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ETİK VE ETİK EĞİTİMİ 

Etik 
 
Felsefenin ana dallarından birisi olan etik “iyi” ve “doğru” peşinde koşmayı kendi-
sine iş edinmiş bir etkinliktir. Benzer yaklaşımla, mesleklerin etik konusunu gün-
deme alması, mesleğin yürütülmesinde (uyulması gereken) meslek mensuplarının 
yazılı olan ve olmayan uzlaşması ile belirlenmiş kurallara uyulmasını gündeme 
getirmiştir. Bu bağlamda, daha geniş çerçevedeki “ahlak”  kurallarının, ortaya çıkan 
etikle ilgili sorunlara yönelik çözüm önerilerine ulaşmada, çeşitli tutumların oluş-
masında,  iyi ve doğru olanı belirlemede önemli bir işlev yüklendiği kabul edilmek-
tedir. Dolayısıyla etik konusu tüm kurumların sorgulanabilirliğini ilgilendiren çok 
geniş bir disiplindir.  

Etik sözcüğü eski Yunanca’dan gelmektedir. Bu sözcüğün günümüzdeki anlamı 
insan tutum ve davranışlarının iyi ya da kötü yönden değerlendirilmesidir (Aydın, 
2000:4). Etik, geçmiş ve bu güne ilişkin doğru ve yanlış ölçülerinin anlatımı, ahlak 
ise bir toplumun değerleri, normları ve ilkeleri ile ilgili davranış biçiminin bütünü-
dür (Pehlivan, 2001; 3). Etik bir ahlak felsefesi, bir ahlak görüşü ya da anlayışıdır 
(Bayrak, 2001; 2). Etik, iyi ya da kötü davranışın nelerin oluşturduğunun analizi ve 
çalışmasını gösterir, ahlak ise iyi ya da kötü davranış olarak nitelendirilen şeyler 
demektir.  

Pieper, etiği bir pusulaya benzetmektedir. Nasıl ki, pusula gidilecek yeri tarif etmez 
ancak gidilecek yerin yönünü belirtir ise etik de kişiye belirli bir eylem ya da dav-
ranışı değil doğru olduğu kabul edilen davranışı gösterir ve izlenmesini ister. Bireyi 
bu davranışa zorlamaz ancak birey kendi özgür iradesiyle bu davranışı uygular 
(Pieper, 1999; 98). Bütün bu tanımlardan sonra etik; iyi ve kötü davranışları ayırt 
edebilme anlayışını kazandıran ve bu anlayışı derli toplu olarak sunan bir disiplin 
olarak tanımlanabilir. 
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Bununla birlikte etiği,  toplumun sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, hukuki vb. 
değerler bütünü dışında ve onlardan bağımsız, ayrı bir statü veya kategori olarak ele 
almak mümkün değildir. Etik bir felsefe disiplini olarak sadece ‘olması gereken’ 
şeklinde dar anlamda alınmamalıdır. Günümüzde etik, toplumsal ve bireysel her 
türlü tercihlerin, kararların, eylemlerin ve onları belirleyen ilkelerin, değerlerin 
bilgisi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Etik Eğitimi 

Eğitim kurumları bağlamında düşünüldüğünde sorumlu ve sorgulanabilir olma ile 
eğitimin özerkliği arasında var olduğu düşünülen bir çelişkiden söz edilmektedir 
(Samier, 2002). Eğitimin doğasında etik kavramının önemli bir yeri olmasına kar-
şın, etikle ilgili konuların yüksek öğretimde müfredata dahil edilmesine özellikle 
Batılı ülkelerden başlayarak son yıllarda hız verildiği söylenebilir. Bu konunun 
daha çok gündeme gelmesi, özellikle bilimsel araştırmalarda elde edilen sonuçların 
etik boyutunun tartışılmasıyla da ilgilidir. Özellikle gen teknolojisi alanındaki araş-
tırmalar, klonlama, hormonlu yiyecekler gibi konular etik kavramının var olan 
önemini hatırlatmış görünmektedir. Bu konular politik anlamda da tartışılırken, 
benzer şekilde farklı mesleklerde de etik konularının önem kazanması sonucu; ör-
neğin tıpta, eğitimde, hukukçular ve psikologlar arasında cevaplanması gerekli etik 
sorunların arttığı görülmektedir. Özellikle tıp alanında çok gündemde olan meslek 
etiği eğitimi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır (Örneğin Gross, 1999). Meslek 
mensupları var olan etik sorulara cevap aramak ve toplumun beklentilerine cevap 
verebilmek için etik kuralları ve yetkili kurullar oluşturmaktadır. Yapılan bir araş-
tırmada işletme yöneticilerinin etikle ilgili tutumlarının aldıkları eğitimdeki etikle 
ilgili konularla doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır (Lam, 2004). Batıda iş 
dünyasındaki etik dışı davranışların temel sebebi olarak kapitalist sistem gösteril-
mesine rağmen, işletmelerin etik kodlarına sahip olması ve uyması için iş etiği eği-
timine önem verilmektedir (Maclagan, 1994: 3). Batılı ülkelerde olduğu kadar (ör-
neğin Farnsworth ve Kleiner, 2003) diğer ülkelerde de (Yeung, Wong ve Chan, 
2002) eğitim kurumlarında çeşitli etik konuları işlenmektedir. Amerika’da yüksek 
öğretimdeki etikle ilgili müfredatın incelenmesi sonucunda; muhasebe, bilgisayar 
ve hukukla ilgili programlarda etik konusunun işlendiği ve etikle ilgili derslerin 
genelde işletme bölümlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. İlginç olan nokta, etikle 
ilgili müfredatın özel sektörün teşvik ve desteğiyle yaygınlaşmasıdır. Yöntem ola-
rak ise genelde örnek olay çözümlemesi tercih edilmektedir (Farnsworth ve Kleiner, 
2003). 

Etikle yakından ilgilenen bir diğer disiplin de muhasebe eğitimidir. Muhasebecilik 
mesleğine hazırlanan öğrencilerin mesleki etik ilkelerine temel teşkil edecek ahlaki 
kapasitelerini geliştirebilecekleri anlayışın kazandırılması bu eğitimin başlıca ama-
cıdır (Thorne, 2001: 103). Muhasebe eğitiminde etik boyutunun olmasının motivas-
yon ve etik davranışları benimsemede kolaylaştırıcı etkisinin olduğu sonucuna va-
rılmıştır (Armstrong, Katz ve Owsen, 2003: 1). 
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Son olarak, etik eğitimi ile aşağıdaki davranışlar amaçlanmaktadır (Crank ve 
Caldero, 2000: 221-226);  

1. Ahlaki davranış edinmeyi güçlendirir: Burada etik eğitimi, bireylerin irade 
zafiyetleri ile onları doğru davranıştan uzaklaştırabilecek zararlı unsurları orta-
dan kaldırmaya çalışır. 

2. Ahlaki davranışları geliştirir: Etik eğitimi ahlaki davranışların enine ve derinli-
ğine gelişmesine yardımcı olur, ona geniş bir perspektif kazandırır. Nerede ve 
ne zaman etik değerlerin uygulamaya konulacağına karar verilmesini kolaylaş-
tırır. 

3. Ahlaki Tecrübe Aktarır: Meslek mensuplarının etik davranışları uygulama ağır-
lıklı olarak öğrenmesine yardımcı olur 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Bu çalışmada “etik eğitimi” geniş anlamda ele alınarak, bu konuda yüksek öğretim 
kurumlarındaki durumun müfredat ve içerik olarak tespit edilmesi araştırmanın 
konusunu oluşturmaktadır. Etik konusunun müfredat olarak tıp fakülteleri başta 
olmak üzere Mühendislik, Fen-Edebiyat (özellikle felsefe bölümleri) ve özellikle 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmada 
yapılabilirlik açısından, internet sitelerine ulaşılabilen İ.İ.B.F.’lerin ders programla-
rında etik konusunun, genel ve özel anlamda, nasıl yer aldığı araştırılmıştır. Etik 
denildiği zaman, genelde, işletme müfredatında yer alan “İş Ahlakı ve Sosyal So-
rumluluk” derslerinin ön planda olduğu görülmektedir (Snoeyenbos, 1992; 
Gbadamosi, 2004). Bu bağlamda etik kavramının daha çok dar kapsamlı anlamıyla 
yaygın olarak kullanıldığı söylenebilir. Ancak isim olarak etik, ahlak gibi kavramlar 
geçmese de etikten bahsedilen derslerin de göz önüne alınarak konunun daha geniş 
bir açıdan ele alınması gerekmektedir. Özetle, bu çalışma yardımıyla ülkemizde etik 
eğitiminin yüksek öğretimdeki mevcut durumu ve nasıl olması gerektiği tartışılmış-
tır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada kullanılan içerik analizi yöntemi hem dokümanlar üzerinde (Holsti, 
1969; Luborsky, 1994) uygulanmakta; hem de son zamanlarda internetteki sitelerin 
içerik çözümlemesi şeklinde kullanılmaktadır (Pardun ve Lamb, 1999; Perry and 
Bodkin, 2000). Bu çalışmadaki örneklemi oluşturan İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültelerinin ders programları ve içerikleri analiz edilerek, etik eğitiminin yaygınlık 
derecesi ve içerik olarak hangi vurguları yaptığı irdelenmiştir. Bu çalışmanın en 
önemli kısıtını ise İnternet sitelerindeki bilgilerin doğruluğuna güvenilmesinin ge-
rekli olması oluşturmaktadır. 
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BULGULAR 

Ülkemizde bulunan 53’ü devlet ve 24’ü vakıf üniversitesi olan toplam 77 üniversi-
tenin 62 tanesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bulunmaktadır. Buna ek ola-
rak bünyelerinde İİBF yerine İşletme Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi ve İktisat 
Fakültesi olan üniversiteler de çalışmaya dâhil edilmiştir. Ancak bazı fakültelerin 
internet sitlerinde problem olması veya güncelleme yapılmaması nedeniyle toplam-
da 63 fakültenin internet sitesi içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu fakültelerin 
internet sitelerinin analizi sonucunda adında “etik” kavramı geçen ve içeriğinde etik 
bulunan dersler belirlenerek tablo haline getirilmiştir.  

Tablodan da görülebileceği gibi, adında etik geçen dersleri olan üniversite sayısı 18; 
içeriğinde etik konusu işlenen dersleri olan üniversite sayısı 22 iken; hem adında 
etik geçen hem de içeriğinde etik konusu yer alan toplam 8 üniversitenin olduğu 
saptanmıştır. Ders sayıları açısından bakıldığında ise; adında etik geçen derslerin 
sayısı 19 ve içeriğinde etik bulunan derslerin sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Başka 
bir ifadeyle ülkemizdeki üniversitelerde yer alan İİBF’lerin %29’unda adında etik 
geçen ve %35’inde içeriğinde etik geçen ders bulunmakta iken İİBF’lerde sadece 
%13 oranında hem adında hem de içeriğinde etik konusu geçen derslere yer verildi-
ği görülmüştür. 

Tablodan çıkan en genel sonuç ise özellikle diğer ülkelerle karşılaştırıldığında etik 
konulu derslerin yüksek öğretimde yeterince yer almadığıdır.  

Tabloya bakıldığında göze çarpan genel eğilimleri şu şekilde özetlemek mümkün-
dür: Derslerin adı genellikle “iş ahlakı ve sosyal sorumluluk” ya da sadece iş ahlakı 
olmakla beraber, vakıf üniversitelerinde “iş ahlakı” ya da “iş etiği” şeklinde tercih 
edildiği görülmektedir. Derslerin genelde seçimlik dersler olduğu belirlenmiştir. 
Etik konusuyla ilgili derslerin daha çok işletme bölümlerinde olduğu görülmüştür. 
Adında “etik” kavramı geçen derslerin devlet üniversitelerinde daha yoğun olarak 
görülmesine karşılık; içeriğinde etik olan derslerin vakıf üniversitelerinde daha 
yoğun olduğu gözlenmiştir. Etik konusuna özel disiplinler açısından bakışı yansıtan 
dersler de mevcuttur (pazarlama etiği, yönetim ve etik, bilgisayarda yasal ve etik 
konular gibi). 

 
Üniversitenin Adı Adında Etik Geçen 

Dersler 
İçeriğinde Etik Bulunan Ders-
ler 

Abant İzzet Baysal Üniversi-
tesi 
 

Pazarlamada  Etik  Sağlık Ekonomisi, Pazarlama 
Araştırması, Halkla İlişkiler  

Adnan Menderes Üniversitesi  Pazarlama Yönetimi   

Anadolu Üniversitesi İşletmelerde Sosyal  
Sorumluluk ve Etik   

Atılım Üniversitesi İş Ahlakı  Halkla İlişkilere Giriş 
Balıkesir Üniversitesi  İşletme, Halkla İlişkiler  
Başkent Üniversitesi  Muhasebe Denetimi  
Beykent Üniversitesi Bilgisayarda Yasal ve İşletmede Sosyal Konular  
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Etik Konular  
Boğaziçi Üniversitesi İş Ahlakı   
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniv. İş Ahlakı   

Çankaya Üniversitesi  Muhasebe İlkeleri  

Doğuş Üniversitesi İş Ahlakı  Siyasal Düşünceler Tarihi, İşlet-
me Yönetimine Giriş  

Fatih Üniversitesi İş Ahlakı   
Galatasaray Üniversitesi Ahlak ve Politika   
Gazi Üniversitesi  Vergilendirme Politikası 
Gaziantep Üniversitesi İş Ahlakı ve Yönetişim  Pazarlama İletişimi  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi  İşletme Politikası  

Hacettepe Üniversitesi  Siyaset Bilimine Giriş I, Hukuka 
Giriş  

Haliç Üniversitesi İş Ahlakı   
Işık Üniversitesi İş Etiği   Çokuluslu Şirketler  
İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Etiği    
İstanbul Ticaret Üniversitesi  Satış Yönetimi   
İzmir Ekonomi Üniversitesi  Uygulamalı Ekonomi Atölyesi  

Kafkas Üniversitesi İş Ahlakı ve Sosyal So-
rumluluk   

KTÜ  Hukukun Temel Kavramları 
Dersi 

Kocaeli Üniversitesi  İşletme Bilimine Giriş, Pazarla-
ma Araştırmaları  

Muğla Üniversitesi Kamu Yönetiminde Etik  Bürokrasi Yönetimde Çağdaş 
Yaklaşımlar  

ODTÜ İş Ahlakı   

Osmangazi Üniversitesi İşletmelerin Sosyal So-
rumluluğu ve İş Ahlakı   

Pamukkale Üniversitesi  Bilgi Ekonomisi  

Sakarya Üniversitesi 
İş Ahlakı ve Sosyal So-
rumluluk, Yönetim ve 
Etik  

Sosyoloji, İktisat Felsefesi, 
Stratejik Yönetim  

Yaşar Üniversitesi  Turizmde Medya ve Halkla  
İlişkiler  

Yeditepe Üniversitesi  İşletme Yönetimine Giriş  
Adında Etik Geçen Dersleri 
Olan Üniversite Sayısı 18  

İçeriğinde Etik Bulunan  
Dersleri Olan Üniversite 
Sayısı 

 22 

Her iki tür dersi olan üniversi-
te sayısı  8 

 

SONUÇ 

Bir işe başlarken ya da işin başarılı olabilmesi için uyulması gereken ve toplumda 
genel kabul görmüş etik kuralları konusunda yazılı standartlar (kodlar) oluşturulma-
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lıdır. Bu noktada üst yönetimin tüm topluma örnek olacak şekilde ahlaki davranış 
ve eylemlerde bulunması gerekmektedir. Bu bağlamda, her bir kurum içerisinde ve 
genel anlamda meslek ahlakı ve etiği ile ilgili uygulamaları denetlemek üzere bir 
“etik kurulu” düşünülebilir. Bu şekilde genel ve özel anlamlarda kullanılan ahlak ve 
etik kavramlarının, kurum ve toplum içerisinde bir “ahlak kültürü” oluşturarak ku-
rumsallaşma çabalarına hizmet etmesi düşünülebilir. Bunun yolu eğitimden geçtiği 
kadar etikle ilgili hukuksal düzenlemeler yardımıyla (örneğin, rüşvetle, vergi ka-
çakçılığı ile mücadele programı, kaçak işçi çalıştırma ile mücadele, haksız rekabet 
ile mücadele, tüketici koruma, vs.) gerekli altyapıyı oluşturmaktan geçmektedir. 

Bu çalışma sonucunda, yüksek öğretim kurumlarının programlarında etik eğitimine 
yeterince yer verilmediği açıkça görülmektedir. Bununla birlikte, İşletme ve Kamu 
Yönetimi gibi programlarda etik konusunun görece daha yoğun olarak yer alması 
dikkat çekicidir. Etik eğitimi konusunun bu bölümlerde daha yoğun olarak yer al-
masının nedeni, özel sektörde ve kamu kurumlarında görev alacak olan kişilerin 
etik eğitimi almış olmasının, bu kişilerin meslek yaşamlarında etik standartlara daha 
uygun davranacağının düşünülmesidir. Etik eğitimi konusunda mesafe alınabilmesi 
için yapılması gereken, yüksek öğretim programlarında adında etik bulunan dersle-
rin yaygınlaştırılmasının yanı sıra, etik konusunun farklı disiplinlere nasıl yansıdı-
ğının ve yansıması gerektiğinin öğretilmeye çalışılmasıdır. Özel sektörün etik eği-
timi konusunda teşvik ve aktif katılımının sağlanması; özellikle akademisyenlerin 
eğitimini verdikleri etik konusunda, bu çerçeveye uygun davranışlar sergilemeleri 
gerekmektedir. 

Bu noktada, etik eğitimi konusunda ilerleme kaydedilebilmesi verilecek eğitimin 
uygulanabilir olmasıyla da yakından ilgilidir. Kısacası, etik eğitiminde ölçülebilir 
hedeflerin gerçekleştirilebilmesi, etikle ilgili temel konuların, uygun şekilde, farklı 
programların derslerine dâhil edilmesi ile mümkün olabilir. 
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