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Etik ve
‹nsan Kaynaklar›
Yönetimi
1. Girifl ve Kavramlar Üzerine:
Etik, Ahlak, De¤er
Babil’in G›lgam›fl Destan›, M›s›r’›n Ölüler Kitab›,
Maya’lar›n Kutsal Kitab› Popol-Vuh, Hammurabi’nin Yasalar›, Musa’n›n On Emri, eski Hint Veda’lar›, Homeros ya da Hesiodos’un destanlar›…
Günümüze kadar uzanan bütün bu ve benzeri kutsal yaz›lar bize evrensel do¤rular›n önemini, etik
ve di¤er toplumsal sorunlara çözüm getirmenin
gereklili¤ini vurgular. Bahsedilen yasalar “evrensel
do¤rulara” odaklanm›flt›r.
Karakter anlam›na gelen “ethos” kökeninden türeyen etik, Yunanca bir kavram. Etimolojik olarak
Latince’den gelen “moral” sözcü¤ü ile içerdi¤i anlamlar bak›m›ndan benzeflmekte. Her iki sözcük
ya da kavram, töresel olan, al›flkanl›klar, gelenekler, örf ve adetler gibi anlamlar› içeriyor. Bat› gelene¤inde bu iki kavram›n birbirinden ayr›lmaya
bafllad›¤›n› görüyoruz. Zaman içinde “moral” ile
Dr. Habibe AKfi‹T
Elginkan Holding A.fi.
‹nsan Kaynaklar› Müdürü
Türkiye Personel Yönetimi Derne¤i (PERYÖN)
Etik Kurul Baflkan›
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“etik” iki ayr› alan›n üst bafll›¤›n› oluflturuyorlar.
Güncel hayat›n ahlak iliflkileri “moral” kavram›
içinde kal›rken; etik ise tek, de¤iflmez, bütüncül
olan, evrensel do¤rular›n alan›n› oluflturuyor.
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Bu aç›dan etik çok genel olarak “de¤iflik ahlak

l

De¤erler: Sahip oldu¤umuz temel inançlar.

anlay›fllar›n›n kesiflti¤i ortak noktadan ç›kan ev-

l

Ahlak: Bir inanç sistemine atfedilen ilke ve

rensel normlar bütünü” olarak tan›mlanabilir. Gene benzer flekilde etik; “kiflinin seçim, karar ve

standartlar.
l

Etik De¤erler: Hareketlerimizi (eylemlerimi-

davran›fllar›n› yönlendiren de¤erlere iliflkin kural-

zi) ve kararlar›m›z› etkileyen temel do¤rular olarak

lar” olarak da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Etik Bilimi

özetlenebilir.

ise, bu kurallar›n bulunmas› ve tarif edilmeleri ile

l

Kurum Kültürü: Kurum kültürü ile etik ara-

ilgilenir. Görüldü¤ü üzere etik tan›m›, temelinde

s›nda kuvvetli bir etkileflim vard›r. Etik yönetimi,

de¤er kavram›n› da beraberinde getirmektedir.

kurum kültürünün geliflmesine yard›mc› olan ana

De¤erler, sahip oldu¤umuz temel inançlard›r.

etmenlerden birisidir.

De¤erler, neyin do¤ru, iyi ve adil oldu¤unu tan›m-

Etik, farkl› alanlarda, o alan›n kimli¤i ile karfl›m›-

lamak için kulland›¤›m›z ilkelerdir. De¤erler, do¤-

za ç›kmaktad›r. Medya eti¤i, spor eti¤i, t›p eti¤i,

ruyla yanl›fl›, iyiyle kötüyü birbirinden ay›rt eder-

akademik etik, ifl eti¤i gibi. Biz burada ifl eti¤ini

ken bize yol gösterirler. Bizim standartlar›m›z›

ele alaca¤›z.

olufltururlar. De¤er, bir anlam / önem iliflkisini

‹fl eti¤i kavram›n› aç›klamak için pek çok tan›m

Sadece de¤er ve ilkelerin belirlenmesi ve belgelerin haz›rlanmas›
yetmez; kurumun temel anlay›fl›n›n hayata tafl›nmas› için
kurum kültürüne sindirilmesi gerekir.
kapsar. Birey de¤erleri ö¤renerek, onlar› özümse-

yap›lm›flt›r. Velasquez'e göre ifl eti¤i ahlaki stan-

yerek, mevcut sosyal hayata, topluma bilinçli bir

dartlar› rasyonel bir flekilde de¤erlendirme ve bu

flekilde kat›l›r ve sosyal dünyan›n içindeki hedef-

standartlar› ifl ortamlar›nda uygulama sürecidir. Bir

ler, normlar ve yaflama biçimleriyle kiflisel olarak

di¤er tan›ma göre ifl eti¤i, ifl ortam›nda karmafl›k

özdeflleflir. Dolay›s›yla toplumsal bilincin içine ka-

ahlaki ikilemleri incelemek ve çözmek için etik

bul edilmifl yerleflik de¤erler, gerek bireysel gerek-

prensipleri uygulama disiplini ve sanat›d›r. Bu ko-

se de kolektif eylemlerin en üst boyuttaki itici gü-

nuda çal›flmalar yapan Dr. Frank Navran ifl eti¤ini,

cüdür. Bu aç›dan de¤er,

sosyal ve bireysel bir

“kiflinin hareketleri ve kararlar› ile neyin iyi, adil

özellik tafl›r ve toplumlar aras› de¤iflkenlik göste-

ve hakkaniyetli oldu¤una iliflkin standard› tan›mla-

ren baz› uygulamalar asl›nda benzer de¤erler için

yan bir dizi temel ilke veya de¤er aras›ndaki tutar-

gösterilen de¤iflik davran›fl biçimlerinden baflka

l›l›k” olarak tan›mlamaktad›r.

bir fley de¤ildir. Kültürel anlamda da de¤erlerin tan›mlanmas›nda farkl›l›klar görülür.

‹fl eti¤i ile ilgili konular›n a¤›rl›kl› olarak gündeme

gelmesi

ABD’de

1960’larda

bafllam›flt›r.

Gene etik ile yak›ndan ilgili olan, bazen ayn›ym›fl

1980’lerde ise gene ABD’deki büyük ölçekli ifllet-

gibi kullan›lan ahlak (morality) ise temel önerme ve

melerin bir ço¤unda "Etik ‹lkeleri", "Etik Komitele-

ilkelerden ç›kar›lan standartlar olarak tan›mlanabilir.

ri", "Etik Hizmet içi E¤itim ve Dan›flmanl›k Birim-

Toplumdan topluma de¤iflkenlik gösterir.

leri" oluflturulmufltur. Benzer flekilde üniversitele-

K›saca özetlersek;
MERCEK

rin yüksek lisans programlar›nda da yer alm›flt›r.
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Bugün gerek kamu, gerekse özel sektörde, bafl-

m› aras›nda anlaml› iliflkiler kurma, model olufltur-

ta halka aç›k kurumlar olmak üzere, giderek artan

ma f›rsat›n› yakalayacakt›r. Kurum içi iletiflimin et-

bir kabul gören etik yönetimi, son y›llarda ülke-

kinli¤i, e¤itim ve di¤er tutundurma faaliyetleri ile

mizde de ilgi görmeye bafllam›flt›r. Baz› kurum ve

kurum içi inanç oluflturma ve etik kodlar›n yay›l›-

kurulufllar etik komiteleri, etik sorumlular› fleklin-

m› sa¤lanacakt›r. Bu bir kültür de¤iflimini de bera-

de yap›lanmalarla, organizasyonlar›na etik ile ilgi-

berinde getirecektir.

li birimleri dahil etmifllerdir. Üniversiterde de ko-

Davran›fl standartlar›n›n belirlenmesi için gerek-

nu ile ilgili derslerin müfredatlara girdi¤i görül-

li olan etik kodlar›n önemi, hukuki yapt›r›mlar›n,

mektedir. Önümüzdeki dönemlerde etik ile ilgili

kurumlarda ifl yapma kurallar›n›n, iç ve d›fl dene-

çal›flma ve yap›lanmalar›n artarak devam edece¤i

timlerin, görev ve sorumluluk tan›mlamalar›n›n

beklenmektedir.

ötesinde, tüm bu uygulamalar› tamamlay›c› bir

2. Etik yönetimi neden gereklidir?
Etik yönetimi çok boyutlu bir “güven iliflkisi”ni

katma de¤er yaratmas›ndad›r. Etik kodlara iliflkin
örnek tutum ve davran›fllar, her kuruma özgü olmas› gereken davran›fl ilkelerini gösterir.

garanti etmek için önemli bir araçt›r. Çal›flanlar ifl

Etik, rekabet de önemli bir unsur haline gelme-

hayat› içinde etik do¤rular›, do¤al olarak her za-

ye bafllam›flt›r. Ürün / hizmet kalitesi, müflteri

man bilemeyebilirler. Bu bilinmezlik, çeliflkili ve

memnuniyeti, bilgi yönetimi gibi konular kurum-

ikilemli durumlar için özellikle geçerlidir. Dolay›s›

larda olmas› gereken standartlar› ço¤unlukla ya-

ile yaz›l› etik kod ve kurallar›n varl›¤› kurumlar

kalam›fl; dolay›s›yla etik de¤erler rekabette öne ç›-

için önemli ve gereklidir.

kan unsur olarak görülmeye bafllam›flt›r. Hisse de-

Etik kodlar›n yaz›lmas›, kurumlar›n yap›lanmas›n›n bafll›ca anahtarlar›ndan biridir. Etik kodlar, politikalar ve davran›fl biçimleri, kurumlar›n faaliyet
alanlar›na özgü de¤er ve ilkeler do¤rultusunda çal›flanlara yol gösterir. Etkin etik yönetimi ayn› zamanda kamuoyuna karfl› da bir taahhüttür. Sadece
de¤er ve ilkelerin belirlenmesi ve belgelerin haz›r-

¤eri üzerinde ciddi etkileri oldu¤u düflünülmektedir.
2003 y›l›nda dünya çap›nda yap›lan, 2003 LRN
and Wirthlin adl› çal›flmaya göre ankete kat›lanlar›n %80’i kurumlar›n yasaya uyum ve etik davran›fllar›n›n sat›n alma kararlar› üzerinde do¤rudan
etkili oldu¤unu belirtmektedir. Ayn› çal›flmada üst

lanmas› yetmez; kurumun temel anlay›fl›n›n haya-

düzey yöneticilerin %94’ü etik kurumlar›n daha iyi

ta tafl›nmas› için kurum kültürüne sindirilmesi ge-

‹nsan kaynaklar› birimleri

rekir.
Bu aflamada birey, kurumun etik anlay›fl›n›, ilke
ve de¤erlerini, etik kodlar›n› bilme ve uygulama,
bunu gündelik karar ve eylemlere yans›tma durumunda olacakt›r. Böylece bireysel de¤erlerle kurumsal de¤erler aras›nda köprü oluflturma sürecinde kurumsal de¤er ve etik kodlara olan inanç ve
destek pekiflecektir.
Kurum ise, misyonunun dayand›¤› felsefeyi aç›k
ve anlafl›l›r k›lacak, böylece etik kodlarla ifl yafla-
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kurumun etik kodlar›n› misyon,
vizyon ve de¤erlerinden
hareketle yaz›l› politikalar
haline getirirken (olufltururken)
kurumda öncü bir rol
üstlenmek durumundad›r.
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yönetildiklerine ve do¤al olarak kendilerine daha

kat›l›m› ile (örneklem) “De¤erler Arama Konferan-

yüksek yat›r›m getirisi sa¤lad›klar›na inanmakta-

s›”n›n yap›lmas› önerilebilir. Bu aflamada önemli

d›r. Ayr›ca Mc Kinsey’in 200 kurumsal yat›r›mc›

olan çal›flmalar›n, kurumun tümünü kapsamas›n›n

aras›nda yapt›¤› “yat›r›mc› tercihi anketi”ne göre

sa¤lanmas› ve sahiplenmeyi art›rmakt›r.

yat›r›mc›lar›n %89’u, karfl›laflt›r›labilir finansal veri-

2. Yap›sal düzenlemelerin gerçeklefltirilme-

leri bulunan iki kurumdan etik kurallar› belirli ku-

si: Bu konudaki ilk faaliyetler ‹K biriminde baflla-

rumun hisselerini alacaklar›n› söylemifllerdir.

yabilir ancak orada kalmamal›, ba¤›ms›z bir birim

Farkl› co¤rafya ve ülke de¤erlerinden farkl› ku-

alt›nda yap›lanmal›d›r. Bu aflamada kurumun orga-

rumlar›n birbirleri ile ifl yapabilmesi, güven unsu-

nizasyonuna Etik Yönetim Kurulu’nun (EYK) ek-

runun olabilmesi, üretim / ticaretin sürdürebilme-

lenmesi gerçekleflir ve EYK baflkan› belirlenir. Ba-

si için ortak bir dile ihtiyaç vard›r. Etik yönetimi

z› durumlarda yap›lanma üst yönetime ba¤l› bir

bu konuda ortak bir dil olma yolundad›r. Çünkü

etik sorumlusu / etik yöneticisi fleklinde de ola-

bir kurum kendi etik kodunu yay›nlayarak, onun-

bilmektedir. Kurum Etik Yönetmeli¤i bu aflamada

la ifl yap›l›rken ondan yaklafl›m olarak ne bekleye-

oluflturulur ve etik yönetiminin esaslar› belirlenir.

bilece¤imizi aç›klar, böylece küresel olarak üretim

Etik sorunlarla ilgili olas› flikayet ve karar alma sü-

/ ticaretin dolafl›m› sa¤lan›r. Sürdürülebilirlik için

reci aç›klan›r.

de etik de¤erler önemlidir. (Sürdürülebilir ticaret,

Etik yöneticisinin görevleri flöyle özetlenebilir:

sürdürülebilir iliflkiler gibi).

3. Kurumlarda etik ile ilgili
çal›flmalar nas›l bafllat›lmal›d›r?
Bunu 3 aflamada toplamak olas›d›r:
1. Araflt›rma, k›yaslama, ön çal›flma aflamas›: Bafllang›ç için benzer kurumlardaki etik de¤er,
kod ve yönetim anlay›fllar›n›n incelenmesi ve gerekli k›yaslamalar›n yap›lmas› yararl›d›r. Amaç, örnek ilkeleri ve sunumlar›, kurumlar›n bu konuda-

l

Yaz›l› etik ilkelerin belirlenmesi.

l

Denetim ve kontrol sistemlerinin kurularak uy-

gulama yöntemlerinin gelifltirilmesi.
l

Üst yönetimle koordinasyon sa¤lanmas›.

l

Disiplin yönetmeli¤i (ödüller ve cezalar).

l

Etikle ilgili e¤itim & iletiflim programlar›n›n ge-

lifltirilmesi.
l

Eti¤in politika ve prosedürlere yans›t›lmas›n›

sa¤lamak.

ki yaklafl›mlar›n› incelemek, tan›mak olmal›d›r. Bu

l

aflamada kendi kurumunuz için baflkalar›n›n kod-

3. Duyurma ve benimsetme aflamas›: Etik

lar›n› kopyalamay› asla düflünmeyiniz. Kurumun

Kod/‹lke/Kurallar›n kurum genelinde duyurulmas›

üst düzey yöneticileri ile görüfl al›fl verifli yapmak

aflamas›d›r. Yöneticilerin örnek davran›fllar göster-

önemlidir. Konuyla ilgili olarak özellikle üst yöne-

mesi, etik ilkelere dayanan kurum yaz›l› politika-

timin belirleyece¤i risk alanlar›na dikkat etmek ge-

lar›n›n gelifltirilmesi, politika kitapç›¤›n›n düzen-

rekir. Üst yönetimin deste¤i baflar› flans›n› art›r›r.

lenmesi, düzenli e¤itimlerin planlanmas›, ifle girifl-

Gerekti¤i durumda kurum de¤erlerinin ne olmas›

te imza ve oryantasyon e¤itimleri, çal›flanlara ta-

gerekti¤ine dair görüfllerin

soruldu¤u “De¤erler

n›t›c› e¤itimler, sürekli gözden geçirmelere çal›-

Anketi”nin gerçeklefltirilmesi önem tafl›r. Benzer

flanlar›n dahil edilmeleri bu aflaman›n ana unsurla-

flekilde kurumun vizyon ve misyonundan hareket

r›d›r.

ederek kurumu temsil edecek bir grup çal›flan›n
MERCEK
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Bu üç aflama, sürekli geri bildirim, gözden geçir-
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me ve iyilefltirmeler yoluyla dinamik bir süreç flek-

l

Basit, aç›k, anlafl›l›r ifade edilmelidir.

linde ele al›nmak durumundad›r.

l

Etik politikas› “bütünleflik” olmal›, kurumun

4. Etikle ilgili çal›flmalarda ‹K’n›n
rolü nedir?
Yap›lan araflt›rmalar günümüzde ‹K birimlerinin
kurumlar›n etik vizyonlar›n›n eksikli¤ini ilk fark
eden ve bu vizyonun kazand›r›lmas›nda liderlik
yapan bölüm oldu¤unu gösteriyor. Bu do¤al çünkü kurumdaki problemlerin ço¤u “insan”la ilgili.
‹nsan kaynaklar› birimleri de bu konuda bir k›lavuza ihtiyaç duyuyor. Etik kodlar çerçevesinde
oluflturulan etik politikas› bu konuda önemli bir
yol gösterici durumunda.
Kurumun etik de¤erlerinden hareketle etik politikalar›n› oluflturma görevi bizzat üst yönetimin ifli.

di¤er politikalar› ile bütünlük sa¤lamal›d›r.
Etikle ilgili politikalar›n neden yaz›l› olmas›na
gerek vard›r? diye bakt›¤›m›zda ise flunlar› söyleyebiliriz;
l

Eylemlerde meydana gelmesi olas› sapmalar›

engeller.
l

Koordinasyonu kolaylaflt›r›r.

l

‹nisiyatif kullanmay› teflvik eder.

l

Yönetsel faaliyetlerin kalitesini belirlemede bir

ölçek meydana gelmifl olur.
l

Politika hareket fleklini belirledi¤i için herkes

taraf›ndan uygulanma ve izlenmesi gerektirdi¤inden fleffaf uygulama söz konusu olur.
l

Uygulamada tutarl›l›k sa¤lar. Yaz›l› politikala-

Ancak görülen o ki bafllang›çta, insan kaynaklar›

r›n olmas› bir gün baflka, bir gün baflka türlü ce-

birimleri bu süreçte gerçekte üst yönetimin yap-

vap verilmesini ve davran›lmas›n› önler.

mas› gereken bir ifli yapmakta, üst yönetim ad›na
sürece liderlik etmektedirler. Baflka bir deyiflle, insan kaynaklar› birimleri kurumun etik kodlar›n›
misyon, vizyon ve de¤erlerinden hareketle yaz›l›
politikalar haline getirirken (olufltururken) kurumda öncü bir rol üstlenmek durumundad›r.
Burada önemli soru ‹K birimlerinin bunu nas›l
yapaca¤›d›r? ‹K bu süreci yönetirken “kat›l›ml› bir
süreç” fleklinde organize etmelidir. Bu, etik ile ilgili yaz›l› politikalar›n kat›l›ml› bir süreçle oluflumunu sa¤lamak demektir. Yaz›l› politikay› sadece
‹K birimi oluflturmamal›d›r, bütün birimlerin bu
sürece kat›lmalar›n› sa¤lamal›d›r. Bunun için kurumda ‹K’n›n liderli¤inde tüm birimlerden kat›l›m-

Kurumun etik politikas›n›n oluflumundan sonra
kurum içindeki yay›l›m›n›n sa¤lanmas› çok önemlidir. Kurumun etik politikalar›n›n çal›flanlar taraf›ndan içsellefltirilmesine yard›mc› olmak için etik
e¤itimleri verilmelidir. Ayr›ca etik politikas›n›n yay›n ve ilan›na yönelik tüm mecralar kullan›lmal›d›r
(panolar, intranet, kitapç›k fleklinde bas›m vb.).
Etik e¤itiminde uzmanlar, e¤itimi kurum içi ve d›fl› uzmanlar›n birlikte vermesini, karma bir yol izlenmesini önermektedir. Etik politikas›n›n kurum
içindeki yay›l›m›nda ‹KY’nin enstrümanlar› (performans de¤erlendirme, e¤itim yönetimi vb) etkili
araçlard›r.

l› ekipler oluflturularak, kurumun etik politikas›

Amerika’da yap›lan araflt›rmalar kurumlar›n

yaz›l› hale getirilmelidir. Bu kat›l›m› organize ede-

%73’ünde yaz›l› etik de¤erler ve standartlar›n ya-

cek ve sa¤layacak birim ‹K’d›r. Bu aflamada kritik

y›nland›¤›n›, buna karfl›n sadece %61’inde çal›flan-

nokta üst yönetimin deste¤inin tüm birimlerce his-

lara etik standartlar konusunda e¤itim verildi¤ini

sedilmesini sa¤lamakt›r.

göstermektedir. Oysa etik e¤itimi, kurumun kendi

Kurumun etik politikas› yaz›l› hale getirilirken;

sa¤duyusunu yeniden tan›mlamas›na yard›mc›

l

olur.

Kurumun etik de¤erlerini yans›tmal›, ilkeler

baz›nda olmal›d›r.
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g›çta ‹K Birimleri içinden do¤up, sonra ba¤›ms›z

dir? Tüm taraflar için en az kay›p yaratacak çözü-

birimlere dönüfltü¤ü görülmektedir.

me odaklanmak önemlidir (kazan-kazan).

Kurumlar›n etik politikalar›, kurumsal bir beyannamedir ve üst yönetim taraf›ndan duyurulma-

h. Durumun gelecekte bir daha oluflmas›n› engelleyecek etik tedbir / tedbirler neler olabilir?

s› gerekir. Buna karfl›n etik politikas›n›n oluflumu

i. ‹zlenecek hareket plan› nedir?

ve yay›l›m› sürecini ise üst yönetimin deste¤i ile

j. Karar / uygulama sonras› de¤erlendirme yap›l-

insan kaynaklar› birimlerinin yönetmesi gerekecektir.

mas› faydal›d›r.
Bu ak›fl› bir örnek üzerinde uygulayal›m. Diye-

5. Etik ikilemlerde izlenecek analiz
ve karar alma yöntemleri
ne olmal›d›r?
Bununla ilgili olarak afla¤›daki gibi bir analiz bize yard›mc› olacakt›r:
a. Durumla ilgili bilinen gerçekler nelerdir? Burada bilinen ve soruflturulmas› gerekenler de belirtilmelidir.

lim ki siz, bir flirkette insan kaynaklar› yöneticisi
olarak görev yap›yorsunuz. fiirkette çal›flan yüksek
potansiyelli bir arkadafl›n›z kariyer f›rsatlar›n›n olmad›¤›n› düflünerek iflten ayr›lmak üzere oldu¤unu sizinle paylaflt›. Bu hafta yap›lan bir toplant›da
onun y›lbafl›nda terfi edece¤ini ö¤rendiniz. Bu durumda ne yapmal›s›n›z? Arkadafl›n›za bu bilgiyi vererek kalmas›n› sa¤lamaya çal›fl›r m›s›n›z? Bu durumda flirketin gizli tuttu¤u bir bilgiyi paylaflarak

b. Durumla do¤rudan ilgili taraflar kimlerdir? Bu

etik kurallar› çi¤nemifl olacaks›n›z. Bir baflka yol

taraflar›n de¤erleri ve durumdan beklentileri ne-

ise, arkadafl›n›z›n flirketten ayr›lma karar›n› yöneti-

lerdir?

cisi ile konuflarak, terfi bilgisinin onunla h›zl› bir

c. Durumu bafllatan (yaratan), tetikleyen temel
davran›fl nedir?
d. Durumda incelenmesi gereken etik kurallar›
listeleyerek önceliklendirmek yararl›d›r.
e. Taraflar›n durumdan haks›z kazanç elde etme
olgusu mevcut mudur?

flekilde paylafl›lmas›n› sa¤lamak ve karar›n› de¤ifltirtmek olabilir mi? Bu durumda da arkadafl›n›z›n
size iletti¤i bir s›rr›n› aç›klam›fl olacaks›n›z.
Bu tür ikilemlerden s›yr›lman›n en etkin yolu,
olay›n etik de¤erlendirmesinin do¤ru ya da yanl›fl
olmas›ndan çok, de¤erlendirmeyi oluflturan yakla-

f. Taraflar›n en az zarar görece¤i, öncelikli etik

fl›m› belirlemek olmal›d›r. Bu örne¤i yukar›daki

kurallar›n göz önüne al›nd›¤› en iyi çözümler (çö-

ak›fl içinde de¤erlendirelim. Nas›l davran›rsak, en

züm alternatifleri) nelerdir / nedir?

do¤ru yolu izlemifl oluruz?

g. Çözüm alternatifleri taraflar› nas›l etkilemekte-

a. Durumla ilgili bilinen gerçekler nelerdir?
l

fiirketten ayr›lma karar› veren bir arkadafl›n›z

‹flyerinde etik kurallar›n

bu karar›n› sizinle paylafl›yor.

yaz›l› olmas›, tutarl›l›¤›n

performans sergilemekte.

sa¤lanmas› için ilk aflamad›r.
Böylece yay›nlanan kurallar
herkes taraf›ndan bilinir.
MERCEK
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l

Bu arkadafl›n›z kritik bir görevde mükemmel
Siz, arkadafl›n›z›n y›lbafl›nda çok önemli bir

göreve terfi edece¤ini ö¤reniyorsunuz.
b. Bu olay›n taraflar› kimlerdir?
l

‹K yöneticisi olan siz.

l

Arkadafl›n›z.
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Bütünsellik, kurum de¤erleri
ile etik kurallar aras›nda birlik
olmas› ve benimsedi¤iniz bu
kurallara uygun davranmay›
kabul etmemiz demektir.
l

Arkadafl›n›z›n yöneticisi.

c. Durumu yaratan temel tetikleyici nedir?
l

Arkadafl›n›z›n flirketten ayr›lma karar›n› sizinle

paylaflmas› yaflad›¤›n›z ikilemleri oluflturan temel
olayd›r.
d. Durumda incelenmesi gereken etik kurallar:
(Sizin davran›fl›n›z› etkileyen etik kodlar).

nuçta, belki de arkadafl›n›z art›k sizinle eskisi kadar s›k ve samimi görüflmeyecektir.
h. Önleyici etik tedbir nedir?
l

Kariyer ile ilgili görüfl ve de¤erlendirmeler (ola-

s›l›klar dahil) yöneticiler ve çal›flanlarla paylafl›lmal›.
l

‹K bu konuda nas›l bir yöntem izleyebilir ve

sistem gelifltirebilir, incelenmeli.
i. Aksiyon plan›:
l

fiirket içi yaz›l› politikalarda, uygulamalarda

konu ile ilgili bilgiler yer almal›.
l

Kariyer yönetimi ve performans de¤erlendirme

süreçleri bu aç›dan ele al›nmal›.
Bu yaklafl›m›n yan›s›ra, etik olarak ikilemde kald›¤›m›z durumlarda yapabilece¤imiz baflka fleylerden biri kaç›nmak / sak›nmak; bir baflka deyiflle,

l

Gizli bilgilerin hiç kimse ile paylafl›lmamas›.

durumun içindeki oyunculardan biri olmamakt›r.

l

‹K’n›n herkese eflit mesafede kalarak ifl yapmas›.

Di¤eri ise, bir uzman de¤erlendirmesine baflvur-

l

Arkadafll›kta güven iliflkisini zedelememek.

makt›r. Konunun uzmanlar› bize ikilem gibi görü-

e. Taraflar›n durumdan haks›z kazanç elde etme

nen durumlardan zarars›z ç›k›fl yollar› sunabilirler.

olgusu mevcut mudur?
l

Sonuç olarak, birden fazla etik kural›n yaratt›¤› iki-

Mevcutta böyle bir durum görünmemektedir.

lemli durumlarda do¤ru karar vermenin yolu, ya-

f. Taraflar›n en az zarar görece¤i çözüm önerile-

z›l› bir yaklafl›m›n, kapsaml› bir durum analizi uy-

ri nelerdir?

gulanmas› ile mümkün olabilecektir.

l

Çözüm 1: Arkadafl›nla konuflmak.

l

Çözüm 2: Yöneticisiyle konuflmak.

l

Çözüm 3: Her ikisi ile birlikte konuflmak.

l

Çözüm 4: Arkadafl›n›za “git yöneticinle konufl,

¤›n sa¤lanmas› için ilk aflamad›r. Böylece yay›nla-

kariyerinle ilgili f›rsatlar›n olmamas›n›n seni nas›l

nan kurallar bütünü herkes taraf›ndan bilinir hale

olumsuz etkiledi¤ini belirt” demek olabilir.

gelir. Bu ise davran›fllar›m›z için genel çerçevenin

l

Yukar›da s›ralanan etik kurallar›n çi¤nenmedi-

6. Sonuç
‹fl yerinde etik kurallar›n yaz›l› olmas›, tutarl›l›-

ortaya konmas› demektir.

¤i ve arkadafl›n›z›n flirkette çal›flmas›n› sa¤layacak

Etik kurallar kurumun misyon, vizyon, politika-

çözüm ideal olan›d›r. Çözüm 3 ya da Çözüm 4

lar› ile bütünlük içinde olmal›d›r. Etik de¤erler,

önerilebilir.

kurumun tüm sistemlerine kadar indirgenebilme-

g. Önerilen çözüm (en kötü durumda) taraflar›
nas›l etkileyecektir?
l

En kötü durumda, arkadafl›n›z sizin tavsiyeni-

zi dinlemeyip yöneticisi ile konuflmayabilir. Bu da

lidir. Bütünsellik, kurum de¤erleri ile etik kurallar aras›nda birlik olmas› ve benimsedi¤iniz bu
kurallara uygun davranmay› kabul etmemiz demektir.

sizin arkadafl›n›z›n flirketten ayr›lma plan›n› onun

Yöneticiler etik kurallar›n uygulanmas›nda karfl›

yöneticisi ile paylaflmak durumunda b›rak›r. So-

karfl›ya kald›klar› en büyük ç›kmaz›n “kurumdaki
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l

kurallar› etik kurallar çerçevesinde yeniden belirleme zorlu¤u” oldu¤unu ifade etmektedirler.
Ancak kurumlar deneyim kazand›kça, sistemler
daha olgun hale gelecektir. Bafllang›çta etik iki-

art›fl› (süreç, ürün ve insan), müflteri memnuniyeti
art›fl›, paydafllar›n memnuniyeti art›fl›, çal›flanlar›n
sadakat art›fl›n›,
l

lemlerde çözüm bulmakta isabetsiz kararlar verilebilir. Uzmanlar bunun çok do¤al oldu¤unu ve ce-

Kurum içinde güven ortam›n›n artmas›, kalite

Kararlarda ve faaliyetlerde bütünsellik ve et-

kinli¤i,

saretin k›r›lmamas› gere¤ini belirtiyorlar. Önemli

l

‹K sorunlar›nda azalma görülmesini,

olan deneyim kazanmak, kazan›lan deneyimlerle

l

Sürdürülebilir karl›l›¤›n olumlu yönde etkilen-

olgunlaflan sistemler kurabilmektir.

mesini,

Kurumlar›n etik yönetimine geçifl sürecinde afla¤›daki noktalara dikkat etmeleri yararl›d›r.
l

Etik yönetimi bir süreçtir. Bu süreçte yaflanan-

lar, sürecin ç›kt›lar› kadar de¤erlidir.
l

‹lkeler mutlaka politika ve prosedürlerle içiçe

olmal›d›r.
l

‹kilemleri bafltan önlemek, etik ikilemleri hal-

letmenin en iyi yoludur.
l

Etik kararlar ekiplerle al›nmal› ve al›nan karar-

lar tüm kuruma duyurulmal›d›r.
l

Etik ilkeleri tüm yönetim yaklafl›mlar› ile iliflki-

lendirmek hayati önem tafl›r.
l

Program gelifltirilmesi için tüm bölümlerden

beraberinde getirecektir.
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oluflan ekiplerin kurulmas› benimsemeyi art›r›r.
l

“Etik davranmaya çal›fl›rken bir kaç hata yap-

mak, hiç bir fley yap›lmamas›ndan daha iyidir”
söylemini hayata geçirmek önemlidir. Çünkü süreç
deneyimlerle olgunlaflacakt›r.
Sonuç olarak; bir kurumun etik kurallara sayg›l›
oldu¤unun bilinmesi;
l

Nitelikli çal›flanlar› kuruma çekecektir.

l

Kurumun toplumdaki imaj› güçlenecektir.

l

Müflteriler bundan olumlu yönde etkilenecek-

lerdir.
l

Çal›flanlar bu kurumda çal›fl›yor olmaktan gu-

rur duyacaklard›r.
l

Kurumun verimlili¤i ve karl›l›¤› olumlu etkile-

necektir.
Benzer flekilde bir kurumda etik yönetiminin
varl›¤›;
MERCEK

97

