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ETİK VE İŞ ETİĞİ 

Etik, insanlar arasındaki davranış standartlarının belirlenmesi, ahlaki bir yargı ya da 
felsefe çalışmasıdır (Bayrak, 2001). Etik olarak adlandırılan ahlak felsefesinin ça-
lışmalarına konu olan tutum ve davranışların genel özelliği, aynı zamanda ahlakın 
da temel özelliğidir. Etik çalışma alanı olarak kendine, baskı altında kalmaksızın 
yapılan eylemleri seçmiştir. Ahlak eylemlerinin zorlama dışında olan eylemlerden 
oluşması, ya da bir başka anlatımla, zorlama alanında ortaya konulan tutum, davra-
nış ve hareketlerin ahlakın çalışma alanı içinde yer almaması etik alanındaki çalış-
maların bu ilkeye bağlı kalması koşulunu zorunlu olarak ortaya çıkarmıştır (Özgen, 
1998: 41).  

Etik kurallar, piyasanın tam rekabet ortamında, düzgün bir şekilde çalışması için 
yasalara ek olarak, toplumsal değer yargılarına uygun bir şekilde geliştirilmiş kural-
lar bütünüdür. Etik, doğru veya yanlış davranışın teorisi olurken, ahlak onun pratiği 
olabilmektedir. Ahlaki değil de etik ilkelerden; etik değil de ahlaki davranış biçi-
minden söz etmek daha doğrudur (Pehlivan, 2001). Yani etik, bir kişinin belli bir 
durumda ifade etmek istediği değerler ile ilgili iken; ahlak bunu yaşama geçirme 
biçimi olmaktadır. Diğer bir deyişle, ahlak, bir örgüt içinde etiğin kurumsallaşması 
için, örgütün genel değerler sistemi ve amaçlarını tanımlayan, verilen kararların bu 
ilkelere uygunluğu için rehberlik eden mekanizmadır (Uzunçarşılı ve diğerleri, 
2000: 35). 

İş etiği, iş dünyasında ahlaki ilkeleri ve standartları kapsayan davranış biçimidir 
(Bayrak, 2001). Diğer bir deyişle, iş etiğinin doğruyu ve yanlışı veya iyiyi ve kötü-
yü gösteren ahlaki kurallarla, standartlarla ilgili çalışmaları kapsadığı söylenebilir.  

ETİK DIŞI DAVRANIŞLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 

Birisinin eylemini o kişinin çıkarları açısından değerlendirmek, başkalarının da o 
kişinin çıkarlarıyla çatışan çıkarları olduğunu kabul etmektir. Birisi başkalarının 
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çıkarlarını görmezlikten gelse ya da önemsemese bile, başkalarının çıkarlarının 
varlığını görmek, aynı zamanda insanın kendi çıkarlarının da varlığını kabul etmek-
tir. Toplumsal kurumlar bir ahlak disiplini olmadan yaşayamazlar. Aksi takdirde 
ortada ancak birbirleriyle çarpışan çıkarlar kalacak ve etik dışı davranışlardan kay-
naklanan sorunlar ortaya çıkacaktır. 

Örgütlerde mutlaka uyulması gereken etik ilkeler ve etik dışı davranışlar belirlen-
meli, örgüt içi davranışlarda belli bir homojenlik sağlanmalıdır. Doğruluk, dürüst-
lük, adaletli olma, tarafsızlık, sorumluluk sahibi olmak, insan haklarına riayet et-
mek, işe ve kuruma bağlı olmak, sevgi sahibi olmak, hoşgörülü olmak, saygılı ol-
mak, tutumlu olmak, herkesin hakkına ve kişisel özgürlüğüne saygılı olmak, verime 
göre ücret ödemek, vs. genel kabul gören etik ilkelerdir. 

İşletmelerde etik ilkelerin bilinmesi ve uygulanması kadar etik dışı davranışların da 
bilinmesi gerekir. Etik dışı davranışlar ise ayrımcılık yapmak, adam kayırmak, rüş-
vet vermek ya da almak, yıldırma politikaları uygulamak, görevi ihmal etmek, baş-
kalarını sömürmek, bencillik etmek, yolsuzluk yapmak, işkence veya eziyet çektir-
mek, dalkavukluk yapmak, iş ilişkilerine politika karıştırmak, hakaret ve küfür et-
mek, bedensel ve cinsel tacizde bulunmak, kötü alışkanlıklar edinmek, görev ve 
yetkiyi kötüye kullanmak, dedikodu yapmak, katı davranmaktır. 

İşletmelerde yaşanan etik sorunların en belirgin nedeni, var olan çıkar çatışmaları-
dır. Yaşanan çıkar çatışmaları sonucu ortaya çıkan etik sorunlar ise o işletmenin 
imajını zedelemekte ve piyasadaki konumunu olumsuz etkilemektedir. İşletmeler-
deki etik sorunları en aza indirmek için öncelikle çıkar çatışmalarının iyi anlaşılma-
sı gerekmektedir. Kişilerin bireysel etik değerleri ile örgütlerin ve toplumun değer-
leri arasındaki çatışma sonucu etik sorunlar oluşmaktadır. Öyleyse temelde var olan 
etik çatışmadır. Çıkar çatışmalarına göre etik sorunları üç başlık altında toplamak 
mümkündür: 

KİŞİSEL-ÖRGÜTSEL DÜZEYDE YAŞANAN ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN 
KAYNAKLANAN ETİK SORUNLAR 

Etik çatışmanın önemli boyutlarından biri, kişisel-örgütsel düzeyde yaşanan çatış-
madır. Bu çatışma şekli, bir kişinin bireysel etik değerleri ile örgütün ve örgüt için-
deki diğer kişilerin etik değerleri arasında bir farklılık olduğunda görülmektedir. 
Örneğin, iç çamaşırı üreten bir işletme manken maliyetlerinin yüksekliği dolayısıyla 
firmada çalışan fiziki güzelliği uygun olan kadın personeli TV reklâmlarında oy-
natmak istemektedir. İç çamaşırı giyen personel bu tür TV reklâmlarında yer almayı 
kendi etik değerleri açısından karşı çıkabilir. Fakat işletme politikası bunu gerekti-
rebilir. Bu örnekte, örgütsel değerler doğrudan, bireyin kişisel değerleriyle çatış-
maktadır. Bu durumdaki bir birey bireysel etik değerleriyle, örgütsel etik değerler 
arasında bir ikilem yaşamaktadır. Kişiler genellikle, örgüt içerisinde tamamen bir 
sosyalleşme sürecinden geçmeden önce böyle sorunlarla daha sık karşı karşıya ka-
labilmektedirler (Şimşek, 2001: 8). Sonuç olarak kişilerin etik davranışlarıyla örgü-
tün etik davranışları farklılık göstermektedir. 
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KİŞİSEL-TOPLUMSAL DÜZEYDE YAŞANAN ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN 
KAYNAKLANAN ETİK SORUNLAR 

Çıkar çatışmasının bir başka boyutu kişisel-toplumsal düzeyde yaşanan çatışmadır. 
Bu çatışma şeklinde, kişisel değerlerle toplumsal değerler arsında bir farklılık bu-
lunmaktadır. Toplumsal değerlerden farklı değerlere sahip kişiler, toplumun değer-
ler sistemine karşı gelecek olursa, toplum dışına itilebilir, hatta bazı durumlarda 
yasal olarak suçlanıp hapse de atılabilirler. Çünkü toplumsal değerler genellikle 
yasalarda ve düzenlemelerde de yer alırlar.  

Bazı kişiler de, bu etik bozulmanın kişilerin değerlerinden çok toplumsal değerler-
deki etik bozulmadan kaynaklandığını savunmaktadırlar. Bu görüşe göre, kişisel 
değerler toplumsal değerlerin bir parçasıdır. Bu nedenle, eğer toplumsal değerler 
kişinin bireysel çıkarlarını maksimize etmeyi teşvik ediyorsa, yani bencilliği onay-
lıyorsa, sonuçta bireyler de aynı değerleri kabul edecektir. Ayrıcalığın bir hak ola-
rak görüldüğü bir ülkede ise yolsuzluğun görülmesi doğaldır. Yani bir bütün olarak 
toplumda etik açıdan değer erozyonunun olduğu bir yerde tabii ki etiğe aykırı dav-
ranış olacaktır. Bu nedenle öncelikle toplumsal değerlerin sorgulanması ve bu bo-
zulmanın nedenlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Kısaca, kişisel-toplumsal 
düzeyde yaşanan etik çatışma, her iki grup arasında var olan değer ve anlayış farklı-
lığından kaynaklanmaktadır. Her ikisinin uyumlaştırılması sonucu bu çatışmanın 
ortadan kalkacağı düşünülebilir. Fakat her zaman değer farklılıkları olacağı için bu 
çatışma da var olmak durumundadır.  

ÖRGÜTSEL-TOPLUMSAL DÜZEYDE YAŞANAN ÇIKAR ÇATIŞMASIN-
DAN KAYNAKLANAN ETİK SORUNLAR    

Çıkar çatışmasının diğer bir boyutu ise, örgütsel-toplumsal düzeyde yaşanan çatış-
madır. Bir örgütte var olan normlar ve değerler, eğer genel olarak toplumda kabul 
görmüş değerlerle uyuşmuyorsa, yine bir çatışma meydana gelmektedir. Özellikle, 
bir işletme, piyasaya yeni bir ürünü sürerken toplumla karşı karşıya gelebilir. Top-
lumda bu ürüne yönelik olumsuz tepkiler oluşabilir. Örneğin; bazı gruplar alkol, 
sigara, içki reklâmlarını yanlış bulduğu için bunları protesto edebilir. İşte bu çatış-
ma temelde, örgüt ve toplum arasında yaşanan bir etik çatışmasıdır (Uslu, 2001: 
22). 

İşletmelerde yaşanan etik sorunlardan dolayı, işletme politikalarının bu çıkar çatış-
malarını minimum düzeyde tutacak şekilde oluşturulması ve uygulanması gerek-
mektedir. Böylece yaşanan etik sorunlar en düşük düzeye inebilecektir. 

ETİK DAVRANIŞLARDA CİNSİYET FAKTÖRÜ 

Etik ilke ve kurallar, bir örgütün kendi kültürüne göre oluşturduğu ve aynı zamanda 
toplum tarafından kabul görmüş kaidelerdir. Bu ilke ve kurallara göre de bireyler 
belirli davranışlar sergilerler. Fakat bazen bu davranışlar sergilenirken farklılıklar 
arz eder. Bu farklılıklar bireylerin cinsiyetlerinden, yaşlarından ve yaşama biçimle-
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rinden kaynaklanabilir. Bu çalışmada ele alınacak olan konu ise etik davranışlarda 
cinsiyet faktörüdür. 

Kanada’da yapılan bir araştırmada egoizm ve bencillik gibi konularda erkeklerin 
daha etik davrandığı saptanmıştır. Yine yapılan araştırmalara göre kadınların erkek-
lerden daha insancıl davrandığını ve karar verirken erkeklere nazaran diğer insanları 
daha fazla düşündükleri saptanmıştır.  Dolayısıyla aldığı kararın diğer insanları 
nasıl etkileyeceğini erkeklerden daha çok düşünürler (Loo, 2003: 171). 

Genel algı kadınların erkeklerden daha etik olduğudur ama etik karar verme bağla-
mında cinsiyet faktörünün etkilerini inceleyen araştırmalarda çelişkili sonuçlara 
ulaşılmıştır. Çok sayıda çalışma erkeklerin kadınlardan daha çok etik olmayan dav-
ranışlara eğilimli olduğunu tespit etmişlerdir. Bazıları kadınların ve erkeklerin etik 
konuda benzer kararlar verdiklerini söylerken, bazı çalışmalarsa kadınların daha 
etik olduğunu savunurlar (Loo, 2003: 171).  

Sonuç olarak her konuda kadınlar veya erkekler daha etiktir demek yanlış olacaktır 
ama konulara göre cinsiyetlerin farklı etik düzeylerinde davrandığı söylenebilir. 

Cinsiyet faktörü, etik ile ilgili araştırmalarda en çok ele alınan demografik değiş-
kenlerden biridir (Ford ve Richardson, 1994). Bu araştırmaların pek çoğunda da 
kadınların gerek öğrenciliklerinde, gerekse çalışma yaşamlarında erkeklerden daha 
etik davrandıklarına yönelik çıkarsamalar yer almaktadır (Betz, 1989; Glover ve 
diğ., 2002; Lane, 1995; Whipple ve Swords, 1992). Diğer yandan da bazı çalışma-
lar, kadın ile erkek arasında etik davranış yönelimi açısından herhangi bir farkın 
olmadığı ya da çok küçük farklılıkların olduğu sonucunu ileri sürmüştür (Cohen ve 
diğ., 1998; Kidwell ve diğ., 1987; McCabe ve diğ., 1991; McDonald ve Pak, 1996; 
Sikula ve Costa, 1994; Sims, 1999; Tsalikis ve Ortiz-Bupnafina, 1990). Ford ve 
Richardson (1994) cinsiyet faktörünü ele alarak yaptıkları 14 farklı çalışmanın ye-
disinde kadınların erkeklerden daha etik davranma eğiliminde olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Son zamanlarda Robin ve Babin (1997) etik kararlar ve davranış 
yöneliminde cinsiyet ile ilgili karşılaştırmaları içeren çalışmalardan oluşan geniş 
çaplı bir araştırma yapmıştır ve sadece sözkonusu olayların % 17,1’inde kadın ve 
erkekler arasında etik kararlar açısından anlamlı bir farklılığın olduğunu belirlemiş-
lerdir. Eğer örnekleme öğrenciler katılmazsa, cinsiyet faktöründen kaynaklanan 
farklılıklar % 10,5’in de altına inmektedir. 

Etik araştırmalarındaki cinsiyet farklılıklarını açıklayabilmek için üç farklı yaklaşım 
ortaya çıkmaktadır. Bazı araştırmacılar, cinsiyet farklılıklarını cinsiyetlerin sosyal-
leşme teorilerinin farklı kullanımı ile açıklamaktadır (Betz ve diğ., 1989; Schminke 
ve Ambrose, 1997). Bu anlayışa göre kadın ve erkek aile ve okul gibi kurumlarda 
erken sosyalleşme ve daha sonra da spesifik rollerle (karı ya da koca gibi) sosyal-
leşme sürecini tamamlamakta ve kadınlar daha çok kişiler arası uyumu sağlayan, 
bakan, büyüten; erkekler de rekabetçi bir başarıyı ve finansal ya da statü ile ilgili 
dışsal ödülleri önemseyen kişiler olarak belirmektedir. Bazı araştırmacılar da kadın 
ve erkeklerin kararlarında farklı etik çerçeveleri kullandıklarını savunmaktadırlar 
(Harris, 1989; Schminke ve Ambrose, 1997). Schminke ve Ambrose (1997) araş-
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tırmalarında kadınların ilgi-tabanlı; erkeklerin ise Kantçı adalet-tabanlı karar ver-
diklerini savunmuşlardır. Son olarak, bazı araştırmacılar da cinsiyet farklılıklarının 
açıklanmasında etik konumların rollerine odaklanmışlardır. Örneğin Glover ve ar-
kadaşları (2002), erkeklerin kesin olarak sınırları belirlenmiş durumlarda daha etik 
davrandıklarını, pek net olmayan durumlarda ise etik dışı davranışlara yönelebildik-
lerini ortaya koymuşlardır.  

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Türkiye’de bir kamu kuruluşu olan devlet üniversitesinde bulunan kadın ve erkek 
öğretim elemanlarının kararlarında ve eğilimlerinde etik anlayışı arasında farklılık-
ların olup olmadığını belirlemek ve eğer farklılıklar varsa bunların nedenlerini sor-
gulamaktır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEMİ 

Araştırma, nitel bir çalışmayı içermektedir ve odak (focus) grup yöntemi (Lee, 
1998; Morgan, 1997)  kullanılarak biri kadın ve erkek akademisyenlerden oluşan 
heterojen, diğer ikisi de sadece kadın ve sadece erkeklerden oluşan birer homojen 
grup olmak üzere üç odak grup oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen görüşmelerden 
sonra, akademisyenlerin etik ile ilgili kritik olaylara yaklaşımları belirlenmeye çalı-
şılmış ve konu ile ilgili eğilimleri ve bunların nedenleri irdelenerek öneriler getiril-
miştir. Tamamı bir devlet üniversitesinde görev yapmakta olan ve farklı statülerde 
bulunan 9’u kadın, 9’u erkek olmak üzere toplam 18 akademisyen ile görüşülmüş-
tür. Mülakatlar içerik analizine tabi tutulmuştur (Holsti, 1969). 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

• Erkekler ve kadınlar arasında bir arkadaşlarının kardeşinin dersi geçmesine 
yönelik yardım talebine olumsuz yanıt verme ve o öğrencinin çalışmasına yar-
dımcı olma konusunda farklı bir eğilim yoktur. Ancak erkekler, duruma bağlı 
olarak kararlarını değiştirebileceklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca bu konuda 
yardımcı olmanın adil ve ahlaki olmadığı sadece kadınlar tarafından ifade edil-
miştir. 

• Erkekler iki asistanla çalışmaları durumunda daha çalışkan olanıyla çalışmayı 
tercih edeceklerini ifade ederken kadınlar asistanlar arasında adil ve başarılı ol-
dukları alanlara göre işbölümü yapacaklarını ifade etmişlerdir. Üstelik erkekler 
başarısız olan asistandan kurtulmaya çalışabileceklerini dahi belirtmişlerdir. 

• Okulun sunduğu hizmetleri özel işleri ya da yakınları için kullanmama yönün-
deki eğilim erkekler ve kadınlar arasında benzer nitelik taşımaktadır. 

• Aynı bölümdeki asistanlar arasındaki duygusal anlamda bir yakınlaşmayı ka-
dınlar gibi erkekler de normal bir durum olarak değerlendirmektedir. Ancak 
özellikle kadınlar bu yakınlaşmanın işe yansıtılmaması gerektiğini vurgulamış-
lardır. Kadınlar gibi erkekler de çalışma arkadaşlarını seçerken arkadaşlarının 
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hangi memleketten olduğunun önemli olmadığını ve bu yönde bir ayrım yap-
mayacaklarını vurgulamışlardır. Ayrıca çalışma arkadaşı seçiminde önemli ola-
nın çalışma ve işbirliği olduğunu belirtmişlerdir. 

• Kadınlar ve erkekler yoğun olarak ailevi sorunlarını iş arkadaşları ile paylaş-
mayacaklarını ve iş ile özel hayatın ayrı tutulması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Kadınların bu konuda daha ihtiyatlı davranmayı tercih ettikleri ifade edilebilir. 

• Katılımcıların çoğu iş saatinde TV seyretmek istemeyeceklerini ifade etmişler-
dir. Diğer bir ifade ile erkekler ve kadınlar arasında farklı bir eğilim yoktur. 
Ancak iş saatlerinde TV seyretmek isteyen erkeklerin oranı kadınlardan daha 
fazladır. 

• Katılımcıların neredeyse tamamı ellerinde bulunan gizli bilgileri sadece araş-
tırma amaçlı dahi olsa bir yakınlarına vermeyeceklerini belirmişlerdir. Ancak 
erkeklerin yarısı bilginin gizlilik derecesine bağlı olarak kararlarının değişebi-
leceğini ifade etmişlerdir. 

• Katılımcıların neredeyse tamamı projede çalışanların ödülü katkıları oranında 
adil bir şekilde paylaşmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Sadece bir kadın ödü-
lün katkısından fazla olan kısmını kabullenebileceğini belirmiştir.  

• Katılımcıların neredeyse tamamı katkısının bulunmadığı bir çalışmada adının 
bulunmasını istemeyeceğini belirtmişlerdir. Özellikle kadınlar bu durumun adil 
ve etik olmadığını vurgulamışlardır. Katkısı olmayan bir çalışmada adının bu-
lunmasını istemeyen kadınların oranı erkeklerden daha fazladır. 

SONUÇ 

Tüm yöneticilerin, mesleki etik konusundaki duyarlılıklarının geliştirilmesi ve etik 
ilkeleri bir davranış biçimi haline getirmeleri, iş yaşamı ve örgütsel amaçlara ula-
şılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bir örgütte çalışmaya başlayan 
işgörenler, kendi inanç, değer, düşünce sistemi, yargı ve davranış kalıplarını da 
örgüte getirirler. Ayrıca örgüt içinde katıldıkları kümeler de işgörenlerin bu davra-
nış ve düşünce kalıplarını etkiler ve değiştirir. İşgörenlerin oluşturup benimsedikleri 
etik değerler onların tutum ve davranışlarında temel yol göstericiler olmaktadır. 

Yöneticilerin davranışları, örgüt içinde büyük önem taşır. Bu önem, ilk olarak yöne-
ticinin doğru davranışlarla üretimi hedefleyen bir kurumun en yetkili temsilcisi 
olmasından; ikinci olarak da yöneticilerin hem işgörenler için hem de müşteriler 
için bir otorite figürü olarak rol modeli olmaları gerekliliğinden kaynaklanır. 

Yapılan araştırmada kadın ve erkek akademisyenlerin etik davranışlara eğilimleri 
açısından belli başlı farklılıklar belirlenmiştir. Kadın akademisyenlerin başkalarına 
yardım etme, asistanları arasında adil bir işbölümü yapma, ellerindeki gizli bilgileri 
paylaşmama, akademik paylaşımda daha etik davranma konusunda erkek akade-
misyenlere göre daha titiz davrandıkları söylenebilir. Bu sonuçlar, Shminke ve 
Ambrose’un (1997) görüşleri ve Glover ve arkadaşlarının (2002) savundukları ile 
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paralellik göstermektedir. Erkekler net sınırların belirlenmemiş olduğu durumlarda 
etik dışı davranışlara yönelebilmektedir. Kadınlar için ise davranışlarının başkaları 
tarafından nasıl algılanacağı çok önemli olmaktadır. 
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