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• ‹fl ahlâk› ya da etik hangi tür ortamlarda geçerli bir kavramd›r?
• iflletmelerin etik kavram› ile baglant›s› nedir?
• ‹fl ahlâk›n›n ya da etik kurallar›n gelifltirilmesi iflletmeler için ne anlam ifade

eder?
• ‹flletmelerde etik de¤erlerin geliflmesi yasalarla zorlanabilir mi?
• ‹flletmelerde ifl ahlâk›na iliflkin ne tür kurallar gözlemliyorsunuz?

5‹fl Ahlâk› ve 
Toplumsal Sorumluluk  
(Etik-Törel Kurallar)



Özgün Kural, Türkiye’de h›zla geliflen turizm alan›na yat›r›m yapmay› kararlafl-
t›rm›flt›. Güney k›y›lar›nda otel yapmaya uygun bir arsa bulmufl, elindeki para-
n›n %50’sini bu arsaya yat›rm›flt›. Kalan paras› kurmay› planlad›¤› befl y›ld›zl›
turistik otel için yetiflmiyordu ve mutlaka kredi bulmas› gerekiyordu. Bir yandan
kredi aray›fl›na girerken, bir yandan da oteli sonraki sezona yetifltirebilmek için
elindeki parayla proje çal›flmalar›n› tamamlad› ve otelin inflaat›n› bafllatt›.

Kredi bulaca¤›na güveniyordu; çünkü hem bankalar hem de bakanl›k turistik
otel yap›m›na s›cak bak›yordu. 

Çeflitli kredi olanaklar› söz konusuydu. 
Özgün Kural önce özel bankalara baflvurarak gereksinimi olan paray› alma-

ya çal›flt›. Ancak, özel bankalar›n faiz oranlar› çok yüksekti. Ayr›ca, hem istedi¤i
ölçüde kredi vermiyorlar hem de geri ödeme için uzun süre tan›m›yorlard›.

O s›rada görüflmeler yapt›¤› bankan›n yöneticilerinden olan ‹smet Kalemci,
kredi konusunda çeflitli kolayl›klar oldu¤unu, bunlar› banka d›fl›nda ayr›ca görü-
flebileceklerini belirtti.

O gün ö¤lenden sonra deniz k›y›s›nda bir lokantada bulufltular. Hem yemek
yiyip hem de konuflacaklard›. Bankac› ‹smet Kalemci, sözü do¤rudan konuya ge-
tirdi: "Ben size düflük faizli, uzun süreli ve istedi¤iniz miktarda krediyi ç›kartabi-
lirim. Bu alanda Devletin verdi¤i çeflitli özendirme önlemleri var. Onlar› ayarlar,
bir ay içinde kredinizi hesab›n›za aktarabilirim. Ancak, bunun bir karfl›l›¤› ola-
cak. Bu ifl ç›kar›lan kredinin net %15’i kadarl›k bir bölümüne mal olur. Yani siz,
500 milyar liral›k kredi için 75 milyar liray› çeflitli harcamalar için gözden ç›kar-
mak zorundas›n›z. Ayr›ca, bu yüzdenin %25’inin de peflin ödenmesi gerekiyor."

Özgün Kural benzer bir öneriyi bekliyordu. Ancak yine de flaflk›nl›kla tepki
gösterdi: "Ama, bu masraf karfl›l›¤› çok yüksek. Üstelik bir de peflin ödeme istiyor-
sun. Ben senin bu ifli yapaca¤›n› nereden bileyim. Ya paray› al›r üstüne yatarsan.
Sonra ben paray› nas›l geri al›r›m? Yitirdi¤im zaman› nas›l geri getiririm? Benim
mutlaka önümüzdeki sezona oteli tamamlamam gerekiyor. Ben flimdiden ‹ngilte-
re’deki flirketlerle anlaflt›m ve yataklar›m›n %50’den fazlas›n› satt›m.”

Bankac› Kalemci, Özgün Kural’›n sözleri karfl›s›nda hiç de bozulmad›. Rahat
bir biçimde yan›tlad›: "Ben size istedi¤iniz her türlü güvenceyi verece¤im. Zaten
ifli ben yapmayaca¤›m. Ankara’da D adl› bir dan›flmanl›k flirketi var. ‹fllerimizi
resmi olarak o flirket izleyip, sonuçland›racak. Sizden al›nacak %15 komisyonun
yar›s› için resmi belge de verilecek. Kalan yar›s› çeflitli yerlere, nakit, hediye, yaz-
l›k, k›fll›k vb. biçiminde verilece¤i için belge verilemiyor. Dan›flmanl›k flirketinin
verece¤i fatura sizin için bir harcama belgesi niteli¤inde. Siz bunu kurulufl gide-
ri olarak muhasebe kay›tlar›na sokup, gider gösterebileceksiniz.

Ayr›ca, bizim referanslar›m›z var. Siz karar verin, kredilerini ç›kard›¤›m›z, çe-
flitli ifllerini istenilen biçimde çözdü¤ümüz en az 25 flirket yöneticisi ile sizi görüfl-
türece¤im. Bizde sahtekarl›k olmaz. Biz sözümüzün eriyiz. ‹fliniz olmazsa -ki s›-
f›r olas›l›k- paran›z› aynen yabanc› para de¤eri üzerinden geri veririz. Biz dürüst
ve ahlâkl› insanlar›z. Bunu siz de anlayacaks›n›z."

Özgün Kural düflünmek için süre istedi ve ayr›ld›lar.
Gerçekte hesap ortadayd›. Ç›kar›lacak olan bu kredinin faizi özel bankalara

göre %30 daha düflüktü. 3 y›l ödemesiz bir dönemi vard› ve geri ödeme sonraki
befl y›lda gerçekleflecekti. Zaten özel bankalar istedi¤i miktarda kredi vermeye de
yanaflm›yorlard›.

Bankac›n›n önerdi¤i krediyi alamazsa ya çok yüksek faiz ödeyecek ya da ifli
yar›m b›rakacakt›. Üstelik yeni sezon için ‹ngilizlerle de anlaflma yapm›flt›. Ayr›-
ca, bu arac›lara verece¤i komisyonun yar›s›n› da gider olarak gösterebilecekti.

Özgün Kural, k›sa bir süre içinde karar vermek zorundayd›. Bu kanaldan kre-
di almaktan vazgeçip, daha düflük miktarda krediyi özel bankalardan al›rsa, ote-
lin planlad›¤› eklentilerini bu sezon yapamazd›. Ancak, daha sonra otelden elde
edece¤i gelirle, bu eklentileri yavafl yavafl tamamlayabilirdi.

Baflka bir düflünce olarak, %15’lik komisyon için pazarl›k edebilirdi. %3-5 gibi
bir komisyon önerir, kabul edilmezse bu krediden vazgeçebilirdi. Ama sonras›...

Özgün Kural’›n, çok s›k›nt›l› bir konumda olsa bile, flu ya da bu yönde ivedi
olarak karar vermesi gerekiyordu.
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Amaçlar›m›z
Bu Üniteyi tamamlad›¤›m›zda;

etik kavram›n› aç›klamak,
etik ve yasa iliflkisini kurabilmek,
iflletmelerde etikle ba¤lant›l› davran›fllar› irdelemek,
toplumsal sorumluluk ve etik kavramlar›n› iliflkilendirmek,
etik çat›flmalar›n nedenlerini aç›klamak,
etik konular› s›n›fland›rabilmek,
iflletmelerdeki etik sorunlar›n taraflar›n› aç›klamak 

için gerekli bilgi ve becerilere sahip olaca¤›z.

Bu Üniteyi çal›fl›rken, konu ve kavramlar›n, bir iflletmenin tüm ifllevlerini,
dolay›s›yla tüm üniteleri kapsad›¤›n› göz önünde bulundurmal›s›n›z.
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ET‹K (TÖREL KURALLAR) KAVRAMININ ANLAMI
Giriflimcilerin yaflam› kolay de¤ildir. Bir giriflimci kapitalini riske sokarak, mal ve
hizmet üretmek ve satmak için ortalama bir iflletme çal›flan›ndan daha büyük bir
enerji harcamakta, birtak›m yenilikler peflinde koflmaktad›r. Günlük gerilimler ve
güçlükler alt›nda, giriflimci etik ilkeler ile ekonomik gereklilikler ve toplumsal so-
rumluluklar aras›nda bir denge kurmak zorundad›r. Bu denge, ortalama bir ifllet-
me yöneticisinin bak›fl aç›s›ndan çok farkl› bir yönde olacakt›r.

Bu durumda, bir yöneticinin sorumlulu¤u, örgütte yasalar ve ahlak kurallar›na
uygun bir ortam yaratmak olmaktad›r. Bu ise, al›fl›lagelenin ötesinde yeni davra-
n›fl modellerinin ve iflletme içi ve d›fl›nda geliflen etik kurallar›n›n öne ç›kar›lma-
s›n› gerektirmektedir. Baflka bir deyiflle iflletmeler, ekonomik anlamda katland›k-
lar› riskin d›fl›nda yeni bir risk çeflidi ile -etik kurallara uyum sa¤lama riski- karfl›
karfl›ya kalmaktad›rlar. Bu kurallar, yöneticilerin kendilerinin benimsedikleri ve ifl-
letmelerine yans›tt›klar› kiflisel de¤er sistemlerinin, etik olarak yerinde olup olma-
d›¤›n›n ortaya konmas›d›r. Giriflimciler kendi de¤er sistemlerinin bask›s› alt›nda
kal›rken, toplumun ve rekabetin yaratt›¤› genel toplumsal kurallara karfl› da özel-
likle duyarl› olmak zorundad›rlar.

Çeflitli toplumlardaki ve ülkelerdeki giriflimciler aras›nda oluflan farkl›l›klar, bir
ölçüde bu toplumlar›n ve ülkelerin benimsedikleri genel kurallar ve de¤erlere
ba¤l› olmaktad›r. Örnek olarak, ABD yöneticileri, Avrupa’daki yöneticilere göre
daha fazla bireyci ve toplumsal ç›karlara daha az duyarl› olarak nitelenebilir.

Küreselleflmenin geliflmesi ve iflletmelerin uluslararas› niteliklerinin artmas›,
iflletmeler aras›nda etik yönden oluflan farkl›l›klar› azalt›p benzerlikleri h›zla
artt›rmaktad›r.

ET‹K KAVRAMININ TANIMI

Etik kavram›n› aç›klamak.

Etik (ethics) sözcü¤ü, Yunanca’da gelenek görenek anlam›na gelen “êthos”
sözcü¤ünden gelir. Bu sözcü¤ün kökeni, var olman›n temel niteli¤ini belirle-
yen bireysel ahlak ve davran›flsal al›flkanl›klar anlam›na gelen “swêdhêthos”
olarak belirlenmektedir.

Yunan filozoflar› Socrates (‹. Ö. 469-399), Plato (‹.Ö. 427-347) ve Aristotle (‹.Ö.
384-322), günümüzdeki etik kavramlara temel olan yaz›lar yazm›fllard›r. Öte yan-
dan, Judaism (‹.Ö.1800) ve Hindiusm (‹.Ö. 1500) kaynaklar›nda da çok önceleri
ahlaksal kavramlar ve yasalar yer alm›flt›r. 

Günümüz iflletmelerinde etik büyük bir önem kazanmaktad›r. Sürekli olarak kar-
fl›m›za ç›kan iflletme odakl› rüflvet, yolsuzluk, doland›r›c›l›k, yetkilerin kötüye kulla-
n›m›, ahlak d›fl› davran›fllar, kamunun duyarl› oldu¤u bafll›ca konular aras›ndad›r.

Kültür ve etik kavramlar› belli ölçüde birbirleriyle ba¤lant›l›d›r. Etik, insanlar
için neyin do¤ru ve iyi oldu¤unun ortaya konmas›d›r ve iflletme eti¤i insanc›l de-
¤erlerin ›fl›¤›nda iflletme ifllevlerinin do¤ru olarak yerine getirilmesi çabas›d›r. Etik,
genel moral de¤erlerin ve kiflilerin birbiriyle iliflkilerinde, bu moral de¤erler için-
den benimsedikleri özel de¤erlerin incelenmesidir. Genifl anlamda etik, herhangi
bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçeklefltirilmesini sa¤layan temel kurallar
ya da de¤iflkenlerdir. Etik neyin iyi ya da yanl›fl oldu¤unu ortaya koyan davran›fl-
sal kurallar toplulu¤u, ilkeler toplulu¤udur. Ayr›ca etik, ahlaki görev ve sorumlu-
luklar› da içerir. Bu kavram› bütün içeri¤i ile tan›mlamak zordur. 
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Etik: Herhangi bir eylemin kabul
edilebilir biçimde gerçeklefltirilmesini
sa¤layan temel kurallar ya da
de¤iflkenlerdir. 

A M A Ç
�

1



Etik kavram›n›n tan›m›nda toplumun belli bir döneminde üzerinde uzlafl›lan il-
keler, dura¤an bir biçimde ele al›n›r. Oysa, toplum devingen ve sürekli de¤iflen
bir özellik göstermektedir. Bu nedenle, kavram üzerinde tam bir uzlaflmaya ula-
fl›lmas› güçleflmektedir. 

Kavram üzerinde uzlaflamaman›n çeflitli nedenlerini flöyle özetleyebiliriz:
1. ‹flletmeler içeriden ve d›flar›dan çeflitli ç›kar kümelerinin etkisi alt›ndad›r.

Örnek olarak pay sahipleri, tüketiciler, toplum, çal›flanlar, devlet, sendikalar,
özel ç›kar kümeleri iflletmeleri çeflitli biçimlerde etkiler.

2. Toplum büyük bir h›zla de¤iflmektedir. De¤erler, anlay›fllar ve toplumsal
normlar son y›llarda h›zl› bir evrim geçirmifltir.
Türkçede etik kavram›, tek bir sözcükle tam anlam›yla karfl›lanamamaktad›r.

Ahlak, dürüstlük gibi kavramlar etik kavram›n›n içindedir. Etik kavram›n› törel ku-
rallar olarak da belirtebiliriz.    

Konunun bafllang›c›nda verdi¤imiz örnek olayda genel anlamda etik kav-
ram› ile iflletme eti¤i kavram›n› vurgulayan birçok konu bulunmaktad›r.
Acaba giriflimci ne yapmal›d›r? Banka müdürünün davran›fl›nda eti¤e
ters düflen bir yön var m›d›r? Teflvik kredisinin ç›kar›lmas›na arac›l›k
edecek olan yasal büro hangi etik kurallar› benimsemifltir? Kredi al›p al-
mama karar› hangi kiflisel etik ilkelerine terstir ya da uygundur?
Bu sorular› nas›l yan›tlars›n›z?

ET‹K KAVRAMI VE YASA ‹L‹fiK‹S‹ 

Etik ve yasa iliflkisini kurabilmek.

Etik ve yasalar her zaman için örtüflmez. Bu iki kavram birbirini kesen iki daire
biçiminde gösterilebilir (fiekil 5.1). ‹ki dairenin kesiflmesiyle ortaya ç›kan (U) ala-
n›, her iki kavram›n çak›flt›¤› koflullar› gösterir. Bu alanda hem etik olarak hem de
yasal olarak tam bir uyum yaflanmaktad›r. Ancak, bu alan›n genelde her iki daire-
nin küçük bir bölümünü oluflturdu¤u görülmektedir. Bu çak›flma alan›n›n d›fl›nda
kalan bölgeler etik ve yasalar aras›ndaki fark›n büyüklü¤ünü gösterir. 

Yasalar ve etik aras›nda üç çeflit iliflkiden söz edilebilir: 
1. Yasalar zamana göre de¤iflti¤inden etikle ba¤lant›lar› da de¤iflmektedir. Yasak

olan bir eylem daha sonra bu s›n›rlardan ç›kabilir. Ayr›ca kimi etik standartlar›
yasalarla ilgisizdir. Örnek olarak, yalan söylemek yasal bir yapt›r›m gerektirmez.

2. Yasalar kimi davran›fllar› olumsuz görürken etik ilkeler olumlu olabilir.
3. Yasalar ile toplumun etik standartlar› aras›nda önemli bir aç›kl›k bulunur; ya-

salar toplumun geliflimine ayak uyduramaz.

Etik
Standartlar

Yasal
Zorunluluklar

U
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fiekil 5.1 Etik Standartlar
ve Yasal Zorunluluklar
Aras›ndaki ‹liflki
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Dünya çap›nda bilgisayar programc›l›¤› endüstrisinde, kaçak kullan›m nedeniy-
le ortaya ç›kan gelir kayb› yaklafl›k olarak 11 milyar dolar olarak belirlendi. Kop-
ya bilgisayar programlar›yla mücadele amac›yla faaliyet yürüten, ‹fl Yaz›l›mc›la-
r› Birli¤i (Bussines Software Alliance-BSA) ve Yaz›l›m ve Bilgi Endüstrisi Birli¤i
(SIIA) taraf›ndan yap›lan uluslararas› araflt›rmada, 85 ülkenin sat›fl ve pazarla-
ma verileri de¤erlendirildi. Araflt›rmada, 1998 y›l›nda kullan›lan 615 milyon ye-
ni bilgisayar program›n›n 231 milyonu yani yüzde 38'inin korsan oldu¤u saptan-
d›. Sektördeki 11 milyar dolarl›k kayb›n yüzde 80'ini Kuzey Amerika, Asya ve Ba-
t› Avrupa ülkeleri oluflturuyor. Kaçak program kullan›m›nda ilk befl s›ray›, yüzde
97 ile Vietnam, yüzde 95 ile Çin, yüzde 92 ile Endonezya ve yüzde 91 ile Rusya
paylafl›yor. Türkiye'nin, yüzde 63'lük bölgesel oranla dünya çap›nda ikinci s›ra-
da yer alan Ortado¤u ve Afrika bölgesinde bulundu¤u ifade edildi. Güney Afrika,
‹srail ve Türkiye'nin oluflturdu¤u grupta toplam kay›p 213 milyon dolara ulafl›yor.
Yap›lan araflt›rmaya göre Türkiye'de ifl uygulamalar›nda kaçak program kullan›-
m› yüzde 87 olarak belirlendi. Konuyla ilgili olarak BSA yetkilileri flunlar› söyledi:
" Kaçak program kullan›c›l›¤›, milyonlarca dolar vergi ve çarp›c› boyutlarda iflgü-
cü kayb›na yol açarak dünya çap›nda önemli bir problem oluflturuyor. BSA ola-
rak hükümetlerin de konuya e¤ilmelerini, hukuksal ve etik bak›mdan liderli¤i üst-
lenmelerini bekliyoruz.”

fiekil 5.2 de¤iflen çevre koflullar›nda etik ve yasalar aras›ndaki iliflkiyi daha ay-
r›nt›l› olarak göstermektedir. fiekilde yasal olanla etik olan aras›ndaki çeliflki de
ortaya konulmaktad›r.

En uygun ortam›n yafland›¤› 1. bölgede, etik kurallara ve yasaya uyum söz ko-
nusudur. Ancak bu bölgeden öteki bölgelere do¤ru sürekli bir kayma vard›r.

Etik

Birinci Bölge: Etik ve
Yasal Olan

Yasal

Üçüncü Bölge:
Etik Olmayan ve
Yasal Olan

Etik Olmayan

Dördüncü Bölge: Etik
Olmayan ve Yasal
Olmayan

Yasal
Olmayan

‹kinci Bölge: Etik
Olan ve Yasal
Olmayan
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Yasall›k toplumsal standartlara uyumu ortaya koymas›na karfl›n etik, sorunla-
r›n çözümünü her zaman sa¤lamamaktad›r. Bu yüzden, iflletme kararlar› flekilde
görüldü¤ü gibi; kimi zaman etik olmayan ama yasal olan bir yap›ya, kimi zaman
etik olan ama yasa d›fl› bir yap›ya, kimi zaman da hem etik olmayan hem de ya-
sal olmayan bir yap›ya dönüflebilmektedir.

Giriflimcinin en önemli açmazlar›ndan biri, yasa ile etik aras›ndaki çeliflkidir.
Bir giriflimci iflletmesini kurarken en yüksek baflar›ya götürecek bir düzenleme
yapmak ister. Ancak yasalar, iflletmelerin kurulufl ve iflleyifline iliflkin birçok s›n›r-
lama getirmifltir. Bu s›n›rlamalar› aflma çabas›, etik ile yasa aras›nda çeliflkiye yol
açabilir.

‹fiLETMELERDE ET‹K AÇIDAN SORGULANACAK 
DAVRANIfiLAR

‹flletmelerde etikle ba¤lant›l› davran›fllar› irdelemek.

‹flletmeler için olumlu ya da olumsuz sonuçlar do¤uracak çeflitli davran›fllar, etik
aç›s›ndan yerinde olmayan davran›fl biçimlerine dönüflebilmektedir. 
Bunlar› toplu olarak Çizelge 5.1’de ele alabiliriz.

Bu davran›fl biçimlerini inceleyelim. Birinci davran›fl biçimi olarak, iflletmeler-
de yöneticilerin denetimi d›fl›nda kalacak biçimde çal›flanlar çeflitli sahtecilikler
yapabilirler. Zimmet ve h›rs›zl›k bu davran›fl›n örnekleridir.

‹kinci davran›fl biçimi bilinçli ya da bilinçsiz olarak yap›l›r. ‹fline gere¤i kadar
kendini vermeme, baflkalar›n›n yanl›fllar›na göz yumma, kötü çal›flanlar› görmez-
den gelme bu davran›fl›n örnekleridir.

Üçüncü davran›fl biçimi, yöneticilerin iflletme ç›karlar› do¤rultusunda baflvur-
duklar› çeflitli giriflimleri içerir. ‹fl yapt›rmak için rüflvet verilmesi, rakiplerle anla-
flarak yüksek fiyat belirlenmesi, arz k›s›tlamalar›na gidilmesi bu davran›fl›n örnek-
leridir.

Dördüncü davran›fl biçimi, iflletme ç›karlar› için sürekli ve bilinçli olarak ya-
sa ve etik s›n›rlar›n› aflmakt›r. Sa¤l›¤a ve güvenli¤e ayk›r› mal üretip pazara sun-
mak, ambargo konan bir ülkeye el alt›ndan silah, uyuflturucu ve mal satmak bu-
nun örnekleridir.
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Çizelge 5.1 ‹flletmelerde
Etik Aç›dan
Sorgulanacak
Davran›fllar

Davran›fl Etki Örnekler

Denetim d›fl› ‹flletme için olumsuz davran›fl Harcamalarda sahtecilik yapmak, zimmet,
h›rs›zl›k

Görevde hatal› davranma ‹flletme için olumsuz
‹flini yetersiz yapma, sahtecilikleri ve 
olumsuzluklar› görmezden gelme, yetersiz
çal›flanlara göz yumma

Görevi kötüye kullanma ‹flletme için olumlu Rüflvet verme, fiyat anlaflmalar› yapma, pazarda
spekülasyon yapma

Görevi bilinçle sürekli 
kötüye kullanma

Güvensiz nükleer enerji kullan›m›, sa¤l›¤a ayk›r›
mal üretme, el alt›ndan yasak mal üretimi ve
da¤›t›m›

‹flletme için olumlu
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Çal›flt›¤›m›z ortamlarda ifl ahlâk› ya da etik aç›dan sorgulanmas› gere-
ken davran›fllar› gözlemliyor musunuz? Bunlar daha çok bireysel mi yok-
sa kurumsal m›? Bu tür davran›fllar›n a¤›rl›kl› olarak hangi konulara
iliflkin oldu¤unu düflünüyor musunuz?

Özgün Kural örnek olay›nda, etik aç›dan sorgulanmas› gereken davra-
n›fl› gösteren kifli Bankac› ‹smet Kalemci’dir. Parasal ç›kar sa¤lamaya
yönelik bu davran›fl›n bireysel, ayn› zamanda örgütlü oldu¤unu düflüne-
biliriz. Bankac›, bireysel giriflimi için bir dan›flmanl›k flirketinden yar-
d›m almaktad›r. Özgün Kural’a istedi¤i krediyi bulabilece¤ini belirten
Bankac›n›n rahat tav›rlar›, bu uygulaman›n ilk olmad›¤›n› göstermekte-
dir. Bankac› ‹smet Kalemci’nin etik d›fl› bu uygulamas›ndan banka sa-
hiplerinin ve üst yönetiminin haberdar olmad›¤›n› varsayarsak, kurum-
sal bir giriflim olmad›¤› sonucuna da varabiliriz.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VE ET‹K

Toplumsal sorumluluk ve etik kavramlar›n› iliflkilendirmek.

Toplumsal sorumluluk ve etik kavramlar› ayn› olmamalar›na karfl›n, birbirlerinin
yerine kullan›l›rlar. Toplumsal sorumluluk, bir iflletmenin topluma karfl› duymas›
gereken sorumluluklard›r. Toplumsal olarak sorumlu olmak, toplum üzerinde
olumlu etkileri en üst düzeye ç›kar›p, olumsuz etkileri en aza indirmektir. ‹flletme-
lerin toplumsal sorumlulu¤u ekonomik, hukuksal, etik ve gönüllü olmak üzere
dört yönden incelenebilir.

Bir iflletmenin ekonomik sorumlulu¤u, toplumun istedi¤i ve gereksindi¤i mal
ve hizmetleri iflletmenin süreklili¤ini sa¤layacak ve yat›r›mc›lara karfl› sorumluluk-
lar› yerine getirecek bir fiyatla üretmektir.

‹flletmelerin hukuksal sorumlulu¤u, iflletmelerin var olan yasalara uymas›d›r. 
‹flletmelerin etik sorumlulu¤u, yasalarda belirtilmeyen ancak bir iflletmeden

toplumun bekledi¤i davran›fllar ve eylemlerdir.
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‹flletmelerin gönüllü sorumlulu¤u toplumun iflletmelerden bekledi¤i çeflitli kat-
k›lard›r. Örnek olarak, iflletmelerin çeflitli toplumsal etkinlikleri desteklemesi, çev-
reye iliflkin projelere katk›larda bulunmas› bu sorumluluk gere¤idir.

Toplumsal sorumluluk konusu 1960’larda de¤iflen toplumsal de¤erlere ba¤l›
olarak önem kazanmaya bafllam›flt›r. ‹flletmeler, toplumla iflletmeler aras›nda han-
gi iliflkiler, sorumluluklar ve görevler oldu¤unu saptamaya çal›flm›fllard›r.

Toplumsal sorumluluk, toplumla iflletmeler aras›ndaki bir toplumsal anlaflmad›r.
Oysaki etik, bireysel karar almay› ilgilendiren ahlak kurallar›yla ba¤lant›l›d›r. ‹fllet-
me eti¤i bireysel kararlar›n ahlaksal kurallar ve ilkeler üzerindeki etkisiyle ilgiliy-
ken; toplumsal sorumluluk örgütsel kararlar ve bu kararlar›n toplum üzerindeki
etkileriyle ba¤lant›l›d›r.

TÜKET‹C‹ Haklar› Derne¤i Genel Baflkan› , Türkiye'de kurum ve kurulufllarda etik
kurallar›n›n ihlal edildi¤ini belirterek, " Etik kurallara uyulmas› konusunda ilgi-
lilere ça¤r›da bulunuyoruz".  dedi. Çakar, Tüketici Haklar› Derne¤i ve Tüketiciler
Derne¤i ad›na genel merkezde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, son zamanlarda
bas›ndaki etik kurallara ayk›r› uygulamalar nedeniyle kamu yönetimine, ifl dün-
yas›na, medyaya,tüketicilere ve tüketici örgütlerine ça¤r›da bulunduklar›n› dile
getirdi. Çakar, " Tüketici örgütleri ise her tür ç›kardan uzak, tüketicinin evrensel
haklar›na yönelik ifllevlerini yerine getiren ba¤›ms›z, ilkeli,güvenilir, olumlu ve
yap›c› bir bask› gücü olmal›d›r"  diye konufltu. 

ET‹K SORUMLULUK VE ‹fiLETME KARARLARI
Yöneticilerin verecekleri kararlar, befl nedenle çok karmafl›k bir yap› gösterir:
1. Etik kararlar›n sonuçlar› baflkalar›n› da ilgilendirmektedir. Bu kararlar dalgalar

biçiminde yay›larak, iflletme d›fl›ndakileri de etkiler. Örnek olarak, bir iflletme
ucuz ancak güvenli olmayan hammadde kullanarak bir mal üretti¤inde, hem
çal›flanlar›n› hem de bu mal› kullanan müflterilerini etkileyecektir.

2. Etik sorunlara iliflkin al›nacak iflletme kararlar› çok çeflitli seçeneklere sahiptir
Bu kararlar genelde evet-hay›r biçiminde oluflmaz. Örnek olarak, güvenli ol-
mayan ucuz hammadde kullanan giriflimcinin bir baflka seçene¤i de, çok ucuz
ve çok güvensiz hammadde kullanmakt›r. Baflka deyiflle, birbirinden çok fark-
l› seçenekler karar›n yönünü de¤ifltirir.

3. Etik sorunlara iliflkin iflletme kararlar› ço¤unlukla karmafl›k sonuçlar do¤urur.
Her ana iflletme karar›nda, toplumsal ç›karlar ve maliyetler karfl›l›kl› olarak de-
¤erlendirilip, gelirler ve harcamalar aç›s›ndan irdeleme yapmak gerekmektedir.

4. Ço¤u iflletme karar› belirsiz etik sonuçlar do¤urur. Bir karar›n gerektirdi¤i so-
nuç ak›lc› görünse de hiç bir zaman tam bir kesinlik tafl›maz. Baflka bir deyifl-
le, etik risk olmaks›z›n bir karar›n al›nmas› söz konusu de¤ildir.

5. Etik konular›ndaki ço¤u iflletme karar› kiflisel bir özellik tafl›r. Bir giriflimcinin
verece¤i kararda, o karar›n do¤uraca¤› sonuçlar› de¤erlendirmeksizin hareket
etmesi söz konusu olamaz. Sonuç iflletme ç›kar› aç›s›ndan olumsuza gidecek-
se, yönetici karar›n yönünü de¤ifltirebilir. Giriflimciler tümüyle iflletme ç›karla-
r›ndan soyutlanm›fl kararlar veremezler.
‹flletme kararlar›na iliflkin bu befl oluflum, giriflimcilerin iflletme kurarken ve ifl-

letirken göz önünde tutmas› gereken konulard›r. Ana kararlar›n her birinde, giri-
flimcilerin elden gelen en çok bilgiyi edinmesi gerekir.

Etik sorumluluk için iflletmelerde stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. Etik
kuralar›n bir bölümü endüstriyle, bir bölümü de do¤rudan iflletmeyle ilgili olarak
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düzenlenir. Bu kurallar pek çok konuyu kapsar. Örnek olarak, iflletme varl›klar›-
n›n yanl›fl kullan›m›, iflletme içi bilgilerin ç›kar için kullan›m›, defter kay›tla›r›n
yanl›fl ve sahte olmas›, tekelci uygulamalar gibi.

ABD’de yap›lan bir araflt›rmaya göre, örgütlerin % 72’si etik kurallar› yaz›l› ola-
rak belirlemifllerdir. Baflka bir araflt›rma 300 flirketten 227’sinin etik kurallar belir-
ledi¤ini göstermifltir.

Etik kurallar›n belirlenmesi konusunda iki sorundan söz edilebilir:
1. Yönetimin, gerçekten yüksek bir etik düzeyi içeren kurallara ba¤l› olmas› ge-

rekmekte midir?
2. fiirketler etik kurallara uyumlar›n› gelifltirdiklerinde, kamunun kendilerine kar-

fl› olan güvenlerini artt›rabilecekler midir?
Her iki sorun da günümüzde çeflitli yönleriyle tart›fl›lmaktad›r.

ET‹K ÇATIfiMALARININ NEDENLER‹

Etik çat›flmalar›n nedenlerini aç›klamak.

Kifliler belirli bir konu ya da konumda eti¤e iliflkin bir boyut alg›lad›klar›nda, etik
kararlar verme gere¤i duyarlar. Bu nedenle, iflletme eti¤ini anlaman›n ilk ad›m›,
etikle ilgili konular›n fark›na varmad›r. Eti¤e iliflkin konular, bir sorun, bir konum
ya da f›rsat olabilir ve bunlar›n bireyler ya da örgütlerce do¤ru ya da yanl›fl, eti¤e
uygun ya da etik d›fl› olarak kararlaflt›r›lmas› gerekir.

Eti¤e iliflkin konular›n ortaya ç›kmas›na yol açan etkenlerin bafl›nda, bireylerin
kiflisel de¤er yarg›lar› ile çal›fl›lan iflin ve yaflan›lan toplumun de¤er yarg›lar› ara-
s›ndaki çat›flma gelir.

‹flletme çal›flanlar›n›n amaçlar› ile iflletmenin örgütsel amaçlar› aras›nda bir çe-
liflki do¤abilir; bu durum etik sorunlar›n ç›kmas›na yol açar. Ayr›ca, tüketicilerin
güvenli ve nitelikli ürün istemleri ile üreticilerin yüksek kârlar elde etme amac›
etik sorunlar do¤urur.

Yöneticiler belli kiflileri ifle almak isterken, örgütün en nitelikli personeli ifle al-
ma amac›yla çeliflebilir. Ayr›ca, toplumda kad›nlara, belli kümelere de eflit ifl f›rsa-
t› verme amac›yla bir çeliflki yaflanabilir.

‹flin özelikleri ile örgütün kültürü aras›ndaki çeliflki etik sorunlar yaratabilir.
Örgütler ve bireyler herhangi bir etik sorunuyla karfl›laflt›klar›nda, bunlar› na-

s›l çözeceklerini kararlaflt›rmak zorundad›rlar. ‹flletmelerin s›k s›k karfl›laflt›klar›
sorunlar söz konusu ise, bunlar ortaya ç›kar ç›kmaz çözümleri getirilebilir.

Etik konular›n›n çat›flmalardan do¤mas› nedeniyle, bu çat›flmalar›n neden do¤-
du¤unu incelemek gerekir. ‹flletme yöneticileri ve çal›flanlar görevlerini yerine ge-
tirirlerken kendi etik inan›fllar› ve sorumluluklar› ile iflletmeninkiler aras›nda uyum-
suzluklar yaflarlar. 

Yap›lan araflt›rmalar, iflletme içindeki belirli iliflkilerin ve belirli uygulamalar›n
bu çat›flmalar› do¤urdu¤unu ortaya koymufltur. Çizelge 5.2’de bu iliflki türlerini
özetlemektedir. Müflteriler ve girdi sa¤layanlar listenin bafl›nda yer almaktad›r. Ay-
r›ca, iflletme d›fl›ndaki kiflilerle iliflkiler iflletme içindeki çal›flanlara göre daha faz-
la etik sorunlara yol açmaktad›r. Astlarla iliflkiler üstlerle iliflkilere göre daha çok
çat›flmaya yol açmaktad›r.
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‹flletme ç›karlar› ile kiflisel ç›karlar aras›ndaki çat›flman›n yol açt›¤› etik sorun-
lar Çizelge 5.3’te yer almaktad›r. Çizelge 5.3'te en çok rüflvet ve hediye verme etik
çat›flma do¤urmaktad›r. Kifliler kendi kiflisel ç›karlar›n› örgütlerinin ç›karlar›ndan
daha önde gördükleri için hediye ya da rüflvet almaktad›rlar.

Yüksek fiyat , tekelci fiyat uygulamalar› etik sorunlara yol açan baflka bir ko-
nudur. ‹flletmeler çeflitli yollarla çok yüksek fiyat uygulayarak, tüketicilerin seçme
haklar›n› engelleyebilirler. Özellikle, uluslararas› uygulamalarda belli bir ürünün
farkl› ülkelerde çok de¤iflik fiyatlarla sat›lmas› söz konusu olabilir.

ET‹K KONULARININ SINIFLANDIRILMASI

Etik konular›n› s›n›fland›rabilmek.

Araflt›rmalar›n ortaya koydu¤u çok çeflitli etik sorunlar bulunmaktad›r. bunlar›n tü-
münü saptamak olanaks›zd›r. Ancak, belli konular› bafll›klar alt›nda toplayabiliriz.

Ana etik sorunlar ç›kar çat›flmalar›, içtenlik ve do¤ruluk, iletiflim, örgütsel ilifl-
kiler konular›nda ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar› k›saca inceleyelim.

Ç›kar Çat›flmalar›
Kifliler kendi kiflisel ç›karlar›n›, örgütlerin ya da çeflitli gruplar›n önünde tutu¤un-
da ç›kar çat›flmas› do¤ar. Bu çat›flman›n olmamas› için çal›flanlar kendi kiflisel ç›-
karlar›yla iflletme ç›karlar›n› birbirinden ay›rabilmelidirler. Ço¤u ülkede, çal›flanla-
r›n bir karar› etkileyece¤i varsay›lan hediye, rüflvet, kiflisel ayr›cal›k, özel prim gi-
bi ayr›cal›klar› kabul etmemeleri istenir. Ancak, birçok ülkede ifl yapt›rman›n yay-
g›n yolar›ndan birisinin rüflvet vermek oldu¤u da kabul edilmektedir.
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ZamanZaman (%) S›k s›k (%)‹liflkiler

Müflteriler 45,6 4,4
Girdi verenler 45,2 4,3
Çal›flanlar 40,0 1

Yasa ve hükümet 36,6 5,3

Üstler 33,6 2,7

Toptanc›lar 29,5 1
Perakendeciler 18,9 1
Olas› yat›r›mc›lar 7,7 1

(%)

Hediye ve rüflvet verme 29,3
Sahtecilik 22,4
Fiyat hileleri 18,4

‹flten atma 18,1

‹ç iletiflimde (rapor ve kay›tlarda) hile 16,5

Sözleflme ve anlaflmalarda hile 15,5
D›fl iletiflimde hile 7,8

Çizelge 5.2 Çeflitli ‹liflkiler
ve Çat›flma Oranlar›



Çizelge 5.3’te görüldü¤ü gibi hediye ve rüflvet vermek önemli bir etik konu
olarak alg›lanmaktad›r. Rüflvet birçok yöneticinin, hukukçunun ve kamu görevli-
sinin iflinden olmas›na da yol açmaktad›r.

Rüflvet ve hediye alma hem kamu kurumlar›nda hem de özel iflletmelerde ge-
çerlidir. Kamu kurumlar›nda bir iflin kolay yap›lmas›, yasa ve yönetmeliklerin d›-
fl›na taflacak biçimde yap›lmas› karfl›l›¤›nda rüflvet ve hediye verilmektedir. Özel
iflletmelerde de al›m sat›mlarda, ihalelerde, ifl yapt›rmada rüflvetin yayg›n oldu¤u
görülmektedir. Rüflvet yaln›zca para biçiminde olmamaktad›r. Araba, ev, uyufltu-
rucu, kad›n, giysi büyük paralar›n yan›nda rüflvet olarak kullan›labilmektedir.

‹çtenlik ve Do¤ruluktan Sapma
‹çtenlik, dürüstlük, güvenilirlik, candan olma anlam›na gelir. Do¤ruluk da içtenli-
¤e benzer ve adaletli, güvenilir, inan›l›r anlamlar›n› tafl›r. her ikisi de karar verici-
ler için genel ahlak de¤erlerini vurgular.

‹flletmeler, tüm yasa ve düzenlemelere uymak zorundad›rlar. Ayr›ca, iflletmeler
tüketicilere, müflterilere, çal›flanlara ve rakiplere karfl› bilerek yan›lt›c›, aldat›c› olma-
mal›d›r. Al›c›lar sat›c›lara , borç verenler borç alanlara güvenmelidir. Bu konularda
ortaya ç›kacak olumsuzluklar güveni sarsar ve iflletmelerin inan›rl›¤›n› ortadan kal-
d›r›r. Do¤ruluk ve güvenilirlik iflletmelerin ürettikleri ürünler için de geçerlidir.

Do¤ruluk ve güvenilirlik d›fl› davran›fllar iflletme dünyas›nda s›k s›k görülür. Bu
konuda ortaya at›lan bir görüfl, etik anlamda aç›klama getirmeye çal›flmaktad›r.

Buna göre, iflletme yönetimi toplumsal kurallardan çok kendi kurallar›na göre
yönetilen bir "maç" olarak kabul edilmelidir. ‹flletme yönetimi, basketbol ya da
boks maç› gibi kabul edilince kimi etik de¤erlerin yok say›lmas› kaç›n›lmazd›r.
Rakipleri alt etmek için çeflitli etik d›fl› davran›fllar geçerli say›l›r. ‹flletme yönetimi
ile savafl aras›nda da benzerlik kuranlar vard›r. Savaflta da iflletme dünyas›nda da
kimi etik kurallar göz ard› edilmektedir.

Ancak, iflletme yönetimi bir oyun de¤ildir ve geçerli olacak kurallar toplumla
ve etik de¤erlerle uzlaflacak biçimde sürekli gelifltirilmelidir.

‹letiflim
‹letiflim bilginin ak›fl› ve anlam›n›n paylafl›m›d›r. ‹letiflimde ortaya ç›kan etik so-
runlar, reklam mesajlar›, ürün güvenli¤ine iliflkin bilgiler, çevre kirlili¤i, çal›flma
koflullar› gibi birçok konuyu kapsar. Yanl›fl ya da aldat›c› iletiflim bir örgüte karfl›
müflterilerin güvenini yok eder. ‹letiflimde yalana yer verilmesi en önemli sorun-
lardan biridir. Yalan söylemek, hem iç hem de d›fl iletiflimde güveni yok etti¤i için
etik sorunlar yaratmaktad›r.

Aldat›c› reklamlar, iletiflimde önemli bir konudur. Reklamlarda yalan bilgiler
vermek, gerçe¤i abartmak etik sorunlar› ortaya ç›kar›r. Bir ürünün olmayan özel-
liklerini var gibi göstermek, ortak bir ürün bir özelli¤inin rakiplere göre çok daha
ileri düzeyde oldu¤unu vurgulamak etik sorunlar›n ötesinde yasal sorunlar da ç›-
karabilmektedir.

Çeflitli iletiler, tüketicilerin sat›n almalar›nda gereksinim duyduklar› do¤ru ve ye-
terli bilgileri içermedikleri için etik sorunlar yaratmaktad›r. Bu durum, al›c›lar› olum-
suz etkilemekte, sat›c›lar›n güvenilirli¤ini ve inan›l›rl›¤›n› ortadan kald›rmaktad›r.

Örgütsel ‹liflkiler
Örgüt üyelerinin tüketicilere, girdi verenlere, astlara, üstlere ve çeflitli kiflilere kar-
fl› davran›fllar›ndan do¤an etik sorunlar ortaya ç›kabilir. Örne¤in, örgüt içinde bi-
rinin yapt›¤› ifli taklit etme ya da yapandan habersiz olarak sahiplenme, tüketici-
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lerin ürün ve iflletmeye iliflkin alg›lamalar›nda yan›lg›ya yol açacak yollar izleme
etik sorunlar yaratmaktad›r. Örne¤in bir iflletme ayn› formülle üretti¤i iki ürünü
birbirinden farkl› gibi göstererek farkl› alanlarda kullan›ld›¤›n› vurgulay›p, farkl› fi-
yatlar uygulad›¤›nda ortaya etik sorunlar›n ç›kmas› kaç›n›lmazd›r.

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Hazine ve Merkez Bankas›ndan
personel talep etti¤i, ancak çal›flanlar›n özlük haklar›n› yitirmemek için Üst Kuru-
la geçmeye s›cak bakmad›klar› öne sürülüyor. Yeni binas›na tafl›nan kurula ban-
kac›l›k sektöründen yetiflmifl elemanlar›n da al›naca¤› belirtiliyor. Görevine 1 Ey-
lül'e kadar bafllamas› gereken kurulun, teflkilat yönetmeli¤i ile üyeler ve persone-
lin uyacaklar› meslek ilkeleri hakk›ndaki Bakanlar Kurulu karar› dün Resmi Ga-
zetede yay›mland›. 
Buna göre, ''Dürüstlük, adalet, hakkaniyet, objektiflik, güvenilirlik, tarafs›zl›k,
saydaml›k, ketumiyet ve s›rlar›n saklanmas›'' kurul üyeleri ve personelinin temel
ilkesi olacak. Baflta Merkez Bankas› ve Hazine'den olmak üzere bankac›l›k sektö-
ründen yetiflmifl kiflilerin, kredi kullan›m›ndan ticari alanda faaliyete, borç alma-
dan hisse senedi yasa¤›na kadar birçok alanda k›s›tlamalar getirilen kurulda ça-
l›flmaya s›cak bakmad›klar› kaydediliyor. Kuruldan üst düzey bir yöneticinin pi-
yasadan yetiflmifl eleman alacaklar›n›, bunun için bankac›lardan CV gönderme-
lerini istedi¤i belirtiliyor. 
Üyeler ve personelin uyaca¤› meslek ilkelerinden baz›lar› flöyle: Kurum üyeleri ve
personeli, denetim ve gözetimlerine tabi kifli ve kurulufllar nezdinde arac›l›k yap-
mayacak, astlar›ndan veya denetim ve gözetimlerine tabi kurulufllarda çal›flan-
lardan borç alamayacak, bunlar› kefil gösteremeyecekler. Kredi kullanamayacak-
lar görevleriyle ilgili olarak baflkalar›na vaat veya taahhütte bulunamayacaklar.
Unvanlar›n› reklam amac›yla kullanamayacaklar. Kurul üyeleri ve kurum perso-
neli ile efl ve bakmakla yükümlü olduklar› aile bireyleri, bankalarda kamuoyuna
ilan edilenden daha avantajl› koflullarda mevduat veya kâr veya zarara kat›lma
hesab› açamayacak, baflkalar› için bu tür hesaplar aç›lmas›na arac›l›k yapama-
yacaklar. Bankalardan, herkese sunulan vade ve koflullarda verilen konut, tüke-
tici ve benzeri krediler ile kredi kart› kullan›m› yoluyla verilen krediler d›fl›nda
kredi kullanamayacaklar. Do¤rudan ya da dolayl› ticaretle u¤rafl›lmayacak, bafl-
ka iflte çal›fl›lmayacak, serbest meslek faaliyetinde bulunulmayacak. Bilirkiflilik ve
hukuki uyuflmazl›klarda hakemlik yap›lamayacak. Baflkalar›n›n alaca¤› kredile-
re kefil olamayacak, garanti veremeyecekler. Görevleri nedeniyle elde ettikleri ka-
muya aç›k olmayan bilgileri, ç›karlar› için kullanamayacaklar. Kurul üyeleri ve
personeli hisse senedi sahibi olamayacak ve A tipi menkul k›ymet yat›r›m fonu
alamayacaklar. 

ET‹K SORUNLARDA TARAFLAR VE ‹fiLETMELER‹N 
‹fiLEVSEL ALANLARI

‹flletmelerde etik sorunlar›n taraflar›n› aç›klamak.

Etik sorunlar›n ortaya ç›karabilece¤i iflletme ifllevleri ve bu sorunlarla karfl›laflacak
taraflar üzerinde de durmak gerekir.

‹flletmelerde etik sorunlarla karfl›laflacak taraflar iflletme sahipleri, iflletme çal›-
flanlar› ve müflterilerdir.  Sorunlar›n ç›kabilece¤i iflletme ifllevleri ise, yönetim, pa-
zarlama, muhasebe ve finanst›r.
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Taraflar ve ifllevler bir flekil yard›m›yla gösterilebilir. fiekil 5.3’te içiçe girmifl iki
daire biçiminde taraflar ve ifllevler yer almaktad›r.

Taraflar ve ifllevleri birbiriyle iliflkileri aç›s›ndan inceleyelim.

‹flletme Sahipleri
‹flletmelerin ço¤u, kaynaklar›n› mal ya da hizmet üretmek için aktaran bir kifli ya
da bir kümeden oluflur. ‹flletme sahipleri ya da pay sahipleri, kaynaklar› para ya
da kredi biçiminde sa¤layarak iflletmenin geliflmesini hedeflerler. Bunlar flekilde iç
dairenin en üstünde yer almaktad›rlar. Yöneticiler ya kendileri yönetimi üstlenir-
ler ya da profesyonel yöneticilerden yararlan›rlar. Bir iflletme yöneticisi, iflletme
sahiplerinin ç›karlar› do¤rultusunda iflletmeyi yönetirken hem etik hem de yasal
sorumluluk tafl›r.

‹flletmenin baflka iflletmelerce sat›n al›nmas› ya da baflka iflletmelerle birleflme
gibi oluflumlarda, yöneticilerin özellikle pay sahiplerine karfl› sorumluluklar› artar.
Do¤ru bilgilerin verilmesi, kiflisel ç›karlarla iflletme ç›karlar›n›n ve hedeflerinin uz-
laflt›r›lmas› gerekecektir. Ayr›ca, yönetim ve iflletme sahipli¤inin birbirinden tam
olarak ayr›ld›¤› durumlarda, yöneticilerin etik sorumlulu¤u daha da artmaktad›r.

Öte yandan, yöneticilerin topluma karfl› sorumluluklar› da vard›r. Ço¤u yöne-
tici kiflisel olarak çevre sorunlar›na ilgi gösterir. Ancak, kendi iflletmesinin yaratt›-
¤› çevre sorunlar›n›n giderilmesi konusunda yüksek harcamalar gerekti¤inde, du-
yarl›l›k göstermez.

Yöneticilerin müflterilerine ve topluma karfl› etik sorumluluk duymamas› duru-
munda, sat›fllar›n düflmesi sonucu ile karfl›lafl›lmas› kaç›n›lmazd›r.

Finans 
‹flletme sahipleri iflletme için finansal kaynaklar› sa¤lamakla yükümlü olmalar› ne-
deniyle fiekil 5.3’te finans iflleviyle ayn› bölümde yer almaktad›r. ‹flletme sahiple-
ri iflletmeleri için gerekli kaynaklar› çevrelerinden ya da finansal kurumlardan
borç olarak alabilirler; kimi zaman da para sa¤layabilmek için ortak al›rlar. Finan-
sal kaynaklar›n nas›l sa¤land›¤› ve kullan›ld›¤›, etik ve yasal sorunlar yaratabilir.

Halka aç›lmada pay de¤erlerinin belirlenmesi bu sorunlara örnek olarak veri-
lebilir. Ayr›ca, iflletmenin finansal durumunun var olan ortaklara, olas› ortaklara,
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kamu kurumlar›na ve öteki ilgililere nas›l aktar›ld›¤› da bu anlamda önem kaza-
n›r. Finansal belgeler, yat›r›mc›lara ve öbür kiflilere çeflitli kararlar›nda temel bilgi-
leri verir. Bu belgeler kas›tl› ya da kas›ts›z olarak yanl›fl ve aldat›c› bilgiler içeri-
yorsa çeflitli yasal yapt›r›mlar söz konusu olur. Ayr›ca, yasal iflleyiflin ötesinde etik
anlamda da birçok sorun ortaya ç›kacakt›r.

Ülkemizde halka aç›lan flirketlerin fiyat belirleme yöntemleri, halka aç›lmada
yürütülen uygulamalar bu anlamda zaman zaman tart›fl›lm›flt›r. Ayr›ca, özellikle
çeflitli bankalar›n yanl›fl belgelerle kamuya yanl›fl bilgiler vermesi ve sonunda bu
bankalar›n sahiplerine el çektirilerek kamulaflt›r›lmas›, çeflitli yasal ve etik sorun-
lar› da yan› s›ra getirmifltir.

‹flletme Çal›flanlar›
fiekil 5.3’te iflletme çal›flanlar› iç çemberde yer almaktad›rlar. Çal›flanlar çal›flmala-
r› s›ras›nda karfl›laflt›klar› çeflitli sorunlar› gerekli yerlere aktarmak sorumlulu¤un-
dad›rlar. Kimi zaman, çal›flanlar›n ifllerin iyi gitmemesine iliflkin raporlar› üstlerin-
ce iyi karfl›lanmamakta ve elefltirilmektedir. Bu nedenle astlar, ifllerin iyi gitti¤ine
iliflkin raporlar vermeyi daha uygun görmeye bafllarlar. Bu durum çal›flanlar›n bir
etik açmazla karfl› karfl›ya kalmas›na yol açar. 

‹flverenler, astlar›n› kimi zaman yalan söylemeleri için zorlar. ‹flletmelerin iyi
olmayan konumunu iyi göstermeyi amaçlayan bu davran›fl da etik bir soruna yol
açar.

Sabotajlar, h›rs›zl›klar çal›flanlar aras›nda zaman zaman rastlanan olaylard›r.
Ayr›ca, çal›flanlara üstlerince cinsel tacizde bulunulmas› ve öbür çal›flanlar›n

bu duruma yeterince tepki koyamamalar› pek çok etik sorunu do¤urmaktad›r.
‹fli yitirme korkusu, olaya tepki gösterilmesini ve gerekli yollara baflvurulmas›n›
engellemektedir.

‹flletmeler etik de¤erlerin önemini anlayarak, bu sorunu çözecek ayr›nt›l› ilkeler
oluflturabilirler. Ancak, böyle bir sistemin kurulmas›nda iflletmede çal›flanlar›n iflbir-
li¤i söz konusu de¤ilse, sistemin iflleyiflinde önemli sorunlar ortaya ç›kmaktad›r. 

Yönetim ‹fllevi
Yönetimin temel amac›, örgütün çal›flanlar›n› örgütleyerek, planlayarak, yönelterek,
eflgüdümleyerek ve denetleyerek örgüt amaçlar› do¤rultusunda güdülemektir. fiekil
5.3’te yönetim ve çal›flanlar ayn› bölümde yer al›rlar. Yöneticiler çal›flanlar› örgüt-
sel hedefler do¤rultusunda örgütler ve güdüler. Çal›flanlar› güdülemesi ve çal›fl-
malar› yönetmesi nedeniyle yöneticiler, bir örgütte ortaya ç›kan etik sorunlar›
do¤rudan etkilerler.

Öte yandan yöneticiler, çal›flanlar›n disiplini, sa¤l›k ve güvenli¤i, iflyerindeki
davran›fllar›, alkol ve öbür al›flkanl›klar› gibi yönlerden ortaya ç›kacak etik sorun-
larla da ilgilidirler. Örgütün çevreye iliflkin tutumu, yerel toplumla iliflkiler, iflten
atmalar, iflyeri kapatmalar gibi konularda da yönetimin tutumu önem kazan›r. Bu
gibi konulardaki olumsuz tutum çal›flanlar›n ve çevrenin tepkisini do¤urur.

Öte yandan yöneticiler, kendisini maafl karfl›l›¤› çal›flt›ran iflletme sahibi ya da
pay sahiplerinin ç›karlar› ile, yol gösterip yönetece¤i iflletme çal›flanlar›n›n ç›kar-
lar› aras›nda bir denge kurmak zorundad›rlar Ayr›ca, yöneticiler güvenli ifl koflular›,
güvenli ürün, çevrenin korunmas› ve ayr›mc›l›k yapmama gibi toplumsal istemleri
de de¤erlendirmek zorundad›r.

Günümüzde iflletmelerin çal›flanlar›, müflterileri ya iliflkide bulundu¤u öbür
kiflileri ilgilendiren özel bilgileri elde etmesi ve bunlara bilgisayarlarla kolayca
ulafl›lmas› olanaklar›, çeflitli etik sorunlar› da yan› s›ra getirmektedir. Özel bil-
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gilerin çeflitli kifli ve kurumlara aktar›lmas›, kiflilerin kiflilik haklar›n› zedelemekte,
çeflitli hukuksal ve etik sorunlar yaratmaktad›r.

Tüketiciler
Hiç bir iflletme tüketiciler olmadan yaflam›n› sürdüremez. Bu nedenle iflletmelerin
temel amac› tüketicilerin gereksinme ve isteklerini karfl›lamakt›r.

‹flletmeler tüketicilerin istek ve gereksinmelerini karfl›larken, uzun dönemli
de¤erlerini de göz önünde tutmal›d›rlar. Örnek olarak, tüketicilerin isteklerini
düflük fiyatlarla karfl›larken çevre kirlili¤i yaratan, insanlara zarar veren ürünler
üreten iflletmelere tüketiciler tepki gösterir.

Tüketiciler iflletmelerin do¤urdu¤u olumsuzluklarla kendi ç›karlar› aras›nda,
belli bir ç›kar çat›flmas› yaflayabilirler. Ucuz ve kolay elde olunan enerjiye ulafl-
mak için ormanlar›n yok edilmesi karfl›s›nda tüketicilerin davran›fllar› etik aç›dan
sorunlar oluflturabilir.

‹flletmeler tüketicilerin tepkisine çekecek davran›fllardan kaç›narak, onlar›n istek-
lerini yerine getirmeye çaba gösterirlerken zaman zaman etik sorunlarla karfl›lafl›rlar.

Pazarlama ‹fllevi
Pazarlama ve tüketiciler fiekil 5.3’te ayn› bölümde yer al›rlar. Bunun nedeni, tüm
pazarlama etkinliklerinin tüketicilere odaklanmas›d›r. Pazarlama, tüketicileri doy-
gunlu¤a ulaflt›racak mal ve hizmetlerin sunulmas› eylemidir. Pazarlamac›lar önce-
likle, tüketicilerin ne istediklerine iliflkin bilgiler toplay›p, pazarlama araflt›rmas›
yaparlar. Bu bilgiler çerçevesinde ürün gelifltirir, fiyat belirler, tutundurma etkin-
likleri düzenleyip bu ürünlerin da¤›t›m›n› yaparlar. Bu arada çeflitli etik sorunlar-
la karfl›lafl›l›r. Ürünlerin güvenli olmas›, reklam ve öbür tutundurma etkinliklerinin
düzenlenmesi, fiyatland›rma, üreticiden tüketiciye ürünleri ulaflt›ran da¤›t›m kanal-
lar›n›n oluflturulmas› etik sorun yaratabilecek alanlard›r.

Reklamlar›n yanl›fl ve aldat›c› olmamas›, ürünlerin güvenli biçimde kullan›labil-
mesi, fiyat düzeylerinin gerçekçi olarak saptanmas› gerekmektedir. Ancak, bu ve
benzer konularda ortaya ç›kan birçok etik yönlü sorun, pazarlama etkinliklerinin
sa¤l›kl› de¤erlendirilmesini gerektirmektedir.

Muhasebe ‹fllevi
‹flletmelerin muhasebe ifllemlerini yerine getiren, onaylayan muhasebe görevlileri
ve muhasebe müflavirlik bürolar›, çeflitli kurallar ve ilkelere uymak zorundad›rlar.
Bunlar›n bir bölümü çok s›k› yasal yapt›r›mlarla denetlenmektedir. Bu görevliler
aras›ndaki rekabet, gizli fiyat uygulamalar›, düflük ücretler çeflitli etik sorunlar
do¤urur. Ayr›ca, iflletme yetkililerinin muhasebe görevlilerini daha az vergi verme
yollar›n› bulmaya zorlamalar›, yetersiz ya da yanl›fl belgelerle ifllem yap›lmas› gibi
konular etik anlamda çeliflkiler yarat›r.

Ülkemizde serbest muhasebeci, mali müflavir, yeminli mali müflavir unvan-
lar›yla an›lan iflletme d›fl› muhasebe yetkilileri düflük ücretler, yetersiz belgelere
dayanma, iflletme yöneticilerinin çeflitli zorlamalar› ile karfl›laflmaktad›rlar.

ET‹K DAVRANIfiLARIN DENETLENMES‹
‹flletmeler çal›flanlar›n›n davran›fllar›n›n etik kurallara uygunlu¤unu denetlemek
için çeflitli denetim teknikleri gelifltirmifllerdir. Bu teknikler, etik kararlar›n veril-
mesinde f›rsat ögesinin azalt›lmas›n› ve iflletme çevresine iliflkin çat›flmalar›n çözül-
mesini hedefler.
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Etik davran›fllar, örgütsel davran›fl standartlar› ve etik ilkeleri koyarak özen-
dirilebilir. ‹flletmelerin ço¤u etik kurallar belirleyerek örgütün çal›flanlar›ndan
neler bekledi¤ini biçimsel olarak ortaya koyarlar. Belirli politikalar ve standartlar
olmaks›z›n çal›flanlar hangi davran›fllar›n›n iflletmede kabul görece¤ini saptamak-
ta güçlük çekerler.

Etik davran›fllarla ilgili baflka bir denetim yolu düzeltici eylemlere baflvurmak-
t›r. ‹flletmelerin etikle ilgili politikalar›n›n gere¤ince yürütülebilmesi için etkin bir
ödül ve ceza sistemi kurulmas›, etik standartlar›n›n uygulanmas›n› özendirecektir.

Eti¤e iliflkin iflletme stratejilerinin yaflama geçirilmesi için uygun kaynaklar›n ve
standartlar›n kullan›lmas› gerekir. Bu stratejilerin yaflama geçirilmesinde dört
aflama bulunmaktad›r: Örgütleme, eflgüdümleme, güdüleme ve iletiflim.

Örgütleme, iflletmelerin etik amaçlar›na etkin biçimde ulaflmas› için kaynak-
lar›n sa¤lan›p ve eylemlerin belirlenmesi aflamas›d›r. Eflgüdümleme, örgütsel amaç-
lar›n desteklenmesi için çal›flanlar›n eylemlerinin düzenlefltirilmesi ve uyumlaflt›r›l-
mas›d›r. Eflgüdümleme olmadan iflletmenin çeflitli bölümlerinde etik kurallar›n or-
tak olarak yürütülmesi sa¤lanamaz. Güdüleme, bireylerin belirli amaçlara ulafl-
malar› için özendirilmesidir. Etik kurallara uyum için bireyleri güdüleyecek çeflitli
etkenlerin oluflturulmas› önem kazanmaktad›r.

‹flletmelerde etik d›fl› davran›fllar›n önlenmesi için ne tür uygulamalar
önerirsiniz?

‹flletmelerde faaliyetlerin genel toplum de¤erlerine ve toplumsal sorumlu-
lu¤a uygun sürdürülmesi, öncelikle üst yönetimin konuya verdi¤i öneme
ba¤l›d›r. ‹flletmenin içinde bulundu¤u koflullara uygun denetim sistemleri
gelifltirilerek, bunlar›n etkin çal›flmas› sa¤lanabilir.
Özgün Kural örnek olay›nda, Bankac› ‹smet Kalemci örgütlü bir uygula-
ma olarak, ihtiyac› olan ifl sahiplerine dan›flman bir flirket arac›l›¤›yla
kolay yoldan kredi sa¤lamaktad›r. Bu uygulaman›n çok say›da ifladam›
ile yinelenmifl olmas›, banka yönetiminden baflkalar›n›n da bu ucuz ve
kolay kredi sa¤lama iflinin içinde oldu¤unu gösteriyor. Bu olayda,
yukar›dan afla¤›ya hiyerarflinin tümünü kapsayacak bir denetim mekaniz-
mas› kurulmas› gere¤i vard›r.

ET‹K NORMLAR: CAUX ROUND TABLE ‹LKELER‹
‹flletmeler kendileri etik konular›nda belli standartlar oluflturmaya çal›fl›rlarken, bu

kurallar›n evrensel bir boyuta ulaflmas› için de çabalar gösterilmektedir. Dünyada

küreselleflme getirdi¤i olumlu etkilerin yan› s›ra yaratt›¤› ekonomik ve toplumsal

sorunlarla da gündemdedir. Özellikle uluslararas› ve ulusal düzeyde etik kuralla-

r›n oluflturulmas› küreselleflmede tek yanl›l›¤› önlemeye katk›da bulunacakt›r. Bu

konuda çal›flan çeflitli oluflumlar bulunmaktad›r.

Bunlar›n içinde önemli bir oluflum CAUX ROUND TABLE olarak an›lmaktad›r. Bu

Yuvarlak Masa Avrupa, Japonya ve ABD iflletme önderlerince oluflturulmufltur. Yu-

varlak Masa, 1986’da Philips Elektronic’in baflkan› ile INSEAD’in baflkan yard›mc›s›

taraf›ndan ticaretteki yükselen gerilimin düzene sokulmas› amac›yla kurulmufltur.

Kurulufl, üye ülkeler aras›nda temel ekonomik ve toplumsal iliflkilerin geliflti-

rilmesi ve öteki ülkelere karfl› duyulan acil ortaklafla sorumluluklar›n belirlenmesi

için çal›flmaktad›r.
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Canon Inc.’in Baflkan› Ryuzabura Kaku’nun önerisiyle, dünya bar›fl ve düzeni-

ni olumsuz etkileyen toplumsal ve ekonomik sald›r›lar›n azalt›lmas›nda, flirketle-

rin küresel sorumlulu¤u ön plana ç›kar›lm›flt›r.

CAUX Yuvarlak Masa Oluflumu, iflletmelerin toplumsal sorumlulu¤u ve etik so-

rumlulu¤u konular›nda çeflitli ilkeler ve kurallar benimsemifltir. Bu kurallarla tüm

dünyada karfl›l›kl› sayg› ve güven içinde sa¤l›kl› ve gerçek bir rekabetin oluflturul-

mas› hedeflenmifltir.

Kurallar üç ayr› bölümde ele al›nm›flt›r: Girifl, genel ilkeler, iflbirli¤i ilkeleri.

Bunlar› k›saca inceleyelim.

‹lkelere Girifl
‹flgücü, kapital, ürün ve teknolojideki hareketlilik, iflletmelerin ifllemlerini ve etkile-

rini sürekli olarak küresellefltirmektedir. Yasalar ve pazar güçleri gerekli olmas›na

karfl›n, her konuda yeterli de¤ildir. ‹flletmelerin politikalar›ndan ve eylemlerinden

sorumluluk duymak ve karfl›l›kl› ç›karlara ve güvene dayanmak temel konudur.

Hem yerel düzeyde hem de küresel düzeyde, ortak de¤erlerin ve refah›n pay-

lafl›m› çok önemlidir.

Olumlu toplumsal de¤iflimlerde iflletmelerin güçlü bir araç olmas› nedeniyle,

iflletmelerin sorumlulu¤unu ortaya koyan, iflletme kararlar›nda ahlaki de¤erleri

öne alan ilkelere uyulmal›d›r. Yoksa, kal›c› iflletme ilkeleri ve sürdürülebilir bir

dünya toplumu oluflturmak olanaks›zlaflacakt›r.

Genel ‹lkeler
• ‹flletmelerin Sorumlulu¤u: Bir iflletmenin toplum için de¤eri; o iflletmenin yaratt›-

¤› de¤er ve sa¤lad›¤› iflgücü ile tüketicilere sundu¤u mal ve hizmetlerin nitelikle-

ri ve uyumlu fiyatlar› ile ölçülür. Böyle bir de¤er yaratmak için iflletmeler, sa¤l›k-

lar›n› ve canl›l›klar›n› korumal›d›rlar. Ancak tek bafl›na bu hedef yeterli de¤ildir.

‹flletmeler, yaratt›klar› serveti müflterileri, çal›flanlar› ve pay sahipleri ile bölü-

flerek bunlar›n yaflamlar›n› gelifltirmede rol oynamal›d›rlar. ‹flletmeye girdi veren-

ler ve rakipler de, iflletmelerden yükümlülüklerini dürüstlük ve güvenilirlik içinde

yerine getirmelerini beklerler.

‹flletmeler içinde bulunduklar› yerel, ulusal, bölgesel ya da küresel ortamlarda,

sorumlu bir yurttafl olarak hareket edip, bu topluluklar›n sa¤l›kl› bir gelecek olufl-

turmalar›na katk›da bulunmal›d›rlar.

• ‹flletmelerin Ekonomik ve Toplumsal Etkileri: Yabanc› ülkelerde mal ve hizmet

üretmek, gelifltirmek ya da satmak için kurulan iflletmeler, bu ülkelerin toplumsal

geliflmelerine verimli bir istihdam yaratarak ve halk›n sat›n alma gücünü yüksel-

terek katk›da bulunmal›d›rlar. Ayr›ca, iflletmeler bulunduklar› ülkelerde insan hak-

lar›na, e¤itime, refah düzeyine ve yaflam koflullar›na da katk›da bulunmal›d›rlar.

‹flletmeler yaln›zca bulunduklar› ülkelerin toplumsal ve ekonomik kalk›nmala-

r›na katk›da bulunmakla kalmamal›, tüm dünya toplumuna katk›larda bulunmal›.

Kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›m›, serbest ve gerçek rekabeti oluflturma; tek-

nolojide, üretim yöntemlerinde, pazarlamada ve iletiflimde yenilikler sa¤lama bu

katk›lar› somutlaflt›racakt›r.
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• ‹flletme Davran›fllar›: ‹flletmeler uymak zorunda olduklar› yasalar›n ötesinde, bir ta-

k›m ilkelere de ba¤l› olacaklard›r. ‹çtenlik, dürüstlük, gerçekçilik, sözünü tutma,

saydaml›k yaln›zca iflletmelere katk›da bulunmayacak, bunun yan›nda özellikle

uluslararas› düzeyde gerçeklefltirilen ifllemlerde etkinlik ve süreklilik sa¤layacakt›r.

• Kurallara Uyum: Ticari k›s›tlamalardan kaç›nmak ve daha özgür bir ticareti ger-

çeklefltirmek, rekabette eflit koflular sa¤lamak, ifllemlerde dürüstlük ve eflitlik olufl-

turmak için iflletmeler, uluslararas› ve ulusal kurallara uymak zorundad›rlar. Ayr›-

ca, kimi davran›fllar›n yasalara uygun olsa da olumsuz sonuçlar yaratabilece¤ini

de gözard› etmemek gerekir.

• Ticari Anlaflmalar› Desteklemek: ‹flletmeler, GATT, Dünya Ticaret Örgütü ve bun-

lar gibi uluslararas› anlaflmalar› desteklemelidirler. Ticaretin daha özgür k›l›nmas›,

ülke içi ticari k›s›tlamalar›n ortadan kald›r›lmas›, ulusal ç›karlar› da göz önünde

tutmak kofluluyla küresel ticaretteki engellerin giderilmesi için iflletmelerin iflbirli-

¤ine gitmesi gerekir.

• Çevreye Sayg›: ‹flletmeler çevrelerini korumal› ve elden geldi¤ince çevreyi geliflti-

rip, sürekli kalk›nmay› desteklemeli ve do¤al kaynaklar›n israf›n› önlemelidir.

• Yasal Olmayan ‹fllerden Kaç›nmak: ‹flletmeler, rüflvet, doland›r›c›l›k ve benzeri

olumsuz eylemlerde yer almamal›; bu hareketleri gereklefltirenleri ortadan kald›r-

mak için çal›flmal›d›r. Terörist eylemlerde kullan›lacak silah ticaretinden kaç›n-

mak, uyuflturucu ticaretine girmemek, suçu ve suçlular› desteklememek iflletmeler

için temel ilke olmal›d›r.

‹flbirli¤i ‹lkeleri
• Müflterilerle ‹lgili ‹lkeler: ‹flletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin do¤rudan ifl-

letmeden ya da baflka arac›dan al›nmas›na bak›lmaks›z›n, tüm tüketicilere ayn›

de¤erin verilmesi gerekir. ‹flletmelerin flu sorumluluklar› da vard›r: Müflterilerin is-

tekleriyle uyumlu olarak mal ve hizmetlerde en yüksek niteli¤i sunmak; müflteri-

lere her yönüyle doygunluk sa¤layacak biçimde en yüksek nitelikte hizmet ver-

mek; üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilerin sa¤l›k ve güvenli¤ine zarar verme-

mesi için her tür çabay› göstermek, çevrenin bozulmas›n› engellemek; sunulan

mal ve hizmetlerin pazarlanmas›nda ve reklam›nda dürüstlü¤e ayk›r› davranma-

mak; müflterilerin kültürleriyle çeliflen davran›fllardan kaç›nmak.
• ‹flletme Çal›flanlar› ‹le ‹lgili ‹lkeler: Tüm çal›flanlar de¤erlidir ve çal›flanlar›n ç›kar-
lar›n›n korunmas›na önem verilmelidir. Çal›flanlarla ilgili olarak flu öneriler getiril-
mektedir: Çal›flanlar›n yaflam koflullar›n› gelifltirecek ifl alanlar› açmak ve çal›flan-
lara ek ödemeler yapmak; tüm çal›flanlar›n sa¤l›k ve de¤erini koruyacak çal›flma
koflullar›n› sa¤lamak; yasal ve rekabetçi nedenlerle oluflacak s›n›rlamalar›n d›fl›n-
da çal›flanlarla iletiflimde içten olmak ve bilgiyi paylafl›ma açmak; çal›flanlar› din-
lemek, önerilerini, düflüncelerini, istek ve yak›nmalar›n› de¤erlendirmek; uzlafl-
mazl›klar oldu¤unda iyi niyetli anlaflmalar yapmak; cinsiyet, ›rk, dil, din gibi ko-
nularda ay›r›mc›l›k yapmamak; çal›flanlara eflit davranmak, ayn› f›rsat ve olanakla-
r› sunmak; sakat ve yetersiz kiflilerin iflletmelerde yararl› olabilecekleri alanlar› art-
t›r›p, onlara ifl olanaklar› vermek; yetersiz beceri ve bilgi düzeyinde olan iflgören-
lerin geliflmelerini sa¤lamak için destek ve yard›m sa¤lamak; iflletme kararlar› so-
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nunda ortaya ç›kan iflsizlik sorunu karfl›s›nda duyarl› olmak ve bu konudaki ilgi-
lilerle iflbirli¤i yap›p sorunun çözümüne katk›da bulunmak.
• ‹flletme Sahipleri ve Pay Sahipleri ‹le ‹lgili ‹lkeler: ‹flletme yat›r›mc›lar›n›n güvenini
sa¤lamak temel ilkelerden biridir. Yat›r›mc›lar›n yat›r›mlar›n›n karfl›l›¤›n› almalar›
için profesyonel ve özenli yönetim politikalar› uygulanmas›; yasal k›s›tlamalar d›-
fl›nda iflletme sahiplerine ve pay sahiplerine gerekli bilgilerin aktar›lmas›; yat›r›m-
c›lar›n varl›klar›n›n korunmas› ve de¤erlerinin artt›r›lmas›; yat›r›mc›lar›n istekleri-
nin, önerilerinin, yak›nmalar›n›n ve çözümlerinin göz önünde tutulmas›, yat›r›m-
c›lar›n güvenini sa¤lamaya yönelik davran›fllard›r.
• Girdi Sa¤layanlarla ‹le ‹lgili ‹lkeler: ‹flletmelerin girdi sa¤lad›klar› ve parça ürettir-
dikleri yan sanayi ile iliflkileri karfl›l›kl› güvene dayanmal›d›r. Bu konudaki sorum-
luluklar flöyle s›ralanabilir: Fiyatlamada, lisans kullan›m›nda ve sat›flla ilgili haklar
ve benzer konularda dürüstlük ve gerçekçilik temeline dayanmak; iliflkilerde bas-
k› ve zorlamalardan kaç›nmak; de¤er, nitelik, rekabet ve güvenilirlik aç›s›ndan
uzun dönemli tutarl› iliflkiler oluflturmak; girdi sa¤layanlarla bilgileri paylaflmak ve
planlama aflamas›nda iflbirli¤i yapmak; al›nan girdilerin bedellerini zaman›nda ve
anlaflma koflullar›na uygun olarak ödemek; çal›flanlar›yla insanca iliflkiler olufltu-
ran yan sanayi iflletmelerini özendirip, onlar› ye¤lemek.
• Rakiplerle ‹lgili ‹lkeler: Uluslar›n refah› ve mal ve hizmetlerin do¤ru ve yerinde
da¤›t›m› için gerçek bir ekonomik rekabetin gereklili¤i kabul edilmelidir. Bunun
için yap›lacaklar flöyle belirlenebilir: Ticaret ve yat›r›m için aç›k pazarlar› destek-
lemek; rakipler aras›nda toplumsal ve çevresel olarak yararl› olan rekabeti özen-
dirmek; rekabeti zedeleyecek hareketleri özendiren aç›k ya da gizli ödemelerden
kaç›nmak; rakiplerin maddi ve maddi olmayan hak ve ayr›cal›klar›na sayg› göster-
mek; endüstri casuslu¤u gibi etik olmayan konularda ekonomik bilgi sa¤lamay›
kabul etmemek.
• Toplumla ‹lgili ‹lkeler: ‹flletmeler, bulunduklar› toplumlarda insan haklar› ve re-
formlar›n geliflmesine katk› sa¤lamaya özen göstermelidirler. Bunun için yap›lma-
s› gerekenler flöyledir: ‹nsan haklar›na ve demokratik kurulufllara önem vermek
ve bunlar› her zaman desteklemek; hükümetlerin topluma karfl› yasal sorumluluk-
lar›n› belirlemek ve iflletmeler ile toplumun öbür kesimleri aras›nda uyumlu iliflki-
ler sa¤layacak ve insan›n geliflimine a¤›rl›k veren devlet politikalar›n› ve uygula-
malar›n› desteklemek; toplumda sa¤l›k, e¤itim iflyeri güvenli¤i ve ekonomik iyi-
leflme konular›nda standartlar›n yükseltilmesi için çal›flan güçlerle iflbirli¤i yap-
mak; sürekli kalk›nmay› desteklemek ve fizikel çevrenin korunmas› ve do¤al kay-
naklar›n iyi kullan›m› konular›nda öncü bir rol oynamak; bar›fl, güvenlik ve top-
lumsal iflbirli¤ini desteklemek; yerel kültürlerin korunmas›na önem vermek; e¤i-
tim ve kültür konular›nda çevreye maddi katk›larda bulunmak ve çal›flanlara ve
sivil toplumsal etkinliklere destek vermek.

Et ik  Normlar : Caux Round Tab le  ‹ lke ler i90

T E L E V ‹ Z Y O N

Günümüzde çok s›k kullan›lan etik (ahlâk) kavram›n› iflletmeler aç›s›ndan de¤erlendirdiniz mi? “‹fl Ahlâk› ve
Toplumsal Sorumluluk” televizyon program›nda, etik konusu iflletmeler aç›s›ndan ele al›nm›flt›r.



Özet
Bu Ünitede; ifl ahlâk› ve etik kavram›n›, bu kavramlar›n

yasa ile iliflkisini, iflletmelerde etikle ba¤lant›l› davran›flla-

r›n neler oldu¤unu, etik çal›flmalar›n nedenlerini, etik ko-

nular›n s›n›fland›rmas›n›, iflletmedeki etik sorunlar›n taraf-

lar›n› inceledik. Art›k;

• ifl ahlâk› (etik) kavram›n› (sayfa 74),

• etik ve yasa iliflkisini (sayfa 75-76),

• iflletmelerde etikle ba¤lant›l› davran›fllar› (sayfa 77),

• toplumsal sorumluluk ve etik iliflkisini (sayfa 78-79),

• etik çat›flmalar›n›n nedenlerini (sayfa 80-81),

• etik konular›n s›n›fland›r›lmas›n› (sayfa 81-83),

• iflletmelerdeki etik sorunlar›n taraflar›n› (s.83-86),

• etik davran›fllar›n denetlenmesi yollar›n› (sayfa 86-90)

biliyoruz.

Etik, insanlar için neyin do¤ru ve iyi oldu¤unun ortaya

konmas›d›r. Genifl anlamda etik, herhangi bir eylemin ka-

bul edilebilir biçimde gerçeklefltirilmesini sa¤layan temel

kurallar ya da de¤iflkenlerdir.

Etik ve yasalar her zaman için örtüflmez. Kimi konularda

etik ve yasalar aras›nda tam bir uyum vard›r. Kimi konu-

larda ise etik ve yasalar aras›nda farkl›l›klar ortaya ç›kar.

‹flletme kararlar›, kimi zaman etik olmayan ama yasal bir

yap›ya; kimi zaman etik ama yasad›fl› bir yap›ya; kimi za-

manda hem etik olmayan hem de yasal olmayan bir ya-

p›ya dönüflebilmektedir.

‹flletmelerde etik aç›s›ndan sorgulanacak davran›fllar›; de-

netim d›fl›, görevde hatal› davranma, görevi kötüye kul-

lanma, görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanma ola-
rak s›ralayabiliriz. Bu davran›fllar›n her biri, iflletme için
olumlu veya olumsuz sonuçlara yol açar.

Toplumsal sorumluluk, toplumla iflletmeler aras›ndaki bir

toplumsal anlaflmad›r. Buna karfl›l›k etik bireysel karar al-

may› ilgilendiren ahlâk kurallar›yla ilgilidir. ‹flletme eti¤i,

bireysel kararlar›n ahlâki kurallar ve ilkeler üzerindeki et-

kisiyle ilgiliyken; toplumsal sorumluluk, örgütsel kararlar›

ve bu kararlar›n toplum üzerindeki etkileriyle ba¤lant›l›d›r.

‹flletmelerde etik çat›flmalar›n nedenlerinin bafl›nda, bi-

reysel de¤er yarg›lar› ile çal›fl›lan iflin ve yaflan›lan toplu-

mun de¤er yarg›lar› aras›ndaki çat›flma gelir. Ayr›ca, iflin

özellikleri ile örgüt kültürü aras›ndaki çeliflki etik sorun-

lar yaratabilir.

‹flletmelerde temel etik sorunlar›; ç›kar çat›flmalar›, içten-

lik ve do¤ruluk, iletiflim örgütsel iliflkiler konular›nda or-

taya ç›kar. Kifliler kendi kiflisel ç›karlar›n›, örgütlerin önün-

de tuttu¤unda ç›kar çat›flmas› ve etik sorunlar do¤ar. ‹fl-

letmelerin yönetimde do¤ruluk ve konusunda sapma ol-

du¤unda etik sorunlar do¤ar. ‹letiflim eksikli¤inden ya da

zaman›nda bilgilendirilmemekten dolay› etik sorunlar

yaflanabilir.Örgüt üyelerinin tüketicilere,girdi sa¤layan-

lara, astlara, üstlere ve çeflitli kiflileri karfl› davran›fllar›n-

dan dolay› etik sorunlar yaflanabilir.

Etik davran›fllar›n denetlenmesinde çeflitle teknikler gelifl-

tirilebilir. Bu amaçla stratejiler gelifltirilmesinde izlenecek

aflamalar; örgütleme, eflgüdümleme, güdüleme ve iletiflim

olarak s›ralanabilir.
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Kendimizi S›nayal›m
Özet bölümündeki konular› yeterince anlay›p anlayamad›-
¤›n›z› ölçmek için afla¤›daki sorular› yan›tlamaya çal›fl›n›z.
Sorular› zorlanmadan yan›tlad›¤›n›zda bir sonraki Üniteye
geçebilirsiniz. Ancak zorland›¤›n›z sorulara iliflkin konu-
lar› tekrarlaman›z yarar›n›za olacakt›r. Unutmay›n! Do¤ru
yan›tlar› Ünitenin sonunda bulabilirsiniz

1. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçek-
lefltirilmesini sa¤layan temel kurallara ya da de¤iflkenlere
ne ad verilir?

a. Etik
b. Ahlak
c. Töre
d. Yasa
e. Dürüstlük

2. Afla¤›dakilerden hangisi etik kavram› üzerinde uzlafl›-
lamamas›n›n nedenlerinden biri de¤ildir?

a. ‹flletmelerin içeriden ve d›flar›dan çeflitli ç›kar kü-
melerinin etkisi alt›nda olmalar›

b. Pay sahiplerinin, tüketicilerin, toplumun, çal›flan-
lar›n, devletin ve sendikalar›n, iflletmeleri çeflitli
biçimlerde etkilemeleri

c. Toplumun büyük bir h›zla de¤iflmesi
d. De¤erlerin, anlay›fllar›n ve toplumsal normlar›n

son y›llarda evrim geçirmekte olmas›
e. Eti¤in, de¤iflimlere karfl›n temellerini korumas›

3. Yasalar ve etik aras›ndaki iliflkide afla¤›dakilerden han-
gisi geçersizdir?

a. Yasalar›n etikle ba¤lant›lar› zamana göre 
de¤iflmektedir.

b.  Yasak olan bir eylem daha sonra bu s›n›rlardan 
ç›kabilir.

c. Yasalar kimi davran›fllar› olumsuz görürken etik il-
keler olumlu olabilir.

d. Yasalar ile toplumun etik standartlar› aras›nda
önemli bir aç›kl›k bulunur.

e. Yasalar toplumun geliflimine ayak uydurur.
4. Yasalar ve etik aras›ndaki iliflkiyi gösteren flekil düflü-
nüldü¤ünde en uygun ortam›n yafland›¤› birinci bölgede
hangi iliflkiler yer al›r?

a. Etik ve yasal olan
b. Etik ve yasal olmayan
c. Etik olmayan yasal olan
d. Yasal Olmayan
e. Etik olmayan

5. Afla¤›dakilerden hangisi iflletme için olumlu etki yarat›c›
bir etik davran›fl örnekleridir?

a. Harcamalarda sahtecilik yapmak
b. Zimmete para geçirmek 
c. ‹flini yetersiz yapmak
d. Fiyat anlaflmalar› yapmak
e. Yetersiz çal›flanlara göz yummak

6. Rüflvet vermek, fiyat anlaflmalar›yla yüksek fiyat belir-
lemek veya pazarda spekülasyon yapmak iflletme için
olumlu sonuçlar veriyorsa bu davran›fl afla¤›dakilerden
hangisinin kapsam›ndad›r?

a. Görevi kötüye kullanma
b. Görevi bilinçle kötüye kullanma
c. Görevi do¤ru yerine getirme
d. Görevde hatal› davranma
e. Denetim d›fl› davran›fl

7. Toplumun istedi¤i ve gereksindi¤i mal ve hizmetleri
iflletmenin süreklili¤ini sa¤layacak ve yat›r›mc›lara kar-
fl› sorumluluklar› yerine getirecek bir fiyatla üretmek
iflletmelerin toplumsal sorumluluklar›ndan hangisinin
kapsam›ndad›r?

a. Ekonomik sorumlulu¤un
b. Hukuksal sorumlulu¤un
c. Etik sorumlulu¤un
d. Gönüllü sorumlulu¤un
e. Örgütsel sorumlulu¤un

8. Afla¤›dakilerden hangisi yöneticilerin verecekleri karar-
lar›n karmafl›k bir yap› göstermesine yol açan etkenler
aras›nda yer almaz?

a. Etik  kararlar›n sonuçlar›n›n baflkalar›n› da  
ilgilendirmesi

b. Etik sorunlara iliflkin al›nacak iflletme kararlar›n›n
çok çeflitli seçeneklere sahip olmas›

c. Etik sorunlara iliflkin iflletme kararlar›n›n ço¤un-
lukla karmafl›k sonuçlar do¤urmas›

d. Ço¤u iflletme karar› önceden bilinen etik sonuçlar
do¤urmas›

e. Etik konular›ndaki ço¤u iflletme karar›n›n kiflisel
bir özellik tafl›mas›

9. Afla¤›dakilerden ana etik sorunlara yol açan konu-
lardan biri de¤ildir?

a. Ç›kar çat›flmalar›
b. ‹çtenlik ve do¤ruluktan sapma
c. ‹letiflim
d. Örgütsel iliflkiler 
e. Pazarlama iliflkileri 

10. Reklam mesajlar›, ürün güvenli¤ine iliflkin bilgiler,
çevre kirlili¤i ve çal›flma koflullar› gibi konularda ortaya
ç›kan etik sorunlar afla¤›dakilerden hangisiyle ilgilidir?

a. Ç›kar çat›flmalar›
b. ‹çtenlik ve do¤ruluk
c. ‹letiflim
d. Örgütsel iliflkiler 
e. Pazarlama iliflkileri

Kendimizi S›nayal›m92



Yaflam›n ‹çinden

Afla¤›da bu ünitede inceledi¤iniz konularla ilgili, gerçek
hayattan örnekler yer almaktad›r. Örnek olaylar› okuya-
rak, bunlara iliflkin sorular› yan›tlay›n›z. Örnek olaylar›
dikkatlice okuyup, sorular› yan›tlaman›z, ö¤rendiklerini-
zin pekiflmesi ve daha kal›c› olmas› aç›s›ndan son derece
önemlidir.

Lezzet G›dada Etik ve Sosyal Sorumluluk
Lezzet G›da, Kuzey Amerika’n›n bir numaral› flekerleme
üreticisidir.Lezzet G›da, Amerikan çikolata endüstrisinde
yaklafl›k olarak %44’lük oranla en büyük ulusal çikolata
üreticisidir. 1991 y›l›nda Hershey’in sat›fllar› $2.9.milyon
ve kâr› ise 219.5$ milyondu. 55’ten fazla türde flekerleme
üretmektedir. Lezzet g›da pasta grubu ise, Amerika’n›n
ikinci büyük üreticisidir. Mars ve Nestle, ‹flletmenin en
önemli rakipleridir.
fiirket Patronu Bay Lezzet 1857’de do¤mufltu. 15 yafl›n-
dayken flekerleme dükkan›nda ç›rak olarak ifle bafllad›.
30 yafl›nda Lezzet Karemal’i kurdu.1893 y›l›nda yeni çiko-
lata makinesiyle ilgilenmeye bafllad›. Karamela fabrikas›-
n› satt› ve 1905 y›l›nda bir çikolata fabrikas› kurdu.Sütlü
çikolata üretmek ve paketlemek için makine gelifltirerek
ça¤dafl kitlesel flekerleme üretiminin öncüsü oldu.
Bafllang›çtan itibaren, Bay Lezzet do¤ru olan fleyi yapmak-
la ilgilendi.‹flletmesinde, tarafs›zl›k, do¤ruluk, dürüstlük ve
sayg› gibi yüksek standartlar oluflturdu. Bay Lezzet müflte-
riye karfl› dürüst olunmas› gerekti¤ine inan›yordu ve kitle
üretimde oldukça yüksek bir kalite düzeyi sunuyordu. Yap-
t›¤› her fley, do¤ru oldu¤una inand›¤› etik standartlara da-
yan›yordu. Bu yüksek etik standartlar, onun müflterileriyle
ve çal›flanlar›yla olan iliflkilerini de etkiliyordu.

Toplumda Odaklanma
Onun topluma odaklanmas›n›n bir örne¤i, bu okuldaki
çocuklar›n ço¤unlu¤u, Lezzetin personeli oluyordu.Bu-
gün,10.000 dönüm okul arazisiyle ve yaklafl›k 20.000 ye-
tim çocu¤a e¤itim vermektedir. Buna ilave olarak Lezzet,
bir E¤lence Mesire iflletmesine de sahiptir.
Lezze’tin gençli¤e olan ba¤l›l›¤›n›n bir di¤er örne¤i, Lez-
zet Atletizm ve Gençlik Program›n›n sponsorlu¤udur.
1993’te 350.000’den çok 9-14 yafl grubu aras›nda Ameri-
kal› çocuk, fiziksel fitness program›na kat›ld›. Lezzet G›-
da ayn› zamanda, hastanedeki çocuklar›n isteklerini ger-
çeklefltirmek için çal›flan, Çocuklar›n Mucize A¤› kuru-
munu desteklenmektedir.
Bay Lezzet, her zaman kârdan daha çok hayranseverlikle
ilgilendi¤ini ifade etmekteydi, O, insanlara istihdam im-
kan› sa¤lad› ve personele karfl› dürüstçe davranabilmek
için mümkün olan her fleyi yapt›. 1930’lu y›llardaki du-
raklamas› dönemi boyunca Lezzet, otel, golf kulübü, kü-
tüphane, tiyatro, müze, stadyum ve di¤er tesisleri inflaat
ettirmek için personeli kiralad›.

Lezzet G›da personeli, 1993’te y›l›nda 600.000 $’›n üstün-
de katk›da bulunarak, bu örgüt kültürü ile bütünleflti. Ay-
n› zamanda personel, yetenek gelifltirme programlar› yar-
d›m›yla, iflletme kurallar› ö¤renme ve uygulama konusun-
da tem yeteneklere sahip k›l›nmaktad›r. Lezzet G›da’n›n
nakit varl›klar›nda, ürün ve hizmetlerinde ve gelirlerinde,
her y›l 6 milyon $’nin üstünde art›fl olmaktad›r. 

Lezzet G›da’n›n Etik ve De¤er Sistemi
Bay Lezzet taraf›ndan konulan güçlü de¤er sistemi, bu-
gün de Lezzet G›da ‹flletmesinin felsefesine rehberlik yap-
maktad›r. Onun sistemi, tüm personelin çal›flmalar›nda
etik de¤erlere göre hareket etmesini dikte eder. Bir çok
iflletme etik kurallar›n› duvarlara ya da görünebilecek yer-
lere asarken, Lezzetin etik de¤erleri, iflletme kültürünün
bir parças›d›r. Personel; kalite, do¤ruluk ve dürüstlük kav-
ramlar›na odakland›klar› sürece, iflletmenin kendilerini
destekleyeceklerini bilmektedir. Hissedarlarla, tedarikçi-
lerle, personelle ve müflterilerle iliflkilerde yol gösteren
özel politikalar› vard›r. 
Lezzet G›da’n›n iflletme felsesi flu flekildedir.
• Dürüstlük, do¤ruluk, tarafs›zl›k ve sayg›, personelimiz-

le, hissedarlar›m›zla, müflterilerimizle, tüketicilerle, te-
darikçilerle ve toplumun kendisi ile olan tüm iliflkileri-
mizde anahtar faktörlerdir.

• Çal›flmalar›m›z yasal düzenlemelere uygundur ve hiçbir
flekilde çevreyi olumsuz bir flekilde etkilemeyiz.

• Personel sayg›, fleref ve dürüstlük konusunda e¤itilir.
• Amac›m›z, rekabetçi ortamda fiyat›n tam karfl›l›¤›n› ve-

ren kaliteli ürün ve hizmet sunmaktad›r.

Tüketicilere ve Çal›flanlara ‹lgi
Lezzet G›da her zaman kaliteli üretim ve tüketicilerle iyi ilifl-
kilere önem verdi. Bugünkü kalite standartlar›, müflterilere
verdi¤i paran›n karfl›l›¤›n› tam olarak almas›n› garanti et-
mektedir. ‹flletme yüksek kalite standartlar› ve çeflitli kalite
kontrol yöntemlerini kullanarak ; her bir ürünün tam gra-
maj›nda olmas›n› garanti etmektedir.
‹flletme,personelin kültürel fakl›l›klar›na de¤er vermektedir.
En nitelikli elemanlar› iflletmeye çekebilmekte ve elindeki
personele de sahip ç›kabilmektedir. Lezzet G›da ayr›ca kü-
çük geriflimcilere ifl imkanlar› sunan Ulusal Ba¤›ms›z Çal›flan-
lar› Gelifltirme Konseyinin sponsorlu¤unu yapmaktad›r.
Etik ve sosyal sorumluluk, Lezzetçiler için sadece kuru
bir ifade de¤il; iflletme kültürünün bir parças› ve ifl
hayat›n›n dayand›¤› en temel ifadedir. Tüm yöneticiler,
iflletme faaliyetlerinde kar›fl›lacaklar› bir çok kar›fl›k sorunu
nas›l ele almalar›n› gerekti¤ini ö¤renmeleri için etik e¤itimi
program›ndan geçirilmektedir. Personel, iflletmenin etik
de¤erleri ile ilgili kesin bir fikre sahiptir ve de¤erlerin
kendilerini destekledi¤ini bilmektedirler. ‹flletme, faaliyet-
lerine flekerleme endüstrinin en kârl› iflletmesi olarak
devam etmektedir.
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1. Bay Lezzet‘in kiflisel ahlâk felsefesi, Lezzet G›da ‹fllet-
menin felsefesini nas›l etkilemektedir?

2. Sosyal sorumluluk, Bay Lezzet ‘in iflletmesini baflar›ya
ulaflt›rmas›nda nas›l katk› sa¤lam›flt›r?

3. Lezzet G›da’da bugün uygulanan sosyal sorumluluk
ve etik de¤erler içinde, hangisinin en önemli oldu¤una
inan›yorsunuz?

Biraz Daha Düflünelim
1. ‹fl ahlâk› (etik) kavram›n› aç›klay›n›z.
2. Etik ve yasa iliflkisini nas›l kurars›n›z?
3. ‹flletmelerde etikle ba¤lant›l› davran›fllar nelerdir?
4. Toplumsal sorumluluk ve etik iliflkisini de¤erlendiriniz.
5. Etik sorumlulu¤un iflletme kararlar›ndaki etkisi hangi

sonuçlar› ortaya ç›kar›r?
6. Etik çat›flmalar›n›n nedenleri nelerdir?
7. Ç›kar çat›flmalar› ne gibi etik sorunlar yarat›r?
8. Etik konular› nas›l s›n›fland›r›r›z?
9. ‹flletmelerdeki etik sorunlar›n taraflar›n› aç›klay›n›z.
10. Etik sorunlar›n› iflletmelerdeki ifllevler aç›s›ndan

de¤erlendiriniz?
11. ‹flletmelerde etik davran›fllar›n denetmenmesinde ne

tür yöntemler gelifltirilebilir?
12. Caux Round Table ‹lkeleri ne anlama gelir ve hangi

konular› kapsar?
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Yan›t Anahtar›
1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Etik Kavram›n›n Anlam›” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Etik Kavram›n›n Tan›m›” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Etik Kavram› ve Yasalar” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Etik Kavram› ve Yasalar” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Etik Aç›dan Sorgulanacak 

Davran›fllar” bölümünü yeniden gözden 
geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise ”‹flletmelerde Etik 
Aç›s›ndan Sorgulanacak Davran›fllar”
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Toplumsal Sorumluluk ve 
Etik” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Etik Sorumluluk ve ‹flletme
Kararlar›” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Etik Sorunlara Yol Açan 
Nedenleri’ bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ”Etik Konular›n 
S›n›fland›r›lmas›” bölümünü yeniden gözden 
geçiriniz.
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