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Özet: Özellikle 1950’li y›llardan sonra ekonomik hayatta yaﬂanan h›zl› geliﬂim, ticari aç›dan oldu¤u kadar sosyal aç›dan da iﬂletmelerin önemini art›rm›ﬂ ve bu kuruluﬂlar› toplumsal hayat›n temel unsurlar›ndan biri haline getirmiﬂtir. Toplumun bütün kesimleri ile derin iliﬂkileri olan iﬂletmeler, bu özellikleriyle sosyal ve ekonomik hayat›n tamam›n› etkiler
hâle gelmiﬂtir. Bu geliﬂmeler do¤rultusunda iﬂ ahlak› ilkelerinin oluﬂturulmas› ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gereklili¤i, tüm dünyada iﬂletme yap›lar›nda önemli
etkiler meydana getirmiﬂtir. Çal›ﬂmada, iﬂ ahlak› kavram›n›n ortaya ç›k›ﬂ› ve geliﬂimine de¤inilmiﬂ, iﬂletmelerin iﬂ ahlak›na uymas›n› gerektiren nedenler ilkesel ve pratik yönleriyle
ele al›nm›ﬂt›r. Ayr›ca iﬂletmelerde iﬂ ahlak› ilkelerinin oluﬂturulmas› sürecine dair öneriler
geliﬂtirilerek iﬂ ahlak› ilkelerinin genel bir tasnifi yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: ‹ﬂletme, iﬂ ahlak›, iﬂ ahlak› ilkeleri.
Abstract: The rapid growth in economy after the 1950’s in particular, has appreciated
the importance of the enterprises both in the commercial and social aspects, and let these institutions be founding elements of the social life. The enterprises, which have deep
relationships with all the sections of the society, have come to a point that they affect
the social and economic life entirely with this feature of themselves. This status provided
the need for business ethics, which have emerged in the developed countries, USA in chief, and big companies, and the need for acting with social responsibility to be formed,
and these have spread to nearly all the countries in a short while. Today, the target of
the enterprises is not merely making profit. Because of their social responsibility, it has
become essential that they operate being beneficial to the public in common and carry
out their commercial activities considering business ethics if they want to survive within
this intensively competitive market.
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Giriﬂ
Küreselleﬂme olgusu, ac›mas›z rekabet ortam›, baﬂ döndürücü bir h›zla yaﬂanan teknolojik de€iﬂiklikler, yeni yönetim teknikleri, organizasyon yap›lar›ndaki de€iﬂiklikler vb. birçok geliﬂme, iﬂletmeleri rekabet avantaj› elde etmek u€runa yasal yükümlülüklerini ve/veya ahlaki de€erleri çi€nemeye adeta teﬂvik etmektedir. ‹ﬂte bu noktada önem kazanan iﬂ ahlak› ilkeleri ise iﬂletmeleri toplum yarar›na uygulamalarda bulunmaya davet etmektedir.
Toplumda genel kabul görmüﬂ ahlaki ilkelerin iﬂ hayat›na yans›mas› sonucu ortaya ç›kan “iﬂ ahlak›” kavram›, daha çok geliﬂmiﬂ ülkelerin büyük ölçekli iﬂletmelerinde do€muﬂ, zaman içerisinde geliﬂmekte olan ülkelerin
küçük ölçekli iﬂletmelerinde dahi kendini göstermeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu kapsamda iﬂletmeler, faaliyetlerini planlarken ve uygulamaya sokarken, toplumun beklentilerini de karﬂ›layabilmek amac›yla, bunlar› ahlaki ilkeler
çerçevesinde de€erlendirmekte ve uygulamalar›n› bu çerçeve içinde kalmaya çal›ﬂarak yapmaktad›rlar.
‹ﬂletmelerde ahlaki ilkelerin oluﬂturulmas› süreci baﬂlang›çta bir maliyet unsuru olarak görülebilmektedir. Ancak iﬂletmeye daha sonradan kazand›raca€› toplumsal art›larla beraber büyük ölçüde kâr olarak geri dönebilmektedir.
Kuﬂkusuz ki, bütün bu sorumluluk ilkelerinin ç›k›ﬂ noktas›, iﬂletmelerin kâr
elde etmeleri de€ildir. Ancak, bu durum, birincil amaçlar› kâr olan iﬂletmeleri iﬂ ahlak› kapsam›nda hareket etme noktas›nda ateﬂleyici olmaktad›r.
Friedman’a göre (2007: 173) iﬂletmeler için yegâne amaç kâr / kazanç elde
etmek olup, bunun d›ﬂ›nda sosyal sorumluluk üstlenmek veya ahlaki de€erlere önem vermek gibi bir durum söz konusu de€ildir. Friedman her ne
kadar iﬂletmelerin sosyal anlamda topluma yönelik sorumluluklar›n›n sadece kârlar›n› art›rmalar› oldu€unu ileri sürse de, Cory (2005: 8), uzun dönemde kârl›l›k ve ﬂirketin maddi manevi de€erinin artmas›nda etik davranman›n önemli bir unsur oldu€unu düﬂünmektedir. Hatta Cory, iﬂletmelerin iﬂ ahlak› ilkeleri do€rultusunda hareket etmelerinin kârlar›n› azaltmas› halinde bile yine de etik davranmaya özen göstermeleri gerekti€ini iddia etmekte ve uzun dönemde hem kârl›l›k hem de ahlaki prensiplerin beraber götürülebilece€ini ifade etmektedir.
Çal›ﬂma, genel boyutlar›yla iﬂletmelerde iﬂ ahlak› konusu üzerinde durmaktad›r. Bu çerçevede öncelikle, iﬂ ahlak› kavram›n›n ortaya ç›k›ﬂ› ve geliﬂimi
hakk›nda bilgi verilerek, günümüzde bu denli önem kazanmas›n›n nedenleri üzerinde durulacakt›r. Daha sonra, iﬂletmelerin iﬂ ahlak›na uymas›n› gerektiren sebepler belirtilerek; iﬂ ahlak› ilkeleri ve bu ilkelerin oluﬂturulma
süreci hakk›nda bilgi verilecektir. Son olarak, iﬂletmelerde iﬂ ahlak› ilke ve
kurallar›n›n ihlal edilmesini önleyebilmek amac›yla al›nabilecek baz› tedbir
ve yöntemler üzerinde durulacakt›r.
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‹ﬂletmelerde ‹ﬂ Ahlak› Kavram›, Ortaya Ç›k›ﬂ› ve Geliﬂimi
‹nsanlar›n yüzy›llar boyunca iyi olarak de€erlendirdi€i davran›ﬂ biçimlerinin ifadesi olarak tan›mlanan ahlak olgusu (Kurtuluﬂ, 2006: 739), iﬂletme
davran›ﬂlar›n› yönlendirecek ﬂekilde iﬂ hayat›nda yer edinmeye baﬂlam›ﬂt›r. Yirminci yüzy›l›n son çeyre€inde ekonomik ve sosyal yaﬂam›n hemen
hemen bütün alanlar›nda yaﬂanan çok yönlü kirlilik ve yozlaﬂma örnekleri, ekonomik hayat›n ahlaki bir zemin üzerine oturtulmas›n›n, güçlü ahlaki ba€larla birleﬂtirilmesinin yollar›n› araﬂt›rma ihtiyac›n› do€urmuﬂtur. Bu aray›ﬂ›n sonucunda da, ekonomik hayatta “iﬂ ahlak›” kavram› ortaya ç›km›ﬂt›r (Kök Bayrak, 2006).
‹ﬂ ahlak›, ahlaki düﬂünce ve ilkelerin iﬂletmecilik faaliyetlerine uygulanmas›yla ortaya ç›kan bir olgudur. Örne€in, insan›n sözünde durmamas› ahlaki
olmayan bir davran›ﬂ olarak görülüyorsa, iﬂ iliﬂkilerinde çal›ﬂanlara, müﬂterilere, hissedarlara, rakiplere ve tedarikçilere karﬂ› sözünde durmamak da
ahlak d›ﬂ› bir davran›ﬂt›r. ‹ﬂletmeler de “iyi”, “güzel”, “do€ru” gibi yüklemlerle an›lan ahlaki ilkelere uymaya dikkat etmelidirler (Ay, 2003).1
“‹ﬂ ahlak›” üzerine çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar taraf›ndan kavram farkl› ﬂekillerde
tan›mlanmaktad›r. Carroll (1993: 118), iﬂ davran›ﬂ›yla ilgili neyin do€ru neyin yanl›ﬂ, neyin hakl› neyin haks›z oldu€u konusunda inançlara dayal› ilkeler ve kurallar bütünü olarak tan›mlarken, Nalbant (2005: 193) “toplumun
beklentilerinden adil rekabete, reklamc›l›ktan halkla iliﬂkilere, sosyal sorumluluktan tüketicinin ba€›ms›zl›€›na kadar dürüstlük ve do€ruluk üzerine kurulu bütün unsurlar› kapsayan ilkeler ve kurallar toplulu€u” ﬂeklinde
tan›mlamaktad›r. Öz bir ifadeyle iﬂ ahlak›, “toplumda her ortamda genel kabul görmüﬂ normlara uygun olarak iﬂletme hayat›nda gerçekleﬂtirilmesi gereken do€ru davran›ﬂlar” ﬂeklinde tan›mlanabilir (Tezel, 2006: 167).
Tarihi geliﬂimi antik ça€lara kadar uzanan iﬂ ahlak›, endüstri toplumu öncesinde gelenekler ve dini de€erler üzerine kurulu bir olgu olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Antik ça€larda çeﬂitli filozoflar›n görüﬂleri ve toplumsal de€erler ile
beslenen ahlaki davran›ﬂ ve ilkeler, altyap›s›n›n as›l önemli k›sm›n› ise Yahudilik, H›ristiyanl›k ve ‹slamiyet gibi ilahi dinlerden alm›ﬂt›r. Bu dönemlerde ekonomik sürecin, çal›ﬂma iliﬂkilerinin ve iﬂ de€erlerinin biçimlenmesinde önemli etkiye sahip olan dinsel inançlar, iﬂ ve çal›ﬂma hayat›nda uyulmas› gereken ahlaki ilkelerin de en önemli belirleyicisi olmuﬂ ve bu etkisini
1 Burada farkl› insanlar ve toplumlar için ahlaki de€erlerin farkl›laﬂabildi€ine, bu sebeple de iﬂletmeler
için tek bir iﬂ ahlak› kodundan söz etmenin mümkün olmad›€›, farkl› inan›ﬂlara ve de€erlere sahip insan
kompozisyonlar›ndan oluﬂan iﬂletmelerde de iﬂ ahlak› kurallar›n›n farkl›laﬂabilece€ine (Ural, 2003) iﬂaret etmek gerekir.
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günümüze kadar da korumuﬂtur. 18.–19. yüzy›llarda, özellikle Bat› dünyas›nda dinsel inançlar›n geri plana itilmesi, ekonomik hayatta ahlaki bir boﬂlu€un yaﬂanmas›na neden olmuﬂtur. Sanayi toplumu ile birlikte kapitalizmin geliﬂmesiyle önceki dönemde varolan ahlak anlay›ﬂ›n›n yerini alacak yeni bir sistemin oluﬂmamas›, bu eksiklikten kaynaklanan toplumsal bir gerilim meydana getirmiﬂtir (Gök, 2008; Özgener, 2004). Bu durum da özellikle iﬂçi iﬂveren iliﬂkilerinde en olumsuz ﬂekliyle belirginleﬂerek sosyal aç›dan
bir sefaletin yaﬂanmas›na sebep olmuﬂtur.2
20. yüzy›l›n baﬂlar›nda Avrupa ve Amerika’da geleneksel liberal anlay›ﬂ›n
zay›flamas› ve sosyalist ak›m›n güçlenmesiyle, iﬂ ahlak› hakk›ndaki araﬂt›rmalar da yo€unlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. K›ta Avrupa’s›nda daha çok politik
ekonomi yoluyla sistem tart›ﬂmalar›na a€›rl›k verildi€i 1900–1920 y›llar›
aras›ndaki dönemde, ABD’de kad›n ve çocuklar›n çal›ﬂma koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi, iﬂçilerin tazminat haklar› ve reklamlarda gerçe€e uygun bilgi
verilmesi gibi ahlaki konular tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Birinci Dünya Savaﬂ›n› da kapsayan bu dönemde iﬂ ahlak› konusundaki tart›ﬂmalar genellikle kapitalizmin eleﬂtirisi ve sosyalist alternatif üzerinde durmuﬂtur. Refah›n bölüﬂülmesi ve devletin ekonomiye müdahalesi gibi makro konularda yap›lan tart›ﬂmalar genellikle baz› ahlaki yarg›larla sonuçland›r›lm›ﬂt›r. 1920–1950
döneminde ise ABD’de iﬂ ahlak› din, siyaset ve felsefeden ba€›ms›z bir disiplin olarak geliﬂmiﬂtir. Bu dönemde iﬂ ve meslek ahlak› ilkelerinin belirlenmesi, ticaret faaliyetlerinde standartlar›n geliﬂtirilmesi, reklamlar›n
gerçe€e uygun olmas›, bankerler, sigortac›lar ve avukatlarla ilgili sorunlar
gibi konular ele al›nm›ﬂt›r. Ayr›ca kiﬂisel bir sorun olarak görülen iﬂ ya da
ticaret ahlak›n›n yerini yavaﬂ yavaﬂ iﬂletme merkezli iﬂ ahlak› anlay›ﬂ›na
terk etmeye baﬂlad›€›na ﬂahit olunmuﬂtur (Arslan, 2005).
1950–1970 döneminde ekonomide yaﬂanan önemli büyüme ve alt›n ça€ ile
birlikte iﬂletmecilik anlay›ﬂ› da önemli ölçüde geliﬂerek karmaﬂ›klaﬂm›ﬂ,
buna ra€men dönem baﬂ›nda ahlaki problemler a€›rl›kl› olarak kiﬂisel bir
sorun olarak ele al›nmaya devam etmiﬂtir. Bu dönemde ABD’de iﬂ ahlak› ile
ilgili tart›ﬂmalar seküler tabanl› yap›lmaktayken, Avrupa’da kilise ve teolo2 18. yüzy›l›n son çeyre€inde meydana gelen sanayi devrimi sonras›nda geçimini tamam›yla alm›ﬂ oldu€u
ücretle sa€layan, baﬂka hiçbir gelir kayna€› ve ﬂahsi serveti olmayan “iﬂçi” s›n›f› do€muﬂtur. Bu yeni s›n›f›n yaﬂam mücadelesi 19. yüzy›lda giderek daha da a€›rlaﬂm›ﬂt›r. Ücretlerin düﬂük seviyelerde bulunmas›, geçimlerini sa€lamaya çal›ﬂan di€er aile fertlerinin de çal›ﬂma yaﬂam›na girmesine neden olmuﬂtur. Kad›nlar›n ve çocuklar›n çal›ﬂma yaﬂam›na girmesiyle birlikte ücret düzeyi giderek azalan bir seyir
izlemeye baﬂlam›ﬂ ve sonucunda “sefalet ücretleri” diye tabir edilen seviyeye düﬂmüﬂtür. Bunun yan›nda, sosyal güvenceye sahip olamama, çok uzun çal›ﬂma saatleri, iﬂçi sa€l›€› ve güvenli€i ile ilgili tedbirlerin olmamas› vb. birçok olumsuz etkenin varl›€› toplumsal hayat› bir kaos ortam›na sürüklemiﬂtir. Devletin iﬂ hayat›nda koruyucu ve düzenleyici olarak yer almamas› ve iﬂletmelerin iﬂ ahlak› ilkelerini tamamen göz ard› ederek sadece kâr amac› güden kuruluﬂlar olarak ticaret hayat›nda yer almalar› bu olumsuz durumu daha da a€›rlaﬂt›rm›ﬂt›r (Tuna ve Yalç›ntaﬂ, 1997).
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ji ba€lant›s› iﬂ ahlak› çal›ﬂmalar›nda önemli bir yer tutmuﬂtur. 1980’lere
gelindi€inde ise iﬂletmelerin kurumsal ahlaki teorileri oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. ‹ﬂ ahlak› derslerinin üniversite programlar›na al›nmaya baﬂland›€› bu
dönemde, iﬂletmelerin topluma karﬂ› sorumluluklar› oldu€u ve bu sosyal
sorumlulu€un incelenmesi gerekti€i, iﬂ ahlak› savunucular›n›n temel argüman› olmuﬂtur. 80’lerden sonra iﬂletmeler, o zamana dek hiç olmad›€› kadar toplumda önemli roller üstlenmeye baﬂlam›ﬂlar ve dolay›s›yla iﬂ ahlak›n›n önemi de buna ba€l› olarak artm›ﬂt›r. ‹ﬂ ahlak› ile ilgili uluslararas› organizasyonlar da bu dönemde kurulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. 90’lardan sonra ise,
özellikle küreselleﬂmenin de h›z kazanmas›yla firmalar›n en az devletler
kadar a€›rl›€›n›n artt›€› yeni bir dönem baﬂlam›ﬂ, iﬂ ahlak› da küresel düzeyde önemi artan bir disiplin haline gelmiﬂtir (Arslan, 2005). Günümüzde
iﬂletme ve yönetim anlay›ﬂ›nda yaﬂanan geliﬂmelerle birlikte sürdürülebilir
kalk›nma, ﬂeffafl›k ve dürüstlük kavramlar› iﬂletmelerin iﬂ ahlak› anlay›ﬂ›nda
öncelikli olarak yer edinmiﬂ ve iﬂ ahlak› anlay›ﬂ›ndaki bu de€iﬂimden pek
çok iﬂletme etkilenmiﬂtir (Gök, 2008).
Çizilen çerçeveden hareketle iﬂ ahlak› uygulamalar›n›n giderek daha fazla
önem kazanmas› ve ilgi çekmesinin alt›nda yatan temel sebepler ﬂu ﬂekilde
özetlenebilir (Tutar, Y›lmaz ve Erdönmez, 2003; Uslu, 2001):
• Yap›lan iﬂin ahlaki de€er yarg›lar›na uygun olmas› için kamu bask›s›,
• Kamu bask›s›na paralel geliﬂen “sosyal sorumluluk” vurgusu,
• “‹yi iﬂ”in “iyi ahlak” ile özdeﬂ oldu€unun fark›na var›lmas›,
• Ahlâk ve iﬂ yaﬂam› konusundaki tart›ﬂmalar›n bir tehdit veya zay›fl›k olarak de€il, günümüz endüstrilerinin mükemmellik ve yüksek kaliteye ulaﬂma çabalar›n›n do€al bir uzant›s› oldu€u alg›s›,
• Çeﬂitli ç›kar gruplar›n›n menfaatlerinin dengelenmesi ihtiyac›n›n artan
oranda önem kazanmas›,
• ‹ﬂ ahlak›n›n basit olarak bir güven meselesi olmas› ve hem bireyler hem de
organizasyonlar aras›ndaki iliﬂkilerin karﬂ›l›kl› güven ve birbirlerinin ç›karlar›na sayg› gösterilmesi gerçe€ine dayanmas› düﬂüncesinin yayg›nlaﬂmas›,
• Küreselleﬂme sürecine paralel olarak çok uluslu ﬂirketlerin yayg›nlaﬂmas›yla birlikte de€iﬂik kültürlerden gelen insanlar›n bu ﬂirketlerde beraber
çal›ﬂmas›, dolay›s›yla ortak ahlaki ilkelere gereksinim duyulmas›,
• Dünya ölçe€inde do€al ortam›n ve kaynaklar›n uygun kullan›lmamas›ndan do€an yaﬂam› tehdit edici mahiyette sorunlar›n ortaya ç›kmas›.
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‹ﬂletmelerin ‹ﬂ Ahlak›na Uymas›n› Gerektiren Nedenler
Ekonomi ve iﬂ dünyas›n›n sa€lad›€› olanaklar do€rultusunda iﬂletmelere
sa€duyulu seçimler yap›lmas›nda yol gösteren ilke ve de€erleri inceleyen iﬂ
ahlak› disiplini, kanun ve düzenlemelere itaatin daha ötesine giden bir davran›ﬂ kurallar› bütünü haline gelmiﬂtir. Son yirmi y›lda bu alana artan ilgi,
daha fazla iﬂletme ve kurum taraf›ndan iﬂ ahlak› de€erleri ve ilkelerine özellikle de iﬂletme stratejisi ve örgüt yap›lanmas› noktas›nda daha fazla önem
verilmesi ile sonuçlanm›ﬂt›r (Özgener, t.y.).
Yo€un rekabet ortam›nda iﬂ yapan iﬂletmelerin sosyal sorumluluklar› çerçevesinde hareket ederek ahlaki prensiplere riayet etmeleri, bu kurumlara
toplum ve tüketiciler nazar›nda önemli bir art› puan sa€layabilmektedir.
De€inilecek çeﬂitli sebeplerin bir araya gelmesi, iﬂletmeleri ahlaki davranmaya teﬂvik etmekte hatta zorunda b›rakmaktad›r. Ancak bu noktada, iﬂletmelerin ahlaki ilkelere uygun hareket etmelerini bir ç›kar elde etme arac›
olarak de€il, varoluﬂlar›n›n do€al bir gere€i olarak görmeleri gerekti€i, dolay›s›yla bir iﬂletme için ahlaki ilkelere uyman›n kesinlikle bir nedene dayanmak zorunda olmad›€›n›n da savunulabilece€i belirtilmelidir. Örne€in Immanuel Kant, ahlakili€i kiﬂisel ç›karlardan tamamen ayr› tuttu€u ahlak felsefesinde, –çok özet bir ifadeyle– “esas olan›n mutluluk ya da fayda de€il,
mutlulu€u hak etmek ve do€ruluk” oldu€unu ileri sürmektedir. Dolay›s›yla
Kant, ahlaki davranman›n bir koﬂula veya nedene ba€lanamayaca€›n› ve her
ne koﬂulda olursa olsun ahlaki davran›ﬂ›n ortaya konmas› gereken esas durum oldu€unu ifade etmektedir (Arslan, 2005). Bu do€rultuda iﬂletmeler
için ahlaki norm ve ilkelere uyman›n çeﬂitli sebeplerden kaynaklanan bir sonuç olmad›€› veya sadece ç›kar amaçl› yap›labilecek bir davran›ﬂ olamayaca€› ifade edilebilir. Yine de iﬂletmelerin, iﬂ ahlak› kapsam›nda faaliyette bulunmas›n› gerekli k›lan faktörler ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir (Ay, 2003):
• Toplumun iﬂletmelerden beklentileri, iﬂletmeleri iﬂ ahlak› ilkelerine uymaya zorlayan sebeplerin baﬂ›nda gelmektedir. Bu sebebi görmezden gelen iﬂletmeler toplum taraf›ndan eleﬂtirilmeyi, faaliyetlerinde engellenmeyi ve cezaland›r›lmay› göze almak zorundad›rlar.
• ‹ﬂletmelerin faaliyetlerini gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›rken paydaﬂlar›na ve
çevreye zarar vermemesi temel ahlaki gerekliliklerden birisidir. Bu gereklili€in ihlal edilmesi durumunda, iﬂletmenin süreklili€inin tehlikeye
girece€i önemli bir gerçektir.
• ‹ﬂletmeyi, iﬂ ahlak› kapsam›nda hareket etmeyen ve iﬂletmeye ait ürün, cihaz ve iﬂ görmek için kullan›lmas› gereken servisleri kendi kiﬂisel ç›karlar› için kullanan çal›ﬂanlardan korumak için de ahlaki norm ve ilkelere
uyumlu bir iﬂ ortam› sa€lamak gerekir.
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• Çal›ﬂanlar›na karﬂ› iﬂ ahlak› kapsam›nda hareket ederek, onlara sayg›l›
davranan bir iﬂletme, bunun karﬂ›l›€›n› yüksek moral ve verimlilik olarak geri alacakt›r.
• Ahlakilik çerçevesinde hareket eden iﬂletmelerde öz tatmin yüksekli€i ve
ahlaka ayk›r› faaliyette bulunma durumunda ortaya ç›kabilecek stres ve
suçluluk psikolojisinden de ar›nm›ﬂl›k söz konusudur.
Bununla birlikte ahlaki kurallara uymayan iﬂletmelerin katlanmak zorunda
kalaca€› bir tak›m maliyetler de olacakt›r. Bunlardan baz›lar› (Kutlu, 2008);
• Tüketici tatminsizli€i,
• Verimlilikte düﬂüﬂ,
• Kârlarda azalma,
• Metod ve süreçlere karﬂ› ilgisizli€in norm hâline gelmesi,
• ‹ﬂyerinde korku ve y›k›c› rekabet atmosferi oluﬂmas›,
• ‹ﬂ ortam›nda iﬂbirli€i ve dayan›ﬂmay› sa€laman›n güçleﬂmesi,
• ‹ﬂgörenlerde ve yönetim kadrosunda yüksek seviyeli bireysel stres düzeyi,
• ‹ﬂ ortam›n› paylaﬂanlar aras›nda sayg› d›ﬂ› davran›ﬂlarda art›ﬂ,
• ‹ﬂletme aç›s›ndan itibar ve sat›ﬂ kayb›.
‹ﬂletmelerde ‹ﬂ Ahlak› ‹lkelerinin Oluﬂturulmas›
Ahlaki de€erlerin oluﬂturulmas› iﬂletmede görevli bireyler için ayr›, kurumsal olarak iﬂletmeler için ayr› bir biçimde geliﬂmektedir. Bu do€rultuda bireyler aç›s›ndan bak›ld›€›nda, bu ahlaki de€erlerin oluﬂturulmas› anl›k bir
mesele olmay›p, insan yaﬂam›n› da kapsayacak ﬂekilde uzun bir dönemde
gerçekleﬂebilmektedir. Buna göre iﬂ ahlak›, birey, aile ve toplumla yak›ndan
iliﬂkili bir kavramd›r. Her bireyin bir aile içinde yetiﬂti€i ve aile terbiyesi ald›€›, bunun yan›nda okullarda ö€retimin yan› s›ra e€itim verildi€i düﬂünülürse, bireylerin ahlakl› olmas›nda aile ve e€itim kurumlar›n›n çok önemli
bir yeri oldu€u ortaya ç›kmaktad›r. ‹lk aﬂamada bu ﬂekilde ahlak kriterleri
ile donat›lacak bir iﬂletme mensubunun, çal›ﬂma hayat›nda da iﬂ ile ilgili ahlaki ilkeleri edinmesi ve bunlara göre hareket etmesi beklenir. Bu noktada
genel ahlaki ilkelere ilave olarak iﬂletmenin belirledi€i kurallar ve iﬂ hayat›nda genel kabul gören ahlaki davran›ﬂlar tespit edilerek personele sunulmal›
ve böylece bireylerin iﬂ yaﬂam›nda ahlakl› davranmas›n› sa€layacak bir yap›
oluﬂturulmal›d›r (Aktan, t.y., a).
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Bir iﬂletmede iﬂ ahlak› ilkelerinin oluﬂturulmas› ve uygulanmas› sürecinde
takip edilmesi gereken unsurlar ise ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir (Nalbant, 2005):
• ‹ﬂletmelerde iﬂ ahlak› ve toplumsal sorumluluk konular›nda ilkeler belirlenerek yaz›l› hâle getirilmelidir.
• ‹ﬂletme liderleri ve üst yönetim iﬂletmede iﬂ ahlak›n›n tesis edilmesi konusunda kararl› ve inançl› davranarak, çal›ﬂanlara örnek olacak ﬂekilde
ahlaki davran›ﬂ ve eylemler sergilemelidir.
• ‹ﬂ ahlak› konusunda çal›ﬂanlara sürekli e€itim verilmeli ve bunun önemli
bir iﬂletme politikas› oldu€u aç›kça belirtilmelidir.
• ‹ﬂletmelerde iﬂ ahlak›na uygun davran›ﬂ ve eylemler takdir edilmeli ve
ödüllendirilmeli, buna karﬂ›n iﬂ ahlak›na uygun olmayan davran›ﬂlar k›nanmal›, gerekirse cezaland›r›lmal›d›r.
• ‹ﬂletmeler, müﬂterilerinin isteklerine uygun ve onlar›n sa€l›€›na zarar vermeyecek ürünler üretmeli, çevreye zarar vermemeli, ürünlerin pazarlanmas›nda ve reklam›nda dürüst davranmal›, ilgili iﬂletme fonksiyonlar›n›da bu ilkelere göre yap›land›rmal›d›r.
‹ﬂletmelerde ‹ﬂ Ahlak› ‹lkeleri
‹ﬂletmelerin uymas› gereken iﬂ ahlak› ilkeleri ﬂu baﬂl›klar alt›nda tasnif edilebilir: ‹ﬂletmelerin uymas› gereken genel iﬂ ahlak› ilkeleri, iﬂletme çevresine
iliﬂkin iﬂ ahlak› ilkeleri, yasalar›n ve hukukun üstünlü€üne sayg› çerçevesinde iﬂ ahlak› ilkeleri, iﬂletmelerin fonksiyon ve faaliyetleri kapsam›nda iﬂ ahlak› ilkeleri ve örnek davran›ﬂ sorumlulu€u kapsam›ndaki iﬂ ahlak› ilkeleri3.
Genel ‹ﬂ Ahlak› ‹lkeleri
Bu ilkeler, iﬂletmelerin var olduklar› andan itibaren üzerlerine düﬂen, genel
ahlaki ilkelerin iﬂ yaﬂam›na yans›malar›ndan oluﬂan bir tak›m görev ve sorumluluklar› kapsar. Bu çerçevede iﬂletmeler kaynak israf›n› engelleyici,
toplumun ç›karlar›n› kurumsal ç›karlardan üstün tutucu, çevreye sayg›y›
ifade edici, çal›ﬂanlar› aras›nda ahlaka uymay› destekleyici, haks›zl›klar›
(haks›z uygulama, kazanç, rekabet vb.) d›ﬂlay›c›, faaliyette bulundu€u alan›n sayg›nl›€›n› art›r›c› davran›ﬂlar› teﬂvik edici bir tak›m ilkeler belirlemelidirler / belirlemektedirler. Ayr›ca kamu görevlileriyle, siyasal parti gibi ç›3 ‹ﬂletmelerin uymas› gereken iﬂ ahlak› ilkeleri ba€lam›nda tasnif edilmeye çal›ﬂ›lan unsurlar›n somut ifadelerini görmek üzere bk. Aktan, t.y., b; ‹ﬂsevero€lu, t.y.; Kayseri Ticaret Odas›, t.y.; Lafarge, t.y.; Mumcu, 2003; Pelit ve Güçer, 2007; SHELL, t.y.; S‹STEK, t.y.; Staubli, 2007; TOFAﬁ, t.y.; TOTAL, t.y.; TÜPRAﬁ, t.y.; TÜS‹AD, 2001; Ural, 2003; Yalç›n, 2000.
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kar grubu ya da kaynak üleﬂtirici yap›larla iliﬂki biçimlerini düzenleyici ilkeler de bu baﬂl›k alt›nda an›labilir. Genel iﬂ ahlak› ilkeleri bütün bu bileﬂenleri itibariyle iﬂletme, iﬂletme içi paydaﬂlar ve iﬂletme d›ﬂ› paydaﬂlarla ilgili
hak ve yükümlülükleri belirlemek üzere genel çerçeveyi oluﬂturur.
‹ﬂletme Çevresine ‹liﬂkin ‹ﬂ Ahlak› ‹lkeleri
‹ﬂletmeler de t›pk› insanlar gibi do€ar, büyür, geliﬂir ve son bulur. Tüm bu yaﬂam süresi boyunca pek tabiidir ki iﬂletme, içeriden ya da d›ﬂar›dan pek çok
kiﬂi, kurum ya da grupla iliﬂkiye girer. Bu süreçte tüm paydaﬂlar›na karﬂ› bir
tak›m görev ve sorumluluklar yüklenmelidir. ‹ﬂletmelerin bu görev ve sorumluluklar› yüklenmesi tüm paydaﬂlar› nezdinde güvenilirli€ini oluﬂturan atmosferi iﬂletmeye kazand›r›r. Bu ba€lamda iﬂletmeler iﬂletme ile ilgili olarak
paydaﬂ›n› azami derecede bilgilendirecek eksiksiz, yoruma aç›k olmayacak ve
ﬂeffaf bir bilgilendirme ilke setini oluﬂturmal›d›r. Bu seti oluﬂturacak her bir
ilke sayg›, kalite, sürekli denetim ve geliﬂtirme, uzmanl›k, dürüstlük, liyakat, eﬂitlik, güven, sa€l›k, yasalara uygunluk, özel hayata sayg›, mesleki geliﬂimi destekleme, kat›l›m gibi anahtar kelimelerle ifade edilebilecek unsurlar› somutlaﬂt›rmal› ve tüm paydaﬂlar aras›nda karﬂ›l›kl›l›k çerçevesinde belirlenmelidir.
‹ﬂletmelerin Fonksiyon ve Faaliyetleri Kapsam›nda ‹ﬂ Ahlak› ‹lkeleri
‹ﬂletmenin belirleyece€i ilkeler, nihai anlamda yap›lacak iﬂlerin, üretilecek
mal ve hizmetlerin üretim sürecinde ba€l› kal›nacak çeﬂitli ahlaki de€erlerin ifadesidir. Bu ba€lamda fiyatland›rma, pazarlanma, muhasebeleﬂtirme,
sat›ﬂ gibi ad›mlar ilkelere ba€lanmal›d›r. Zira –örne€in– bir mal ve hizmete dair ilk piyasaya sürülme aﬂamas›nda belirlenen fiyat›n bir süre sonra
çok alt›nda bir indirimle piyasada bulunmas› durumunda müﬂterinin düﬂece€i “aldat›lm›ﬂl›k” düﬂüncesi ancak bu durum baﬂlang›çta ilan edilmiﬂ
aç›k bir ilkeye istinat ederse anlaﬂ›l›r olabilir. Aksi hâlde ahlaki olarak yanl›ﬂ bir tav›r sergilenmiﬂ demektir. Bu çerçevede mal ve hizmetlerin üretiminin aﬂamalar› ilkeler baz›nda yap›land›r›lmal›d›r. Bu ba€lamda yap›land›rma sürecinde ileride karﬂ›laﬂ›lmas› muhtemel sorun baﬂl›klar› olarak rekabet, fiyat tespiti, imtiyazlar, kâr / kazanç düzeyi, ürün ve hizmetlere dair bilgilendirme ve raporlama, muhasebe hesap ve kay›tlar›, hukuki süreçler, denetleme dikkate al›nmal›d›r.
Toplum Düzeni ve Sosyal Sorumluluk Kapsam›nda ‹ﬂ Ahlak›
‹lkeleri
Gerek yaﬂam alan› anlam›nda gerekse kültürel ve manevi atmosfer anlam›nda “toplum”, iﬂletmelerin d›ﬂ paydaﬂlar›yla paylaﬂt›€› “zemin”dir. Toplumu
oluﬂturan tüm taraflar bütün faaliyetlerini bu zemin üzerinde icra ederler.
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Dolay›s›yla bu zeminin korunmas›, geliﬂtirilmesi ve gelece€e daha iyi bir ﬂekilde devredilmesi ortak bir sorumluluktur. Bu ba€lamda iﬂletmeler faaliyetleri
ve sunduklar› hizmet ve ürünleri ile baﬂkalar›na zarar vermemeye, onlar›n ba€›ms›z karar verme yetene€ini etkileyebilecek yönlendirme mekanizmalar›
oluﬂturmamaya, di€er kiﬂi ya da iﬂletmelerin maddi ve/veya manevi haklar›na
halel getirmemeye, yolsuzluklardan uzak durmaya dair ilkeler belirlemelidir.
‹ﬂletmelerde ‹ﬂ Ahlak› Kurallar›n›n Uygulanmas›na Yönelik
Çeﬂitli Tedbirler
‹ﬂletmeler özellikle çal›ﬂanlar›n›n iﬂ ahlak› ilkelerine uymamas› durumunda çeﬂitli uyar› ve ceza sistemleri uygulamaktad›rlar. Buna göre, ahlaki ilkelere riayet etmeyen çal›ﬂanlar›n› bu davran›ﬂlar›ndan dolay›, sözlü ya da yaz›l› olarak
uyarabilir veya k›nayabilir, çal›ﬂan› kural› ihlal etti€i iﬂ alan›ndan uzaklaﬂt›rabilir, daha sert bir yönetim tarz› uygulayabilir, para cezas› verebilir, iﬂini sonland›rabilir veya geçici olarak iﬂletmeden uzaklaﬂt›rabilir (Kök Bayrak, 2006).
‹ﬂletmeler, çal›ﬂanlar›n ve di€er bütün personelin belirlenen iﬂ ahlak› kurallar›na uymas› için, son zamanlarda yayg›n bir biçimde ahlak görevlileri veya
ombudsman diye tabir edilen personeller de istihdam etmektedirler (De George, t.y.). Özellikle çok büyük ve geliﬂmiﬂ iﬂletmelerde yayg›n olan bu görevliler, iﬂyerindeki ahlaki sorunlarda, özellikle ahlaki ikilemleri çözmede
önemli rol oynamaktad›rlar. Bu kiﬂiler genellikle iﬂletmede on y›l ve daha
fazla deneyimi olan kiﬂiler aras›ndan seçilmektedir. Bu görevliler, ahlaki ilkeleri tespit edip üst yönetime raporland›rarak, çözümü için tavsiyede bulunma yetkilerine sahiptirler (Özgener, t.y.).
‹ﬂletmelerin ahlaki ilkelere ba€l› kal›nmas› için çal›ﬂanlara yönelik olarak,
kameral› bilgisayar sistemleri arac›l›€› ile çal›ﬂanlar›n takip edilmesi, al›nan
ve gönderilen e-maillerinin takip edilmesi vb. uygulamalar da al›nan tedbirlerdendir. Ancak bu tedbirlerin her ne kadar iﬂ ahlak› ilkelerinin çi€nenmemesi için al›nd›€› belirtilse de, bu tür tedbirleri özel hayat›n gizlili€ini ihlal
etmesi, güven esas›na dayal› insanlar aras› iliﬂkileri zedelemesi, çal›ﬂanlar›n
psikolojik durumlar›n› olumsuz etkilemesi ve benzeri nedenlerle ahlak d›ﬂ›
olarak niteleyenler de bulunmaktad›r (‹ﬂsevero€lu, t. y.).
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