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ORGANİZASYONLARDA İŞ AHLAKININ
KURUMSALLAŞMASI

Şevki ÖZGEN ER*

ABSTRACT
in recent years the institutionalization of business ethics as a means of enhancing the
ethical nature of business operations has received widespread empirical coverage. To date,
however, few studies have been conducted in Turkish business context. An organization's
management control system can play an important role in influencing ethical behavior among
employees. This article examines how factors such as organizational culture, organizational
values, the attitudes of superior managers and moral support structures influence the institutionalization of business ethics, a theoretical context.

GİRİŞ

Günümüzde ekonomik faaliyetlerde dürüstlük, güven, saygı ve hakça davranilke edinmek ve çevreyle temas halinde bulunurken, aynı çevreyi paylaşan topluma destek olmak modern toplumun en önemli özelliği haline gelmiştir. Toplumda
kabul görmüş değerlere saygının sürekli olması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle,
iş ahlakının kurumsallaşması büyük önem arz etmektedir. Hızlı değişen bir ekonomi
ve toplumdaki dinamiklik zamana göre ekonomi ve toplumun işleyişini düzenleyen
yeni değer ve normları teşvik etmeye katkıda bulunabilen kurumlara sahip olmayı
gerektirmektedir. İş dünyasında ahlaki kavram ve uygulamaların günlük eylemelere
uygulanması, iş ahlakı ile ilgili sorunların çözümünü kolaylaştırıcı rol oynayacaktır.
mayı

şitli

Bu çalışma esas olarak organizasyonlarda iş ahlakının
yönleriyle ele alarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

kurumsallaşmasını

çe-

1. İş Ahlakının Tanımı ve Önemi
Ahlak, Yunanca'da gelenek ve alışkanlığı ifade eden "ethos" sözcüğünden türetilmektedir. "Ethics" sözcüğüyle paralellik gösteren "moral" ise, gelenek, alışkan
lık veya karakter ifade eden Latince'deki "mos, mores" sözcüğünden gelmektedir
(KOSKINEN, vd., 1992; 1-8). Ahlak (moral), insan eylemlerinin ve karakterinin iyiliğini veya kötülüğünü, doğru veya yanlışlığını muhakeme etmeyle ilgili inanç ve
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tutumdur. Ahlak (ethics) ise, ahlak ilkelerinin felsefi çalışması olarak tanımlanabilir.
Bu disiplin, doğru veya yanlışın ne olduğuyla veya ahlaki ödev ve yükümlülüğün ne
olduğuyla ilgilenmekted ir (SHEA, 1988; 17). Ancak günümüzde "moral" ve "ethics"
kavramları sık sık birbirinin yerine kullanılabilmektedir. İşletme ve yönetim alanın
da daha çok "ethics" teriminin kullanıldığına dikkat çekmekte fayda vardır.
"Ahlak, doğru ve iyi şeyin ne olduğunu veya yanlış ve kötü şeyin ne olduğunu
açıklayan bir davranış kodunu oluşturan kural koyucu bir ilkeler seti" olarak genelde
tanımlanmaktadır. Ancak, bugün işletmenin dinamik bir ortamda faaliyet gösterdiği
dikkate alınırsa, bu geleneksel tanım, kullanışlı olma açısından son derece statiktir
(HOFFMAN and MIILS MOORE, 1990; 69-70). Hızlı değişimin yaşandığı bir
ortamda, ahlakı artık statik bir kod veya herkes tarafından kabul görülen bir ilkeler
seti olarak görmek mantıklı olmaz. Charles Powers ve David Vogel basit fakat
dinamik işleyen tanım yaparak bu sorun üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu düşünürlere
göre "esas itibarıyla ahlak, insan refahını oluşturan şeylerin ne olduğunu inceleyen
ve bunları teşvik etmek için gerekli davranış ve karar türlerini açıklayan bir süreçtir"
(HELLRIGE L and SLOCUM, 1986; 137)
İş ahlakı ise, iş dünyasında davranışlarımıza yol gösteren ahlaki ilkeler ve

kapsar". Başka bir ifadeyle, iş ahlakı, doğru ve haklı olmayı esas alan,
kanun ve düzenlemeler e itaatin daha ötesine giden bir davranış kuralları bütünüdür"
(McNAMAR A, 1988; 1).
standartları

"İş ahlakı, ekonomi ve iş dünyasının sağladığı olanaklar doğrultusunda sağ
duyulu seçimler yapmamızda bize yol gösteren ilke ve değerleri inceleyen bir disiplindir."
Son yirmi yılda iş ahlakı çeşitli nedenlere bağlı olarak giderek önem kazanmıştır. Nedenlerin ilki, ahlaki olarak iş görmek için kamu baskısıyla gelişen sosyal
sorumlulukla ilgilidir. İkinci neden, iyi ahlakın iyi işle özdeş olduğunun fark edilmesidir. Üçüncü neden, yöneticiler için ahlak ve iş yaşamı konusundaki tartışmaların bir
tehdit veya zayıflık olarak değil, günümüz endüstrilerini n mükemmellik ve yüksek
kaliteye ulaşma çabalarının doğal bir uzantısı şeklinde algılanmasıdır (MILTONSMITH, 1997; 185-197). Dördüncü neden, çeşitli çıkar gruplarının menfaatlerini
dengeleme gereksinimin in giderek artan oranda önem kazanmasıdır (THOMPSON ,
vd., 1992; 586). Beşinci neden, iş ahlakı basit olarak ve nihayetinde bir güven meselesidir. Hem bireyler hem de organizasyon lar arasındaki ilişkilerin karşılıklı güvene
ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi gerçeğine dayanması düşüncesinin
yaygınlaşmasıdır.

2. İş Ahlakı İle İlgili Mit'ler
İş ahlakı alanındaki belirsizlik yöneticilerin zihinlerinde karışıklıklara ve çok

yol açmaktadır. Hatta birisi ahlaktan bahsettiğinde, hor
görülmektedir. Dürüstlük ise, delilik ve gülünç olarak görülmektedir. Birçok yönetici, ahlakın büyük bir telkini kapsıyor gibi görünen din olduğu kanısındandır. Ya da
onlar iş ahlakının açıkçası "iyi iş yapma" için nadiren üzerinde durulacak lüzumsuz
bilgiler olduğuna inanmaktadır. "Aynca, birçok yönetici iş ahlakı konusundaki eğisayıda yanlış anlaşılmalara
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timin büyük bir kof olduğunu, organizasyonlarda hayatın karmaşık tarafları ile ilgili
gerçekleri görmezlikten gelmek gerektiğine inanmaktadırlar. Dolayısıyla iş ahlakı
ilgili çok fazla Mit vardır. Bunların çoğu ahlak zam ile ilgili genel karmaşıklıktan
kaynaklanmaktadır. Bazıları ise ahlaki ikilemlere ilişkin dar görüşlerden kaynaklanmaktadır." İş ahlakı ile ilgili bazı Mit'ler aşağıdaki gibi sıralanabilir (McNAMARA,
1988; 5 ve THOMPSON vd., 1992; 623-624).
1. Mit: İş ahHikı, yönetimden ziyade daha çok dinin bir konusudur: Pek
kompleks felsefi bir tartışma ve bir dinsel konu olduğuna inanmaktadır. İnsanların değerlerini veya maneviyatını değiştirmenin, değerler arasında
ki çatışmaları yönetmenin, bir örgütsel ahlak programının amacı olmadığını ileri sürerler. İş ahlakı literatür ve tartışmalarına yöneticilerin katılımının yetersizliği, birçok
kişinin organizasyonda günlük işlerde iş ahlakını düşük düzeyde bir heves veya
hareket(manevra) olarak görmesi inancına yol açmıştır. Oysa, bu bakış açısı organizasyonu güçsüz hale getirir. İş ahlakı, çeşitli uygulamalı araçları kapsayan bir programlı yaklaşıma sahip bir yönetim disiplinidir. İş ahlakı yönetimin bir konusudur. Bu
gerçek, yönetimin temel isteğidir.

çok

kişi, iş ahlakının

2. Mit: İş ahlakı kuruluştaki yeni polis yetkilisidir: Birçok kişi iş ahlakını
popüler ve yönetim literatüründe giderek artan ölçüde dikkat çeken yeni bir olay
olarak görmektedir. Oysa İş ahlakı konusunda 2000 yıl önce bile yazıların yazılmış
olduğu Çiçero'nun konu ile ilgili "Nöbetciler(On Duties)" eserinde ifade ettiklerinden anlaşılmaktadır. Fakat, iş ahlakı 1960'larda başlayan sosyal sorumluluk hareketinden dolayı son zamanlarda daha çok dikkat çekmektedir.
3. Mit: AhHik yönetilemez: Gerçekte, ahlak her zaman ancak dolaylı olarak
"yönetilmektedir". Örneğin; organizasyonun kurucusu veya mevcut liderin davranışı ,
işgörenlerin karar vermeleri üzerinde güçlü bir ahlaki etkiye sahip olabilir. Stratejik
önceliklerin (kar maksimizasyonu, pazar payını genişletme, maliyetleri azaltma) ahlak üzerinde çok ciddi etkileri olabilir. Kanunlar, düzenlemeler ve kurallar, toplumun
zararını minimize eden ve genel faydayı iyileştiren bir tarzda ahlaka uygun olması
için davranışları direkt olarak etkilemektedir. Bazıları bir organizasyonda değerlerin
yönetilemeyeceğine inanarak iş ahlakı hakkında hala şüphe içindedirler. Fakat, bazı
düşünürler de, yönetimin bir değer sistemi olduğunu ifade etmekte ve ahlaki kodların
organizasyonlarda son derece önemli etkilere sahip olduğu kanısındadırlar.
4. Mit: Organizasyonumuzun kanunlarla sorunu yok, o halde biz ahlaklı
Birileri sık sık ahlaki olmayan davranışlar sergileyebilir, fakat kanuni
sınırları içerisinde davranabilir. Örneğin; üstlerinden bilgi saklamak, bütçe üzerinde
oynamak, başkaları hakkında sürekli şikayetler getirmek vs. Halbuki, kanunu ihlal
etme, sık sık farkına varılmayan ahlaki olmayan davranışlarla başlar. "Kurbağayı
kaynatma vakası burada faydalı bir örnek olmaktadır. Eğer bir kurbağayı sıcak
bir suya koyarsanız hemen zıplar ve dışarı fırlar. Halbuki bir kurbağayı soğuk
suya koyup yavaş yavaş suyu ısıtırsanız siz sonunda kurbağayı kaynatırsınız,
haşlarsınız. Çünkü kurbağa ortamdaki olumsuz değişmeyi fark edemeyecektir."
davranıyoruz:
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5. Mit: Şirketin gereksinim duyduğu şey çok iyi iletilmiş bir ahlak kodudestekdur: Bu görüşe de katılmak doğru olmaz. Kültürle destekle nmeyen ve bir
yapbir
an
tarafınd
r
işgörenle
kod
bir
leyici ödül sistemiy le ilişkili olmayan herhangi
değişti
sistemi
ödül
rken
benimse
kodunu
ahlak
macık şey olarak görülecektir. Bir
ahlakı
rilmezse , her zaman sorunlar var olacaktır. Bu yüzden, izole edilmiş bir kod,
şeyden daha
olmayan
hiç
tümüyle
dolayı
nden
geleceği
haline
hor görmeni n kaynağı
kötüdür. Hiç yapılmazsa daha iyidir.
6. Mit: Üst kademedeki birisinin ahlaki bir pozisyonda şampiyon olması
ve
gerekir: Bu yalnızca "korucu ahlak" olan bireycili k mitini devamlı hale getirir
sı
yapmama
şeyi
hiçbir
kimsenin
hiç
dek
caya
"beyaz atlı prens gelip günü kurtarın
her yönetici ve iş gören
gerektiğini öne sürerek insanları güçsüzleştirir." Gerçekte
sık küçük öncelikle ri
sık
Bu
.
etmelidir
kabul
luk
sorumlu
için
tirmek
gerçeği bütünleş
ve günlük iyi ahlakın uygulamasını bütünleştirmeye başlar ve sürdürür.
7. Mit: Ahlaki ikilemleri çözmek için yalnızca bir tek doğru vardır:
görme
Gerçek: Seçenek ler gereklidir. Seçim yapma ve çeşitli görüşlerden bir şeyler
sahipöneme
kritik
için
çözmek
"
sorunları
"ahlaki
de
ve çıkarma yeteneği, yönetim
yapıların
bağlı
isteğe
çıkarmak
veya
görmek
şeyler
bir
açısıyla
tir. Sadece bir bakış
kaçır
örtüsünü kaldırmada bize yardımcı olacak, ancak kritik gerçekleri gözden
olur.
sebep
sine
mamıza neden olur ve kör bir bakış açısının etkisini gösterme
3. İş Ahtakının kurumsallaşması
llaşma bir
İş ahlakının kurumsallaşması giderek önem arz etmektedir. Kurumsa
kurumsa ln
olgusunu
ahlakı
iş
bazında
İşletme
anda gerçekleşecek bir olgu değildir.

belli bir süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Kurumsallaşma işletmenin kendi
yapısı
kamuoy una mal olmasıdır. Bir işletmenin; toplumsal değerleri organiza syon
yapmak
insanlara
llaşma,
Kurumsa
).
389-394
1996;
ÇI,
(BIÇAK
sıdır
na uyarlama
da yarzorunda olduğu şeyleri belirlem ede ve nasıl davranmaları gerektiği konusun
laşmanın
kurumsal
a
dımcı olur ve sosyal sistemin dengesin i güçlendirir. İş ahlakınd
doğuş nedenler i (TÜGİAD, 1992; 41):
laşması

-

Yönetim kadrosun un ihtiyaç duyması,
Profesyo nel yaşantının zorlaması,
Kamuoy unun zorlaması ve bu konudak i bakış açısı,
Gelişen ve değişen sosyo-kü ltürel yapı,
Bireyler in bilinçlen mesi, haklar ve değerlere sahip çıkma
Organiz asyon yapısındaki değişim,

eğilimindeki artış,

ası
İş ahlakının kurumsallaştırılması, ne tür bir hareket kodunun uygulanm

ile ilgili ilkeler, değerler ve düşünceleri açıklamayı kapsar. Ekonom inin
düzenlem elerin işleyişini
işleyişini ve kamu yararını gözeten bir tarzda kanun ve
işletmenin amaçlarını,
ra
çalışanla
kuralları
ahlakı
İş
tanır.
olanak
kolaylaştırmaya
le iki ana
ilkelerini tanımlamaya yönelik resmileştirilmiş kurallar bütünüdür. Genellik
apolitikal
işletme
b)
ve
yapıyı esas alarak hazırlanırlar. Bunlar, a) işletme ilkeleri
da
karşısın
sorunlar
bu
ve
rıdır. İş ahlakı kuralları bir işletmede doğabilecek sorunları

gerektiği
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tutumları

belirleyici nitelikte kurallar bütünüdür. Bu kurallar, bir işletmedeki çalışan
gereken değerler ve davranışlara rehber olmakta ve iş ahlakı
davranışlara karşı tavizsiz tutumları tanımlamaktadır (McHUGH, 1992; 25-

ların geliştirip uyması

na aykırı
30).

Kurumsallaşan iş ahlakının öğeleri;

psikolojik

anlaşma,

örgütsel

bağlılık

ve

ahlakı esas alan kültür olarak ifade edilebilir. İş ahlakı kurallarının yazılı olarak belir-

lenmesi taraflar arasında psikolojik baskı yaratması açısından kaçınılmazdır.
Belirlenen kurallara uyum sağlayamama durumunda yasal yaptırımların olmasıyla,
birey ve işletme üzerinde anlaştığı kurallara bağlı kalma zorunluluğunu duyacaklardır. Bu nedenle iş ahlakına yönelik kuralların yazılı biçimde hazırlanması ve
kurumsallaşması bireylerin tutum ve davranışlarını etkileyecektir (McHUGH, 1992;
40).

3.1. İş Ahlakının Kurumsallaşmasında Değerlerin Rolü ve Önemi
Günümüzde iş adamları ve yöneticiler, insani değerler ve iş yaşamının kuralüzerinde yeniden düşünmeyi, karmaşık, rekabetçi ve global ekonomik ortamda
ayakta kalabilmek, işletmelerinin mevcut konumunu ve nereye doğru gittiklerini
yeniden inceleyebilmek için bir fırsat olarak görmektedir (TIERNEY, 1997; 7).
Değerler, bireyin işinin ve günlük yaşamının temel bir parçası olan ve onun
yaşamına anlam kazandıran ideallerdir. Bireyin tercihlerine, kararlarına ve davranışlarına yol gösteren inançlar ve kanaatlerdir (CAVANAGH and McGOVERN ,
1998; 87). Değerler, davranışın tanımlayıcı standartlarıdır. Değerler standartlar olarak ifade edilmesine rağmen, onlar emretmezler. Onlar olağanüstü bir şekilde ey lemlere yol gösterirler (HARRISON, 1987; 180).
Değerler her zaman aynı kalmazlar. İnsanın yaşamında, organizasyon ve medeniyetlerle birlikte ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedirler. Milton Rokeach'e
göre, "şayet değerler tamamen stabl olsaydı, bireysel ve sosyal değişim imkansız olacaktı. Bunun aksine değerler tamamen değişir olsaydı, toplumun ve bireyin sürekliliği imkansız olurdu (ÖZTÜRK, 1998; 11-21 ). Yani, değerler hızla değişen bir dünyada istikrarı sağlar. "Değerlerden sıyrılmış, kutsallığını yitirmiş bir dünyada yaşa
maya kimse katlanamaz." Değerler örgüt kültürünün temel ilkeleridir ve organizasyonun kişilik özelliklerini yansıtır. İşgörenlerin inandığı bir kültür yaratmak ve organizasyonun gelecekteki başarısı için hayati derecede önemlidir. Değerler örgütteki
bütün herkesin tavrını yansıtan şirket karakterini temsil eder (MURPHY, 1995; 2740). Değerler bir organizasyonun doğasında ve iş tarzında saklıdırlar. Bireysel ve
organizasyonel davranışın kalitesi değerler vasıtasıyla anlaşılabilir. Onlar söz gibidir
ve çalışanlara en uygun tarzda birçok ihtiyatlı tepkiyi gösterebilme olanağı sağlar ve
aynı zamanda insanın motivasyonu na temel teşkil eder. Uzun vadede başarılı organizasyonlar değer temeline dayalı olan organizasyonlardır. Çünkü "organizasyonlar
değerlerle bezendiklerinde kurum olurlar, aksi takdirde ruhsuz insana benzerler"
(BIÇAKÇI, 1996; 411). Bu tür organizasyonlar koydukları hedefler hakkında açık
tırlar. Değişen çevreye adapte olma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptirler.
Ahlaki değerlere uygun bir çalışma ortamı yaratmak için aşağıdaki hususlar
dikkate alınmalıdır (TIERNEY, 1997; 73-90):
ları
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1. Yöneticilerin ahlaki değerlere uygun bir şekilde karar vermeleri gerekir.
Ahlaki değerlerin hem işletmenin başarısı hem de kişisel başarı için önemli olduğu
kabul edilmelidir.
2. Yöneticiler davranışları ve düşünceleriyle diğerleri için bir örnek oldukbir çalış
larının bilincinde olmalıdırlar. Sözlerle ifade edilmeyen değerlerin de ahlaki
rler.
etmemelidi
ardı
göz
ma ortamı yaratmak için son derece önemli olduğunu

3. Yöneticiler ahlaka uygun davranışları yerleştirme sorumluluğunu üzerine
almalı ve bunun bilincinde olmalıdırlar. Çünkü ahlaka uygun standartları yerleştirme
sorumluluğu yukarıdan başlar.

4. Çalışanlar, işletme ve yönetimin beklentilerinin neler olduğunu açıkça bilmelidir. Ayrıca yöneticiler ahlaki sorunların çözümünde tutarlı olmalı ve ahlaki deak
ğerler konusunda ki duyarlılığı davranış ve düşünceleriyle şüpheye yer bırakmayac
şekilde göstermelidir.
5. Yöneticiler, ahlaki bir çalışma ortamı yaratmak için çalışanların eğitiminde
işin ahlaki boyutunu dikkate almalı ve açık iletişimi desteklemelidirler. Çalışanlara
standartlar, değerler ve ahlaki sorunlarla ilgili konuları yönetime getirmekten çekinmemeleri için herhangi bir olumsuz karşılık görmeyecekleri konusunda güvence vermelidir.
Sonuç olarak değer esasına dayalı bir organizasyon sosyal sorumluluklarını
üstlenerek işgörenlerin ahlaki açıdan sağlam bir temele sahip olmasını sağlar. Ahlaki
bir kültürü yaratarak yöneticilerin personele ahlaka uygun olmayan talimatlar vermesini ve personelin de bu talimatları yerine getirmesini engellemektedir.

3.2. İş Ahlakının Kurumsallaşmasında Örgüt Kültürünün Rolü ve Önemi
İş ahlakının kurumsallaşmasında örgütsel kültür önemli rol oynar (STEIN-

BERG and AUSTERN , 1996; 141 ). Bazı düşünürlere göre, kültürel farklılıkların
yönetimi ve örgüt kültürü gelecekte şirketlerin başarı veya başarısızlığını saptamada
çok daha önemli bir faktör haline gelecektir. Bu nedenle, işletmelerin ekonomik ve
sosyal performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olan örgüt kültürünün ahlaki
davranışı destekleyici etkisi üzerinde durmakta fayda vardır.
Örgüt kültürü ise; bir organizasyonun üyeleri tarafından paylaşılan ve onların
kendisi
davranışlarını yönlendiren, çoğu kez bilinçsizce türetilen, bir organizasy onun
değerler,
temel
tanımlanan
tarzda
görülen"
"kabul
olarak
temel
bir
ve çevresinde
normlar, varsayım ve inançlar bütünüdür (McKENN A, 1996; 181-194). Her organizasyonun kendisine özgü kültür ve değerler seti vardır. Kültür organizasyon üyelerinin anlayışını ele verir ve organizasyon içerisinde nasıl davranacakları konusunda kendilerine kurallar sağlar. "Kültür, organizasyonu bir arada tutan sosyal dokudur" (SIMS, 1992; 15). Hem biçimsel hem de biçimsel olmayan bir özelliğe sahiptir.
Bilinçli bir çabayla değiştirilebilir. Örgüt kültürü özellikle eğitim vasıtasıyla entellektüel ve ahlaki becerileri geliştirebilir. Çoğu organizasyonlar belli bir kültür yaratmak için bilinçli olarak çaba göstermemektedir. Ancak, günümüzde Hewlett
Packard bilinçli olarak kültürünü oluşturan bir şirkettir ve yıllardır bunu sürdürmek için sıkı bir biçimde çalışmaktadır. Hewlett Packard'ın örgüt kültürü;
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1) başkalarına saygı, 2)bir toplum duyusu ve 3)sade, dürüst, sıkı ve etkin çalış
maya dayalıdır. Yöneticiler ve işgörenlerin yoğun eğitimi sayesinde kendilerini
geliştirmesi sağlanmaktadır. Yıllardır Hewlett Packard büyüme ve başarısını
büyük ölçüde kültürüne borçludur (AUXILLIUM WEST, 1996; 2) .
Örgüt kültürü birbirine zıt değerler arasındaki bir denge durumundadır Kültür
organizasyon üyelerinin gereksinim ve beklentilerini şekillendirir. Güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bilgi ve deneyimi paylaşmayı kavratması, birbirini güçlü bir şek
ilde destekleyen üyeler yaratır. İşbirliği, dürüstlük, açık iletişim, istekli düşünme ve
karşılıklı güven güçlü örgüt kültürünün ürünleridir (PEARSON, 1995; 16). Bu
durum "esneklik ve yenilikçiliğe" ilişkin bir eğilim inşa etmektedir. Böylece değişi
mi kabul eder ve yapısının bir parçası olarak görür. Böylesi bir kültür sayesinde organizasyonlar, içsel belirsizliği etkin bir şekilde yönetebilirler. Bu durum enerji ve
zaman tasarrufu sağlayarak iş yapmada son derece önem arz eden dışsal rekabet ve
müşteri üzerinde odaklanmayı sağlar (HARMAN, 1977; 147).
Günümüzde birçok organizasyonun gereksinim

duyduğu

ve üzerinde önemle

durduğu şey, daha olumlu ve ahlaki bir kültürle faaliyet göstermektir. Örgüt kültürü

ile

iş ahlakının kurumsallaşması

temelde aynı değerleri içermektedir. Çünkü tanım
bir işletmeyi diğerlerinden ayırıcı özelliklerini ortaya
koymaktadır. Çalışanlarda işletme ile bütünleşme duygusu yaratır. İşletme yararına
verilen güvencenin, bireysel yarardan daha önemli olduğunu öğretir. İşletmenin
sosyal yapısına süreklilik kazandırır. Benimsenen ahlak olgularına uygun kurumsallaşmayı amaçlayan işletmeler örgüt kültürünün önemini kavramak zorundadırlar.
Ahlaki bir örgütsel kültür, toplumsal amaçlar ile toplumsal sorumlulukların her
zaman bir kişinin kişisel kazancından daha çok ağırlık taşıdığı inancını yansıtır.
Böylesi bir kültür, güçlü ve ilkeli liderlik, saygınlık ve uzak görüşlülükle başlar.
Ahlaklı bir örgütsel ve yönetsel kültür her birimizin içindeki en iyiyi yansıtan bu
evrensel öğelerden vazgeçmemelidir (STEINBERG and AUSTERN, 1996; 144156). Bu kültür belli bir durumda uygun görünen, ancak ideallerimiz, standartlarımız
ve ahlakımızdan özveriyi yansıtan geçici heveslere ve çarelere karşı durabilen temel
özellikleri yansıtmalıdır. Geliştirmemiz gereken kültür, vicdanımızın sesini dinlediğimiz, güdülerimizi ve davranışımızı etkilediği ölçüde ahlaki açıdan doğru ve
yanlış arasında seçim yapmamızı sağlayan kültür olmalıdır. Yani arzulanan davranışları teşvik eden veya arzulanmayan davranışları yasaklayan bir kontrol mekanizması işlevi görmelidir. Daima ahlaki ve adil olan şeyi dikte eden bir sosyal güç
layıcı

bir rolü

bulunmaktadır;

niteliği taşımalıdır.

Örgüt kültürü eğitici rol oynamalıdır. Örgüt kültürü, bir işletmenin çevresi
tarafından algılanan kimliğidir. İşletmenin vizyonu, iş yapma politikaları, "iş ahlakı,
yönetim tarzı ve felsefesi vs. örgüt kültürü etrafında oluşturulmalıdır. Ahlak yalnız
ca örgütsel kültürün kalbi değil, aynı zamanda değişimi üretmeye ilişkin dayanak
noktasıdır. Ahlak olmaksızın kültürün değişmesi, krikosuz bir lastiği değiştirmeye
benzer" (GROSENIK, 1994; 88). Ahlaki bir kültürel alt yapı olmadan yapılmaya
çalışılacak her türlü iyi niyetli çalışmanın askıda kalacağı gerçeği unutulmamalıdır.
Ahlaki düşünceyi besleyecek, toplumsal dayanışmayı arttıracak, ahlaki denetimin
kaynağı ve sürekliliğin güvencesi olacak en önemli şey ahlaki kültürdür.
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3.3. Tepe Yönetiminin Tutumu

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yönetsel liderlik, iş normlarını ve
uygulamaya yansıtmak için öncü rolü oynamalıdır. Yöneticiler, özellikle
üst düzey yöneticiler, kurumsallaşan iş ahlakı sayesinde ahlaki karar vermeyi teşvik
edecek ve destekleyecek bir örgütsel ortamı yaratmak için bir sorumluluğa sahiptirler. Bu da, yöneticileri çalışanlara karşı örnek olma zorunluluğu ile karşı karşıya
bırakmaktadır (TÜGİAD, 1992; 8). Yöneticiler rol modelleridir. Bir rol modeli
olmak, doğnı şeyi yapmaktan daha fazlasını gerektirir. Yapılan araştırmalar yöneticinin davranış biçiminin ya da sorunları çözüm yaklaşımının ast-üst ilişkisinden
dolayı zaman içerisinde diğer çalışanlarca benimsendiğini ve onların benzer bir
tutum içerisinde davrandıklarını göstermektedir.
değerleri

Organizasyonun dürüst insanlara sahip olması gereklidir. Fakat bu yeterli
Yönetimin açık ve gözle görülebilir desteği olmaksızın dürüstlük açıkçası
riskli olur. Bu nedenle karşılıklı güven ve açıklık kesinlikle gereklidir. Bu, ahlaki
denetimlerde bir balyoz gibi işlev görür. "Bir organizasyon ahlaki sorunlardan kaçın
mak, mevcut ahlaki sorunları ortaya çıkarmak ve onlara çözüm bulmak için karşılık
lı güven ve saygıya dayalı bir atmosfer yaratma yeteneğine sahip bir yönetime gereksinim duyar" (THOMPSON, 1992; 621-623). Ayrıca, açık bir misyon ve yönetim,
organizasyonun her kademesinde paylaşılmalıdır. Bu iki faktörün karşılıklı güven
için birbirine eşlik etmesi gerektiğinin yaşayan modellerce işgörenlere gösterilmesi
gerekir. Üst kademe yöneticilerin iş ahlakının değişen doğası hakkında bilgi sahibi
olması, işletmeleriyle ilişkili ahlaki sorunlara karşı duyarlı olması gerekir. Yöneticiler, ahlaki tercihleri ve davranışları motive eden bir örgütsel kültür yaratmak için
organizasyondaki ilişkilerde tek standart, bireye saygı ve sistematik dürüstlüğe önem
vern1elidirler.
değildir.

Yönetim açık ve tutarlı beklentilere sahip olmalıdır. Çünkü bütün düzeylerdeki işgörenler haşan için kendilerinden neyin beklendiğini ve neyin gerekli olduğunu
bilme gereksinimi duyarlar. Onlar ahlaki standartların organizasyondaki bütün bireylere uygulanmasından emin olmak isterler. Bu nedenle yönetim standartları modelleştirmek (örnekle öncü olmak) zorundadır.
Sonuç olarak, iş ahlakı ve ahlaki değerlerin kurumsallaştırılması, eylemle ifade edilen liderlik anlayışına bağlıdır. Bir insan ne kadar başarılı olursa olsun, eğer
karakter ve tutarlılıktan mahrum ise, insana -işletmenin en değerli varlığı insanzarar verecektir. Bu durum ise, örgütün performans ve iklimini olumsuz yönde etkileyecektir. Unutulmamalıdır ki, güçlü işletme ve ahlak geleneği, dürüstlüğün stratejik önemi ve önce insan anlayışı benimsenirse ve kavranırsa güçlü bir iş ahlakı kurulur. Ahlaka "kötü" bireylerin bir sorunu olarak değil, bir sistem sorunu olarak yaklaşılmalıdır. Çalışanların iş ahlakı olgusuna paralel tutumlarının ödüllendirilmesi ve
teşvik edilmesi göz ardı edilmemelidir.
3.4. Ahlakı Desteklemeye İlişkin Yapılar ve Faaliyetler
İş ahlakına ilişkin ideal tek bir yaklaşım yoktur. Bir yapı geliştirmek kendi
başına
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faydalı olamayacaktır (THOMPSON, 1992; 601). Son yirmi yılda birçok işletme, bir
ahlaki organizasyon yaratma sorunuyla karşı karşıyadır. Amerika Birleşik Devletleri
ve Avrupa'da çok sayıda şirket iş ahlakını kurumsallaştırmaya yönelik bir çaba içine
girmişlerdir. İşletmeler, ahlaki öncelikleri teşvik etmek için aşağıdaki uygulamaları,
ahlak danışmanları, işletmelerin hukuk departmanları ve dışarıdan danışmanların
yardımıyla benimsemektedirler.

3. 4.1. Hareket Kodu: Hareket kodları; işyerindeki eylemleri tayin etmekte olan
ve bu eylemlerle ilgili kararlara temel teşkil eden genel ilkelerdir." Bu kodlar, anlamlı davranış örneklerini içerir (McNAMARA, 1988; 11 ). Bir hareket kodu geliştiril
mek istendiğinde şu hususlara dikkat edilmelidir (HODAPP, 1991; 11 ):
1. Hareket kodunda ahlak kodunda beyan edilen ahlaki değerlere bağlılık vur-

gulanmalıdır.

2. Hareket kodunda belirlenen standartlar ve davranışlara tüm işgörenlerin
itaat etmesinin beklenildiğini gösteren ifadeler yer almalıdır. Bir sorun varsa, işgö
renlerin nereye gidecekleri veya nereye başvuracaklarını gösteren ifadeler olmalıdır.
hukuk

3. Organizasyondaki önemli üyelerin hareket kodunu gözlemesi sağlanmalı ve
departmanın hareket kodunun tasarımını gözden geçirdiğinden emin olun-

malıdır.

hası

4. Yeni hareket kodu ilan edilmeli ve dağıtılmalıdır. Her bir işgörene bir nüsverilmeli ve her ofiste bir nüshasının bulundurulması sağlanmalıdır.
5. Bir

işletmenin

tutumlarınca açık

Hareket

ve

hareket kodu yukarıdan aşağıya
olarak desteklenmelidir.

doğru

bütün kademelerin

koşulsuz

kodlarının kapsadığı

konu örnekleri, tercih edilen kıyafetin stilleri,
ilaçlan kullanmaktan kaçınma, yöneticilerin talimatlarını
izleme, şirketin rolünden dolayı kişisel hediye kabul etmeme, ırksal ve cinsel ayırım
dan kaçınma, kanun ve düzenlemelere uyma, kişisel amaçlar için örgütsel varlıkların
ve araçların kullanılmaması, yasal olmayan ve şüpheli uygulamaları raporlamayı
kapsar. Bu kodlarla aşırı ölçüde geleneksel kanunlara itaat etmekten çok bir ahlaki
duyarlılığın ne olduğu aşılanmaktadır.
kanunların yasakladığı

3.4.2. Politikalar ve Prosedürler: Sistemler değişimi desteklediğinde değişim
Sistemler arzulanan değişimi desteklemek için güncelleştirilmediğinde
değişim kolayca gerçekleşmez. Organizasyonların bürokratik orta yönetim düzeylerini özellikle harekete geçiren politika ve prosedürlerdir. Bu sistemleri değiştirmede
ki başarısızlık, değişime karşı sistemlere göre harekete geçen insanlar tarafından
aktif bir direnmenin olduğunu ifade eder. Bu nedenle, politika ve prosedürlerle ilgili
dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibi ifade edilebilir (SUGARMAN,
1996; 7 ve McNAMARA, 1998; 12):
gerçekleşir.

1. Hareket koduyla arzulanan
prosedürler güncelleştirilmelidir.

davranışları

ortaya

çıkarmak

2. Politikalar ve prosedürler ahlaki ikilemleri ortaya

için politika ve

çıkarmayı

ve çözmeyi

kapsamalıdır.
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3. Politikalar ve prosedürler ahlak yönetimi konusunda

işgörenin eğitimini

kapsamalıdır.

4. Politika ve prosedürler ahlaki davranışları ödüllendirmek ve ahlaki olmayan
sorumluluk yüklenmeyi kapsamalıdır.

davranışın sonuçlarına ilişkin

5. Politika ve prosedürler, yönetici ile personel arasındaki anlaşmazlıkları
çözmek için işgörenlere yönelik bir şikayet politikasından faydalanmayı kapsamalıdır.

6. Bir
geçirmelidir.

yıl

geçtikten sonra bütün personel politika ve prosedürleri gözden

3.4.3. Ahliik Kodu: Ahlak kodu; bir organizasyonun çıkar gruplarına karşı
ahlaki sorumluluğunu tarif eder. Yani, organizasyondaki hakim değerlerin kısa bir
raporudur (GUPTA and SULAİMAN, 1996; 1-7). Ahlak kodları işletmenin ahlak
anlayışını, işgörenlerin sorumluluklarını tanımlamanın yanı sıra farkrı ç~kar grupAhlarının sorumluluklarını tanımlamayı amaçlayan yol gösterici ilkeleri ifade eder.
ez.
geliştirilem
lak kodları sadece insan kaynakları veya hukuk departmanı tarafından
en,
geliştirilirk
kod
Ancak, bu hatayla sık sık karşılaşmak mümkündür. Bir ahlaki
ir.
geçirilmelid
gözden
değerler
ilgili kanun ve düzenlemelere bağlı olarak gerekli
alınmalıdır.
dikkate
değerler
ahlaki
görülen
Hatta, çıkar grupları tarafından önemli
olup
Ayrıca, üretilen mal veya hizmetin özelliklerinin işletmenin değerlerle uyumlu
).
11
1994;
(DECK,
dir
geçirilmeli
olmadığı gözden
Bir kodun geliştirilmesinde rol oynayacak kişilerin, şirketin karşılaştığı ahlaki
ikilemlere çözüm getirmede duyarlı olması gerekir. Tepe yönetiminden en alt kademeye kadar herkesin şirketin kodunu periyodik olarak gözden geçirmesi gerekir.
İşgörenlere duyuru yapılmalı ve onlar bu konuda bilgilendirilmelidir. Bir kod, işlet
menin politikalarında belirlenen disiplin önlemleri ve ahlaki eylemlere ilişkin olumlu ödüller vasıtasıyla uygulanmalıdır. Bir işletme sadece ahlak kodunu şekillendirme
ve adapte etme gibi bir hataya düşmemelidir, bir kod sürekli değiştirilmeli ve revize
edilmelidir (HODAPP, 1991; 18). Ahlak kodu, organizasyonun temel inançlarını
için
kağıt üzerinde desteklememeli, yönetim bunları içten desteklediğini doğrulamak
öncelikle
kod,
Bu
).
denetim ve değerlemeler yapmalıdır (HARRISON, 1996; 1-4
organizasyonun gelişme gereksinimlerine katkıda bulunmalıdır. Müşterilere, sosyal
çevreye ve ilgili herkese her yerde en yüksek düzeyde güveni vermelidir. Bireysel
adalet,
ilişkileri, temel değerleri ve liderliği geliştirmeyi desteklemelidir. Kısacası,
almalıdır.
esas
değeri
temel
dört
gibi
dürüstlük
ve
yönetim
sorumlu
karşılıklı saygı,
Ahlak kodları genellikle çıkar çatışmaları, gizlilik konularını, temel dürüstlük
ve kanunlara itaat, ürün güvenliği ve kalite, işgücünün sağlık ve güvenliği, satış ve
pazarlama uygulamalarında doğruluk, şirket içerisindeki gizli bilgileri kullanma,
entellektüel mülkiyet ve uygun bilgi, boykotlar, çıkar gruplarıyla ilişkileri, çevresel
kalite, bağışlar, politik faaliyetler ve katkılar, eşit istihdam fırsatları, hediyeler, rüş
vet, uyuşturucu ve alkol kullanımı, vergi kaçırma vs. konuları kapsar.
Ahlak kodu, endüstrinin ahlaki düzeyini yükseltir, çünkü kabul edilebilir
hareket kodunun sınırlarını açıkça tanımlayarak yöneticilere yardımcı olur. Yöneticilerin ahlaka aykırı istekleri reddetmesi konusunda onlara faydalı bir yol gösterici
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olur. Aynca, yakalanamayacaklarını düşünerek kuralları ihlal etmeye meyilli olan
insanlar için caydırıcı bir önl_eyici araç olur. Şiddetli ve yıkıcı rekabet ortamında
hileli uygulamalara yönelmeyi azaltır. Yaptırımların uygulanmasını kolaylaştırır
(BRENNER and MOLANDER, 1989; 137).
3.4.4. Ahlak Komitesi: Ahlaki ikilemlerin, bir organizasyon içerisindeki bir
çözülmesi gerekli olabilir. Bu nedenle, organizasyonlar, ahlaki düşüncenin işletmelerin bütün kademelerinde yaygınlaştırılması için ahlak komiteleri
teşkil edebilirler. Komite işletme içindeki ve dışarıdaki yöneticiler arasında denge
kurmalıdır. Bu denge hayati derecede önemlidir. İşletmedeki karar verme süreci açı
sından yararlıdır. Komite içerisindeki denge önyargıyı engellemeli ve zayıflığın üstesinden gelmelidir. Ahlak komitesinde üst yönetimin rolü önemlidir. Ahlak komitesindeki elemanların kişilikleri, ahlaka olan ilgileri, iş becerileri ve işletmedeki pozisyonları dikkate alınmalıdır. Komitenin hacmi yönetilebilir olmalıdır. Komitenin üye
sayısı 3 ile 7 arasında değişiklik gösterebilir (HODAPP, 1991; 16). Bir işletme ahlakı
kurusallaştırmayı amaçlıyorsa komite gerekli yardımı sağlamalıdır. İşletmenin ahlaki kodunu iletmesi, incelemesi ve uygulaması için komite üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Daha da önemlisi bir işletme yaptırım yetersizliği sebebiyle çalış
tırılmayan bir komite yaratma tuzağından kaçınmalıdır. Komiteler, işletmenin çıkar
ları ile işletmenin iç ve dış çevresindeki grupların çıkarları arasında hassas dengenin
sağlanmasına katkıda bulunmalıdır (NAVRAN, 1998a; 1-4). Organizasyonun standartları ve prosedürlerinin tanımlarını gözden geçirmeli, açıklamalı, iletmeli ve onları geliştirmeye katkıda bulunmalıdır. Komite, ihtiyari sorumluluğu tayin etmede ve
göçermede gerekli olan itinayı göstermelidir. Disiplinin tekdüze bir şekilde uygulandığı güvencesini kapsayan yürütmeyi teşvik etmelidir.
grup

tarafından

3.4.5. Ahlaki Eğitim: Organizasyonlar, yöneticiler ve çalışanların ahlaki açıdan
için ahlaki eğitim ile ilgili önceliklerini tutarlı bir biçimde
belirlemelidir. Ahlaki eğitim, yöneticilerin kendi felsefelerini tanımlaması ve doğru
kararlar verebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaya yardımcı olmalıdır
(GUPTA and SULAİMAN, 1998; 1-7).
duyarlı olmasını sağlamak

Ahlaki eğitimin amacı, insanları ahlak üzerinde kendi kendine muhakeme yapabilecek duruma getirmek olmalıdır. Ahlaki ikilemler ve çözümleriyle ilgili yasaların ve yönetmeliklerin uygulama yollarını göstermek ve bütün işgörenler için güvenli bir ahlak standardı oluşturmak önemlidir. Ahlak eğitimi, işgücünün her düzeyi
için gereklidir. Eğitim, en alt düzeydeki işgörenleri, yeni politikalar, kodlar, hareketler ve bunlarla ilişkili beklentilerden haberdar eder. Onların yakın zamanlarda
formüle edilen örgütsel ahlak ve değerlerle ilgili olan düşünceleri anlamasına
yardımcı olur (SUGARMAN, 1996; 3-7). Ancak, bilgi vermek tek başına uygun
davranışın izleneceği güvencesini vermez. Gereksinim duyulan şey, bilginin ve ahlaki standartların çıkar gruplarının güvenini onurlandıran davranışlara dönüştürülme
sidir. (STEINBERG and AUSTERN, 1996, 157). Çalışanlar, güven ve profesyonel
dürüstlük ile davranışlarını onurlandırmak zorundadır. Bu anlayış örgütün bütün
kademelerinde geçerli olmalıdır. Çalışanların yaptıkları ve yapabilecekleri ahlak dışı
uygulamalara yol açan nedenler, iyi düzenlenmiş bir eğitim programıyla önemli
ölçüde azaltılabilir. Böyle bir program, onları ahlaki davranış için kabul edilmiş olan
319

Şevki Özgener

standartlara karşı duyarlı kılar; onlara önlenmesi gereken tuzaklarla ilgili olarak
deneyimlerden elde edilen yararlı örnekler sağlar. Ancak, "eğitim tek başına iş ahlakının yerleşmesini ve amaçlanan değişimi başarmayı garanti etmez. Ahlaki eğitim,
özellikle yönetimin tutumu, örgütsel yapı, politikalar ve prosedürler ve ödül sistemleriyle desteklenmelidir" (PEARSON, 1995; 28).

3.4. 6. Ahlaki Denetim: Ahlaki denetim, organizasyonun ahlaki sorumluluğunu
çok yüksek düzeyde harekete geçirme çabasına yönelik bir temel araçtır. Ahlaki denetim, bir açıklık faktörüdür. Organizasyon böylesi bir denetim sayesinde sonradan
ortaya çıkabilecek sorunları saptamayı ve şuan için kendisinin neden olduğu zararları göz önüne alarak organizasyonda ahlaki duyarlılık düzeyini yükseltmeyi amaçlamaktadır (OSTAPSKI vd., 1996; 173). Ahlaki denetim yeni bir disiplindir. Ahlak
denetimi; uyma denetimi, kültürel denetim ve sistem denetimi olmak üzere üçe
ayrılır (NAVRAN, 1998b; 1-4).
3.4. 7. İşletmeyi Kamuoyuna Şikayet Etme Mekanizması(Whistleblowing) :
İşletmeyi Kamuoyuna Şikayet Etme Mekanizması(Whistleblowing System); organifaaliyette bulunurken yasalara ve ahlaka aykırı veya gayrı
organizasyonun eski veya mevcut üyeleri tarafından açığa
çıkarılmasıdır" (JUBB, 1996; 1-1 O). Whistleblowing, gerçek sonuçlara sahip ciddi
bir eylemdir. Sık sık çatışan ahlaki, yasal, ekonomik, kişisel, ailevi ve kariyer talep
ve tercihleri arasında verilen bir kararı ihtiva eder (WEISS, 1994; 209) .
Whistleblowing, içsel ya da dışsal olabilir. İçsel Whistleblowing yanlış uygulamalar
hakkında ilgili organizasyon üyelerini bilgilendirmeyi kapsar. Dışsal Whistleblowing
ise, bir örgütsel yanlışlıktan dolayı endişelerini ifade etmek için organizasyon dışın
dan işleyen bilgilendirmeyi kapsar (JUBB, 1996; 3-1 O).
Whistleblowing, ahlaki standartları korumak ve savurgan, zararlı ve yasal
olmayan eylemlere engel olmak için organizasyonlardaki diğer kimselerin kötü eylemlerini teşhir eden bir sistemdir. Ancak, bu sistemde ahlaki olmayan uygulamaların ortaya çıkmasını engelleyen bazı önemli faktörler; katı bir emir-komuta zinciri,
görev-grup bağlılığı ve belirsiz öncelikler olmaktadır (SCHERMERHORN, 1989;
610).
zasyonun veya

kişilerin

meşru uygulamalarının

3.4.8. Ahlak Görevlileri (Memurları): Son zamanlarda organizasyonlar ahlak
tümüyle desteklemek için bir ahlak görevlisi atamaktadır. Bu rol özellikle çok büyük ve gelişmiş organizasyonlarda çok yaygındır. Bu ahlak görevlisi işy
erindeki ahlaki sorunlarda, özellikle ahlaki ikilemleri çözmede önemli rol oynamaktadır. Bu görevli ahlaki sorun ve ahlaki ikilemleri çözmek için gerekli eğitimi görmüş olmalıdır. Ahlak görevlisi, organizasyonun faaliyetleriyle ilişkili ahlaki sorunlar
üzerinde çalışmak için biçimsel olarak sorumlulukları olan bir kişidir. "Ahlakı destekleyici oldukça yeni yapılardan biri olan ahlak görevlileri 1986 yılından bu yana
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerde
yaygın olarak görülmektedir. Ahlak görevlileri, genelde işletmede 1O yıl veya daha
fazla deneyimi olan kişiler arasından seçilmektedir. Onlar çoğunlukla hiyerarşide en
üst kademede yer almaktadır. En üst yöneticiye ve yönetim kuruluna doğrudan rapor
verebilmektedirler. Ahlak görevlileri kodların ihlali durumunda önlem alabilmekte
ve bu konuda tavsiye sunabilmektedir" (BRYTTING, 1997; 63-97).
programını
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3.4.9. Ombudsman: Günümüzde çok sayıda organizasyon bir ombudsmana
sahiptir. Ombudsmanların rolleri organizasyondaki ahlak görevlilerinden önemli
ölçüde farklılık gösterir. Esas olarak ombudsmanlar organizasyon içerisindeki sorunların ve çatışmaların etkin bir biçimde çözümünü sağlamaya çalışan tarafsız kişil
erdir. Ombudsman doğru süreçlerin ve yönetimin gelişmesini destekler, ancak herhangi bir bireyin savunusu veya organizasyonun temsilcisi olarak rol üstlenmemektedir. Ombudsman; güvenilirlik, objektiflik ve tarafsızlığı önemle vurgulayan "uygulama standartları"nı tam olarak tasarlayan bir kurumdur (DUNFEE and WERHANE,
1997; 189-195). Ombudsman, yönetim ahlakının son zamanlardaki önemli bir
organıdır. Bu organ organizasyon içerisinde bir dizisi önemli rol üstlenmektedir. Bazı
roller oldukça gelenekseldir. "Kamu alanında( ombudmanın ilk olarak görüldüğü
alan) kamu görevlileri ve kuruluşlarına ilişkin yolsuzluk ve yanlışlarla ilgili iddiaları
inceleyen ve onları ortaya çıkaran bir organdır. Şikayeti duyduktan sonra doğru olup
olmadığını veya incelemeye değer olup olmadığını araştırmak ve mevcut sistemleri
kullanarak uygun bir çare bulunup bulunmayacağını takip etmek ombudsmanın görevidir. Ombudsmanlar, eleştirilerle vatandaşın şikayetlerini ayırt edebilmeli ve böylelikle insanların misilleme korkusundan uzak ve özgür bir şekilde şikayetlerini iletebilmelerini desteklemeli ve teşvik etmelidir" (NAVRAN, 1998c; 1-2).
3. 4.1 O. Ahliik Odaklı Ödül Sistemleri: Bütün örgütsel sistemler arasında ödüller en güçlü olanıdır. Ödüller, örgütün belirli değerleriyle tutarlı olan, değerlerin ne
olduğuyla ilgili güçlü birer hatırlatıcıdır. Bu konudaki endişe birçok organizasyonun
ahlak programında çok sık karşılaşılan bir durumdur. Çatışan iki inanç vardır: Birincisi, doğru olan şeyi yapmak için insanları ödüllendirmek zorunda olmamız gerektiği
ile ilgili duygusal tartışmadır. İkincisi ise, rutin olarak doğru olan şeyi yapmanın
etkin yollan olmadığına ilişkin yargıdır. Dolayısıyla çok açık beklentilerin dışında
ahlaki davranışı saptamak ve ödüllendirmek imkansızdır (NAVRAN, 1998d; 1-3).
Ödül sistemleri, hem değerleri belirleme hem de teşvikler sayesinde işgören davranışını şekillendirme ile ilgili çeşitli güçlü yöntemler sunar. Performans değerleme
ilkeleri bir temel bileşen olarak ahlaki performansı kapsamalıdır. Yüksek düzeyde
açık ödüller sadece ücretler için değil, aynı zamanda yüksek düzeyde atamalar ve terfilerde de geçerli olmalıdır. Adayların bağlılıkları ve ahlaki davranışları dikkat çekici bir biçimde ödüllendirilmelidir. Böylesi kararların çok azı, yeni rivayetler yaratabilir. Hem olumlu ödüller hem de olumsuz yaptırımlar aynı ölçüde önemlidir (SUGARMAN, 1996; 1-7).
3.4.11. Açık Bilgi Sistemleri: Birçok nedenden dolayı açık bilgi sistemleri,
ahlaki bir organizasyon yaratmak için gereklidir. Birincisi, demokrasinin açık bilgilere gereksinim duymasının aynı nedene dayanmasıdır. İkincisi ise, bir ahlaki
organizasyon, herkesin amaçlarını başarması için en iyi yolları bulmak ve bunları
uygun bir şekilde seçmek veya şekillendirmek için çalışanların zekalarıyla katkıda
bulunabilecekleri bir öğrenen organizasyonu ifade eder. Bu tür katkıların kalitesi,
yeterli bilgi ve verimli bir şekilde çeşitli insanların katkılarından faydalanmak için
gerekli öteki koşullara bağlıdır. Eylemin sonuçları(ahlakın en önemli parçası) değer
lemeye tabi tutulmalı ve kontrol edilmelidir. En önemlisi mevcut karar durumlarının
kapsamı çeşitli bilgi türlerinden yararlanılarak düşünülmelidir. "Karar vericiye bi-
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çimse! olarak arz edilen bilgi yeterli olamaz. Hiçbir gizli suçu olmayan dürüst yöneticiler açık bilgi sistemleri sayesinde düşüncelerini ortaya koyabilirler. Üyelerinin saygılı davranmasını isteyen bir organizasyon açıklığın saygının bir parçası olduğunu
kabul etmeli ve onlara açık bilgi vermelidir" (SUGARMAN, 1996; 4-7).

3.4.12. Hükümet Düzenlemeleri: Hükümetler ve yöneticiler değişen çevreye
tepkide bulunurken hem son derece etkin hem de ahlaka uygun bir biçimde davranmalıdırlar. Ahlak sistemleri, modem demokrasilerin yönetim fonksiyonlarında anahtar rolü oynar. Hükümetler esnekliği ortadan kaldırmaksızın dürüstlüğü sağlayacak
olan temel programlar üzerinde odaklanmalıdırlar (GILMAN, 1997; 1-3). Özellikle
hükümetin çıkardığı kanunlar, uygulamaya ilişkin belli bir alandaki asgari ahlaki
standartları tanımladığından dolayı bir kolaylaştırıcı faktördür. Hükümet düzenlemeleri ise, neyin kabul edilebilir veya neyin kabul edilemez olduğu konusunda yol
göstererek sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır. Gerçekte bu düzenlemeler iş
dünyası tarafından desteklendiği sürece etkin bir şekilde uygulanabilir. Hükümet
düzenlemeleri, işletmenin başka amaçlarına da hizmet edebilir. Etkin bir ahlak kodunun olmaması durumunda, endüstri çapında bir hükümet düzenlemesi, bireysel
olarak işletmenin rekabetçi bir dezavantaja maruz kalmaksızın bir toplumsal bakış
açısıyla arzulanan önlemi almasını sağlayacaktır (BEAUCHA MP and BOWIE,
1988; 129-131).

SONUÇ
Ahlaka kötü bireylerin bir sorunu olarak

değil,

bir sistem sorunu olarak yak-

laşılmalıdır. İş ahlakının kurumsallaşması, eylemle ifade edilen liderlik anlayışına

Yöneticiler, ahlaki standartların geliştirilmesini, başarıyı engelleyen ya da
tehdit eden bir sorun olarak değil de, çalışmaları iyileştirecek bir fırsat olarak görmelidir. Yönetim, ahlaki sorunları çözmek için katılımcı bir yol benimsemelidir. Bu
müşterek sorumluluğu beraberinde getirir. Sorumluluk, kavram ve ilkeleri organize
etmenin anahtarıdır. İnsanlar, ahlaki eylemlerden sorumlu olduğunda sorumluluk
tüm organizasyona yayılır. Böylece, psikolojik anlaşma, örgütsel bağlılık ve ahlakı
esas alan bir örgütsel kültüre zemin hazırlanmış olur. Ancak, sağlıklı ve dengeli bir
toplum ve sürdürülebilir bir kalkınma için yöneticilerin duyarlı tutumu, kurumsallaşmış bir yönetim süreciyle desteklenmelidir.

bağlıdır.
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