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Abstract 

The history of entrepreneurship is a history of market economy. Thus, entrepreneurship means to take risks, to 

catch the novelty, to score the opportunities and it is a process to make all them real. In this sense, 

entrepreneurship is the basic power to move the economy as the main actor of development. On the other hand, 

the run riot nature of entrepreneurship in terms of profit maximization since 19
th

 century necessitates some level 

of ethics in business life. Infringements of consumer rights, bribery, tax evading and the presence of institutional 

scandals worldwide necessitate to evaluate that entrepreneurship should have both economic and socio-cultural 

values. This paper aims to discuss a notion that entrepreneurship should be run based on ethics.   

 1   Giriş 

Ekonomik hayat, hangi yüzyılda ve nerede olursa olsun sadece dış faktörlerin bir araya gelmesinden oluşan bir 

madde dünyası olarak görülemez. Bütün olay ve olgularda olduğu gibi, ekonomik olay ve olguların arkasında 

kendine has bir değerler kümesi vardır. Başka bir deyişle, her çağ ve toplumda iktisadi ve sosyal hayat, sadece 

dış kalıplar ve maddi unsurlarla değil, ahlaki değerlerle de varlık bulmuştur. Ancak, 20. yüzyılın son çeyreği bu 

bağlılık ve derinliğin görmezlikten gelindiği ahlaki yozlaşma ve kirliliğin zemin bulduğu zamanlar olarak ifade 

edilmiştir. 1970’li yıllardan bugüne kadar küresel çapta birbiri ardına ortaya çıkan Enron, Tyco, WorldCom, 

Adelphia, Ahold, Parmalat gibi şirketlerin hileli finansal raporlama yapmaları, Ford, General Motors, Nestle, 

Johnson& Johnson, Union Carbide gibi şirketlerin ciddi sonuçlar doğuran ahlaki olmayan tutumları 

girişimcilikte ahlaki bir yaklaşımın kaçınılmazlığına işaret etmiştir. Sonuçta yaşanılan çok yönlü kirlilik 

örnekleri, ahlaka geri dönüş sürecini başlatırken, ekonomik hayatın ahlakı dışarıda bırakan bir faaliyet alanı 

olmayacağını göstermiştir. Bildiri, bu bakış açısıyla temel olarak ahlaka verilen önem ve artan değeri ve 

girişimcilikte ahlaka aykırı davranışın neden olabileceği kayıpları değerlendirecektir. 

 2  Girişimcilik ve İş Ahlakı 

Girişimcilik, hızla küreselleşen dünyamızda her geçen gün önemi giderek artan bir kavramdır. 1980’li 

yıllardan sonra dünyada ve Türkiye’de önemli gelişmeler kaydedilmiş, şartlar değişmiş ve yepyeni bir 

girişimcilik anlayışı ortaya çıkmıştır. Özellikle girişimci, ekonomik mal ve hizmet yaratma sürecinde, artan 

ulusal ve uluslararası iş fırsatları ile birlikte tanınma ve prestij elde etme ve bütün toplum katmanlarında ön plana 

çıkan kişi olmuştur. Ancak, ekonomik değer yaratma konusunda yüksek başarı güdüleriyle ve iş başarılarıyla 

dikkat çeken girişimciler, belirsizlik ve riskin arttığı küresel rekabet şartlarında ahlaki değerler konusunda aynı 

derecede başarılı olamamışlardır. Rollerini, girişimsel başarı ve kişisel yüksek kazançlara yönelten girişimciler, 

belirsizlik ve risk şartlarında karar vermenin ekonomik yanı ile ilgilenip, kar fırsatlarını değerlendirmeye 

odaklanırken, karar vermenin ahlaki ya da ruhsal yönü ile ilgilenmemiş ve girişimciliğin kişisel ve toplumsal 

sorumluluk çerçevesini göz ardı etmişlerdir.     

Günümüzün son derece değişken ve rekabetçi iş yaşamında girişimciler kar elde etme ve varlık sürdürme ya da 

rakiplerinden bir adım önde olmak için ahlaki olmayan birtakım tutum ve davranışlar sergilemekte ve ahlak dışı 

çözümler üretmektedirler. Özellikle piyasa koşulları ve artan küresel rekabet baskıları nedeniyle 1980’li yıllarda 

rüşvet, çalışanlar arasında ayrımcılık yapma, tüketiciyi yanıltıcı reklamlar, işçi sağlığı ve iş güvenliğinde büyük 

istismarların varlığı, ekonomideki ahlaki bozuklukların “süte su katmak”tan ya da “elmayı eksik tartmak”tan çok 

daha ötelere gittiğine dikkat çekmektedir.  

Kapitalist zihniyetin hakim olduğu 1980’li yıllar dünyada ve Türkiye’de girişimcilerin para kazanmayı tek 

amaç haline getirdiği ve bunun için her yolu meşru gördüğü, başkaları tarafından yaratılan ekonomik değerlerin 

kendi taraflarına aktarıldığı “iş adamı” statüsünü kazanmış girişimcilerin yılları olmuştur. Beş kıtada işlenen 

insan hakları ihlalleri, yoksulluk, ayrımcılık, sömürü, suistimal ve her türlü kötülüğün kaynağı olarak da kar 

maksimizasyonuna odaklı girişimcilik anlayışı görülmüştür. Köşe dönmeyi, bencilliği, aç güzlülüğü ilke haline 

getiren girişimcilik anlayışının cezalandırılmaması ise, bu dejenere girişimciliğin yaygınlaşmasında ve toplumsal 

değer yargılarının bozulmasında yüksek bir etkiye sahiptir. Alman sosyologu Von Götze’nin, “Marjinal Moral 

Teorisi” bu noktaya dikkat çekmesi açısından önemlidir. Götze’ye göre, “bir toplumda geçerli olan hukuki ve 

ahlaki kurallarının en alt sınırında oynayanlar kazançlı çıkarsa, uzun vadede bu alt sınırda oynayanların sayısı 

artmaktadır. Alt sınır bu ağırlığı taşıyamadığından hukuki ve ahlaki kurallar gevşetilerek sınır daha aşağıya 

çekilmektedir. Yine kuralların tekrar gevşetilmesi gerekmektedir. Bu sürecin devamı ise kuralların dejenerasyonu 

ve neticede toplumun bozulmasıyla sonuçlanmaktadır” (Müftüoğlu ve Durukan, 2004). 
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Bu noktadan yaklaşıldığında girişimciliğin ne pahasına olursa olsun para kazanmak olmadığı ve girişimciliğin 

ekonomik olduğu kadar ahlaki bir yönünün de olması gerekliliği anlaşılmaktadır. Elbette piyasa koşulları, artan 

rekabet baskısı ve mevcut firma dinamiklerinin yanına ahlaki yaklaşımı almak kolay değildir. Ancak önemli olan 

ekonomik hayatın ahlakı dışarıda bırakan bir faaliyet alanı olmayacağını anlamaktır. Çünkü, insanoğlunun 

çalışmasının ve üretmesinin temel amacı, mutlu ve refahlı bir yaşamdır. Mutluluk ise hazların doyurulması ile 

değil, ancak erdem ile ulaşılabilecek bir duygudur. Yani, mutluluk erdemsiz yakalanabilecek bir şey değildir 

(Bayrak, 2001).  

Küreselleşmenin tüm boyutlarıyla yaşanmaya başlandığı günümüzde, girişimlerin varlıklarını devam 

ettirebilmeleri, çevre ile kurdukları ilişkideki başarıya ve katma değer yaratma potansiyellerine bağlıdır. Dinamik 

ve çoğulcu bir toplumda girişimcilerin rolü, teknoloji, sosyal değişim ve yönetsel tutum açısından, "sosyal 

sorumluluk" ve "iş ahlakı" kavramlarını içerecek şekilde yerine getirilmelidir. Bu nedenle günümüzde 

girişimciler, önceki yılların tersine, kıt kaynakları etkin kullanmayı, çevre kirliliğini önlemeyi, verimliliği 

artıracak şekilde üretim yapmayı, çalışanların moral ve motivasyonunu artıracak şekilde önlemler almayı, 

müşteri beklentilerine uygun mal ve hizmet üretme ve toplumda iyi bir imaj oluşturacak şekilde toplumun 

sorunlarını çözme ve topluma katkıda bulunmayı önemsemelidirler. Amerikalı düşünür Brezinski'nin dediği gibi, 

"ortak paydaları olmayan ve herkesin kendi ihtiyaçlarını karşılamayı düşündüğü bir toplum, sonunda yok olmaya 

mahkumdur".  

Dürüstlük, güven, sorumluluk kişiler açısından olduğu kadar kurumlar için de önemlidir. Girişimciler iş 

ahlakına uygun davranıldığı ölçüde, güvensizlik, korku yaşamayacak ve risk almaktan çekinmeyeceklerdir.  

Piyasalarda ve firmalarda oluşacak güven işbirliğini artıracak, kişiler arası ve kurumlar arası ilişkilerde açıklık ve 

davranış rahatlığı getirecektir. Bu nedenle, iş ahlakı düzeyi yüksek olan toplumlarda faaliyetler büyük ölçüde 

belirli olduğundan düzenleme yapma ve politika tespit etmenin maliyeti oldukça düşük olmaktadır. Bu konu son 

yıllarda “sosyal sermaye” kavramıyla dile getirilmeye çalışılmakta hatta sosyal sermaye kavramına olan ilginin 

onun yokluğunun ekonomik gelişmede önemli engellerden birini oluşturmasına bağlanmaktadır. Bu nedenle, 

Woolcook (1998), Coleman (1990), Putnam (1993), geniş bir yelpazede yer alan sosyal sermayenin -karşılıklı 

ilişkilerde olan güven, bağlılık, dayanışma, norm ve sosyal ağlar- azlığının ya da yokluğunun ülkelerin ve 

kurumların üretkenliğinde temel sorun olabileceği üzerinde durmaktadırlar (Durlauf ve Fafchamps, 2004).  

Değerler sisteminden kök alan bir iş ahlakı günümüzde bütün girişimcilerin ilgi göstermesi gereken bir alandır. 

Çünkü, karşı karşıya kalınan ahlaki istismar ve ihmallerin bedelinin küresel çerçevede daha fazla arttığı 

görülmektedir. Diğer taraftan gelişen bir bilinçlenme ile giderek ahlaki yaklaşımlara ve ahlaki tavır ve 

davranışlara bir ilgi artışına da tanık olunmaktadır. Bu noktada bir takım yanlış inançları düzeltmek anlamında iş 

ahlakının artan önemi üzerinde durmak girişimcilere yeni bir perspektif sunmak yararlı olacaktır. 

 2.1  İş Ahlakı Kavramı  

Madsen’in deyişiyle, iş ahlakını tanımlamak, “çiviyi taş duvara mıhlamak” gibi zor bir sorundur. Çünkü bu 

kavramla neyin ifade edildiği konusunda genel kabul görmüş bir görüş yoktur. Aynı şekilde, iş ahlakının belirli 

ve sınırları çizilmiş bir alanını da göstermek oldukça zordur. Hatta “nerede olmadığını” söylemek bile güçtür. Bu 

durumda iş ahlakı alanının tanımlanmasını, bazı önemli unsurları dışarıda tutarak daraltmak ya da bütünüyle 

kuşatıcı ve oldukça geniş bir alanı kapsayacak şekilde genişletmek mümkündür (Madsen ve Shafritz, 1990). 

Çoğu insan için, tanımlanması ve anlaşılması zor olan iş ahlakı, genel olarak, “ekonomik faaliyetleri 

yürütürken dürüstlük, güven, saygı, adaletli davranmayı ilke edinmek ve topluma destek olacak şekilde hareket 

etmektir” (McHugh, 1991) şeklinde tanımlanabilir. Başka bir tanımda, iş ahlakı, iş dünyasına yol gösteren ahlaki 

ilke ve standartlar olarak ifade edilmektedir.  

İş ahlakı toplum tarafından görüş birliğine varılmış prensipler, normlar ve standartlar ile tutarlı şekilde 

işletmecilik uygulaması davranışıdır. İşletmenin; hissedarlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, çalışanlarına, 

içinde faaliyet gösterdiği topluma ve genel olarak küreselleşen dünya ile birlikte ilişkide bulunduğu bütün 

toplumlara nasıl davrandığına bakılarak bir işletmenin iş ahlakının ne olduğu anlaşılabilir. Eğer işletmeler, 

işlevlerini yerine getirirken, bir bütün olarak kendileri ve üyeleri için yasal sorumlulukların ötesinde toplumsal 

sorumluluk da üstlenen ilkeler ile tutarlı davranıyorlarsa, işletmenin ahlaklı davrandığı söylenebilir (İlhan, 1990). 

 2.2  İş Ahlakının Artan Önemi 

Son otuz yılda iş ahlakının çeşitli nedenlere bağlı olarak önem kazandığı görülmektedir. Nedenlerden ilki, 

girişimcilerin ahlaki olarak iş yapmaları konusunda artan kamuoyu baskısı ve gelişen sosyal sorumluluk 

anlayışıdır. Bilindiği gibi ekonomik hayatta, klasik anlayışın hakim olduğu dönemde, işletmeler için, yegane 

sorumluluk olarak “karı artırmak” öngörülmüştür (Ferrel vd., 1994). Özellikle Milton Fridman’ın öncülük ettiği 

bu görüşe göre girişimcilerin tek sorumluluğu, açık ve serbest rekabet şartlarında, oyunun kuralları içinde 

kalarak, kaynaklarını ve enerjilerini, karlarını artıracak şekilde düzenlenmiş faaliyetlerinde kullanmaktır (Carroll, 

1991). Milton Freidman (1970) “The Social Responsibility of Business is to Increate Profits” başlıklı yazısında 

işletmelerin ve yöneticilerin yegane sorumluluğunun yasalar içinde ve açık bir rekabet ortamında ortaklara- 

hissedarlara yönelik olarak kar etmek olduğunu savunmuş, bunun ötesindeki girişimlerin daha karmaşık iktisadi, 

siyasi ve toplumsal sorunlara yol açacağını ileri sürmüştür. Bu görüşe göre yönetici, hissedar ve ortakların 
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görevlendirdiği kişidir ve dolayısıyla topluma değil, hissedara ve ortaklara karşı sorumludur. Yöneticinin kar 

maksimizasyonu dışında bir amaç peşinde koşması görevini yerine getirmediği anlamına gelmektedir. Sosyal 

sorumluluk adına yapılan harcamalar ya çalışanların ücretlerinin ya da kalitenin düşürülmesi veya maliyetlerin 

müşterilere yansıtılmasına neden olacak, her durumda şirket rekabetçi konumdan uzaklaşacaktır. Ayrıca, sosyal 

sorumluluk ekonomik verimliliği düşürmenin ötesinde yöneticinin iş yükünü artıracaktır. Bu bağlamda, sosyal 

sorumluğun şirketlerin değil, devletin ve kamunun işi olduğunu, iş dünyasının bu konuda ne yetki nede gerekli 

beceri ve donanıma sahip olduğu savunulmaktadır (TÜSİAD, 2009). 

Kar dürtüsü ve serbest piyasa sisteminin getirdiği yararlarla ilgili kazanımlar kimi girişimciler için hala meşru 

ya da en geçerli savunumlar olabilir. Ancak kabul edelim ki bu durum geniş bir kesim için de kaygı doğuran en 

önemli alanlardan biridir. Çünkü yukarıda ifade edilen görüşler doğrultusunda girişimciler çok uzun yıllar karı 

maksimize etme ve rasyonelliği gerçekleştirme ile ilgilenmiş ve bunlara ulaşmada birer engel olarak gördükleri 

ahlaki değer ve ilkeleri ya iş hayatının dışında bırakmış ya da kendi istekleri doğrultusunda bu değer ve normlar 

üstünde yontma yapmışlardır. Böylece, kazanç elde etme, servet biriktirme, statü ve ün kazanma isteğinin önüne 

serilen imkanlarda, önceki yıllardan daha fazla bir çeşitlilik görülmüş ve geleneksel değerlerdeki çözülmenin 

etkisiyle bütün toplumlarda bir “ölçüsüzlük” korkusu her yeri sarmıştır. Ancak, bugün gelinen noktada, ticaretin 

amacının para kazanmak değil, topluma hizmet olduğunun altı çizilmekte ve karın bu hizmetin bir ödülü olduğu, 

tek başına bir amaç olamayacağı belirtilmektedir. “İşletmeleri zengin eden karları değil, değerleridir” (Quigley, 

1993) sözü günümüzde her çerçevede büyük oranda kabul görmektedir. 

İş ahlakı kavramının önem kazanmasının ikinci bir nedeni, “good ethics=good business” söyleminin 

sloganlaşmasıdır (Grace ve Cohen, 2005). “İyi bir işin, iyi ahlak ile özdeş” olduğunun farkına varılmış ve iyi bir 

iş tanımı için yasal sınırların yeterli olmadığının altı çizilmiştir. Ahlaki olarak faaliyetlerde karar verme, 

sorunların iyi çözümlenmesi ve etkili stratejilerin tespitinde oldukça önemlidir (Dean, 1997). Bir kişi yasalara 

aykırı olmasa da müşterilerine zarar verebilecek bir faaliyeti yapabilir mi? Bu soruya günümüzde daha net bir 

cevap verilerek, “hayır” denilebilmektedir. Ancak bundan öncesine bakıldığında durumun bu kadar açık 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Örneğin, bir İngiliz firması, yasallığı ahlaki davranış açısından yeterli 

sınır sayarak, Üçüncü Dünya ülkelerine, oranın arazi şartlarına uygun olmayan oto kaplama lastiklerini satmış, 

trafik kurallarının yeterince iyi düzenlenmediği bu ülkelerde pek çok kazaya neden olmuştur (McHugh, 1991). 

Aynı şekilde, bir diş hekiminin hastasına gerekmeyen bir tedaviyi sırf daha fazla ücret almak için yapması 

durumu da yasal olmakla beraber ahlaki değildir. Çünkü hekim, yasal olarak belirlenmiş ücret listesine uygun 

ücret almaktadır, ancak bu ücret, müşteriye gerekmeyen bir tedavi sonucu oluşmaktadır. Görüldüğü gibi yasalar 

ve kurallar, bir işletmenin ya da bir kişinin ahlaken ne yapacağını tam olarak hiçbir zaman ifade etmezler. Onlar 

yapılacaklar konusunda minimum standartları ortaya koyarlar. Bu nedenle yasal zorlamalarla insan davranışlarını 

düzenlemek en pahalı yoldur (Report and Recommendation to President, 1981). 

İş ahlakının önem kazanmasında üçüncü bir neden ise, girişimciler açısından iş ahlakının ve ahlaki 

tartışmaların, bir tehdit ve zayıflık olarak görülmesi yerine, mükemmellik ve kaliteye ulaşmanın doğal uzantısı 

ve uzun ömürlü olmanın temel şartı olarak görülmeye başlanmasıdır. Klasik anlayışın tersine, modern anlayışı 

benimseyen girişimciler, iş dünyasının iş ahlakıyla iç içe geçme zorunluluğuna bir tehdit olarak değil bir fırsat 

olarak bakmakta, kalite ve mükemmelliği iş dünyasının; ahlakı ise, kalite ve mükemmelliğin ayrılmaz parçaları 

olarak değerlendirmektedirler (Tierney, 1997). Bu çerçevede Surroca, Tribo ve Waddock (2009) bu durumu, 

sosyal sorumluluk çerçevesinde ahlaki sosyal performansın finansal performansı artırdığı bir “döngü” şeklinde 

değerlendirmişlerdir. Yazarlara göre başarılı şirketler ahlaki konularda duyarlı sosyal projelere aktif katılan 

şirketlerdir (Surroca vd., 2009). Dolayısıyla girişimcilikte ahlaki yaklaşım, sürdürülebilir başarının mihenk taşı 

olarak değerlendirilmektedir. 

Rekabetin şiddetinin artması ve niteliğinin değişmesi, iş ahlakına yönelimde etkili bir başka husustur. 

Küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla şiddeti ve hızı artan rekabette Amerikalı ve Avrupalı işletmelerin iş 

ahlakının güçlü olduğu Japonya gibi ülkelerin işletmeleri karşısında başarısız olmaları, ahlaki değerler yönünden 

çözülmüş kitleleri, güçlü ahlaki bağlarla birleştirmenin yollarının aranmasına neden olmuştur. Çünkü yapılan 

çalışmalar iyi ahlak ve güçlü sorumluluk duygusunun şiddetlenen rekabette stratejik bir önem kazandığını 

göstermiştir. İşletme sayısının hızla artması, üretilen malların önceden olduğu gibi kolay satılamaması buna 

karşılık müşterilerin sürekli güçlü ve nazlı hale gelmesi ahlaki yaklaşımın önemini daha da artırmıştır. Bu güçlü 

ve bilinçli müşteriye ilkeli yaklaşarak güven vermek ve bu konuda sorumlulukları gönüllü olarak üstlenmek bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Aynı şekilde işin yapısındaki değişim bu anlayışı gerektirmektedir. Mikro 

teknolojilerin kullanılması ve bilgi işçilerinin varlığı ahlaki ilke ve değerlere bağlılığın önemini arttırmıştır.    

İş ahlakı kavramının önem kazanmasının diğer bir nedeni de, daha sınırlı değişkenlerin ve daha dar bir 

ekonomik yaşam alanına göre üretilmiş iş ahlakı anlayışının, günümüzdeki iş ilişkilerini kavramaya ve 

düzenlemeye yeterli gelmemeye başlamasıdır. 2000’li yıllarda yukarıda da belirtildiği gibi geleneksel 

toplumlarda egemen olan, daha dar bir kontrol alanına sahip, sosyal baskı ve kanun baskısına dayalı bir ahlaki 

anlayışın günümüzde yeterli olmadığıdır. Dolayısıyla önceki nesillerden farklı olarak bu nesil sadece maddi 

unsurlarda değil, moral unsurlarda da hassasiyet kazanmalıdır. Çünkü tarım toplumundan sanayi toplumuna 

geçişi yaşayanlar, hızlı bir teknolojik yenilenme yaşarken o zamanın gerekli kıldığı moral değerleri üretememiş, 
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tam tersine bir önceki neslin ürettiği “antropolojik ahlakın” kendilerine uymayan yönlerini yontmak yoluyla alıp 

bir süre tüketmişlerdir. Ancak yaşanan hızlı değişim, bu boşluğu istenmeyen ve toplumlarda ahlaki kriz yaratan 

davranışlarla doldurarak, üretimi bugünkü nesillerin bir sorunu olarak karşımıza çıkarmıştır. Her çağ, her devir 

nasıl kendi ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel gerçeğini yakalıyorsa, ahlaki gerçeğini de yakalamalıdır. Bu 

çerçevede günümüz girişimci yöneticileri, yönetim süreçlerinde başkalarını yakından ilgilendiren ve etkileyen 

kararları ahlaki karar verme mekanizması çerçevesinde alma, bunları tüm paydaşların yararına olacak şekilde 

uygulama, şirketin yarattığı finansal değeri hak ve sorumluluklar çerçevesinde toplumla adil olarak paylaşma 

arayışlarını sürdürmektedirler. Böylece yaşanılan dünyaya değerleri yozlaştıran değil, değer katan bilinçli bir 

benlik sahibi girişimcilik anlayışı yaşanılacaktır. Bu haliyle iyi yaşam ideali ve ahlaki kusursuzluk şeklindeki 

erdemli var oluşa insanın kendini yeniden keşfetmesi ve gerçekleştirmesi yönüyle yeni nesil girişimciliği katkı 

sağlayabilecektir.  

Toplumdaki genel ahlakın ve iş dünyasındaki ahlaki ilkelerin dejenerasyonu ya da yetersizliği nedeniyle, 

yaşamın “değerler” alanındaki bozukluğunun, bir anlamda “ahlaksızlığın” sonuçlarının ve maliyetlerinin gittikçe 

yükseliyor olması, iş ahlakının önem kazanmasının başka bir nedeni olarak görülmektedir. İnsanlık ve iş dünyası, 

“ahlaki ilkeler” konusundaki duyarsızlığın bedellerini o kadar yüksek faturalarla ödemektedir ki ahlaklı olmayı 

ve ahlaki tavır ve davranışta bulunmayı bir tür “koruyucu hekimlik” gibi değerlendirmektedir. Ahlaklı olmak, 

ahlaki davranmamanın neden olduğu sorunlarla uğraşmak zorunda kalmamanın ve bunun için ilave kaynak 

kullanma durumundan kurtulmanın daha avantajlı olduğu gerçeği, tüm dünyanın deneysel olarak bizzat yaşayıp 

öğrendiği pahalı bilgiler arasına girmiştir. 

Bilindiği gibi, her çağda, her devirde bir takım ekonomik, sosyal ve fikri değerler, diğer değerleri etrafında 

toplamaktadır. Öyle görünüyor ki günümüzde de “ahlak ve sosyal sorumluluk” kavramları, diğer kavram ve 

olguları etrafında toplayacaktır. Merkeziyetçi toplumların çözüldüğü, ulus devletin sınırlarının tam olarak 

çizilemediği, toplumsal farklılaşmanın arttığı, müşterinin son derece kırılgan ve nazlı hale geldiği, ikili ilişki ve 

ortaklıkların arttığı 2000’li yıllarda iş ahlakına yönelik değişimin doğru algılanması büyük değer taşımaktadır. 

 2.3   Ahlaki Yönetim İlkelerinin Tesis Edilmesi   

Ahlak yönetimi girişimcilikte bir süreç olarak kabul edilebilir. Ahlak yönetiminin temel amacı işyerinde 

istenilen davranışları teşvik etmektir. Ahlak yönetimini diğer yönetim uygulamalarıyla bütünleştirmek ve 

görevlerini yerine getirirken çalışanların katılım ve bağlılığını sağlamak, yapılacak işlerde yol gösterici bir takım 

ilkelerin varlığını gerektirmektedir. Bu ilkeler, yapılacak işlerde belirlenen standartlar olarak, “kabul edilebilir 

davranışların” asgari özelliklerini ortaya koyarlar. Bu ilkelerin varlığı; toplumsal faydayı gerçekleştirmede, 

halkın güvenini sağlamada ve bir takım şüpheleri gidermede önemli rol oynarlar.  

Yönetici ve çalışanlara problemli ahlaki konularda kılavuzluk edecek şekilde davranış ilkeleri oluşturmak ilk 

anda alışılmadık bir gelenek olsa da, bu ideal dünya genelinde pek çok şirkette olumlu sonuç vermektedir. ABD 

girişimcilerinin yaşadıkları deneyimler, bu tür ahlaki kılavuzların varlığının çalışanların bağlılıklarını artırdığını 

ve müşterilerle ilişkileri geliştirdiğini kanıtlamaktadır. Örneğin Johnson & Johnson’ın elli yıldır uygulanmakta 

olan ve “Credo” olarak bilinen değerler bildirisinin 1982 ve 1986’da Tylenol’le yaşanan krizlerde şirkete 

kılavuzluk ettiği (Naisbitt, 1994) güven yaratacak şekilde denge kurduğu görüş ağırlık kazanmaktadır. 

İngiltere’deki İş Ahlakı Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırma, büyük şirketlerin %30’unda bir ahlak ilkesi 

olduğunu ve pek çok Avrupa şirketlerinin davranış standartları hazırlamayı planladığını gösteriyor. National 

Westminister Bank (NatWest) diğer büyük şirketlerin de kabul edebileceği bir standart oluşturmaya 

çalışmaktadır. Bu doğrultuda 90.000 NatWest elemanı, bir İngiliz şirketinin hazırladığı en hırslı davranış 

ilkelerinin ayrıntılarını içeren on sayfalık bir döküman almış ve bu kitapçık şirketin öncelikleri konusunda 

çalışanları bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Özellikle, anlaşmalarda bütünlük, müşteri tatmininin 

sağlanması, çalışanlar için fırsatlar yaratılması, çıkar çatışmaları, suç oluşturan faaliyetler vb. konular üzerinde 

durulmuştur (Naisbitt, 1994). 

Avrupa, ahlak dışı davranışların çalışanlarda hissedarlarda ve müşterilerde yarattığı etkinin giderek farkına 

varmakta ve çalışmalarını giderek yoğunlaştırmaktadır. İspanya’da Banoo Bilbao Vizcaya (BBV) adlı şirketin 

davranış ilkeleri hazırlaması bir İspanyol şirketi için alışılmadık olarak tanımlanmış olsa da bu ilkeler, hükümetle 

kurulduğu iddia edilen yozlaşmış ilişkiler karşısında iyileştirici bir adım olarak destek bulmuştur. Bu davranış 

ilkeleri ile şirket üst düzey yöneticilerinden dolaylı ya da dolaysız özel çıkarlarının olabileceği bankalarla 

faaliyetten kaçınmalarını istemiştir. İsveç’te konu daha ileri boyutlara varmış ve iş dünyasının temsilcilerinden 

oluşan bir grupla kurulan Yozlaşma Karşıtı Enstitüsü (1923) şirketleri uygulama ilkeleri ve yasal değişiklikler 

konusunda bilgilendirerek, ahlakla uzun süreli bir uğraş vermişlerdir. Aynı şekilde, Alman girişimcileri ve 

politikacılar arasında var olan uygun olmayan ittifaklara ve ülkesindeki “ahlaki krize” dikkat çekerek ulusal bir 

tartışma başlatmıştır. Fransa, rüşvet olayları karşısında daha etkili yaptırımlar için çalışmalar başlatarak, ahlaki 

davranış ilkelerini gerektiren durumlara dikkat çekmeye çalışmıştır (Naisbitt, 1994). 

Günümüzde dünya ekonomisinin “çokuluslu”, “küresel”, ya da “ulus ötesi” olarak nitelendirilen yıllık ciroları 

22-484 milyar doları aşan dev şirketlerin varlığı (money.cnn.com, 2013), ahlaki ilkelerin gerekliliği  konusunda 

daha ciddi sinyaller vererek dünya genelinde arayışları başlatmıştır. Kurt Mirow ile Hary Maurer’in Webs of 
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Power (İktidar Ağları) kitabında dikkat çektikleri gibi bu şirketler yasadışı sayılmakla birlikte karteller kurarak 

öteden beri işbirliğine gitmişlerdir. “Av Alanı” anlaşmalarıyla rekabeti azaltıp, karı artıran bu şirketler son 

yıllarda olağanüstü boyutlara ulaşan güçlerini daha farklı kullanarak, politika alanına kadar güçlerini 

uzatmışlardır. Bilindiği gibi, politik gündemi belirlemek ve kendi lehlerine siyasal sonuçlar sağlamak için sık sık 

olağanüstü lobi güçlerini kullanarak politik ağırlıklarını ön plana çıkarmışlardır. Bu durumda, ev sahibi devletler 

üzerinde büyük çapta nüfuz uygulayabilecek bir konumda olan küresel şirketler, doğrudan ve bazen yasadışı 

biçimde siyasal sürece etki ederek ekonomik gibi gözükse de, politik ve ideolojik bir tutum içerisine girmişlerdir. 

Klasik ve bilinen örnek ITT’nin, 1970’de Marksist devlet başkanı Salvador Allende’nin seçilmesini önlemek için 

entrikalar çevirerek Şili’nin içişlerine karışmasıdır. CIA ile birlikte gizli düzenlemelere girişen ITT, Şili içinde 

ekonomik kaos yaratmaya ve böylece askeri darbeye zemin hazırlamaya çalışmış ve bu arada Allende’nin 

iktidara gelmesinin önüne geçmesi için Beyaz Saray’a “yedi haneli bir rakam”a varan bir katkıda bulunmayı 

önermiştir (Morgan,1998). 

Küresel şirketlerin yeni dünya düzeninin temel aktörleri olduğu açıktır. Şirketlerin sahip olduğu mutlak güç, 

beraberlerinde getirdikleri kartel ve ittifakları, onları tutan, iç içe geçmiş mülkiyet ve kontrol kalıpları, hep 

birlikte kuruluşların egemen olduğu bir dünya ekonomisine, karlılığa, büyümeye ve stratejik gelişmeye yönelik 

şirket çıkarlarının bir bütün olarak öncelik oluşturup, yerel toplulukların ve ülke çıkarlarının ikinci sırada yer 

almasının kabul edilebilir olarak görülmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken gelişmelere sahne olmaktadır. 

Özellikle küresel şirketlerin Üçüncü Dünya üzerinde etkilerinin, “doğal ve öteki kaynakları sömüren modern 

yağmacılar” olarak değerlendirmelere varması, değişime işaret etmektedir. Dünyanın bütünüyle kalkınması için, 

Birleşmiş Milletlerin tehlikeli atık ürünleri boşaltma konusunda ILO’nun iyi şirket yurttaşlığı konusunda ortaya 

koyduğu kurallar tarzında, yapıcı bir çerçeve yaratmak için davranış ve sorumlulukla ilgili kural (Morgan,1998) 

ve ilkeleri acil olarak geliştirmek gerekiyor. 

Bütün kötümserlik ve eleştirilere rağmen sevindirici gelişmeleri göz ardı etmemek gerekiyor. Günümüzdeki 

iletişim fırsatları en önemli gerçek. Çünkü geçmişte ahlaka aykırı davranışlar olduğunda (etnik ayrımcılık, 

rüşvet, sahtekarlık ve skandallar vb.) sadece zarar gören topluluk ya da toplum vatandaşları yaptırımlar 

uygularken, bugün olayları anında izleme fırsatlarının olması, ahlak ve ahlaki standartların ihlal edildiği 

durumları göz ardı etmenin kolay olmadığını göstermektedir. Sosyolog James Q. Wilson “The Moral Sense” adlı 

kitabında evrensel öneme sahip ahlaki niteliklerin yerel ilişki ve uygulamalardan türeyerek, küresel ilişki ve 

uygulamalara kadar varacağına işaret etmektedir. Dolayısıyla büyüyen küresel ekonomik düzen yeni kurallar 

yaratırken, bir kez daha dünyanın en küçük oyuncaklarından yararlanmak durumunda kalabilecektir (Naisbitt, 

1994).  

 2.4  Ahlaki Yönetim Anlayışı 

Girişimciliğin ahlaki boyutunu oluşturmak çok önemlidir ve bu nedenle de girişimcilerin ahlaki davranışları ya 

da karşılaştıkları ahlaki problemler daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır. Her ne kadar, girişimci tanımı gereği 

kendisine ait sermayeyi riske eden kişi olarak kabul edilse de, bir girişimin başarısızlıkla sonuçlanması ya da 

ahlaki olmayan uygulamalar nedeniyle müşteri ve prestij kaybetmesi sadece girişimcinin kişisel sermayesi değil, 

fakat aynı zamanda toplumun kıt kaynaklarının da israfı anlamına gelecektir. 

Günümüzde örgütler devlete olan vergilerini ödemek, fabrikalarında çevre kirliliğini önlemek amacıyla yatırım 

yapmak, toplumda muhtaçlara, kadınlara ya da özürlülere istihdam imkanı sağlamak, kültür-sanat faaliyetlerini 

desteklemek şeklinde örneklendirilebilecek uygulamaların karlarını azaltacağını düşünerek, bu tür faaliyetlere 

pek de sıcak bakmamaktadırlar. Ancak hatırdan çıkmaması gereken bir gerçek, ahlaki ve toplumsal 

sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınan işletmelerin, kısa dönemde yüksek karlılığa ulaşsalar bile, uzun 

vadede daha ciddi maliyetlere katlanmak durumunda olacaklarıdır. Her ne kadar kar, bir işletme için bir başarı 

göstergesi ya da prestij kaynağı ise de, unutulmamalıdır ki, toplumsal sorumluluklarından kaçınmayan 

girişimciler ya da yöneticiler halkın daha fazla takdirini kazanacaklardır. Bu nedenle ahlaki yönetim, bir işletme 

için değer yaratan faydalı bir yönetsel tarzı ifade etmektedir.  

Ahlaki bir yönetimin faydalarını şu şekilde ifade etmek mümkündür (Arıkan, 2002): 

1. Ahlaki kurallara uygun olarak yönetilen bir işletme, her şeyden önce, ahlak-dışı uygulamalarla yönetilen bir 

işletmenin sahip olduğu kötü ünün zararlarından korunmuş olacaktır. İşletmenin ahlaka aykırı davranışlar 

sergileyerek karlılığını artırması sadece kısa vadede bir fayda sağlayacaktır. Ancak işletme uzun vadede bu tür 

uygulamalardan zarar görecektir. 

2. Ahlaki anlamda temeli sağlam bir biçimde oluşturulmuş işletmelerin farklı taleplere cevap vermesi çok daha 

kolay olacaktır. 

3. Ahlaki yönetimin söz konusu olduğu işletmeler iki önemli grubun yani müşterilerin ve işgörenlerin saygısını 

kazanacaktır. 

Son olarak, ahlaki davranışları keşfeden işletmeler, yukarıda ifade edilen çelişkinin aksine, kazançlarını 

artırma şansı yakalayacaklardır. Literatürde yapılan pek çok çalışma da ahlaki bir çalışma tarzı ile yüksek karlılık 

arasında yakın ilişkiler bulunmuştur. Örneğin, Alfred Marcus tarafından yapılan çalışmada, ahlaki ve sosyal 
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sorumluluk davranışları ile yüksek karlılık arasında olumlu yönde bir korelasyon bulunduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.   

 3  İş Ahlakına Aykırı Davranmanın Neden Olduğu Kayıplar 

Ahlaki değerler, yumuşak ve soyut olarak algılanabilir. Ancak sonunda ahlaka aykırılık, somut ve ölçülebilir 

çıkarlara, işin özüne, parasal getirilere zarar verebilir. Dahası ahlakı göz ardı etmek, şirketlerin imajını, ismini ve 

kariyerini mahvedebilir. Union Carbide, BCCI, Exxon Valdez, Michael Miliken, Robert Maxwell, Barlos Clowes 

Borings Bank, Nestle vb. gibi dünyanın ünlü firmaları iş yaşamında bulanık, belirsiz yasalarla tamamen 

düzenlenmemiş alanlardaki uygulamaları nedeniyle dünya kamuoyuna konu oldular. Bu firmalar ürün ve hizmet 

kalitesi ile değil, ne yazık ki sorumsuzca ve ahlaki olmayan kararları ve uygulamaları yüzünden kamuoyunda yer 

almanın zorluğunu yaşadılar. 

Bunlar "Yakalanmayı Başaranlar"dır. Ancak bu firmalar dışında, hiçbir gazete ve haberde yer almayan kişi ve 

kuruluşlar olduğu da bilinmektedir. Yıllarca hileli işler yapıp hiçbir zaman yakalanmayan bu kişilerin insanlara, 

hayvanlara ve çevreye verdiği zararlar tespit edildiğinde, bir gün mutlaka düşecekleri durumun olumsuzluğunu 

göz önüne getirmek dahi istemiyoruz. Bu kişi ve firmaların bu duruma düşmelerinin iki nedeni vardır: Birincisi, 

ahlaka aykırı davranmanın sonuçlarını görememeleri, ikincisi de ahlaka aykırı davranışların bedelini 

anlayamamalarıdır. 

Dürüst davranmadıkları halde işlerini yürütebilmiş, ahlaka aykırı davranmada bir sakınca görmeyip bu tür 

uygulamalar ile para kazanan girişimcilerin yakalanmasalar da iyi durumda olduklarını söylemek mümkün 

değildir. Çünkü, bu kişilerin içine düştükleri yabancılaşma durumları en büyük cezadır. Özellikle nerede, nasıl ve 

ne şekilde hareket edeceklerini belirleyecek ahlaki norm ve kuralların saygınlık ve etkinliklerini azaltmak ya da 

ahlaki normlara bağlılıklarını zayıflatmak sonucunda yaşadıkları "anomi", ahlaki norm ve kuralları reddetme ve 

onlara karşı çıkma şeklinde ortaya koydukları "kuralsızlık ve sapma" sonucunda içine düştükleri başıbozukluk, 

kararsızlık, karamsarlık ve "hiç"lik duygusu en ağır cezadır. Vicdanını yok sayan bu kişiler, verdiği kararlara 

güvenme cesaretini gösterememekte, kendilerine inanmamakta, kendilerini güçsüz görmekte ve 

güçsüzlüklerinden dolayı da küçük görmektedirler (Fromm, 1994). Böylece bu kişilerin kendi varlıkları ile ahlak 

(moral) anlamındaki varlıkları arasındaki mesafe açılmakta ve bunlar "kendi kendilerine yabancılaşmak"tadırlar 

(Tolan, 1980).  

Anlaşılacağı gibi ahlaka aykırı davranışların bir bedeli vardır, hatta bu bedel oldukça ağırdır. Ahlaka aykırı 

davranışın neden olduğu kayıplar, güvenin kaybedilmesi, grup çalışmalarının etkinliğinin kaybedilmesi, 

iletişimin zarar görmesi, bağlılık duygusunun yok olması, imajın zarar görmesi şeklinde sıralanabilir (Tierney, 

1997). 

 3.1  Güvenin Kaybedilmesi 

Güven duygusu, tarihin başlangıcından itibaren kişisel ve örgütsel ilişkilerin vazgeçilmez unsurları arasında 

yer alan ve bulunmadığı ilişkilerin sürdürülemez olarak kabul edildiği son derece önemli bir kavramdır. Bu 

nedenle güven kavramı, insan motivasyonunun en yüksek biçimi olarak kabul edilmekte, kişisel ve mesleki 

ilişkilerde önemli tek faktör olarak değerlendirilmektedir. Güven bir insanın kontrolü dışındaki olaylardan zarar 

görmesini önleyen ve olumsuz etkileri azaltan bir süreçtir. Korkunun yeni korkuları beslemesi gibi güven 

duygusu da güveni artırır. Korku ve güvensizlik bir tehlikenin olduğundan daha büyük algılanmasına neden olur 

ve gerginliği artırır. İnsanı yalnızlığa, mutsuzluğa, içe kapanmaya götürür. Diğer taraftan, güven ise insanı denge 

ve kontrol noktasına getirir. İletişim ve ilişki süreçlerinin işlemesini kolaylaştırır. Korku olumsuz düşünce ve 

duyguları, güven ise olumlu duyguları, sağlıklı ilişkileri ve huzurlu bir ortamı besler. 

Örgütsel güven ise, çoğu kişinin zannettiğinden çok daha önemlidir. Çünkü güven, örgütsel verimlilikte kilit 

sözcüklerden biridir. Günümüzde örgütlerde: 

Yaratıcı ortamların geliştirilmesi 

Çalışanların düşünce ve fikirlerinin ortaya çıkarılması 

Çalışanların sürekli öğrenmesi 

Tüm yönlere açık iletişimin yapılabilmesi güvene dayalı ilişkilerin tesis edilmesini gerektirmektedir. Güvenin 

kaybedilmesi, iletişimin zarar görmesi, öz saygının kaybolması, bağlılık duygusunun kaybolması, sadakatin 

yitirilmesi, istifa ve benzeri olumsuz sonuçların doğması demektir. Bu durumda güven yaratılmadan başarı 

beklemek, büyük bir hayalcilik olacaktır. Çünkü Berry'nin de ifade ettiği gibi, "iş ilişkileri ancak ve ancak güven 

temeli üzerine kurulabilir" (Blois, 1999).  

Literatürde, güvenin örgütsel başarı için gerekli olduğu, ancak kısa vadede yaratılamadığı, uzun ve özverili 

çabalar gerektirdiği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Bu nedenle, örgüt üyeleri tarafından paylaşılan değerler, 

inançlar ve vizyon yaratmak ancak örgütsel güvenle mümkündür. Dolayısıyla işteki başarı için, güvenin tesis 

edilmesi ve onu zedeleyecek düşünce, davranış ve uygulamalardan uzak kalınması gerekmektedir. 
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 3.2  Grup Çalışmalarının Etkinliğinin Kaybedilmesi 

Günümüzde işletmeler daha etkin ve verimli bir şekilde rekabet edebilmek, kendilerini sürekli yenileyebilmek 

ve çalışanların yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak için ekip çalışmasını kullanmaya başlamışlardır. 

Ancak ekip çalışmasının başarısı bir takım şartların varlığını gerektirir. Bunların başında güven ilişkisi 

gelmektedir. Güven ilişkisi olmadığında; hedefler, görevler veya projeler bütünüyle zarar görebilir. Çünkü kişiler 

muhtemelen böyle bir ortamda risk almaz, yaratıcı çözümler bulmak için gayret göstermez ve kendilerini geri 

çekerler. Çünkü pek çok araştırmanın da ortaya koyduğu gibi (Bourgeois ve Eisenhardt, 1988; Eisenhardt, 1989; 

Woolridge ve Ployd, 1990) günümüz şartları "grup konsensusunu" gerektiren kararlara dayanmaktadır. Bu da 

ancak liderin ve grup üyelerinin birbirine güveni ile ancak bir grup ya da ekipte yaratılabilir (Korsgaard
 
vd., 

1995). Güven, adeta insanları bir arada tutan bir yapıştırıcıdır.  

Örgütlerde güvene dayalı ilişkilerin kurulması, çalışanların arkadaşlarına ve liderlerine güven duyması, 

örgütlerine duygusal açıdan bağlı, işlerinden tatmin olan ve kurumlarından ayrılmayı istemeyen çalışanlar 

yaratabilmekte ve ekip çalışmalarının temel dayanağını oluşturmaktadır. 

 3.3  İletişimin Zarar Görmesi 

İş dünyasındaki karşılıklı ilişkilerde ahlaki ilke ve kurallar hemen her zaman varlıklarını hissettirmişlerdir. Üst 

üste baskı yapan bestseller kitaplarından "The 100 Best Companies To Work for in America" eserinin yazarı 

Robert Levering, bir kuruluşta ahlaki kuralların çiğnenmesi kadar çalışanların moralini bozabilecek pek az 

durumun söz konusu olduğunu ve kendi kitabına konu olan pek çok kuruluşun en hassas davrandıkları hususların 

da dürüstlük, güvenilirlik ve adil olma olduğunu (Gürlek ve Gürol, 1993) belirterek girişimcilikte ahlaki 

davranmamanın ciddi kayıplar yarattığına dikkat çekmiştir.  

Ahlaki bir tavrın ciddiye alınmamasının getirdiği en büyük zarar, açıklık ve dürüstlüğün yok olmasıdır. Açıklık 

ve dürüstlüğün yok olması,  güven ortamının kaybolması ve iletişimin zarar görmesi demektir. Bu nedenle 

güvenin en önemli belirleyicilerinden biri, taraflar arasındaki iletişimin açıklığı kabul edilmektedir (Carnavalle 

ve Sharp, 1993; Gabarro, 1978; Lambert, 1995).   

Gerçekten kişiler arası sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi için kişilerin duygu ve düşüncelerini açabilme 

güvencesinin olması gerekir. Bir kişinin kendini tanıtma ve kendini açma ölçüsüyle o kişiyle olan yakınlık, 

samimiyet ve güven derecesi arasında yakın bir bağ vardır. Kendini açmak ancak güven duyulan kişiye 

yapılabilir. Bir insanın karşısındakine güven duyması ise zaman içinde gerçekleşir. Kendini açan kişi 

karşısındakine güven verir ve karşılığı da güven duyulan kişinin kendini açmasıdır. Böylece derin ve yakın bir 

ilişki ortaya çıkar. İnsan kendini kapadıkça, karşısındakini de kendini kapamaya zorlayan bir fasid daire 

oluşturur. Kuşkusuz açık olmanın riskleri de vardır. Ancak unutmamak gerekir ki hayattaki bütün başarılar, az 

çok riskli davranışlara dayanır.  

Günümüzde yaşanılan rekabette Japon işletmelerinin karşılarındaki rakiplerine üstün gelmelerinde en büyük 

faktörün, Japon yöneticilerin üstlerine, astlarına ve tüm çalışanlara duydukları güven olduğu belirtilmektedir 

(Premaux vd., 1991). Diğer taraftan bu güven halka doğru bilgilendirme ve gerçek bilgiye dayalı iletişim 

aracılığıyla kurumsal girişimciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Gerçekten yapılan çalışmalar, ahlaki 

davranmamanın ve kendi menfaatini düşünmenin iletişimde güvene yönelik bir şüphe ortaya koyduğunu, bunun 

ise iletişimlerin en büyük engeli olarak gösterildiğinin altını çizmektedir.  

 3.4   Bağlılık Duygusunun Yok Olması 

Bir örgütte çalışanların işletmeye ve birbirlerine güvenlerinin kaybolması, iletişimleri bozduğundan doğal 

olarak aralarındaki bağlılık duygularını da olumsuz etkileyecek ve bağlılık duygusu yok olacaktır (Tierney, 

1997). Bağlılık kavramı örgütsel ve mesleki bağlılık olarak ayrılmaktadır. Örgütsel bağlılık, bir çalışanın örgütün 

amaçlarını, değerlerini kabul etmeye olan inanç ve örgütün yararı için çaba göstermeye olan isteklilik olarak 

düşünülmektedir (Camp, 1991). Araştırmalara göre, çalışanlar işyerlerinde tatmin oluyorlarsa, üstlerinin 

destekleyici ve duyarlı olduklarını algılıyorlarsa ve adaletli davranıldığına inanıyorlarsa çalışanların örgüte 

duyduğu bağlılık ve yakınlık artmakta ve çalışanlar örgüt ile kendilerini özdeşleştirmektedirler (Sloat, 1999). Bu 

bilgi, örgüte bağlı çalışanlara sahip olmanın sağladığı avantajlarla (Meyer ve Allen, 1997) yan yana 

getirildiğinde, konunun gerçekte ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu durumda ahlaki yaklaşım 

içerisinde olan bir örgüt, günümüzde en zor kazanılan konu olarak karşımıza çıkan çalışanının bağlılık ve 

sadakatini sağlamış olacaktır. Aksi bir durumda ise, katlanılan maliyetler oldukça yüksek olacaktır. Örneğin, bir 

işletmede bağlılık duygusu yok olduğunda, başarılı olmaya çalışmanın, sorunlara yenilikçi çözümler bulmanın, 

işi yoğun bir arkadaşa yardım etmek için gece geç saatlere kadar çalışmanın bir gereği olmayacaktır. Pek çok 

araştırmanın ortaya koyduğu gibi (Deutsch, 1957-Guth ve MacMillan, 1986; Hitt ve Tyler, 1991), çalışanlar 

arasında bağlılığın zayıflaması, bilgi paylaşımının azalmasına, motivasyonun kaybolmasına, yabancılaşmaya ve 

işten ciddi oranlarda ayrılmalara ayrılmalara yol açmaktadır (Campion
, 1991)

. 

 3.5  İmajın Zarar Görmesi 

Ahlaka aykırı davranışların ve uygulamaların sonucunda güvenin yitirilmesi dışında ödenecek bir başka bedel, 

o güne kadar oluşturulmuş işletme imajıdır. Müşterilerine verdiği sözleri tutmayan, hesaplarında oynamalar 

yapan, bir takım meşru olmayan ve bulanık işlere adları karışan işletmeler, olumlu bir imajı anında kötü bir 
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imaja çevirebilirler. Toplumda imaj yaratma kaygısı, modern girişimcilerin mal ve hizmet kalitesi kadar önem 

verdikleri bir konudur. Çünkü günümüzde mal ve hizmeti, saygın imajın daha kolay sattırdığı inkar edilemez bir 

gerçektir (Aldemir vd., 1996). Bu nedenle, markalar güçlerini milyarlık reklamlarla yarattıkları imajların üzerine 

kuruyor ve bu konuda çok hassaslar. Şayet şirketler kendilerini özellikle, sosyal, sağlıklı, modern, çocuk sever, 

kadın, aile ve çevre dostu olarak tanımlıyorlarsa onları kendi koydukları bu değerler üzerinden değerlendirmek 

çok meşru. Örneğin, İtalyan moda milyarderi Benetton, Aids hastaları, savaş kurbanları, yeni doğmuş bebekleri 

kullanarak yaptığı kışkırtıcı reklamlarda sosyal konularla ilgilendiğini göstermiş oldu. Oysa 1998 yılında şirketin 

giyim eşyalarının Türkiye’de 12 yaşında çocuklar tarafından üretildiği kulaktan kulağa dolaşıyordu (Werner ve 

Weiss, 2002).  

Akla günümüzde şu soru geliyor? Niçin şirketler reklamlara ayrılan paraları ödemekten kurtulmak istemiyorlar 

bizi kurtarmıyor ve ürünlerini usandırıcı marka reklamlarıyla dünyayı bunaltmadan satamıyorlar? Amerikalı 

ekonomist ve yazar Jeremy Rifkin, şirketlerin reklamla verdiği mesajların, modern iletişim tekniklerinin 

yardımıyla, okul, dini kurumlar, sosyal topluluklar ve kültürel kuruluşlar gibi geleneksel duyarlılıklar 

yaratanların rollerini üstlendiğini belirterek, şöyle diyor: “Bir markayı satın almış olmak, alıcıyı hayali bir 

dünyaya götürür, tasarımcıların aktardıkları değerleri ve anlamları gerçekten başka insanlarla paylaştıkları 

hissine kapılırlar (Werner ve Weiss, 2002)”. Nike işte bu nedenle sadece spor ayakkabı değil, “ortak bir sağlık” 

duygusu üzerine çalışır. IBM sadece bilgisayar değil sorunlara çözüm üretir. Bu şekilde, ürünün kendisiyle 

birlikte, ayakkabıların, bilgisayar parçalarının insanı öldürmeyecek kadar yaşatacak ücretlerle üretildiği gerçeği 

de arka plana atılmış olur. Gazeteci Naomi Klein’in “No Logo!” adlı kitabında yazdığı gibi tam da o anda 

“markaların göz kamaştıran cephesindeki çatlaklar ve gedikler ortaya çıkıyor…” (Werner ve Weiss, 2002).  

Oysa marka değerinin, değerler krizi yaratarak oluşturulduğu servetlerin yıkımı saniyeler sürebilir. Çünkü 

giderek daha fazla insanın bu göz kamaştıran cepheyi yıkmak için buluştuğu ve pazarın en hızlı silahını 

“interneti” kullanarak karşıt bir cephe oluşturdukları dikkat çekmektedir. Bu durumda işletmelerin sık sık 

telaffuz ettiği, ancak uygulamalarında tam tersi sonuçlar sergilediği iş ahlakına çok daha fazla önem vermeleri 

gerektiğini anlamaları (Hoffman ve Frederick, 1995), modern iş dünyasının temel şartlarından biri olarak 

görülmektedir.  

 4   Sonuç 

 “Çağımız bir geçiş dönemi içerisinde bulunmaktadır. Orta Çağ 15. yüzyılda bitmemiş, Yeni Çağ ise hemen 

ondan sonra başlamamıştır. Son ve başlangıç dört yüz yıl süren bir süreci gerektirmiştir – bu dört yüz yılı kendi 

ömrümüzle değil de, tarihsel gelişme açısından ölçecek olursak, bunun gerçekten de çok kısa bir zaman 

olduğunu görürüz. Bizim çağımız da hem bir sondur, hem de imkanlarla yüklü bir başlangıçtır”.  

İnsan tarihsel dönemlerin ve sosyo-kültürel coğrafyaların farklılıklarına rağmen genel geçer ahlaki ilkelere 

işaret etme ve değer ve normlar üretmeye çalışmıştır. Yaşamını ahlaki ilke ve değerlere dayamaya çalışmıştır. 

Ancak 20. yüz yılın son yarısında yaşanılan büyük değişim ve dönüşümler inşa edilen değerlerin altını üstüne 

getirmiş ve bu durum dünyanın hemen her köşesinde ortaya çıkan ahlaki yozlaşma ve kirlilikle sosyal, siyasi, 

kültürel ve ekonomik tüm alanları kapsamıştır. Yaşanılan son elli yıl,  kapitalist zihniyete dayalı bu kirliliğin 

yayılım ve çeşitlenme süreci olurken, bu sürecin baş aktörlerini ise girişimciler oluşturmuşlardır. 

Kapitalist zihniyetin kendisine amaç kıldığı maksimum kazanç anlayışı, geniş bir rant tabanı yaratmış bu taban 

üstünde ahlak kendisine yer bulamamıştır. Kendini her türlü ahlaki sınırlamanın üstünde gören aşırı kazanma 

hırsıyla beslenen girişimcilik kültürü, “her koşulda ve her zaman kar elde etmek” anlayışıyla, insana, topluma ve 

doğaya ciddi zararlar vermiştir. Böylece, girişimcilerin kar maksimizasyonu amacıyla tüketmiş olduğu maddi 

kaynaklar yanında, önceki tarihsel süreçte insanlığın ürettiği manevi kaynakların da yok edilmesiyle birlikte 

ortaya çıkan “ahlaki boşluk” tüm dünyada insanlık için yaşanılan savaşlardan sonra en önemli acı ve sancının 

kaynağı olmuştur. Zedelenen güven, bozulan iş disiplini, kısa ve uzun vadeye yayılan ekonomik, sosyal, siyasi 

ve hukuki dezavantajlar ya da ahlaki krizler krizden çıkış yoları aranmasını zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla ahlaki 

kaybettiğimiz zemin ahlaki aynı zamanda inşa zeminimizdir. Ahlaka ilgi ve ahlaki davranışa yönelik artan değer 

İnsanlık için yeni zirvenin ahlaka odaklılık ve ahlaki bir yönetim yaklaşımı olduğunu belirtmektedir. Ahlak 

tarihsel olarak yaşanılan bir olgu olarak yeni değer inşasını, ekonomik sahada ahlaki meşruiyet içerisinde 

kendisine kazanç arayan yeni nesil girişimcileri aracılığıyla yapacaktır. Yeni nesil girişimciliğin sorumluluğu, 

maddi temele oturmuş bir dünyada, maddi idrakla alınmış kararlardaki ekonomik faaliyetin  “değer körü” 

olduğunu ve bunun sonucunda elimizde kalan değersizliğin sancı ve acılarını, sömürü, suistimal ve ihlallerini 

değer üreten girişimci anlayışıyla refah ve barışa çevirmesidir.  

Biliyoruz ki, “iyilik de, kötülük de kendi başına ya da bir alın yazısına bağlı olarak gerçekleşen şeyler 

değillerdir, Karar, insana bırakılmıştır. Bu karar insanın kendisini, kendi hayatını ve mutluluğunu ciddi bir 

biçimde ele alma yeteneğine bağlıdır; kendisinin ve içinde yaşadığı toplumun ahlaki problemi ile yüz yüze gelme 

isteğine bağlıdır.  “Kendisi” olma ve “kendisi için” olma cesaretini göstermesine bağlıdır”. 

 



SESSION 3C: Girişimcilik 665 

Kaynakça 

 Aldemir M. C., vd, 1996, Personel Yönetimi, Barış Yayınları. 

 Arıkan S., 2002, Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitapevi, Ankara. 

 Bayrak S., 2001, İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, Beta Basım A. Ş., İstanbul. 

 Blois K. J., 1999, “Trust in Business to Business Relationships: An Evaluation of Its Status", Journal of 

Management Studies, 36 (2), p.197 

 Camp S. D., 1991, “Assessing The Effects of Organizational Commitment and Job Satisfaction on Turnover, 

Comparison of Alternative Measures and Recommendations for Research, Journal of Applied Psychology, 

76, pp.199-212 

 Campion M. A., 1991, “Meaning and Measurement of Turnover: Comparison of Alternetive Measures and 

Recommendations for Research, Journal of Applied Psychlogy, 76, pp.199-212 

 Carroll, A. B., 1991, ''The Pyramid of Corporate Social Responsibility Toward the Management of 

Organizational Stakeholders'', Business Horizons, July-August. 

 CNN Money, Global 500, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list/401_500.html, 

Erişim tarihi:21.06.2013 

 Dean P. J., 1997, “Examining The Profession and the Practice of Business Ethics”, Journal of Business 

Ethics, 16, pp.137-148  

 Durlauf S. N. and Fafchamps M., 2004, “Social Capital”, The Centre for the Study of African Economies 

Working Paper Series Paper No:214, pp.1-4, http//www.bepress.com/cgi/viewcontent 

cgi?article=1214&context=csa, 2006 

 Ferrell O.C., vd, 1994, Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases, Second Edition, Houghton 

Mifflin Company, Boston. 

 Fromm E., 1994, Erdem ve Mutluluk, Çev. Ayda Yörükan, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara. 

 Grace D. and Cohen S., 2005, Business Ethics: Problems and Cases, 3rd Edition, Oxford University Press. 

 Gürlek B. ve Gürol M. A., 1993, "Kaliteye Giden Yolda Etik Yapının Rolü”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

İ.İ.B.F. Dergisi, 8 (1), s.193 

 Handy C. B., 1976, Understanding Organizations, Penquin Books Ltd. 

 Hoffman M. W. and Frederick R. E., 1995, Business Ethics: Reading and Cases in Conporate Morality, 

McGraw-Hill Book. 

 İlhan İ, 1990, Turizmde İş Ahlakı, Yayınlanmamış Ders Notları, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu, Nevşehir. 

 İş Etiği Raporu, 2009, TÜSİAD, İstanbul. 

 Korsgaard M. A. and et al., 1995, "Building Commitment, Attachment and Trust in Strategic Decision 

Making Teams: The Role of  Procedural Justice" Academy of Management Journal, 38 (1), p.60 

 Madsen P. and Shafritz J. M., 1990, Essential of Business Ethics, Penguin Books Inc., New York. 

 McHugh F. P., 1991, İş Ahlakı, TÜSİAD Yayınları, İstanbul. 

 Meyer J. P. and Allen N. J., 1997, Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application, 

Sage Publication. 

 Müftüoğlu T. ve Durukan T., 2004, Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitabevi, Ankara. 

 Morgan G, 1998, Metafor, MESS Yayınları, Ankara. 

 Naisbitt J, 1994, Global Paradoks, Çev. S. Gül, Sabah Kitapları, İstanbul. 

 Premaux S. R.,vd., 1991, Management and Organizational Behavior, Richard D. Irwin Inc., Homewood 

Illinois. 

 Quigley J. V., 1993, Vizyon: Oluşturulması, Geliştirilmesi ve Korunması, Çev. B. Çelik, Epsilon 

Yayıncılık, İstanbul. 

 Sloat K., 1999, Organizational Citizenship, Professional Safety, 44, pp.20-23 

 Tierney E. P., 1997, İş Ahlakı, Rota Yayınları, Çev. Günhan Günay, İstanbul. 

 Tolan B., 1980, Çağdaş Toplumun Bunalımı: Anomi ve Yabancılaşma, AİTİA Toplum Bilimleri 

Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara. 

 USA Government Printing Office, 1981, “The President’s Comission on Federal Ethics Law Reform, to 

Serve with Honor” Report and Recommendation to President, Washington, p.1 

 Werner K. ve Weiss H., 2002, Markaların Kara Kitabı, MediaCat Kitapları, Çev. Dilman Muradoğlu, 

İstanbul.  

 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list/401_500.html

