kararların ve davranışların alınması sağlanmaya çalışılırken, etik 
komiteler daha formal, daha yasal bir biçimde işletme içindeki ve dışındaki kararların etik ilkelere bağlı 
alınması konusunda faaliyet göstermektedir. Örneğin bilişim sektöründe faaliyet gösteren Motorola 
firmasını da bir etik komite faaliyet göstermektedir.  
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Ancak işletmelerde etik komitelerin kurulması, örgüt içinde etik kararların alınması konusunda kesin 

bir çözüm sunmamaktadır. Özelikle bazı işletmelerde etik komitelerin kuruluş amacı, üst yönetimin etik 

konusundaki tercihlerini bir başka ifade ile üst yönetimin etik standartlarının meşrulaştırılması 

maksadıyla kurulmuş  olabilirler. Örneğin etik komite tarafından alınan bazı kararlar sembolik olabilir 

yani yönetim tarafından sürekli uygulanan bir politikanın etik olduğunu meşrulaştırmak, yasallaştırmak 

maksadıyla etik olup-olmadığı tam olarak incelenmeden alınmış olabilir. Eğer üst yönetim etik komite 

üyelerine yönetim tarafından daha önce alınmış ya da daha önce örgüt içine duyurulmamış bazı kararların 

onaylanması konusunda baskı yapar ya da yönlendirir ise etik komiteler uzun vadede kendilerinden 

beklenen faydayı sağlayamazlar. Örneğin yönetim tarafından bir iş görenin işten çıkartılması konusunda 

daha önce alınmış bir kararı etik komite tarafından onaylanması konusunda baskı yaratmak ya da etik 

komitenin kararıymış gibi göstermek etik komitelerin etik karar alma konusundaki güvenirliliğini 

sarsacaktır.  

Bazı durumlarda ise etik komite üyeleri, kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukları tam olarak 
anlayamamış olabilirler. Örneğin etik komite üyeleri örgüt içindeki karmaşık etik sorunların çözümünde 
bireysel etik değerlerine bağlı olarak karar verebilirler. Ancak örgütsel etik sorunların çözümü daha 
objektif bakış açısına bağlıdır. Komite üyelerinin bu tip örgütsel sorunları bireysel düzeyde etik kriterlere 
bağlamaları, hem komite içindeki üyeler arasında çatışmaya neden olabilmekte hem de örgüt düzeyinde 
bir takım sorunlar yaratabilmektedir. Bu kapsamda etik komite üyelerinin işletme düzeyindeki etik 
sorunları örgütün etik kodlarına, profesyonel faaliyet konusuna ve toplumda kabul görmüş genel normlara 
bağlı olarak ele almaları gerekmektedir. Etik komitelerde alınan kararlar, işletmenin faaliyet gösterdiği 
endüstri kolundaki etik kodlara, toplumsal standartlara ve örgüt kültürüne bağlı olarak alınmalıdır. Aksi 
taktirde alınan kararlar etik sorunları çözmek yerine daha da karmaşık hale getirecektir.  

 

İş Grupları ve Takımlar 

Biçimsel organizasyonların en önemli örneklerinden biri de iş veya görev gruplarıdır. Bu  gruplar, örgüt 

tarafından belirlenir ve bir işi tamamlamak için benzer işleri yapan çalışanlardan oluşur. İş grupları yarı 

biçimsel grup olarak kabul edilebilir. Gruba girme koşulları yönetim tarafından kontrol edilmektedir. İş 
gruplarının biçimsel liderleri vardır. Ancak bu görev grubunun sınırları hiyerarşiyle belirlenir. Örneğin bir 

otomotiv üretim hattında çalışan bir iş ya da görev grubu otomobillerin koltuklarının montajı ile görevli 

iken diğer bir iş grubu ise motor aksamının montajı ile görevli olabilirler.  

İş grupları örgütlerde belirlenen belirli bir faaliyet alanında çalışırlarken takımlar farklı faaliyet 

alanlarında uzmanlaşmış bireylerin belirli bir proje ya da görev kapsamında bir araya gelmelerinden 

oluşmaktadır. Başka bir ifade ile takımlar farklı uzmanlıkları olan bireylerin yönetim tarafından 

belirlenmiş bir takım amaçları ya da faaliyetleri gerçekleştirmek üzere bir araya getirilmeleri ile meydana 

gelmektedir. Örneğin yeni bir ürün geliştirmek üzere finans, pazarlama ve üretim birimlerinden farklı 

uzmanlık alanları olan çalışanlar bir araya getirilerek bir takım oluşturulabilir. Bu açıdan bakıldığında 

takımlar ortak bir amaca, bir grup performans hedefleriyle ulaşmak isteyen ve birbirlerinin yeteneklerini 

tamamlayan aynı zamanda birbirlerine karşı sorumlu olan çok sayıda çalışandan oluşan iş grupları olarak  

tanımlanabilirler. Bazı takımlar geçici statüyle bir başka ifade ile belirli bir amacın ya da projenin 

gerçekleştirilmesi amacıyla kurulabilirken bazı ekipler süreklilik arz edebilirler, örneğin kalite ekipleri 

gibi. Ancak süreklilik arz etseler bile devamlılık gösteren bu takımlarda, yaratıcılığı ve verimliliği 

artırmak maksadıyla takım üyelerini zaman içinde değiştirebilirler. İşletmelerin ekip kurmadaki amaçları 

farklı uzmanlık alanlarına sahip iş görenlerin uzmanlıklarından yararlanarak, takım üyeleri arasındaki 

etkileşimi artırarak örgüt içinde yaratıcılığı ve performansı maksimuma çıkarmaktadır. Oysa iş 
gruplarındaki asıl amaç ise yürütülen faaliyetteki uzmanlığı artırmaktır. Dolayısıyla iş grubunda yer alan 

üyelerin değişimine pek sıcak bakılmaz. 

Takımların heterojen yapısı işletmelerde verimliliği ve yaratıcılığı artıran bir unsur olarak görülmekle 
birlikte, etik kararların alınması açısından bakıldığında bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. 
Takım üyelerinin farklı birimlerden gelen uzmanlardan oluşması  etik sorunların yaşanmasına sebebiyet 
veren en önemli sorundur. Takım üyelerinin takım içinde farklı görev ve sorumlulukları bulunmakta ve 
her bir üyenin geldiği asıl görev yerinde tecrübe ettiği farklı deneyimleri ve etik görüşleri olacaktır.  
Dolayısıyla takım etik bir sorun ile karşılaştığında ya da alınan kararların etik olup-olmadığı noktasına 
gelindiğinde her bir uzman üyenin farklı görüşü ve farklı bakış açıları  olması muhtemeldir.  Örneğin yeni 
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bir otomobilin tasarımı ve üretimine ilişkin olarak kurulan bir takımda, ürün kalite kontrol biriminden 
gelen bir üye otomobilin kapılarına konulacak hava yastıklarının yolcu güvenliği açısından üretilecek 
yeni modelde standart bir donanım olmasını ön görürken, pazarlama ve satış biriminden gelen takım 
üyesi söz konusu standart yan kapı hava yastığı donanımının getireceği ek maliyetler ve ek maliyetlerin 
yaratacağı satış fiyatı artışının müşteri satın alma tercihinde olumsuz karar alımına neden olacağı 
gerekçesiyle kullanılmaması ya da opsiyonel olarak sunulması görüşünü savunabilir ve karşı çıkabilir.  
Bu durumda üretim sürecindeki çalışanlar işletmenin birçok insanın hayatını kurtaracak bu yeni donanımı 
standart olarak sunmak yerine, etik dışı bir karar vererek kendi maliyet ve satış rakamlarını düşünerek 
etik dışı kararlar alındığına inanabilir. Bu gibi farklı görüşler hatta birbiri ile çatışan görüşler ve 
yaklaşımlar farklı birimlerden gelen uzmanlardan oluşan takımlarda sıkça görülen bir durumdur.  Farklı 
görüşler bazı durumlarda hem etik kararların alınmasında hem de doğru davranış biçiminin gelişmesinde 
örgütlere yol gösterici olmakla birlikte bazı durumlarda kararların alınmasını geciktirerek bir takım 
sorunların oluşmasına neden olabilmektedir.  

Takımlar ve iş grupları çalışanların işletme kararlarına katılmalarını sağlamak adına yapılandırılmış 
önemli faaliyetlerdir.  Bu açıdan bakıldığında takımlarda ve iş gruplarında kararların bireylerin ortak 
mutabakatına bağlı olarak alınması etik davranma adına önemli bir başlangıç noktasıdır. Ancak bazı 
bireylerin ya da yönetimin, işletmedeki yasal güçlerini kullanarak takımların ve iş gruplarının kararlarına 
dolaylı ya da dolaysız şekilde müdahale etmeleri, ya da kendi etik düşünce ve yaklaşımlarını empoze 
etmeleri etik kararların alınmasının önündeki önemli bir engeli oluşturmaktadır.  Takımlar ya da iş 
grupları belirli faaliyetleri etik ya da etik dışı olarak tayin etme, belirleme özgürlüğüne sahip olmalıdırlar. 
Aksi taktirde etik karar almada gruplardan beklenen faydayı sağlamak mümkün değildir. 

  

İnformal (Biçimsel Olmayan) Gruplar 

Örgütlerde belirli faaliyetleri yürütmek, belirli amaçları gerçekleştirmek maksadıyla yönetim tarafından 
oluşturulan  komiteler, iş grupları ve takımlar dışında da meydan gelen bir takım informal gruplar 
bulunmaktadır. İnformel gruplar örgütün üyeleri tarafından biçimlendirilen gruplardır ve işletmelerde 
birçok informal grup bulunmaktadır. Bu gruplar genellikle aynı ya da benzer departmanda çalışan, benzer 
ilgi alanları bulunan arkadaşlık gruplarıdır. İnformal grupların amacı çoğunlukla örgüt amaçlarını 
gerçekleştirmek değil, birbirlerine refakat etmek, dostluk geliştirmektir.  Örneğin ülkemizde sıklıkla 
görülen işletme içi informal grup şekli aynı yöreden ya da coğrafi bölgeden gelen iş görenlerin 
oluşturdukları gruplardır. Benzer şekilde klasik müzik dinlemek ya da aynı takımı tutmak gibi ortak 
özelikleri olan bireyler işletmelerde bir araya gelerek tamamen sosyal amaçlı informal gruplar 
oluşturabilirler.  Bu tür gruplar genellikle yönetimden tepkiler alabilmektedir. Örneğin, işletme içinde 
sendikal faaliyetleri geliştirmek ya da çalışma koşullarında iyileştirme yapmak maksadıyla kurulan, 
yönetimin uygulamalarından rahatsız olanlar, işten haksız yere çıkartılanlar, arkadaşlarını desteklemek 
için veya yaz tatilini değiştirmek için oluşan informal gruplar örgüt içinde çatışmaya ya da kargaşaya 
sebebiyet verebilirler. Bu durumda yönetim bu tip informal grupların oluşmasına ve faaliyetlerde 
bulunmasına engel olabilir.  

İşletme içinde oluşan informal gruplar kendi üyeleri arasında ve diğer informal gruplar arasında 
işletmenin yasal iletişim kanalları yerine informal iletişim kanallarını kullanarak etkileşime ve iletişime 
geçerler. İnformal grupların kullandıkları bu iletişim biçimi fısıltı gazetesi olarak da adlandırılabilir.  
İnformal grupların kullandıkları söz konusu iletişim biçimi mevcut formal iletişim kanallarının aksine, 
yatay, dikey, çapraz, aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya olmak üzere her türlü şekilde 
çalışmaktadır. Söz konusu informal iletişim kanalı ile iş ile ilgili olabilen ya da olmayan, örgüte ya da 
bireylere ilişkin birçok bilgiyi rahatça paylaşabilmektedirler. Bu kapsamda bakıldığında söz konusu 
informal iletişim kanalı ya da fısıltı gazetesi, çalışanlar ve yöneticiler için erken uyarı sistemi olarak da 
değerlendirilebilir. Örneğin yöneticiler aldıkları kararların ya da faaliyetlerinin çalışanları nasıl 
etkilediğini ya da çalışanların bu kararlara verdikleri tepkileri fısıltı gazetesi vasıtasıyla filtre edilmeden 
doğrudan öğrenebilirler. Bu da kararlar sonrasında oluşacak büyük dirençleri ya da tepkileri önlemede 
yönetime yol gösterici olacaktır.  Çalışanlar açısından bakıldığında ise çalışanlar çalıştıkları işletmenin 
satılacağı ile ilgili ya da yürütülen bir faaliyetin toplum için etik dışı olacağı ile ilgili bir bilgiyi fısıltı 
gazetesinden aldıklarında söz konusu konuyu düşünmek için kendilerine fırsat  sağlamış olacaklardır.  
İşletmelerde fısıltı gazetesi dışında da bazı dedikodular olabilmektedir. Ancak dedikoduların çoğu 
asılsızdır. Bu nedenle fısıltı gazetesinin işletme içinde ve çalışanlar üzerindeki etkisini anlayabilen bir 
yönetici bu iletişim biçimini örgütsel değerleri ve normları çalışanlara aktarmak maksadıyla kendi lehinde 
kullanabilir.  
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Fısıltı gazeteleri çalışanların işletme içinde kararların nasıl alındığına ilişkin bilgi sağlayan önemli bir 
kaynaktır. İşgörenler özellikle de işletmeye yeni gelenler önemli ya da rutin kararlar almadan önce iş 
arkadaşlarına ya da dahil oldukları informal grup üyelerine danışmakta onlardan örgüt içindeki önceki 
uygulamalar hakkında bilgi almaktadırlar.  Bu kapsamda grup üyelerinin yönlendirmeleri alınacak kararın 
etik ya da etik dışı olması konusunda belirleyici olmaktadır. Örgüt kültürleri çalışanlara, işletme içindeki 
belirli prosedürler ve kurallara ilişkin bilgi vermekle birlikte, örgüt kültürünün yaşaması, faaliyete 
geçmesi informal gruplar içinde ve arasında kabul edilmesine ya da uygulanmasına bağlıdır.  Örneğin bir 
çalışan fısıltı gazetesi ile örgüt içinde etik dışı davranışlar ve cezai yaptırımların yazılı bir şekilde var 
olmasına karşın yönetimin bu konuda pek hassasiyet göstermediği ve etik dışı davranışlara disiplin cezası 
verilmediğini öğrenirse; yürüttüğü faaliyetlerde ve aldığı kararlarda işletmenin etik değerlerine uygun 
davranmaya çalışmayacaktır. Dolayısıyla bir işletmede etik kararların alınması ya da çalışanların örgüttün 
etik ilkelerine bağlı davranmaları isteniyorsa yasal iletişim yollarının yanı sıra informal iletişim 
kanallarından da aynı mesajı çalışanlara iletmeleri gerekmektedir. Fısıltı gazeteleri genellikle sözlerden 
ziyade yönetici ve çalışan davranışlara göre şekillenmektedir. Bu kapsamda düşünüldüğünde yöneticiler 
söylemlerinin uygulamaları ile örtüşük, benzer biçimde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

 İşletmelerde yapılanan grupları tanımlayıp, sınıflandıran farklı 
yaklaşımlar bulunmakta mıdır? 

ETİK KARAR ALMADA GRUP NORMLARI 
Örgüt içinde etik karar alma açısından belirtilmesi gereken bir diğer önemli husus ise grup normları ile 
örgüt normları arasındaki uyumdur.  

Grup üyelerinin gerek grup içi bireysel faaliyetlerde ve gerekse birbirleri ile karşılıklı 
ilişkilerde, uyulması gereken davranış kurallarına grup normları denmektedir. Bu normların bir 
kısmı yazılı olarak dile getirildiği gibi, bir kısmı da sözel olarak meydana getirilmiş bir 
kısım normlara da rastlamak mümkündür. Ancak grup normlarının, yazılı olsun veya olmasın grup 
üyelerinin tümü tarafından bilinmesi ve benimsenmesi gerekir. Grup normları, grupların  amaçlarına 
yönelik doğru faaliyetlerde  bulunmasını sağlayıcı ve grup başarısının artmasında yardım edici ve 
düzenleyici birer araçtır. Grup normları bir toplumda bireyler arası ilişkileri düzenleyen örf ve adetlere 
benzetilebilir. Normların oluşması birden bire olmaz, bazen çok uzun bir zaman alabilir. Ancak normlar 
bir kere benimsendikten ve çoğu üyelerce kabul edildikten sonra, diğer üyeler ve gruba yeni girenler için 
dinamik baskı araçları şekline dönüşürler. Bu nedenle, normlar sosyal baskı araçları niteliği taşırlar. 

Üyelerin grup normlarına uymama veya onlardan kısmen de olsa sapmalar göstermesi halinde, grup 
tarafından ilgiliye davranışının hatalı olduğu hissettirilir veya bazen açıkça bildirilir ve davranışın norma 
uygun biçime getirmesi iletilir. Eğer üye bu uyarılara ilgisiz kalırsa, bireysel uyarılar sosyal baskılar 
biçimine dönüşürler. Böylece, üye ya norma uygun davranır ya da belirli bir zaman içinde grup dışına 
itilerek yalnız bırakılır. Bu çerçevede grup normlarını ve grup içindeki rollerini şu şekilde özetlemek 
mümkündür; 

1. Normlar grup içinde üyelerin davranışlarını etki ve baskı altına alarak düzenleyen kollektif değer 
yargılarıdır. 

2. Normlar grubun büyük bir kısmı tarafından grup üyelerinin birçoğu veya tamamı için önemli 
olduğu kabul edilen davranışlar için geliştirilirler. 

3. Normlar bireyin kişisel düşünce ve duygularını tamamen ortadan kaldırmaz, sosyal 
baskı altına alırlar. Bu nedenle grup normları grup üyelerinin bireysel inanç ve duygularını 
değiştirmez, ama davranışları ya da diğer bir deyimle tutumları istemli veya istemsiz biçimde 
etkilerler. O halde grup normları bireysel arzu, istek ve inançların temsilcisi değildirler. 

4. Normların oluşması belli bir süreyi gerektirir. Bu süre içinde bazı üyeler özellikle, 
grup liderleri bazı normları açıklayarak gruba benimsetmeye çalışırlar. Grup çeşitli 
müzakereler sonucu ve karşılıklı ödünler vermek suretiyle normları biçimlendirir. 

5. Bazı normlar tüm üyeler tarafından kabul görmez. Bunlara kısmi normlar ve ilk ya da alt grup 
normları adı da verilebilir. 
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Grup normları, grup üyelerinin davranışları ve tutumları konusunda ortak bir görüşe varılmasını 
sağlamaktadır. Bir başka ifade ile grup normları grup üyelerinin davranışları konusunda yönetimin ya da 
diğer bireylerin geleceğe yönelik tahminler yapmasını sağlar.   

Ancak grup normları grup üyeleri üzerinde bir baskı unsurudurlar. Oluşan grup değer ve normları 
bireyin davranış ve düşünceleri üzerine baskı yapmakla onların davranışlarını değiştirmektedir. Bireyin 
davranışlarını, grup üyelerinin tamamının veya bir kısmının istek ve bekleyişleri doğrultusunda 
değiştirmesi olayına uyma davranışı adı verilmektedir. 

Grup baskısı altında birey yanlış olduğunu bile bile grup ile özdeşleşme tutumuna 
girmekte ve adeta grup havasına itaat etmektedir. Grup baskısı, bireyin davranışlarını kontrol edip 
yönlendirebilmektedir. Birey adeta grup dışında kalmak ve cezalandırılmak 
korkusu ile ona itaat etmekte ve grubun fikrine uyabilmek ya da benzeyebilmek için 
özdeşleşme davranışı göstermektedir.  Örneğin bir çalışan kendi üretim bandındaki bir takım kalite 
hatalarının diğer çalışanlar tarafından örtbas edildiğini yönetime rapor ederse, diğer çalışanlar tarafından 
cezalandırılabilir, ya da kötü muamele görmesine neden olabilir. Çünkü birey grup normlarına aykırı 
hareket ederek, herkesin kabul ettiği bu göz ardı olayını yönetime bildirmiştir.  Benzer şekilde grup içinde 
kalmak isteyen bir birey etik bulmasa da yukarıda aktarılan etik dışı hareketi yönetime bildirmez. Çünkü 
grup içinde kalmak istiyordur. Bazı durumlarda ise grup kararları birey üzerinde baskı yaratmaktadır. 
Örneğin grup içinde pek popüler olmayan bir üyenin  grup içinde kalmak, grubun takdirini almak adına 
kendi yapmadığı etik dışı bir kararı kendi yapmış ya da almış gibi göstererek başka bir grup üyesinin 
hatasını üstlenebilir. 

Bazı durumlarda ise grup normları ile örgütsel normlar arasında çatışmalar ya da farklılıklar ortaya 
çıkabilir. Örneğin yönetim iş saatleri içinde işletme bilgisayarlarının iş dışı kişisel amaçlarla 
kullanılmasını yasaklayan bir takım kurallar koymuş olabilir. Benzer biçimde örgüt içindeki informal 
grupta ise bu kurallara uymama konusunda bir yönlendirme mevcut olabilir. Bu durumda grup üyeleri 
ısrarla kurala uymayarak işletme bilgisayarlarını iş dışı kişisel amaçla kullanabilirler.  Eğer örgütteki 
diğer gruplarda bu grubun davranışını haklı buluyor iseler söz konusu davranış örgüt içine yayılarak 
meşrulaşacaktır. Ancak diğer gruplar bu grubun davranışını uygun bulmaz iseler söz konusu gruba baskı 
yaparak, iş dışı bilgisayar kullanımını engelleyebilirler. Bu nedenle yöneticiler yalnızca örgüt kültürünü 
değil örgüt içindeki grupları ve grup normlarını dikkatle takip edip, örgüt normlarına ve etiğine uygun 
olmayan davranışları tespit edip, gerekli önlemleri almalıdırlar. 



    110

Özet Özet 

İşletmelerde etik karar almayı etkileyen örgütsel 
faktörler sırasıyla, örgüt kültürü, liderlik, örgütsel 
yapı,  örgüt içinde faaliyet gösteren formal ya da 
informal gruplar ve en nihayetinde örgüt 
çalışanlarının bireysel etik değerleridir.  

Örgüt kültürü, örgüt üyeleri tarafından paylaşılan 
bir takım değerler, semboller, inanışlar ve 
normlar bütünü olarak tanımlanmaktadır.  Örgüt 
kültürü, örgüt içinde yerleşen örgütsel 
davranışlar, içerikler, değerler, seremoniler ve 
ritüellerden oluşmaktadır. Bu bağlamda örgüt 
kültürü, örgüt üyelerine örgüt içindeki 
davranışların nasıl olması gerektiği ile ilgili 
kuralların çerçevesini çizmektedir. Başka bir 
ifade ile örgüt içinde nasıl davranılacağının, 
örgütün değerlerinin, inançlarının, normlarının, 
seremonilerinin örgüt çalışanları tarafından kabul 
edilerek davranışlara yansıtılması ile örgüt 
kültürü oluşturmaktadır. Bahsi geçen örgüt 
üyeleri tarafından paylaşılan değerler bazı 
durumlarda yazılı olarak bireylere aktarılırken 
bazı durumlarda ise zaman içinde anlaşılarak, 
konuşmadan bile paylaşılabilir.  Örgüt kültürü 
farklı şekillerde tanımlanabildiği gibi farklı 
şekillerde de sınıflandırılabilir. Bir işletmenin 
örgüt kültürünün nasıl bir yapıya sahip olduğu ve 
ya hangi sınıfa dahil edilebileceği “Örgüt kültürü 
denetim” araçları vasıtasıyla ortaya konabilir. 
Örgüt kültürünün yapısı ve çalışanlara verdiği 
mesaj bir işletmenin etik karar alma ya da etik 
davranma konusundaki hassasiyetini ve 
kararlılığını ortaya koymaktadır. Örneğin bir 
işletmenin örgüt kültüründe etik dışı davranışlar 
cezalandırılmıyor ise, o işletmede çalışanların 
etik davranmasını ya da etik kararlar almasını 
beklemek pek olası değildir. Bu çerçevede bir 
işletmede etik kararların alınması isteniyor ise 
öncelikli olarak etik değerlerin örgüt kültürüne 
yerleştirilmesi ve bu konuda yönetimin 
ciddiyetini çalışanlara aktaracak yaptırımların 
yürürlüğe koyulması gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

Liderlik ya da yöneticilik davranışları 
işletmelerde etik kararların alınmasını etkileyen 
bir diğer örgütsel unsurdur. Yöneticiler ya da 
liderler ellerinde bulundurdukları otorite 
sayesinde örgüt hedeflerine ulaşmak için bireyleri 
yönlendirme, çalıştırma ve cezalandırma güçleri 
bulunmaktadır. Liderlerin örgüt içinde sahip 
oldukları güçleri düşünüldüğünde, işletmelerde 
etik kararların alınması konusunda oldukça 
önemli bir güce sahip oldukları hemen 
anlaşılmaktadır.  İşletme yöneticilerinin farklı 
güç kaynakları bulunmaktadır. Yöneticilerin güç 
kaynakları, yasal, ödüllendirme, zorlama, 
uzmanlık, benzetim gücü olmak üzere beş alt 
başlıkta özetlenmektedir. Örgüt yöneticileri, 
pozisyonlarının onlara verdiği yaptırım güçlerini 
kullanarak örgüt kültürünü şekillendirebilmekte 
ve işletme içerisindeki pozisyon, statüsü ve 
yöneticilik güçleri ile çalışanlar üzerinde baskıyı 
yaratarak onları belirli davranışlara sevk 
edebilmektedirler. Bu kapsamda örgüt 
yöneticileri hem aldıkları kararlarda etik ilkelere 
bağlı kalmalı hem de iş etiğini kurumsallaştırma 
sürecinde, etik değerlerden ödün vermeyen 
kararlı ve tutarlı bir liderlik örneği gösterip, 
çalışanlarına iyi bir rol modeli oluşturmalıdırlar.  

Örgüt yapıları işletmelerde etik dışı kararların 
alınmasına ve davranışların sergilenmesine neden 
olabilmektedir. Merkezcil yapıya sahip 
işletmelerde karar alma yetkisi ve otoritesi üst 
yönetimde toplanmıştır. Merkezcil olmayan 
örgütlerde ise karar alma yetkisi ve otoritesi alt 
basamaklara dağıtılmıştır. Çalışanların örgüt 
içinde alınan kararlara katılmaları açısından 
bakıldığında merkezcil olmayan örgüt yapıları 
daha etik işletmeler olarak düşünülmektedir. 
Ancak merkezcil yapıya sahip işletmelerde eğer 
üst yönetim etik karar alma konusunda kararlı ve 
başarılı ise, çalışanların alınan kararlara uyma 
yükümlülüğü nedeniyle bu tip işletmelerin etik 
karar almada daha başarılı olduğunu söylemek 
mümkündür. Ancak yürütülen çalışmalar etik dışı 
kararların hem merkezcil hem de merkezcil 
olmayan yapıya sahip tüm işletmelerde 
alınabildiğini göstermektedir. 
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İşletmeler bir bütünü sembolize etseler de, 
işletmeler kendilerini oluşturan alt grupların bir 
toplamıdır. Bu kapsamda etik karar almada etkili 
olan bir diğer önemli unsur ise işletme içinde 
faaliyet gösteren formal ve informal gruplar ve 
bu grupların etik davranma ve karar alma 
konusunda oluşturdukları grup normlarıdır. Örgüt 
içinde bulunan komiteler, iş grupları ve takımlar 
yönetim tarafından yapılandırılan formal grupları 
oluştururken, arkadaşlık ya da ortak fayda 
kapsamında oluşturulan informal gruplar örgüt 
kültürünü ve çalışan davranışlarını yönlendiren 
önemli unsurlardır. Özellikle informal gruplar 
tarafından kullanılan fısıltı gazeteleri özellikle 
işletmeye yeni gelenlerin davranışlarını ve 
kararlarını etkileyen ve yönetimden istedikleri 
bilgiyi sağlayamayan çalışanların bilgi aldıkları 
önemli bir iletişim kanalıdır. Grup normları grup 
üyelerinin grup içinde uymaları beklenen 
normları ve standartları belirlemektedir. Grup 
normları grup üyeleri için grupta kabul edilen ve 
edilmeyen davranışları belirlemektedir. Bu 
çerçevede grup normları ile örgüt normlarının 
uyumlu olması örgüt içinde bir uyumu temsil 
ederken, farklılığı ise bir çatışma ortamının 
oluşmasına sebebiyet vermektedir. Etik karar 
alma ve etik davranış gösterme açısından 
bakıldığında ise grup normlarının etik ilkelere 
bağlı davranmayı destekler nitelik taşıması 
işletmelerde etik davranış göstermede oldukça 
önemlidir.   
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Kendimizi Sınayalım 
1. Örgüt üyeleri tarafından paylaşılan bir takım 
değerler, semboller, inanışlar ve normlar bütünü 
ne olarak tanımlanmaktadır? 

a.   Liderlik 

b. Yöneticilik 

c.  Örgüt kültürü  

d. Örgüt iklimi 

e.  Grup normu  

2. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün 
etik kapsamında kullanılan sınıflandırmaları 
içinde yer almaz? 

a. İnsancıl kültür  

b. Çalışkan kültür  

c. Kayıtsız kültür 

d. Bütünleyici kültür 

e. Talepkar kültür 

3. Bireylerin etik ya da etik olmayan 
davranışları işletmenin yazılı etik kodları yerine 
aynı düzeyde çalıştığı iş arkadaşlarından ya da 
işletme içindeki diğer iş gruplarından öğrenme-
sine ne ad verilir? 

a.  Yönetimden öğrenme 

b.  Örgüt kültürü 

c.  Sosyalleşme 

d.  Dedikodu 

e.  Başkalarından öğrenme  

4. İşletmelerde toplum çıkarlarına ters düşen, 
ahlak dışı ya da yasa dışı davranışlara, 
faaliyetlere ilişkin bilgilerin, işletme içerisindeki 
birey ya da bireyler tarafından fark edilip 
işletmenin üst yönetimine ya da işletme dışındaki 
resmi kurumlara iletilmesi ne olarak tanımlan-
maktadır?  

a. Dedikodu 

b. İhbarcılık  

c. Başkalarından öğrenme 

d. Şikayet 

e. Etik davranış 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi liderlerin güç 
kaynakları arasında yer almaz? 

a.  Ödül gücü 

b.  Zorlayıcı güç 

c.  Pozisyon gücü 

d.  Uzmanlık gücü 

e.  Kişisel özellik gücü  

6. Bir yöneticinin sahip olduğu bilgi ve kişisel 
özelliklere bağlı olarak astlarını ikna ederek, etik 
karar alma ve davranma konusunda yönlendir-
mesinde kullandığı güce ne ad verilir? 

a.  Ödül gücü 

b.  Kişisel özellik gücü 

c.  Pozisyon gücü 

d.  Zorlayıcı güç 

e.  Karizmatik, referans gücü  

7. Aşağıdakilerden hangisi merkezcil olmayan  
yapının bir özelliği değildir? 

a.   Kararlar örgütsel kademelere dağıtılmıştır. 

b.   Örgütsel çevreye adaptasyon yüksektir. 

c.   Kurallar ve prosedürler çok sayıdadır.  

d.   Çalışanların örgütsel problemlere farkındalığı 
yüksektir. 

e.   Örgütsel esneklik yüksektir. 

8. Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki formal 
grup türlerine örnek verilemez? 

a. İş grupları 

b. Görev grupları 

c. Komiteler 

d. Çıkar grupları  

e. Takımlar 

9. Örgüt yönetiminin belirli bir amacı ya da 
eylemi yerine getirmek için değil çalışanların 
birbirleri ile olan ortak ilgi alanları kapsamında 
kurdukları gruplara ne ad verilir? 

a. Yasal gruplar 

b Çatışma grupları 

c. Takımlar 

d. Komiteler 

e. İnformal gruplar  
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10. Grup üyeleri tarafından benimsenmiş, grup 
üyelerinin davranışlarını belirleyen ve 
uyulmadığı takdirde diğer üyelerce cezai 
yaptırımı olan kurallara ne ad verilir?  

a. Takım kuralları 

b. Etik kurallar 

c. Grup normları  

d. Örgüt kültürü 

e.  Hiçbiri 

Kendimizi Sınayalım Yanıt 
Anahtarı 
1. c Yanıtınız yanlış ise “Etik Karar Almada 
Örgüt Kültürü” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 

2. b Yanıtınız yanlış ise “Örgüt Kültürünün Etik 
Kapsamında Sınıflandırılması” başlıklı konuyu 
yeniden gözden geçiriniz. 

3. e Yanıtınız yanlış ise “Etik Karar Almada 
Başkalarından Öğrenmenin Etkisi” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

4. b Yanıtınız yanlış ise “İhbarcılık, Uyarı Verme 
Sistemi” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 

5. e Yanıtınız yanlış ise “Etik Karar Almada 
Yöneticilerin Etkileri” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz. 

6. e Yanıtınız yanlış ise “Benzetim ya da 
Karizmatik (Referent) Güçü” başlıklı konuyu 
yeniden gözden geçiriniz. 

7. c Yanıtınız yanlış ise “Merkezcil Olmayan 
Örgüt Yapıları (Yerinden Yönetim)” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

8. d Yanıtınız yanlış ise “Formal (Biçimsel) 
Gruplar” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 

9. e Yanıtınız yanlış ise “İnformal (Biçimsel 
Olmayan) Gruplar.” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz. 

10. c Yanıtınız yanlış ise “Etik Karar Almada 
Grup Normları” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz. 
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
Sıra Sizde 1 
Örgüt kültürü, işletmenin amaçlarının, strateji-
lerinin ve politikalarının oluşturulmasında ve 
yöneticilerin seçilen stratejilerin yürütülmesini 
sağlamada önemli bir araçtır. Örgüt kültürü 
ayrıca işgörenlerin işletme içindeki faaliyetlerini 
nasıl yapılandıracakları bir başka ifade ile 
işletmede yerleşmiş davranış parametrelerinin 
neler olduğunun çalışanlara aktarılmasını sağlar. 
Örgüt içinde kolektif çalışma ruhunun yani ben 
değil biz söyleminin çalışanlar tarafından 
benimsenmesini sağlayarak örgütlerde bütüncül 
bir yapının oluşmasına zemin hazırlar.  

Sıra Sizde 2 
Örgüt kültürleri de işletmelerin iç ve dış 
çevresindeki baskılar ve değişimlere bağlı olarak 
birtakım değişimlere uğrayabilir. Ancak söz 
konusu değişimlerin hızı oldukça yavaş olmak-
tadır. İşletmeler çevreden gelen ekonomik ve 
sosyal krizler sonucunda, örgüt kültürünün 
işletmenin ana hedeflerini destekleyemez duruma 
gelmesi durumunda, örgüt içi grupların çıkar 
çatışmasına girdiği durumlarda veya örgüt içi 
güçlerin kültür değişimini başlatabilecek duruma 
gelmesiyle örgüt kültürü değişime uğrayabilir. 

Sıra Sizde 3 
Ülkemizde ihbarcılık sistemi yönetsel faaliyet-
lerin yasa dışı ya da etik dışı olduğuna ilişkin 
konular dışında kalan daha çok muhasebe 
kayıtlarına ilişkin faaliyetlere yöneliktir. Bu 
kapsamda yapılan ihbarlar, Maliye Bakanlığına, 
vergi vermeyen ya da düşük vergi veren kurumlar 
ve kişiler hakkında olmaktadır.  Söz konusu 
sistem ise Maliye Bakanlığı tarafından ihbarcılara 
verilen maddi ödüllerle desteklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra Sizde 4 
Çalışanlara iş yaptırabilme açısından bakıldığında 
yöneticilerin farklı güç kaynaklarını kullandık-
larını görüyoruz. Bu kapsamda kriz durumları 
dışındaki dönemlerde yöneticilerin, uzun vadede 
başarı sağlayabilmeleri için ikna etme yani 
uzmanlık ve karizmatik güç kaynaklarını 
kullanarak çalışanları yönlendirmesi daha başarılı 
sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır.  

Sıra Sizde 5 

Yönetim organizasyon alanında işletmelerdeki 
örgüt yapılarını belirleyen ve etkileyen unsurlar; 
işletmelerin amaçları, işbölümü ve uzmanlaşma 
derecesi, örgütün informalleşme derecesi, kontrol 
alanı, örgüt içi kademe sayısı, merkezleşme 
derecesi, çapraşıklık, departmanlaşma, emir-
komuta ve kurmay organların oluşturulması, 
komite ve gruplar ve son olarak iletişim kanalı ve 
şekline bağlı olarak sıralanmaktadır. 

Sıra Sizde 6 
İşletmelerdeki gruplar ayrıca birincil ve ikincil 
gruplar olmak üzere farklı bir biçimde de 
tanımlanıp sınıflandırılabilir. Birincil gruplar 
üyelerin doğrudan yüzyüze iletişim kurduğu, 
üyeler arasında ortak değerlerin ve paylaşımların 
olduğu gruplar iken ikincil gruplar daha çok 
belirli bir amaca yönelik olarak bir araya gelmiş 
bireylerden oluşur.  
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Amaçlarımız  
Bu üniteyi tamamladıktan sonra; 

  İşletmelerin bir iş etiği programına sahip olmasının ne anlama geldiğini ve önemini 
açıklayabilecek, 

 İş etiği programının temel bileşenlerini aktarabilecek, 

 İş etiğinin kurumsallaşmasını anlatabilecek 

bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. 

 

Anahtar Kavramlar
 İş Etiği Programı 

 Uyum Yönlü Programlar 

 Değer Yönlü Programlar 

 İş Etiği Kodları 

 İş Etiği Denetimi 

 Etik Sorumlusu 

 İş Etiğinin Kurumsallaşması 

 Yasal Uygulamalar 

 Gönüllü Uygulamalar 

 En İyi Uygulamalar 

 

İçindekiler 
 Giriş 

 İş Etiği Programı 

 İş Etiğinin Kurumsallaşması 
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GİRİŞ 
İşletmeler, çalışanlarının etik davranışlar sergilemelerine gittikçe daha fazla önem vermektedirler. Ancak, 

işletmecilikte etik karar almayı teşvik etmek için tasarlanan programlar günümüzde ciddi bir tartışma 

konusudur. Çünkü bu tip programları benimseyen örgütlerde bile etik dışı ve yasa dışı işletme 

davranışları ortaya çıkmaya devam etmektedir. Pek çok işletme lideri, etik davranışların işletme 

kültüründen kendiliğinden doğması gerektiğine ve iyi çalışanları işe almakla etik dışı davranışların 

sınırlandırılacağına inanmaktadır. Ayrıca, pek çok işletme yöneticisi ve yönetim kurulu üyesi örgütsel 

etiğin nasıl uygulamaya geçirileceğini sıklıkla anlamamaktadır. Oysa işletmeye uyarlanmış bir etik 

programı, işletmeye rehberlik sağlamada katkı sağlayacaktır. Böylece, farklı altyapılara sahip çalışanlar, 

örgüt içersinde hangi davranışların kabul edilebilir hangilerinin kabul edilemez olduğunu anlayacaklardır. 

İşletmecilikte, çoğu etik sorun karmaşıktır ve örgütlerin uygun eylem konusunda uzlaşmaya varmalarını 

gerektirmektedir. Tepe yöneticiler, bu sorunları çözecek liderliği ve sistemi ortaya koymak zorundadırlar.   

Günümüzde işletmeler, yalnızca kar getiren değil; çalışanlarına, yatırımcılarına, tedarikçilerine ve 

müşterilerine hesap verebilir ahlaki varlıklar olarak görülmektedir. Toplum, işletmeleri kararlarından, 

kararlarının sonuçlarından ve çalışanlarının davranışlarından sorumlu tutmaktadır. Medyada yer alan 

çalışanların hakları, yöneticilerin ücretlendirilmesi, kusurlu ürünler, rekabetçi uygulamalar ve finansal 

raporlama ile ilgili haberler, ahlaki bir varlık olarak işletmenin itibarını etkilemektedir. Gerçekleştirilen 

araştırmalar, değerleri ve iş etiğini vurgulayan bir iletişim sürecinin bulunmadığı bir işletme kültürünün, 

bireysel etik dışı davranışların ortaya çıkmasını kolaylaştırabildiğini göstermiştir. Bireyler ve bireyler 

arası ilişkiler aracılığı ile etik bir işletme kültürünün gelişeceğini varsaymak, büyük bir yanlış anlamanın 

sonucudur. Etik, sıklılıkla bireysel bir konu olarak görüldüğünden; çalışanlara karakter eğitimi vererek ya 

da iyi karaktere sahip kişileri işe alarak ve onları etik sorunlar ile ilgili olarak duyarlı hale getirerek etik 

bir işletme kültürü geliştirileceği varsayılmaktadır. Bu varsayımlar kısmen doğru olmakla birlikte, 

günümüzdeki iktisadi etkinliklerin çoğundan sorumlu olan işletmeleri, tüm etik sorunlar üzerinde asla 

uzlaşmayacak olan ve kültürel olarak farklı çok sayıda kişiyi istihdam ettikleri unutulmamalıdır. Etik ile 

ilgili pek çok işletme sorununun karmaşıklık düzeyi yüksektir ve tüm paydaşların çıkarlarını temsil 

edecek tutarlı kararlar almayı sağlamının tek yolu, iş etiği programlarını zorunlu tutmakdır. 

Merkezileşmiş bir iş etiği programı uygulamak, ahlaki bir varlık olarak işletmeyi temsil eden ve içsel 

olarak uyumlu bir ifadeler ve politikalar kümesini doğurabilir. 

 

İŞ ETİĞİ PROGRAMI 
İş etiği programı, örgütün etik performansını izlemek ve yükseltmek için geliştirilmiş kural ve 

politikalar ile prosedür ve sistemlerden oluşmaktadır. Kural ve politikalar kapsamına personel 

kitapçıkları, eğitim gereçleri ve yönetim yönergeleri gibi yazılı belgeler de girmektedir. Kural ve 

politikalara uyma; işe alıştırma, eğitim, ücretlendirme, yükseltme, denetim ve soruşturma prosedür ve 

sistemleri aracılığı ile sağlanır. Belirli bir iş etiği programına sahip işletmeler, yukarıda açıklanan kural ve 

politikalar ile prosedür ve sistemleri ön plana çıkararak diğer işletmelerden ayrılırlar. 

Örgütün bir iş etiği programına sahip olmasının sağlayacağı üç ana üstünlük söz konusudur. Birincisi, 

işletmelere yalnızca doğrudan zarar olarak değil itibar kaybı nedeniyle dolaylı olarak da yansıyacak 

İş Etiği Programlarının 

Yönetimi ve İş Etiğinin 

Kurumsallaşması 
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çalışanların etik dışı davranışlarından korunmadır. İkincisi, etik programları örgütün iş dünyasının 
genelindeki yoğun değişime uyum sağlaması için bir yönetim aracı görevi görür. İşletmelerin etik 
programları benimsemesine neden olan etmenler arasında artan rekabet, yeni teknolojilerin gelişimi, artan 
düzenlemeler, son zamanlarda yaşanan birleşme ve satın almalar ve işletmeciliğin küreselleşmesi yer 
almaktadır. Son olarak, etik programları dış çevredeki unsurlar ile ilişkileri yönetir. Etik programı 
müşterilere, tedarikçilere, yatırımcılara ve genel kamuoyuna yüksek etik standartlara bağlı kalınacağı 
güvencesini verir.  

 İş etiği programı kavramını ve kavramın önemini açıklayınız. 

İş etiği programlarında bir çeşitlilik söz konusudur. Bir uçta, yalnızca yasalar ile işletmenin kendi 
kural ve politikalarına uyulmasını sağlamaya yönelik olarak tasarlanmış programlar vardır. Diğer uçta ise, 
örgütün vizyonunu ve değerlerini ileten, tüm paydaş grupları ile güvene dayalı ilişkiler kurmaya çalışan 
ve çalışanların sorumluluklarını vurgulayan iş etiği programları bulunmaktadır. İş etiği programları, bir 
yerde, çalışan davranışlarını kestirebilme amacıyla geliştirilmiş örgütsel denetim sistemleridir. Bu açıdan 
yaklaşıldığında, iki tür iş etiği programı söz konusudur. Uyum yönlü programlarda, çalışanların belirli 
davranışları sergilemeleri zorunlu tutularak düzen sağlanır. Çalışanlara kuralları ve olası ihlal 
durumlarındaki cezaları öğreten yasal terim, yönetmelik ve sözleşmeler kullanılır. Değer yönlü 
programlarda, paylaşılan değerler yaratma hedeflenir. Yine, cezalar söz konusudur ancak odaklanılan 
nokta, hesap verebilirlik ve bağlılık gibi soyut fikirlerdir. Uyum ve değer yönlü sistemler üzerinde 
gerçekleştirilen araştırmalar, iki tür sistemin etkileşim halinde olabileceklerini ya da bir arada olup aynı 
sonuçlara ulaştırabileceklerini göstermiştir. Değer yönlü programlar uygulandığında, çalışanların iş 
etiğiyle ilgili farkındalık seviyeleri, ahlaki duyarlılıkları, üstlerine olumsuz haberleri iletme istekleri ve 
daha iyi kararlar alındığıyla ilgili algıları olumlu olarak etkilenir. Uyum yönlü programlar, çalışanların 
işle ilgili etik sorunları fark etmeleri, iş etiği programı sayesinde karar almanın daha iyi duruma geldiği 
algısına sahip olmaları ve karar almayı kolaylaştıran kural ve beklentiler ilgili açık bilgilere 
ulaşabilmeleri ile ilişkilidir. Sonuçta her iki yönelim, çalışan ve yöneticilere yardımcı olmada 
kullanılabilirken; uzun dönemde, değer yönlü programların uygulanması işletmeler için daha olumlu 
sonuçlar doğuracaktır. 

 Uyum yönlü iş etiği programları, ceza odaklıyken; değer yönlü iş etiği 
programları, paylaşılan değerler odaklıdır.  

Örgüt, yasal ve iş etiğine uygun davranışları desteklemek için; tarihini, kültürünü, sektörünü ve 
faaliyet çevresini yansıtan iş etiği değerlerini ve yasal zorunlulukları izleyerek bir iş etiği programı 
geliştirmelidir. Bu tür programlar, tek tip standartlar ve davranış politikaları olmadan; çalışanlar açısından 
işletme içerisinde hangi davranışların kabul edilebilir olduğunu belirleyebilmek güçtür. Bir iş etiği 
programının temel bileşenleri iş etiği kodları oluşturma, çalışanlar için iş etiği eğitimi düzenleme, 
gündelik işleyişte olası etik ihlalleri belirlemek için standartları izleme faaliyetlerinde bulunma ve bir 
denetim sistemi oluşturmadır. Bunlara ek olarak, yurtdışındaki işletmeleri örnek alan kimi işletmelerimiz, 
etik programının bütünün gözetim ve denetimi için etik sorumlusu pozisyonunu örgüt şemalarına 
yerleştirmiştir. Etik sorumlusu olmayan pek çok işletme, ana sorumlulukları bir ya da daha fazla sayıda 
üst düzey yöneticiye vermektedir.  
  
İş Etiği Kodları 
Çoğu örgüt, etik programları geliştirme sürecine iş etiği kodlarını oluşturarak başlamaktadır. İş etiği 
kodları, bir örgütün çalışanlarından neler beklediğini açıklayan yazılı ifadelerdir ve üç farklı türde 
olabilir. Etik kuralları, kapsayıcı, genel ve bazen de diğerkâm ve ilham verici ifadelerden oluşmaktadır. 
Genel olarak etik kuralları, etik ihlallerini bildirme yöntemlerini, ihlaller için gereken disiplin eylemlerini 
ve ihlalleri yargılama süreçlerini belirtir. Etik kuralları, davranış kurallarının ilkelerini ve temelini 
oluşturmaktadır. Davranış kuralları, bazı ilham verici ifadeleri içerebilir. Ancak genellikle, davranış 
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kurallarında kabul edilebilir ve kabul edilemez davranış türleri belirtilir ve böylece belirli eylemler ile 

ilgili tartışmaların doğması engellenir. Son olarak değer ifadeleri, örgütün hedeflerini belirlerken 

kullandığı dürüstlük, hesap verebilirlik ve güvenilirlik gibi ölçütlerden oluşur. Değer ifadeleri, genel 

kamuoyuna ve paydaşlara seslenmektedir ve tüm paydaşlardan elde edilen girdiler ile yönetim tarafından 

geliştirilir. Her ne kadar, etik kuralları ile değer ifadeleri arasında bir ayrım yapıyorsak da, bu terimler 

zaman zaman birbirilerinin yerine de kullanılmaktadır. 

 Etik kuralları, davranış kuralları ve değer ifadeleri iş dünyasında 
karşımıza çıkan farklı türden iş etiği kodlarıdır.  

İşletmelerin geliştirdiği etik kodlarının yanında, genelde bir ticaret örgütü tarafından benimsenen 

sektör kodları da söz konusudur. Reklamcılık, bankacılık ve sigortacılık etik kodları benimseyen 

ülkemizdeki sektörlere örnek olarak gösterilebilir. Yüksek iş etiği standartlarına bağlılık ve kendi 

düzenlemelerini hayata geçirme, bir mesleğin tamamlayıcı unsurları olduğundan; çoğu meslek grubu 

üyelerinin uymaya genel olarak mecbur oldukları etik kodları benimsemiştir. Görece yeni olan işletme ve 

sektör kodlarının tersine, kimi meslek kodları söz konusu meslekler kadar eskidir. Örneğin, hekimlerin 

Hipokrat yemini M.Ö. dördüncü yüzyıla aittir. Muhasebeciler, mimarlar ve mühendisler etik kodları 

benimseyen ülkemizdeki meslek gruplarından bazılarıdır. Toplumsal Etik Derneği, her yıl etik değerleri 

koruyan ve yücelten kişilere “Meslekte Etik Davranış Ödülü” vermektedir. Ayrıca, kamu görevlilerinin 

uymaları gereken kodları belirlemek, uygulamayı gözetmek ve denetlemek üzere 2004 yılında, Kamu 

Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. Daha sonra, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru 

Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiş;  kamu kurum veya kuruluşun üst yöneticisi 

tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturma zorunluluğu getirilmiştir.  

 http://www.etik.gov.tr adresinden Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile 
ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.  

İşletmeler, iş etiği programları olmasa bile etik kodlara sahip olup pek çok üstünlük elde edebilirler: 

1. Yazılı bir belge, bireysel yorumlara bırakılan belirsiz beklentilere güvenmek yerine, örgütün etik 
standartlarının netleştirilmesini sağlar.  

2. Uygun standartlar konusunda anlaşmazlık olduğunda, kodlar bir uzlaşma ölçütü haline gelebilir 
ve standartların yokluğunda ya da yeniden gözden geçirilip düzeltilmesi gerektiğinde, kodlar 
örgütün yeni etik standartları oluşturmasına olanak sağlar.  

3. Etik kodları, standartları kolayca anlaşılabilir bir biçimde tüm çalışanlara yaymak için etkili bir 
araçtır.  

4. Örgüt tarafından teşvik edilen etkili etik kodları, çalışanlara etik ya da yasa dışı davranışları 
sergilemeye direnmek için bir araç sağlar. Etik kodları, çalışanların doğru olduğuna inandıklarını 
hayata geçirmelerini sağlar.  

Diğer taraftan, iyi yazılmış etik kodlarının bile kısıtları vardır ve kötü yazılmış kodlar, arzu edilmeyen 

kimi sonuçlara yol açabilir. Bunlar:  

1. Kodlara vurgu, hür iradeyi ortadan kaldıran bir kısıt haline gelebilir.  

2. Çalışanlar, yasaklanmayanın serbest olduğu sonucuna ulaşırlarsa, tehlikeli bir durum yaratılmış 
olur.  

3. Bazı kodlar, öncelikle çalışanların işletmeye zarar verebilecek etik dışı davranışlarına odaklanır 
ve etiğin amacı ile ilgili olarak sinisizme (örgütlerin dürüstlükten yoksun olduğuna ve adalet, 
içtenlik, doğruluk gibi ilkelerin örgütün çıkarlarına feda edildiğine dair bir inanç) yol açabilir. 

Etik kodların kapsayıcılığından bağımsız olarak, örgütün üst düzey yöneticilerinin etik bir örgüt 

kültürünü destekleyen değerler, kurallar ve politikalar ile uyum içinde olma arzuları etik kodlara 
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yansıtılmalıdır. İşletmenin yönetim kurulu ve kodları uygulayacak olan tepe yöneticileri (örn. baş icra 
sorumlusu, genel müdür, genel müdür yardımcıları vb.) etik kodları geliştirme sürecine katılmalıdır. 
Ayrıca etik kodlarının, riskli alanlara doğru bir şekilde değindiğinden ve olası yasal sorunları 
engelleyeceğinden emin olmak için işletmenin hukuk müşavirlerine de başvurulmalıdır. 

 Etik kodları belirlenirken mutlaka işletmenin yönetim kurulu ve tepe 
yöneticileri sürece dâhil edilmeli ve gereken hukuki danışmanlık hizmeti alınmalıdır. 

Etik kodları geliştirirken ve uygulanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Öncelikle, etik bir işletme kültürünün geliştirilmesi ve sürdürülmesi temel şarttır.  

2. Riskli alanlar göz ününde bulundurulmalı ve yasalar ve düzenlemeler ile uyum içerisinde olmak 
için gereken değerler belirlenmelidir. Değerler, ciddi etik dışı davranışlara karşı önemli 
engellerdir.  

3. Özellikle, varolan etik sorunlar ile ilgili olan değerler belirlenmelidir.  

4. Örgütü paydaş yönelimli olmaya itecek değerler dikkate alınmalıdır. Örgütsel değerler ile 
paydaş değerleri arasındaki kesişmeleri bulmaya odaklanmalıdır. 

5. Etik kodları, değerleri yansıtan örnekler verilerek anlaşılır hale getirilmelidir. 

6. Etik kodları, çalışanların anlayabileceği bir dilde sık sık gündeme getirilmelidir. Çalışanlardan 
ne beklendiğini ve kurallara aykırı davranmaları durumunda nasıl cezalandırılacakları açıkça 
vurgulanmalıdır.   

7. Etik kodları, örgütteki çalışanlar ve paydaşlardan gelen geri bildirimler ile her yıl gözden 
geçirilerek, gerekiyorsa değişiklikler yapılmalıdır. 

 İş etiği programının bileşenlerini açıklayınız. 

Etik kodları, günlük faaliyetlerde karşılaşılan tüm etik sorunlarını çözemeyecektir ancak belirli 
eylemleri öngörerek ya da kısıtlayarak çalışanların ve yöneticilerin etik ikilemler ile uğraşmalarına 
yardımcı olacaktır.  

 

İş Etiği Eğitimi 

İş etiği kodlarını oluşturduktan sonra, işletmenin etik standartları ile ilgili çalışanları eğitecek bir eğitim 
programını hayata geçirmeleri gerekmektedir. Gerçekleştirilen araştırmalar, pek çok çalışanın böyle bir 
eğitimi faydalı bulduğu sonucunu ortaya koymuştur. İşletmenin politikaları ve beklentileri, ilgili yasalar 
ve düzenlemeler ve genel sosyal standartlar eğitim konuları arasında yer alabilir. Çalışanları etik 
davranışla ilgili sorular sorma ve etik kararlar alma noktasında güçlendirebilir.  

 İş etiği eğitiminin önemini daha iyi anlamak için, Ömer Torlak, Şuayip 
Özdemir ve Erkan Erdemir tarafından kaleme alınan ve İktisadi Girişim ve İş Ahlakı 
Derneği (İGİAD) tarafından yayımlanan “İGİAD İş Ahlakı Raporu” başlıklı kitaba 
başvurabilirsiniz. 

Eğitim programına işletmenin değerleri, misyonu ve vizyonu ile başlamak uygun olur. Bu çerçevede 
ilkeler ve kurallar ele alınıp, olumlu davranış örnekleri vurgulanabilir. Bu kısım fazla ayrıntıya girmeden 
ve katılımcıların dikkatini çekecek şekilde işlenmelidir.  Eğitim programının içeriği, önce başka ülkelerde 
ve kuruluşlarda karşılaşılmış olan örneklere dayandırılabilir. Bu örneklerin tartışılması ve 
değerlendirilmesi sürecinde, katılımcılar büyük bir olasılıkla ülkemizde ve örgütlerdeki etik sorunlar ile 
paralellik kuracaklar, böylece önerileri daha doğal biçimde oluşacaktır. Yine başka ülkelerdeki, ama 
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tercihen, aynı sektördeki kuruluşların eğitim ve uygulama programlarından örnekler ile devam etmekte 

yarar olabilir. Böylece katılımcılar, bu tür programların sektördeki saygın ve bilinen şirketler tarafından 

da yürütüldüğünü görerek, bunun yapılması gereken bir düzenleme olduğunu daha kolay kabul 

edeceklerdir. Ancak, bu sürecin sağlıklı gelişmesi için eğitmenlerin tecrübeli ve bilgili olması çok 

önemlidir. Eğitmenlerin hem katılımcıları olayın içine çekmesi hem de yönlendirmesi gereklidir. Rüşvet 

ve hediye alıp-vermek hassas ve alınganlık yaratacak konular olup, programın ileriki bölümlerinde 

işlenmelidir. Burada da, başka ülke ve örgüt örnekleri üzerinden hareket edilerek, etik dışı eylemler 

konusunda katılımcılara doğrudan odaklanılmamış ve böylece katılımcıların alınmalarına fırsat 

verilmemiş olur. Eğitim programlarının örgüt içinde mi yoksa örgüt dışında mı yapılacağı; eğitimin 

niteliği, katılımcıların niteliği ve sayısı gibi faktörler göz önünde tutularak belirlenmelidir. Bazı 

durumlarda, eğitimin kurum dışında ve hafta sonları verilmesi daha yararlı görülebilir. Bu 

değerlendirmeyi ve tercihi yine tepe yönetim yapacaktır. 

İş etiği eğitiminin etkili olması için gereken koşullar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Etik kodları, etik konuları gündeme getirecek bir prosedür ve çalışanlara iletilen etik ile ilgili 
yönetimin önceliklerinin eğitim programı tarafından kapsanması, hat ve destek çalışanlarının 
eğitim sürecine tam olarak katılımının sağlanması gerekmektedir.  

2. Tüm bölüm yöneticileri, etik eğitim programı geliştirmeye katılmalıdır.  

3. Eğitim girişimleri, örgütün büyüklüğü, kültürü, değerleri, yönetim tarzı ve çalışan tabanı gibi 
kendine özgü özelliklerini yansıtmalıdır.  

4. Etik eğitiminin, kişisel ve örgütsel etiği birbirlerinden farklılaştırması önemlidir.  

5. İş etiği sorunlarını çözümlemek için gereken biçimsel etik çerçeveleri ve modelleri ile ilgili 
olarak çalışanların eğitilmesi gerekmektedir. Böylece çalışanlar, duygularına değil bilgilerine 
dayanarak etik kararlar alabilirler. 

Tepe yöneticiler, bölüm yöneticileri ile iletişim kurmalı ve örgütün tümünde etik standartların 

uygulanmasını cesaretlendirmelidir. Görevlerinin riskli alanları ile ilgili olarak çalışanlarda farkındalık 

yaratma, herhangi bir etik eğitiminin en önemli noktasıdır. Ek olarak çalışanlar, örgütün kuralları, 

politikaları ve eğitiminin yeterince yönlendirici olmadığı “gri bölgeler” ile karşılaştıklarında rehberlik 

için kiminle iletişime geçeceklerini bilmek isteyeceklerdir.  

 İş etiği eğitimin en önemli noktası, çalışanlarda görevlerinin riskli 
alanları ile ilgili olarak farkındalık yaratmaktır.  

Başarılı bir etik eğitiminin hedefleri şu şekilde sıralanabilir: 

1. Çalışanların karşılaşacağı riskli alanları tanımlama. 

2. Küçük örnek olaylar, internet tabanlı uygulamalar ve CD-ROM’lar aracılığıyla, sektör 
içerisindeki ve varsayıma dayalı ya da üstü örtülü etik sorunlar ile uğraşma deneyimi sağlama. 

3. Etik dışı davranışların örgütte asla desteklenmeyeceğini ve çalışan değerlendirmelerinin dikkate 
alınacağını çalışanların bilmelerini sağlama. 

4. Davranışlarından bireysel olarak sorumlu olduklarını çalışanların bilmesini sağlama. 

5. Çalışan davranışları ile işletmenin itibarı ve markası arasında bağlantı oluşturma. 

6. Etik sorunları uygun bir şekilde nasıl ele alacakları ile ilgili olarak çalışanlara iletişim aracılığı 
ile sürekli örnekler sağlama. 

7. Nasıl çözeceklerini bilmedikleri etik bir sorun ile karşılaştıklarında çalışanların iletişime 
geçebileceği liderlik hiyerarşisini oluşturma. 

Etik eğitiminin planlanması ve uygulanması kadar değerlendirilmesi aşamasına da önem verilmelidir. 

Bu konuda ilk akla gelen ve belki de en çok başvurulan yöntem anket yoluyla katılımcılardan geri 
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bildirim almaktadır. Ancak, bu tür anketlerin katılımcıların genellikle olumlu görüş bildirmeleri gibi 
bilinen zafiyetleri göz önünde tutulmalı ve katılımcılardan, gerekirse isim vermeden, eğitim programının 
güçlü ve zayıf yanları, davranışlarında etkili olabilecek özellikleri gibi daha ayrıntılı yanıtlar vermeleri 
istenmelidir. Yanıtlar, görüşler ve bunlara ilişkin yönetimin alacağı tedbirler katılımcılara bildirilmeli ve 
böylece sağlıklı bir iletişim sağlanmalıdır. 

 

İş Etiği Standartlarının Sürekli İzlenmesi  
Etkili bir iş etiği programı, etik davranışları sürekli izlemek için çeşitli kaynaklara sahiptir. Çalışanları 
gözlemlemek,  anketler, raporlama sistemleri,  soruşturmalar, iç ve dış denetimler işletmenin etik davranış 
ve standartları ile uyum durumunu ortaya koyabilir. Kişinin işini gerektiği gibi ve etik bir biçimde yapıp 
yapmadığını belirlemek için çalışanın etik yüklü bir durumu nasıl ele aldığına odaklanılır (örn. satış 
personelinin ve yöneticilerinin eğitiminde rol çalışmasının uygulanması). Anketler, etik performansının 
sürekli değerlendirilmesinde önemli rol üstlenir. Çalışanlara işletmelerini, tedarikçilerini, çalışma 
arkadaşlarını ve kendilerini etik açıdan nasıl algıladıkları sorulur ve çalışanlardan, işletme ile endüstri 
içerisindeki etik ve etik dışı davranışları değerlendirmeleri istenir. Eğer etik dışı davranışların arttığı 
saptanırsa, yönetim hangi tür etik dışı uygulamaların neden ortaya çıktığı konusunu daha iyi anlayacaktır. 
Daha sonra, işletmenin etik eğitiminde değişikliğe gitmek söz konusu olabilir.  

Çalışanların etik dışı davranışları bildirecekleri ve etik ile ilgili konularda başvurabilecekleri bir 
sistemin varlığı, etik performansını izleme ve değerlendirmede özellikle önemlidir.  Pek çok işletme, 
çalışanlarına destek olmak ve soru sorma ya da endişelerini bildirme fırsatı vermek için etik konularda 
danışma kanalı kurmuştur. En etkili etik danışma kanalı, çalışanlardan kimlik, bölüm, konum vb. bilgileri 
talep etmeyen, günün 24 saati ve yılın 365 günü faaliyet gösteren telefon hatlarıdır. İşletmeler artan 
şekilde, yazılım sağlayan işletmelerden faydalanmaktadırlar. İş etiği ile ilgili uzmanlaşmış yazılımlar, 
çalışanların endişeleri, şikâyetleri ya da etik dışı davranış gözlemlerinin raporlanmasını sağladığı için 
giderek daha fazla ilgi çekmektedir. Yazılımlar, işletmelerin soruşturmaları, analizleri, çözümleri ve etik 
dışı davranışların bildirimini izlemesini de sağlar. 

 Çalışanlardan kimlik, bölüm, konum vb. bilgileri talep etmeyen, 
günün 24 saati ve yılın 365 günü faaliyet gösteren telefon hatları, çalışanların etik dışı 
davranışları bildirebilecekleri ve etik ile ilgili konularda başvurabilecekleri en etkili 
kanaldır. 

Eğer işletme, etik bir işletme kültürünü yaratma ve sürdürmede ilerleme göstermiyorsa, bunun 
nedenini saptamalı ve varolan standartları daha sert bir biçimde vurgulayarak ya da daha yüksek 
standartları benimseyerek düzeltici eyleme yönelmelidir. Düzeltici eylem, işletme politika ve 
standartlarına uygun şekilde davranan çalışanları ödüllendirme ve davranmayan çalışanları 
cezalandırmayı kapsayabilir. Çalışanlar, örgütsel standartlara uygun davrandıklarında çabaları örnek 
olarak gösterilmeli ve ücretlerine olumlu şekilde yansıtılmalıdır. Diğer taraftan, çalışanlar, örgütsel 
standartlara uygun davranmadıklarında etik ihlalin ağrılığına göre kınama, başka bir bölüme transfer 
etme, örgütte daha alt seviyedeki bir konuma çekme, geçici olarak işten uzaklaştırma ve hatta işten 
çıkartma gibi cezaları almalıdırlar. İşletme, etik dışı ya da yasa dışı davranışlara karşı düzeltici eylem 
yapmazsa, bu tür davranışlar sergilenmeye devam edecektir.  

Kimi işletmelerde etik sorunların soruşturulmasında hakem panelinden yararlanılmaktadır. Bu 
yöntemi kullanan işletmelerde, çalışan etik bir sorun ile karşılaştığında öncelikle bağlı bulunduğu 
yöneticiye başvurmaktadır. Çalışan, hiyerarşi basmaklarındaki yöneticiler sorunu çözemezlerse  çözüm 
bulunması için bir hakem paneli talep edebilir. Rastgele seçilen ve örgüt içersindeki konumları denk olan 
iki çalışan ve bu iki çalışanın bölümlerinden farklı bir bölümün yöneticisi hakem paneline seçilir. 
Gerçekleştirilen araştırmalar, tepe yöneticilerin desteklediği ve uzun dönemli ve kalıcı oldukları ölçüde 
hakem panellerinin işe yaradığını göstermiştir.    
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İş etiği programı tasarlama ve uygulamada en sık yapılan hataları şu şekilde sıralayabiliriz:  

1. Etik programının hedeflerini (örn. etik dışı ve yasa dışı davranışları saptama ve ortadan 
kaldırma, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar ile ilişkileri geliştirerek rekabet üstünlüğü elde 
etme, paylaşılan bir işletme kültürü yaratma vb.) net olarak tanımlamama. 

2. Gerçekçi ve ölçülebilir program amaçlarını (görüşmeler, odak grup çalışmaları ve anketler 
aracılığı ile saptanabilir) belirlememe.  

3. Tepe yönetimin, iş etiği programını sahiplenmemesi (tepe yöneticilerin etik dışı davranış 
sergilemeleri durumunda, etik bir kültürü yaratma ve teşvik etme çok zordur) .  

4. Ortalama çalışan ihtiyaçlarını karşılamayan program gereçleri geliştirilmesi  (soru-cevap temelli 
belgeler; önemli etik sorunlara rehberlik edebilecek yazılı ve görsel kaynakları önerme; kontrol 
listeleri, görseller ve hatta karikatürlerin kullanılması işe yarayacaktır).  

5. Yurtdışındaki bir işletme için geliştirilmiş bir iş etiği programının, üzerinde hiçbir değişiklik 
yapılmadan ve işletme şartlarına uyarlamadan uygulamaya geçirilmesi (işletmenin daha önce 
vurgulanan kendine özgü özellikleri dikkate alınmalıdır).      

6. İş etiği programının yalnızca dersler dizisi olarak görülmesi (örnek olay çalışmaları ve küçük 
grup çalışmalarından mutlaka yararlanılmalıdır). 

 

İş Etiği Denetimi 
İş etiği programları, örgütlerin etik kararlar almalarını ve etik davranmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu 

programları gerektiği gibi uygulamak ve etkili olmalarını sağlamak için, programların etkisinin ölçülmesi 

gerekmektedir. İş etiği denetimi, işletmenin arzu edilen etik standartlarına ne ölçüde uyduğunun 

belirlenmesi için bir fırsat sağlar. Denetim, işletmenin varolan etik standartlarını, politikalarını ve riskli 

alanlarını ortaya koyduğu ve böylece sorunlu alanları etkili bir biçimde gözler önüne serdiği için, bir etik 

programının başlatılmasında öncü bile olabilir. İş etiği denetimi, finansal denetime benzer bir şekilde, 

içerisinde nesnel raporlamanın olduğu dürüst bir sistemi yaratacak prosedür ve süreçlerden faydalanır.  

İşletmelerin etik davranışlarını anlamaya, raporlamaya ve geliştirmeye çalışmalarının çeşitli nedenleri 

vardır. Dünya çapında en son yaşanan bankacılık (örn. LIBOR) ve muhasebe (örn. Enron, Arthur 

Andersen, WorldCom vb.) skandalları ile çeşitli yasal ve etik ihlaller; yönetişim, iş etiği programları, 

müşteri ilişkileri, çalışan ilişkileri, çevre politikaları ve toplumla ilişkiler gibi alanlarda işletmeleri hesap 

vermeye yönlendirmektedir. Bir uçta, ulaşabileceği en yüksek etik performansına ulaşmak isteyen bir 

işletme varken; diğer uçta, etik denetimi sonucunda ortaya koyacağı olumlu bir görüntüyü, yozlaşmış 
kültürünü gizlemek için kullanan bir işletme söz konusu olabilir. Örgütler açısından iş etiği denetiminin 

en büyük faydası, daha fazla şeffaflık isteyen paydaşlar ile ilişkileri geliştirmektir. Pek çok paydaş, halkla 

ilişkiler kampanyalarına karşı temkinli hale gelmiştir. İşletme yönetimi tarafından verilen güvenceler, 

paydaşların güvenini kazanmada yetersiz kalmaktadır. İşletmeler ile müşterileri, çalışanları, tedarikçileri 

ve yatırımcıları birbirlerine güvendiklerinde, bu ilişkileri izleme ve yönetme maliyetleri daha düşük 

olmaktadır. İşletmeler ile bu paydaş grupları arasında daha az çatışma yaşanmaktadır. 

 İş etiği denetiminin örgütlere sağladığı en büyük yarar, daha fazla 
şeffaflık arzulayan başta müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve yatırımcılar olmak üzere 
paydaşlar ile ilişkileri geliştirme ve böylece olası çatışmaların ortadan kalkmasıdır.  

Etik denetimi kavramı, işletmelerinin daha geniş sosyal sorumluluk girişimlerini denetleme ve 
raporlama hareketinden doğmuştur.  Sosyal denetim, bir işletmenin paydaşları tarafından beklenen 
iktisadi, yasal, etik ve hayırseverliğe dayalı sosyal sorumluluklarını yerine getirme performansını 
değerlendirme ve raporlama sürecidir. Sosyal denetimin bir bileşeni olan iş etiği denetimi, işletmelerin 
paydaşlarına etik vaatlerini tanımlamak, değerlendirmek ve yasal, etik ve sosyal sorumluluk standartları 
kapsayan stratejik planlamayı geliştirme vaatlerini sergilemek için kullandıkları bir araçtır. Etik denetimi, 
işletmenin büyüklüğü, endüstrisi, örgüt kültürü, tanımlanmış riskleri ve içerisinde faaliyette buldunduğu 
düzenleyici çevreyi dikakte alacak şekilde işletmeye özgü olmalıdır. İş etiği denetimi aşağıdaki aşamalar 
izlenerek tamamlanabilir. 
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1. İşletmenin yönetim kurulu ve tepe yöneticilerinin sürece bağlılığının sağlanması. Etik denetimi 
için ilk adım, belirli paydaş gruplarından gelen baskılar ya da kurumsal yönetişim reformları 
nedeniyle, doğrudan yönetim kurulu tarafından ya da etik performansı izleme ve yükseltme 
yollarını arayan tepe yöneticiler tarafından atılabilir. Denetimin başarısı, yönetim kurulu ve tepe 
yöneticilerin desteğine bağlıdır.  

2. Denetim sürecini yürütecek bir komite ya da takımın oluşturulması. İdeal olan, yönetim 
kurulunun finansal denetim komitesinin etik denetimini gözetmesi ve denetlemesidir. Ancak 
çoğu işletmede yöneticiler ya da etik sorumlusu denetimi yürütür. Komite, işletmenin içinden bir 
kişiyi ya da işletmenin dışından bir danışmanı denetimin eşgüdümünü sağlaması ve sonuçları 
raporlaması için görevlendirir.  

3. İşletmenin yürttüğü faaliyetlere, karşılaştığı risklere ve iş etiğini yönetmek için uygun fırsatlara 
bağlı olan denetim alanının belirlenmesi. Bu aşama, etik denetimi için önemli olan hassas 
konuları ve riskli alanları kapsar (örn. çevre, ayrımcılık, ürün sorumluluğu çalışanların hakları, 
mahremiyet, sahtekârlık, finasal raporlama, yasal uyum).  

4. İşletmenin misyon, değer, hedef ve politikalarının gözden geçirilmesi. Bu aşama, hem etik, yasal 
ya da sosyal sorumluluklar ile ilgili açık vaatlerde bulunan resmi belgeleri hem de pazarlama 
araçları, işyeri politikaları ve tedarikçiler ya da satıcılar için etik politikaları ve standartlarını 
kapsayan daha az biçimsel belgeleri içermelidir. Bu aşamada işletme, etik açıdan önceliklerini 
belirlemeli, nesnel ve niceliksel olarak değerlendirilebilecek şekilde bir parametreler ya da 
performans göstergeleri kümesi olarak bu öncelikleri somutlaştırmalıdır.   

5. İşletmenin ilerlemesini ölçmede kullanılabilecek araç ya da yöntemlerin tanımlanması ve 
ardından, ilgili enformasyonun derlenmesi ve analizi. Bazı kanıt derleme teknikleri, hem içsel 
hem de dışsal belgeleri incelemeyi, veri derleme sürecini gözlemlemeyi ve enformasyonu 
işletmenin muhasebe kayıtları ile doğrulamayı içerebilir. Bu aşamada, işletmenin paydaşlarının 
tanımlanması ve işletmeyi nasıl algıladıklarının anlaşılması gerekmektedir. Standart anketler, 
görüşmeler ve odak grup yaklaşımı bu aşamada kullanılabilir. Veriler derlendikten sonra analiz 
edilmeli ve özetlenmelidir. Analiz, endüstrideki diğer işletmelerin incelenen alanlarda neler 
yaptıklarını da kapsamalıdır. 

6. Bir sosyal/etik denetim danışmanı, sosyal denetim hizmetleri sunan bir finansal denetim firması 
ya da herhangi bir denetim deneyimi olmayan kar amaçsız bir özel çıkar grubu gibi bağımsız bir 
kesimin veri analizi sonuçlarını doğrulaması. Doğrulama, bir işletmenin denetim sürecinin 
kalitesinin, kesinliğinin ve eksiksizliğinin bağımsız bir şekilde değerlendirilmesidir. Böylesi bir 
doğrulama, işletmenin etik denetimi konusunda paydaşlara güven verir ve denetim raporunu 
güvenilir ve nesnel kılar. Denetim sonuçlarının doğrulanması süreci, enformasyonun 
güvenilirliğini ve geçerliliğini denetleyecek standart prosedürleri de kapsamalıdır.  

7. Denetim sürecinin son aşaması, bulguların yönetim kuruluna ve tepe yöneticilere ve onaylanırsa, 
dış paydaşlara rapor olarak sunulmasıdır. Raporda, denetimin amaç ve kapsamı, kanıt derleme 
ve değerlendirmede kullanılan yöntemler, tercihen bağımsız denetçinin rolü, denetçi tarafından 
izlenen denetleme ve işletme tarafından izlenen raporlama ilkeleri bulunmalıdır.  

 
Etik Sorumlusu 
Örgütteki iş etiği programının, yasal ve etik standartlara saygı duyduğu ve uyduğu bilinen bir kişi 
tarafından gözetilmesi ve denetlenmesi gerekir. Etik sorumlusu olarak bilinen bu kişi, örgütün yasal ve 
etik uyum programlarının yönetiminden sorumludur. Etik sorumlusunun görevleri şu şekilde sıralanabilir: 

1. Örgütteki iş etiği programının hangi ihtiyaçları karşılayacağını ve ne tür riskler ile 
karşılaşacağını değerlendirme. 

2. Etik kurallarını geliştirme ve örgüt bünyesinde yayma. 

3. Çalışanlara yönelik eğitim programlarını yürütme. 

4. Çalışanların etik konular ile ilgili sorularını kişisel mahremiyeti gözetecek şekilde 
cevaplandıracak bir sistem oluşturma ve bu sistemi sürdürme. 

5. İşletmenin yasal düzenlemeler ile uyum içerisinde olmasını sağlama. 
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6. Etik kurallara uyum durumunu izleme ve denetleme. 

7. İşletmenin etik kurallarına olası aykırılıklar karşısında harekete geçme. 

8. Etik kuralları gözden geçirme ve gerektiğinde yenileme. 

Pek çok işletme, hukuk müşavirlerini etik sorumlusu olarak atamaktadır. Başka işletmeler, etik 
yöneticisi, etik programı koordinatörü ya da yalnızca etik sorumlusu gibi bir unvan yaratmaktadır. İdeal 
durum, etik sorumlusunun yönetim kuruluna doğrudan rapor sunmasıdır. Ancak gerçekleşen, etik 
sorumlusunun örgütün baş icra sorumlusu ya da tepe yöneticine rapor sunması ve zaman zaman yönetim 
kurulu toplantılarına katılmasıdır. 

 İş etiğinin kurumsallaşma sürecini ve sonuçlarını açıklayınız. 

İŞ ETİĞİNİN KURUMSALLAŞMASI 
İş etiğinin kurumsallaşması, bir örgütün etiği açık ve örtük olarak karar alma süreçleri ile bütünleştirme 
derecesi olarak tanımlanmaktadır.  Etiği açık olarak bütünleştirme, etik davranışın herhangi bir belirsizlik 
olmadan açıkça ifade edilmesi; etiği örtük olarak bütünleştirme, etik davranışın ima edilmesi ya da 
doğrudan açıklanmaması ve çok önemli olduğunun anlaşılması anlamına gelir. İş etiğinin örgüt içinde 
kurumsallaşması iki şekilde olur: Kurumsallaşmanın açık biçimi, etik programını ve kurumsallaşmanın 
örtük biçimi, örgüt kültürünü ve etik liderliği kapsar.  

Örgüt kültürünün en önemli unsurları değerler, normlar, yapıtlar ve davranışlardır.  Değerler, tercih ya 
da arzu edilenler ile varolan yapı ve davranışların karşılaştırılabildiği ve değerlendirilebildiği standartların 
zihindeki soyut ve genel tasarımlarıdır. Değerler, geneldir ve dürüstlük, açıklık, çeşitlilik, bireysel saygı 
ve sorumluluk gibi konular ile ilgili uzun dönemli ve dayanıklı inançlar olarak görülür. Normlar, 
eylemlerin nasıl hayata geçirilmesi gerektiğini belirler ve değerli sonuçlara ulaşmak için kullanılacak 
meşru araçları tanımlar. Normlar, ilkeler, kurallar, politikalar ve prosedürler aracılığıyla arzu edilen 
davranışları kabul ettirir ve netleştirir. Örneğin, normlar rüşvet, sürdürülebilirlik ve çıkar çatışmaları gibi 
konularda rehberlik sağlayacak ilkeleri ortaya koyabilir. Yapıtlar, fiziksel ve/veya kültürel çevrenin etkisi 
altında, insan eylemleri tarafından sürekli üretilen ya da dönüştürülen bağımsız ve maddi nesnelerdir. 
Yapıtlar, değerlerin ve normların görünür, somut dışsal simgeleridir. Web sayfaları, etik kodları, 
kullanılan dil ve fiziksel ortamlar ile araçlar yapıtlara örnek olarak gösterilebilir. Son olarak davranışlar, 
bireyin dışarıdan gözlenebilen ya da yaşanıyor olmakla birlikte dışarıdan gözlenemeyen bütün 
eylemleridir. Normlar ve değerler, geniş ölçüde paylaşılır ve örgütün tamamında yoğun olarak kullanılırsa 
güçlü bir örgüt kültüründen söz edilebilir. Örgütlerdeki etik davranışlar ile güçlü örgüt kültürleri arasında 
doğrudan bir ilişki vardır çünkü güçlü örgüt kültürleri işletmeler için gereken etik düzlemi oluştururlar.  

Araştırmalar, etik liderlerin adil ve dengeli kararlar alan dürüst, yardımsever ve ilkeli bireyler 
olduklarını göstermektedir. Ayrıca etik liderler, izleyicileri ile sık sık etik konusunda iletişim kurarlar, 
ortak amaçlara odaklanarak net etik standartlar oluştururlar ve bu standartların izlenmesi için çeşitli 
ödüller ve cezalar belirlerler. Son olarak, etik liderler yalnızca inandırıcı iletişim kurmakla kalmazlar;  
telkin ettiklerini uygular ve etik davranış için ileriye yönelik rol modeli olurlar. Rol modelleri olumlu bir 
etik iklim oluşturmada önemlidir, çünkü sosyal varlıklar olarak insanlar başkalarından etkilenirler.  
Özellikle, örgütün tepe yöneticilerinin etik liderler olması iş etiğinin kurumsallaşması açısından çok 
önemlidir. 

 İş etiğinin kurumsallaşması açısından işletmenin tepe yöneticilerinin 
etik liderler olması çok önemlidir.  

İş etiğindeki kurumsallaşma yasalar, gelenekler ve işletmenin itibarını sağlamada önemli olduğu kabul 
edilen, beklenen örgütsel programlar ile ilgilidir. Bu ilişki, beklenen davranışlardan sapmaların etik 
sorunlar olarak dikkate alınacağı ve dolayısıyla işletmenin paydaşlarını ilgilendireceği anlamına 
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gelmektedir. İş etiğinin kurumsallaşma düzeyinin yükselmesi; yasal, gönüllü ve iş dünyasındaki en iyi 

uygulamaların işletmeler tarafından benimsenmesini beraberinde getirir. İş etiğinin örgütlerde etkili bir 

şekilde uygulanması, bu üç farklı uygulama grubunu bir etik programı ile bütünleştirmeyi gerektirir. Bu 

bütünleştirme, etik davranmama riskini etkili bir şekilde yönetebilecek etik kültürü yaratır.  

Yasal uygulamalar, yasalar, kurallar, düzenlemeler ve diğer yükümlülükler gibi işletmenin dışında 

belirlenen kısıtlayıcı unsurları kapsar. Devlet, sorumlu işletmecilik davranışları ile ilgili yasaları ve 

düzenlemeleri oluşturur ve uygular. Rekabeti düzenleyen (Rekabetin Korunması Hakkında Kanun), 

tüketicileri koruyan (Tüketiciyi Koruma Kanunu), çalışan sağlığı ve güvenliğini gözeten (İş Kanunu) ve 

doğal çevreyi koruyan (Çevre Kanunu) yasalar ve düzenlemeler işletmeler tarafından saygı duyulması 

gereken etik sınırları doğrudan yaratır.  

Gönüllü uygulamalar, bir işletmenin inançları, değerleri ve gönüllü olarak imzaladığı 
sözleşmelerdeki yükümlülükleri kapsar. Tüm işletmeler, hem iç hem de dış paydaşlardan fayda sağlamak 

için gönüllü faaliyetlere girişirler. Çoğu işletme hayırseverlik faaliyetlerinde bulunurken toplumdan 

kazandıklarını bir ölçüde de olsa topluma geri ödemeye çabalar. Hayırseverlik üç büyük katkıyı sağlar: 

Toplumun yaşam kalitesini iyileştirir, çalışanların liderlik becerilerini geliştirir ve çalışanların moralini 

yükseltir. İşletmeler eğitime, sanata, çevrenin korunmasına ve engellilerin yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesine önemli ölçüde maddi destek sağlar.  

İş dünyasındaki en iyi uygulamalar, sıklıkla, yasal ve düzenleyici güçler, endüstriyel kuruluşlar, 

sendikalar ve meslek odaları tarafından teşvik edilir. En iyi uygulamalar, vurguyu bireyin ahlaki 

yeteneğine odaklanmadan; yapısal açıdan sağlam olan en iyi uygulamaları ve hem finansal performans 

hem de finansal olmayan performans için yapısal bütünlüğü geliştirmeye doğru yönlendirir. 

 İş etiğinin kurumsallaşmasını daha iyi anlamak için, Ümit Berkman ve 
Mahmut Arslan tarafından kaleme alınan ve Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(TÜSİAD) tarafından yayımlanan “Dünyada ve Türkiye’de İş Etiği ve Etik Yönetimi” 
başlıklı rapora başvurabilirsiniz. 
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Özet 

Örgütün etik performansını izlemek ve 

yükseltmek için geliştirilmiş kural ve politikalar 

ile prosedür ve sistemler iş etiği programını 

oluşturmaktadır. Örgüt, bir iş etiği programına 

sahip olarak çalışanların etik dışı 
davranışlarından korunur, iş dünyasının 

genelindeki değişime etik sınırlar içinde kalarak 

uyum sağlar ve paydaşların işletmeye güvenini 

pekiştirerek paydaşlar ile ilişkilerini etkili bir 

şekilde yönetir. 

İş dünyasında iki tür iş etiği programı ile 

karşılaşılmaktadır. Uyum yönlü programlar, 

kuralları ve cezaları ön plana çıkarken;  değer 

yönlü programlarda paylaşılan değerler ön 

plandadır. Uzun dönemde, değer yönlü 

programların işletmeler için daha olumlu 

sonuçlar doğuracağı beklenmektedir. Bir iş etiği 

programı, etik kodları oluşturma, çalışanlar için iş 
etiği eğitimi düzenleme, gündelik işleyişte olası 

etik ihlallerini belirlemek için standartları izleme 

ve bir denetim sistemi oluşturma faaliyetlerinin 

toplamıdır.  

Bir örgütün çalışanlarından neler beklediğini 

açıklayan yazılı ifadeler iş etiği kodları olarak 

adlandırılır. İşletme, endüstri, meslekler 

düzeyinde belirlenmiş etik kodlarının yanı sıra, 

kamu görevlileri için hazırlanmış etik kodlar da 

söz konusudur. İşletmenin yönetim kurulu ve 

tepe yöneticileri etik kodları belirleme sürecine 

dâhil edilmeli ve gereken hukuki danışmanlık 

hizmeti alınmalıdır. Etik kodları geliştirme 

sürecine başlamadan, etik bir işletme kültürünün 

geliştirilmesi ve sürdürülmesi temel şarttır. Riskli 

alanlar dikkate alınmalı ve yasalar ve 

düzenlemeler ile uyum içerisinde olacak,  varolan 

etik sorunlar ile ilgili olan ve örgütü paydaş 
yönelimli olmaya itecek değerler belirlenmelidir.  

Etik kodları, değerleri yansıtan örnekler ile 

anlaşılır hale getirilmeli, çalışanların 

anlayabileceği bir dilde sık sık hatırlatılmalı ve 

örgütteki çalışanlar ve paydaşlardan gelen geri 

bildirimler ile her yıl incelenip gerekiyorsa 

üzerinde değişiklikler yapılmalıdır.  

Etkili bir iş etiği programı geliştirmede ikinci 

adım, bir eğitim programını hayata geçirmektir. 

İş etiği eğitimin en önemli noktası, çalışanlarda 

görevlerinin riskli alanları ile ilgili olarak 

farkındalık yaratmaktır. İş etiği standartlarının 

sürekli izlenmesi, etkili bir iş etiği programının 

üçüncü aşamasıdır. İşletmenin etik davranış ve 

standartları ile uyum durumu çalışanlara anketler 

uygulanarak belirlenebilir.  Çalışanların etik dışı 
davranışları bildirmeleri ve etik ile ilgili 

konularda danışmalarını sağlamada en etkili yol;  

çalışanlardan kimlik, bölüm, konum vb. bilgileri 

talep etmeyen, günün 24 saati ve yılın 365 günü 

faaliyet gösteren telefon hatları çalıştırmaktır. 

Etik bir işletme kültürünü yaratma ve sürdürmede 

ilerleme gözlenmiyorsa, işletme politika ve 

standartlarına uygun şekilde davranan çalışanları 

ödüllendirme ve davranmayan çalışanları 

cezalandırmayı içeren düzeltici eyleme 

yönelinmelidir. Etik sorunların soruşturulmasında 

hakem panelinden yararlanma da sıklıkla 

başvurulan bir yoldur.  

Etkili bir iş etiği programı geliştirmede son 

aşama işletmelerin paydaşlarına yönelik etik 

vaatlerini tanımlamak, değerlendirmek ve yasal, 

etik ve sosyal sorumluluk standartları kapsayan 

stratejik planlamayı geliştirme vaatlerini 

sergilemek için kullandıkları bir araç olan iş etiği 

denetimidir. İş etiği denetiminin örgütlere 

sağladığı en büyük yarar, paydaşlar ile ilişkileri 

geliştirme ve böylece olası çatışmaların ortadan 

kalkmasıdır. Ek olarak, bazı işletmeler, örgütün 

yasal ve etik uyum programlarının yönetimi ve 

etik programının bütünün gözetim ve denetimi 

için etik sorumlusu pozisyonunu örgüt şemalarına 

yerleştirmiştir.  

İş etiğinin kurumsallaşması, bir örgütün etiği açık 

ve örtük olarak karar alma süreçleri ile 

bütünleştirme derecesine karşılık gelmektedir.  

Kurumsallaşmanın açık biçimi, etik programını 

ve kurumsallaşmanın örtük biçimi, örgüt 

kültürünü ve etik liderliği içerir. Güçlü örgüt 

kültürleri işletmeler için gereken etik düzlemi 

oluşturur. Tepe yöneticilerin etik liderler olması, 

iş etiğinin kurumsallaşması açısından çok 

önemlidir.  

İş etiğinin kurumsallaşma düzeyi yükseldikçe; 

yasal, gönüllü ve iş dünyasındaki en iyi 

uygulamaların işletmeler tarafından 

benimsenmesi hızlanır. Yasal uygulamalar, 

işletmenin dışında belirlenen kısıtlayıcı unsurları 

ve gönüllü uygulamalar, bir işletmenin inançları, 

değerleri ve gönüllü olarak imzaladığı 
sözleşmelerdeki yükümlülükleri kapsar. İş 
dünyasındaki en iyi uygulamaları benimseme, 

bireyin ahlaki yeteneğinden çok, yapısal açıdan 

en iyi uygulamalara odaklanması anlamına gelir.  
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Kendimizi Sınayalım 
1. Örgütün etik performansını izlemek ve 
yükseltmek için geliştirilmiş kural ve politikalar 
ile prosedür ve sistemler aşağıdakilerden 
hangisini oluşturur?  

a. İş etiği programı 

b. İş etiği sistemi  

c. İş etiği yaklaşımı 

d. İş etiği paradigması 

e. İş etiği kuramı  

2. Kamu görevlilerinin uymaları gereken 
kodları belirlemek, uygulamayı gözetmek ve 
denetlemek üzere aşağıdakilerden hangisi 
kurulmuştur? 

a. Kamu Görevlileri Kodlar Kurumu 

b. Kamu Görevlileri Etik Kurumu 

c. Kamu Görevlileri Kodlar Kurulu  

d. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

e. Kamu Görevlileri Etik Kuruluşu 

3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iş etiği 
kodlarına sahip olarak elde edecekleri 
üstünlüklerden biri değildir? 

a. Gerektiğinde yeni etik standartları oluşturma  

b. İşletme itibarı ile karlılık ilişkisini kurma 

c. Standartları çalışanlara kolayca yayma 

d. Çalışanlara etik dışı olana karşı direnç sağlama 

e. Etik standartlarını netleştirme  

4. İş etiği eğitiminden önce tamamlanması 
gereken aşama aşağıdakilerden hangisidir? 

a. İş etiği standartlarının izlenmesi 

b. İş etiği denetiminin tamamlanması 

c. İş etiği kodlarının hazırlanması 

d. İş etiği değerlendirmesinin tamamlanması 

e. İş etiğ planlamasının yapılması 

5. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir etik 
eğitiminin hedefleri arasında yer almaz? 

a. Çalışanların iletişime geçebileceği liderlik 
hiyerarşisini oluşturma 

b. Davranışlarından sorumlu olduklarını 
çalışanların bilmesini sağlama 

c. Çalışanlara iletişim aracılığı ile sürekli 
örnekler sağlama 

d. Çalışanların karşılaşacağı riskli alanları 
tanımlama 

e. Çalışanları etik olmayan davranışlarından 
dolayı cezalandırma  

 

 

6. İşletmelerde oluşturulabilecek en etkili etik 
danışma kanalı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Hakem paneli oluşturma  

b. 7/24 çalışacak telefon hattı kurma 

c. Etik sorumlusuna başvurma 

d. Etik kodları sürekli tekrarlama 

e. Çalışanların birbirlerine danışmasını sağlama 

7. İşletmelerin paydaşlarına etik vaatlerini 
tanımlamak, değerlendirmek ve yasal, etik ve 
sosyal sorumluluk standartları kapsayan stratejik 
planlamayı geliştirme vaatlerini sergilemek için 
kullandıkları araç aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Paydaş denetimi  

b. Sosyal denetim  

c. Genel denetim 

d. İş etiği denetimi 

e. Stratejik denetim 

8. İş etiğinin kurumsallaşma düzeyinin 
yükselmesi hangi uygulamaların işletmeler 
tarafından benimsenmesini beraberinde getirir? 

a. Gönüllü, en iyi ve yasal uygulamalar 

b. Hayırsever, gönüllü ve en iyi uygulamalar  

c. Ahlaki, faydacı ve iktisadi uygulamalar 

d. Ahlaki, faydacı ve yasal uygulamalar 

e. Hayırsever, ahlaki ve etik uygulamalar 

9. İş etiğinin kurumsallaşmasının örtük biçimi 
aşağıdakilerden hangisini kapsar? 

a. Etik kodları-etik liderlik 

b. Etik kodları-Etik denetimi  

c. Örgüt kültürü-etik kodları 

d. Etik denetimi-etik liderlik 

e. Etik liderlik-örgüt kültürü  

10. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler tarafından 
saygı duyulması gereken etik sınırları doğrudan 
yaratan yasalar ve düzenlemelerden değildir? 

a. İş Kanunu 

b. Tüketiciyi Koruma Kanunu 

c. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu  

d. Çevre Kanunu 

e. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  
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Kendimizi Sınayalım Yanıt 
Anahtarı 
1. a Yanıtınız yanlış ise “İş Etiği Programı” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

2. d Yanıtınız yanlış ise “İş Etiği Kodları” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

3. b Yanıtınız yanlış ise “İş Etiği Kodları” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

4. c Yanıtınız yanlış ise “İş Etiği Kodları” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

5. e Yanıtınız yanlış ise “İş Etiği Eğitimi” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

6. b Yanıtınız yanlış ise “İş Etiği Standartlarının 
Sürekli İzlenmesi” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz. 

7. d Yanıtınız yanlış ise “İş Etiği Denetimi” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 

8. a Yanıtınız yanlış ise “İş Etiğinin 
Kurumsallaşması” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz. 

9. e Yanıtınız yanlış ise “İş Etiğinin 
Kurumsallaşması” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz. 

10. c Yanıtınız yanlış ise “İş Etiğinin 
Kurumsallaşması” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz. 

 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
Sıra Sizde 1 

İş etiği programı, örgütün etik performansını 

izlemek ve yükseltmek için geliştirilmiş kural ve 

politikalar ile prosedür ve sistemlerden 

oluşmaktadır. Örgüt, bir iş etiği programına sahip 

olarak çalışanların etik dışı davranışlarından 

korunur, iş dünyasının genelindeki değişime etik 

sınırlar içinde kalarak uyum sağlar ve paydaşların 

işletmeye güvenini pekiştirerek paydaşlar ile 

ilişkilerini etkili bir şekilde yönetir. 

Sıra Sizde 2 
Bir iş etiği programının temel bileşenleri iş etiği 

kodları oluşturma, çalışanlar için iş etiği eğitimi 

düzenleme, gündelik işleyişte olası etik ihlalleri 

belirlemek için standartları izleme faaliyetlerinde 

bulunma ve bir denetim sistemi oluşturmadır. 

Bunlara ek olarak, yurtdışındaki işletmeleri örnek 

alan kimi işletmelerimiz, etik programının 

bütünün gözetim ve denetimi için etik sorumlusu 

pozisyonunu örgüt şemalarına yerleştirmiştir. 

Sıra Sizde 3 

İş etiğinin kurumsallaşması, bir örgütün etiği açık 

ve örtük olarak karar alma süreçleri ile 

bütünleştirme derecesine karşılık gelmektedir.  

Kurumsallaşmanın açık biçimi, etik programını 

ve kurumsallaşmanın örtük biçimi, örgüt 

kültürünü ve etik liderliği içerir. İş etiğinin 

kurumsallaşma düzeyi yükseldikçe; yasal, 

gönüllü ve iş dünyasındaki en iyi uygulamaların 

işletmeler tarafından benimsenmesi hızlanır. 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar 
Berkman, Ü. ve Arslan, M.  (2009). Dünyada ve 
Türkiye’de İş Etiği ve Etik Yönetimi. İstanbul: 
TÜSİAD. 

Ferrell, O. C., Fraedrich, J. ve Ferrell, L.  (2012). 
Business Ethics: Ethical Decission Making and 
Cases. Mason, OH: South-Western.  

Jose, A. ve Thibodeaux, M. S.  (1999). 
Institutionalization of Ethics: The Perspective 
of Managers.  Journal of Business Ethics, 22: 
133-143.  

Singhapakdi, A. ve Vitell, S. J. (2007). 
Institutionalization of Ethics and Its 
Consequences: A Survey of Marketing 
Professionals. Journal of the Academy of 
Marketing Science, 35:284–294.  

Sorensen, J. B. (2002). The Strength of 
Corporate Culture and the Reliability of Firm 
Performance. Administrative Science Quarterly, 
47: 70-91. 

Tokgöz, N. (2011). Örgütsel Sinisizm, Örgütsel 
Destek ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Elektrik 
Dağıtım İşletmesi Çalışanları Örneği. Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6: 363
387.  

Torlak, Ö., Özdemir, Ş. ve Erdemir, E. (2008) 
İGİAD İş Ahlakı Raporu. İstanbul: İGİAD.    



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




