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ÖNSÖZ 

 

Etik zekâ, iyi bilinen ve birçok araştırmaya konu olan bilişsel, 

duygusal ve sosyal zekâya göre daha yeni ve daha az çalışılmış bir 

zekâ türü olarak bilinmektedir.  Buna rağmen örgütsel davranış 

alanına ve çalışma ortamlarına sunabileceği katkılar açısından büyük 

bir potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir.  

Doug Lennick ve Fred Kiel (2005) tarafından “Moral Intelligence”  

adındaki kitaplarında tam anlamıyla geliştirilen “Etik Zekâ”,  

doğrudan bir "zekâ" türünden daha çok değerler ve davranışlarla 

ilişkilendirilmektedir. Etik zekâ, doğruyu yanlıştan ayırma, güçlü etik 

inançlara sahip olma; bunlara göre doğru ve onurlu davranma 

kapasitesi olarak tanımlanmaktadır.  

Araştırmalar, toplumsal hayatta veya iş hayatında başarıyı 

yakalamakta ve sürdürmekte entelektüel veya teknik yeterliliklerden 

daha çok duygusal zekânın ve onun da ilerisinde etik zekânın daha 

büyük payı olduğunu göstermektedir. Duygusal zekâ özdenetime ve 

sağduyulu davranışların sergilenmesine yardımcı olabilir. Fakat 

sadece duygusal zekâ odaklı hareket etmek doğru ve yeterli bir 

yaklaşım olmamaktadır. Kişisel amaçlarımız veya iş hayatındaki 

kariyer hedeflerimiz temel değerlerle ters düştüğünde etik yetersizlik 

ortaya çıkmaktadır.   

Etik zekâ, evrensel insanî ilkelerin; değerlerimiz, hedeflerimiz ve 

eylemlerimize nasıl uygulanması gerektiğini belirleyen zihinsel 

kapasitedir. En basit tanımıyla doğruyu yanlıştan ayırt etme yeteneği 
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olan etik zekâ ve yanı sıra duygusal zekâ, kopyalanması ve taklidi zor 

olan iki zekâ türüdür. Önemine ve potansiyel gücüne rağmen birçok 

kurum ve yönetici, bu farklılaştırıcı yetkinlikleri görmezden 

gelmektedir. Çünkü iki zekâ türü ölçülmesi zor olan ve ciddi yatırım 

gerektiren yumuşak beceriler olarak değerlendirilmektedir.  

Etik yeterlilik, çalışanların ve özellikle yöneticilerin günlük 

uygulamada karar verme süreçlerinde var olan etik boyutları 

belirlemek için ihtiyaç duydukları temel bir nitelik veya kapasite 

olarak ele alınmaktadır. 

Bu kitapta öncelikle etik zekâ, etik yeterlilik ve etik liderlik 

kavramları ilgili literatürden yararlanılarak geniş şekilde tartışılmış ve 

deneysel bir araştırmayla kamu sektöründe çalışan yöneticilerin etik 

yeterliliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın araştırma 

kısmında Lennick ve Keil (2005) tarafından geliştirilen etik yeterlilik 

envanteri kullanılmış ve katılımcılardan bu envanter üzerinden etik 

yeterliliklerini değerlendirmeleri istenmiştir. Bu envanterde 10 boyuta 

yönelik toplam 40 madde bulunmaktadır. Envanterde yer alan 

boyutlar şunlardır: 

A) İlkelerle, değerlerle ve inançlarla tutarlı şekilde hareket etmek.  

B) Doğruyu söylemek,  

C) Doğru olanı savunmak,  

D) Sözlerini tutmak,  

E) Kişisel Seçimlerinin sorumluluğunu almak,  

F) Yanlışları ve başarısızlıkları kabul etmek,  
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G) Başkalarına hizmet sorumluluğunu kucaklamak,  

H) Başkalarına aktif şekilde özen göstermek,  

I) Kendi yanlışlarını affedebilmek,  

J) Başkanlarının yanlışlarını affedebilmek.  

 

Katılımcılardan envanterde yer alan ifadelere 5’li likert tipi ölçek (1-

Asla, 2-Nadiren, 3- Bazen, 4- Çoğu zaman, 5-Her zaman) üzerinden 

katılım durumlarını işaretlemeleri istenmiştir. Uygulama sonucunda 

katılımcıların toplam EYE (Etik Yeterlilik) puanları 100 üzerinden 

hesaplanmış, ayrıca en yüksek ve en düşük yeterliliğe sahip oldukları 

boyutlar tespit edilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde analizler 

yapılarak çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. 

“Yönetimde Etik Zekâ ve Etik Yeterlilik” kitabı 5-6 Şubat 2021 

tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 2. Uluslararası Etik 

Kongresi’nde sözlü olarak sunulan “Ahlaki Zekâ ve Etik Yeterlilik: 

Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Çalışma” konulu bildirinin 

genişletilmiş şeklidir. 
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BÖLÜM 1: GİRİŞ 

 

Günümüzde etik, toplumsal yaşamda olduğu kadar, kamu 

yönetiminde, politik hayatta, siyasette ve ekonomide en önemli 

tartışma konularının başında yer almaktadır. Birbirinden bağımsız 

düşünülemeyecek, iç içe geçmiş ve birbirini besleyen bu alanların 

tamamında büyük bir değer erozyonunun yaşandığı sıklıkla dile 

getirilen bir gerçekliktir.  

Etik yönetim yaklaşımı başarılı bir yönetim sürecinin temel unsuru 

olarak değerlendirilmektedir. Kamu yönetiminin başarılı olması; 

karar, eylem ve diğer süreçlerde etik ilke ve standartlara bağlılık 

derecesiyle doğru orantılıdır. Kamu kuruluşlarının, yönetici ve 

çalışanlarının etik değerlere bağlılıkları kamuoyunun güveninin 

kazanılmasında ve sürdürülmesinde hayati bir işleve sahiptir.  

Etik ilkeler, değerler, standartlar, kural ve kodlar kamu görevini yerine 

getirirken neyin iyi ve doğru olduğuna dair kamu görevlilerine 

rehberlik etmektedir. Kamu görevlileri de hayatın diğer alanlarında 

olduğu gibi kararlar alırken ya da bir eylemde bulunurken ikilemde 

kalabilmektedir. Gri alanların giderek artması kamu erkinin ve kamu 

kaynaklarının adil, tarafsız, dürüst, şeffaf, hesap verilebilir ve tutarlı 

bir biçimde nasıl kullanılacağı konularında karar vermeyi 

zorlaştırmaktadır. İşte böyle durumlarda kamu yönetiminde etik ilke 

ve standartlar yönlendirici ve kolaylaştırıcı roller üstlenmektedir. 
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Kamu yönetimi etiği; toplumun tüm kesimlerinin kamusal 

hizmetlerden adil olarak yararlandırılması ve kamusal kaynakların 

yalnızca belirli kesimlerin tasarrufuna verilmemesi adına büyük önem 

taşımaktadır. Kamu yönetiminde sadece etik kod alanında yapılacak 

bir çalışma olarak ele alınmamalıdır. Uyulması gereken etik ve 

davranış kurallarının listesinin oluşturulmasından öte devletin 

işleyişinin temelinde olan ve süreklilik arz eden bir yönetim sürecidir.   

Kamu yönetiminde etik bir yaklaşımın benimsemesi öncelikle farklı 

alanlarda eş zamanlı ve kararlı girişimlerin başlatılmasını ve bunların 

ısrarla sürdürülmesini gerektirmektedir. Böyle bir girişimin başarısı 

yasal ve kurumsal düzenlemeler başta olmak üzere farklı alanlarda 

temel altyapının oluşturulmasına bağlıdır.  

Bu çalışmada kamu yöneticilerinin kendilerini etik açıdan ne derece 

yeterli gördükleri belirlenmeye çalışılmıştır. Böylelikle kamuda etik 

yönetimin mevcut durumuna yönelik tahmin ve çıkarımlar yapılmıştır. 

Bu kitabın kamu kurumu yönetici ve çalışanlarına etik yönetim 

bağlamında yol gösterici olması ve kamu çalışanlarının kendi etik 

yeterlilikleri hakkında ön görü sağlaması beklenmektedir.     
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BÖLÜM 2: “ETİK” KAVRAMI 

 

Tarihin başlangıcından itibaren insan ilişkilerine ve davranışlarına yön 

verecek veya rehberlik edecek bir takım standartlara, normlara ve 

düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Böylesi bir ihtiyaç karşısında 

akla gelen ilk çare etiğe başvurmaktır. Kurum ve kuruluşların, etik 

davranışlarını şekillendirecek ve denetleyecek, mevcut rutin 

operasyonlar gibi çalışacak "Etik Koruyucu” lara ihtiyaçları vardır.  

Ahlak ve etik kavramları sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılan çoğu 

zaman birbiriyle karıştırılan iki kavramdır. Ahlak ve etik kavramları 

aynı kökten türemiş ve birbiriyle yakından ilişkili olsa bile farklı 

anlamlara sahiptir. Bu iki kavram kadar sık kullanılmasa da moralite 

kavramının da kullanıldığı görülmektedir. Ahlak kavramı Arapça 

“hulk”, etik kavramı Grekçe “ethos; morality” ise Latince “mos” 

sözcüğünden türetilmiştir. Bu kavramlar genel olarak töre, gelenek, 

görenek, alışkanlık, huy, mizaç anlamlarına gelmektedir (Pieper, 

1999).  

Etiğin sözlük anlamı özellikle belirli bir meslek veya gruba ait 

olanların benimsediği ve doğru olarak kabul edilen davranış ilkeleridir 

(Collins Dictionary, 2019). Ahlak kavramı ise daha çok insan 

davranışlarıyla ve bu kapsamda olmak üzere özellikle iyi - kötü veya 

doğru - yanlış davranış arasındaki ayrım olarak açıklanmıştır. Ahlaki 

yargı ve karar verme literatürde sıklıkla kullanılır ve daha çok bir 

bireyin karşılaştığı durumlarla ilgili değerlendirmeleriyle 

ilişkilendirilir. Örneğin, bir birey, uygun bir eylem tarzının ne olduğu 
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konusunda ahlaki bir yargıya varabilir. Bu tanımlama ve 

açıklamalarda da görüldüğü gibi etik ve ahlak kavramları oldukça 

benzerdir ve çoğu durumda birbirlerinin yerlerine kullanılmaktadır.  

Etik konusu özellikle 1980’li yıllardan itibaren sadece yönetim ve 

işletme gibi bilim dallarının değil birçok farklı disiplinin ilgisini 

çekmiş ve üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Etik konusunda temel 

anlamda benzer tanımlar yapılmış olsa da, tek bir tanım üzerinde 

uzlaşmaya varıldığı söylenemez (Sabuncuoğlu, 2011).  

 

Latince "ethics" ve Yunanca "ethikos" kelimelerinden gelen etik, 

karakterle ilgilidir ve davranış bilimi olarak belirtilebilir. TDK 

sözlüğünde etik kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında;  
 

- Töre bilimi,  

- Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması 

gereken davranışlar bütünü,  

- Etik bilimi,  

- Ahlaki, ahlakla ilgili gibi açıklamalara yer verildiği 

görülmektedir.  
 

Farklı disiplinlerde etikle ilgili birçok tanımlama ve açıklamanın 

yapıldığı görülmektedir. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.  

Etik, doğru veya yanlış, gerçek veya yalan, adil veya haksız, uygun 

veya uygunsuz olarak değerlendiren ve doğru olan şeyin etik, yanlış 

olan şeyin etik dışı görüldüğü ahlak prensipleri veya değerler setidir 

(Paliwal, 2006). Etik, iyi ve kötü insan davranışını oluşturan ve neyin 
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iyi ve kötü, doğru ve yanlış olduğuna karar veren özellikler olarak 

tanımlanır ve böylece bizim neyi yapmamız ve neyi yapmamamız 

gerektiğini belirler (Maheshwari and Ganesh, 2006). Yunanca töre, 

görenek, alışkanlık, karakter anlamına gelen “ethos” kelimesinden 

türetilen etik kelimesi (Sökmen, 2003), “davranış biçimini ifade eden 

karakter” anlamına gelir ve “ahlakî değerler statüsü” olarak tanımlanır 

(Keleş ve Ertan, 2002).  
 

Etik kavramı bir grup tarafından “bir bireyin takip etmesi gereken 

ahlakî standartlar ve kurallar” şeklinde ele alınırken, diğerleri 

tarafından “bireylerin doğru bir şekilde nasıl davranması gerektiğini 

açıklayan ve tanımlayan ilkeler, değerler ve standartlar sistemi” olarak 

ifade edilmiştir (Schlegelmilch, 1998). Etik insanlar için neyin doğru 

ve iyi olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar topluluğudur 

(Karalar, 2001). Etik, bireyin davranışları sırasında kullandığı ahlakî 

ilkeler bütünü olarak tanımlanabileceği gibi insanın doğru ile yanlışı 

ayırt ederken kullandığı kişisel kriterler olarak da tanımlanabilir 

(Saban ve Atalay, 2005). 

Etik, bir toplum içinde bireylerin uymak zorunda bulundukları 

davranış kuralları veya bireyin içinde bulunduğu çevrede görülen 

töreye uyma biçimi başka bir ifadeyle bir topluluk ya da bireyin iyi ve 

kötü üzerine yüklediği değer yargısıdır (Sucu, 2007). Etik bütün 

ilişkilerde dürüstlük, güven, saygıyı ön plana alarak adil davranmaktır 

(McHugh, 1992).  
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Felsefenin bir alt dalı olan etik, ahlak konusunu normatif bir temelde 

ele alarak “doğru ve uygun ahlak ilke ve normlarının” neler olduğunu 

inceler. Ahlak ise belli bir toplumda ve dönemde tarihsel ve olgusal 

olarak grup ve kişilerin sahip oldukları ahlaki değer ve davranışları ele 

alır. Ancak mevcut kurallara ve otoriteye itaat etmek yoluyla “iyi 

ahlaklı” olma kuşkuludur. Zira bireyin kendi ahlak değerlerini 

yargılamasına yol açan son derece önemli içsel bir güç söz konusudur 

ki, bu gücü “Vicdan” olarak adlandırmak yerinde olacaktır. O halde 

ahlak bir anlamda bireyin “vicdanı muhasebe yapabilme” becerisidir. 

Elbette ahlak anlayışının temelinde adalet ilkesi vardır ve alan yazında 

yer alan tüm kuramsal yaklaşımlar (Piaget, 1967; Kohlberg, 1976) 

bireyin, adaletle ilgili “vicdanî muhasebe becerilerini” açıklamaya 

çalışmaktadır (Ersoy, 1997).  
 

Yine felsefi açıdan bakıldığında etik, ideal olarak istenen bir yaşamın 

araştırılması ve anlaşılması diğer bir ifadeyle neyin yapılabileceğini, 

istenileceğini ve sahip olunacağını bilmektir (Hitt,1990). Etik, kişinin 

davranışlarına temel olan ahlak ilkeleri bütünüdür. İnsanlara işlerin 

nasıl yapılması gerektiğini belirlemede yardımcı olan kılavuz değerler, 

ilkeler ve standartlar şeklinde ifade edilebilen etik, aynı zamanda bir 

süreçtir ve bu süreçte karar alırken ve uygulama yapılırken belirli 

değerlere bağlı kalınarak hareket edilmektedir (Şen, 2009).  
 

Etik genel olarak, her konuyla ilgili normların yapısına ilişkin 

düşünceler oluşturur, değerlendirmeler yapar, ortaya çıkan sorunsala 

ilişkin çözüm önerileri sunar ve tartışır. Etik, aynı zamanda genellikle 
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bilimin ve hukukun yolunu açan bir nitelik taşımaktadır (Çobanoğlu, 

2009).  

 

Etik insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini 

oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü 

gibi ahlakî açıdan araştıran bir felsefe disiplini; bireylerin yaptıkları 

seçimleri ve nasıl davranacaklarını etkileyen, doğru ve yanlışa ilişkin 

ilkeler bütünü (Laudon ve Laudon, 1996); doğru ya da iyinin ne 

olduğunu belirleme sanatı, aynı zamanda genel bir yol, hayat tarzı, bir 

dizi eylem kuralı ya da ahlak ilkesidir.  

Etik doğruluk ve dürüstlük üzerine kuruludur; toplumun 

beklentilerinden adil rekabete, reklamcılıktan halkla ilişkilere sosyal 

sorumluluktan tüketicinin bağımsızlığına kadar çok farklı boyutları 

bulunmaktadır (Koontz, 1986).  
 

Tüm bu tanımlamaların yanında etiğin göreceliği üzerine açıklamalar 

yapılmıştır. Her ne kadar bazı standartlarla çerçevesi belirlenmeye 

çalışılsa da; etik şahsî konulardır. Yani kişiden kişiye, zamandan 

zamana ve mekândan mekâna değişim gösterirler. Bu doğrultuda etik, 

işletme faaliyetlerinde iyi veya kötü kurallarla ilgilidir ve göreceli bir 

kavram olduğu için ifade ettiği anlam kişiden kişiye değişmektedir 

(Musselman ve Hughes, 1977). 

Yeni bir kavram olmayan etik, insanın toplum halinde yaşamaya 

başladığından bu yana insanlar arası ilişkilerin temelinde yer alan, 

tarihî ve toplumsal süreçte oluşan değerler bütünüdür. Günümüz iş 

yaşamında kişisel çıkar, yüksek kâr beklentisi, yoğun rekabet, kişisel 
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değerler ile örgüt çıkarlarının çatışması ve kültürler arası çatışma 

şeklinde ortaya çıkan süreçler, etik ile ilgili sorunları gündeme 

taşımaktadır (Frederic vd., 1998). 

En basit tanımıyla etik, bir ahlaki ilkeler sistemidir. İnsanların karar 

verme ve hayatlarını yönetme şekillerini doğrudan etkileyen etik, 

bireyler ve toplum için neyin iyi, neyin kötü olduğu ile ilgilenir. Aynı 

zamanda ahlakın felsefesi olarak da açıklanmaktadır. Köken olarak 

gelenek, alışkanlık, karakter veya eğilim anlamına gelebilen Yunanca 

“ethos” kelimesinden türetilmiştir.  
 

Etik doğrudan günlük hayatta karşılaşılan ve aşağıda sıralanan 

ikilemler üzerinde düşünmemizi sağlar: 
 

- İyi bir hayat nasıl yaşanır? 

- Haklarımız ve sorumluluklarımız nelerdir? 

- Doğru ve yanlışın dili nedir? 

- Ahlaki kararlar ve iyi/kötü olan nedir? 

 

Etik ile ilgili kavramlar dini, felsefi ve kültürel kaynaklıdır. Bu 

kavramlar insan hakları ve profesyonel davranış ilkeleri gibi 

konulardaki tartışmaları beslerler. Günümüzde etik konusunda çalışan 

bilim adamları ve düşünürler etik teorilerini üç alana ayırma 

eğilimindedir. Bunlar; metaetik, normatif etik ve uygulamalı etiktir.  

 

Meta-etik, ahlaki yargının doğasıyla ilgilenir ve etik ilkelerin 

kökenine ve anlamına odaklanmaktadır. Normatif etik ise ahlaki 

yargıların içeriği ve neyin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin 
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kriterlerle ilgilenmektedir. Son olarak uygulamalı etik ise çatışmalar, 

krizler, savaşlar, hayvan hakları, kürtaj, ötenazi ve idam cezası gibi 

tartışmalı konularla ilgilenmektedir. 
 

Bireyler gündelik hayatta genel olarak etikle ilgili felsefi tartışmalarla 

ve bu alanda üretilen teorik bilgiyle ilgilenmezler ve bunları çoğu 

zaman sıkıcı ya da gereksiz bulurlar. Kimi uygulamacılara göre; etik 

teorilerin pratikte faydalı olmaları isteniyorsa, bu teorilerin insanların 

davranışlarını bir şekilde etkilemeleri gerekmektedir. Bazı düşünürler 

etiğin bu beklentileri karşıladığını iddia etmektedir. Bu iddiaya göre 

bir kişi bir şeyi yapmanın ahlaki açıdan iyi olacağını anlarsa, o kişinin 

bunu yapmaması mantıksız olacaktır. Ancak günlük hayatta insanların 

çoğu zaman mantıksız davrandıklarına şahit oluruz. Bireyler zihin 

dünyalarında farklı bir hareket tarzı belirdiğinde bile “içgüdülerini” 

takip etme eğiliminde olurlar. Bununla birlikte, etik, ahlaki konularla 

ilgili düşünmek ve yargılara varmak için iyi ve kullanışlı araçlar 

sağlayabilir. Örnek olarak etik bizlere ahlaki bir harita sağlayabilir. 

Yaşamımızda birebir karşılaştığımız ya da toplumun gündemini 

oluşturan ahlaki sorunların çoğu bizleri doğrudan etkilemekte ve onlar 

üzerinde duygusal veya zihinsel olarak meşgul olmaktayız. İdam, 

kürtaj ve ötenazi gibi konular aynı zamanda duygusal meseleler 

olduğu için zihinler sadece akışla ilerlerken kalpler ve duygu 

dünyamız bu olayları tartışmaya devam eder. İşte etik burada devreye 

girebilir ve önemli bir misyon üstlenebilir. Bu tarz bir yaklaşım ahlaki 

sorunlara daha iyi bir bakış açısı kazandıran etik kurallar ve ilkelerin 
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kullanımına öncülük edebilir. Dolayısıyla etik bireylere ahlaki bir 

harita ve zorlayıcı konularda yol gösterici bir çerçeve sağlayabilir. 
 

Diğer taraftan etik, bir anlaşmazlığın ve problem durumunun asıl 

mecrasını belirlemekte bizlere yardımcı olabilir. İyi bir araç olan etik 

yaklaşımı kullanarak ahlaki bir konuyu tartışan iki kişi, çoğu zaman 

aynı fikirde olmadıkları şeyin konunun yalnızca belirli bir parçası 

olduğunu ve diğer konularda genel olarak hemfikir olduklarını 

görebilirler. Böyle bir yaklaşım tartışmaların gerçek odağa oturmasına 

ve enerjinin doğru kanalize edilmesine katkı sağlayabilir ve dahası 

bazı durumlarda sorunların çözümü için farklı yolların bulunmasına 

ortam hazırlayabilir. Tüm bu istenen katkılarına rağmen bazen etik, 

bireylere gerçekten istedikleri türden yardımlar sağlamayabilir ve 

doğru cevaplar vermeyebilir. 

 

Etik, ahlaki sorunlara her zaman doğru cevaplar vermeyebilir. Belirli 

ve standart vakalara uygulanabilecek ilkelerin dışında birçok etik 

sorunu çözebilecek etik ilkenin bulunmadığı görüşü giderek yaygınlık 

kazanmaktadır. Bazı düşünürler bu iddiayı daha da ileri götürerek 

etiğin bireye sağlayabileceği tek faydanın kafa karışıklıklarını ortadan 

kaldırmak ve sorunları açıklığa kavuşturmak olduğunu ifade 

etmişlerdir. Açıklığa kavuşma aşamasından sonra bireysel kararlar 

vermek her bireyin kendisine kalmıştır. 
 

İnsanlar ahlaki belirsizliklerle yaşamakta zorlandıkları ve doğru olan 

şeyi yapmak istedikleri için pratikte etikten ahlakî problemlere tek bir 

doğru cevap vermesini beklemektedirler. Ancak çoğu durumda tek bir 
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doğru yanıt olmamakta doğru yanıt birden fazla olabilmektedir. En 

azından kötünün iyisi mantığıyla en kötü yanıtlardan birinin seçilmesi 

gerekebilir. 

 

Etik genellikle haklar, yükümlülükler, topluma faydalar, adalet veya 

belirli erdemler açısından insanların ne yapması gerektiğini belirleyen 

sağlam temellere dayanan doğru ve yanlış standartlarına 

dayanmaktadır. 
 

Sosyolog Raymond Baumhart’ın iş adamlarına hitaben sorduğu "Etik 

sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna verilen cevaplar arasında şunlar 

vardır: 

 

- "Etik, duygularımın bana doğru ya da yanlış olduğunu 

söyledikleriyle ilgilidir." 

- "Ahlak, dini inançlarımla alakalı." 

- "Etik olmak, yasanın gerektirdiğini yapmaktır." 

- "Etik, toplumumuzun kabul ettiği davranış standartlarından 

oluşur." 

- "Kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorum." 

 

Bu cevaplar okuyuculara çok tipik cevaplar olarak gelebilir. Etiğin 

herkes tarafından kabul edilebilecek bir anlamını tespit etmek oldukça 

zordur ve birçok insanın etik hakkındaki görüşleri çok farklı 

olabilmektedir. 

 

Baumhart'ın sorduğu soruya verilen ilk cevapta olduğu gibi, birçok 

insan, ahlakı duygularıyla özdeşleştirme eğilimindedir. Ancak etik 
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olmak bireyin kendi duygularını takip etmesi değildir. Çünkü 

duygularını takip eden kişilerin doğru olanı yapmaktan geri adım 

atmaları muhtemeldir ve esasen duygular genellikle etik olandan 

sapmaktadır. 
 

Birçok kişinin yaptığı gibi etiği tamamıyla din ile özdeşleştirmek de 

gerekmemektedir. Dinlerin belki de tamamına yakını yüksek etik 

standartları savunmaktadır. Ahlakın sadece din ile sınırlı olduğunu 

iddia etmek sadece dindar insanların ahlaklı olduğunu kabul etmek 

anlamına gelmektedir. Ancak etik, dindar bireyin davranışına olduğu 

kadar dini inancı olmayanların da davranışlarına da uygulanmaktadır. 

Din, yüksek etik standartlar belirleyebilir ve etik davranış için yoğun 

motivasyonlar sağlayabilir. Bununla birlikte, etik din ile 

sınırlandırılamaz ve din ile aynı şey değildir. 
 

Diğer taraftan etik olmak aynı zamanda yasaya uymakla aynı şey de 

değildir. Yasalar vatandaşların büyük kısmının kabul ettiği etik 

standartları da içermektedir. Ancak duygular gibi kanunlar da etik 

olandan sapma gösterebilir. Bu duruma örnek olarak modern dünyada 

yakın zamana kadar yürürlükte olan kölelik yasaları ve Güney 

Afrika'nın eski apartheid yasaları gösterilebilir. 

Son olarak, etik olmak "toplumun kabul ettiği şeyi" yapmakla aynı şey 

değildir. Herhangi bir toplumda, çoğu insan aslında etik olan 

standartları kabul eder. Ancak toplumdaki davranış standartları, etik 

olandan sapabilir. Bütün bir toplum etik olarak yozlaşabilir. Nazi 

Almanyası bu duruma çarpıcı bir örnektir. Etik olmak "toplumun 
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kabul ettiği şeyi" yapmak olsaydı, neyin etik olduğu sorusuna cevap 

bulabilmek için toplumun neyi kabul ettiğine bakmak gerekirdi. 

Örneğin, ötenazi hakkında ne düşünülmesi gerektiğine karar vermek 

için, mensubu olduğumuz toplum hakkında bir araştırma yapmalı ve 

ardından inançlarımızı toplumun kabul ettiği şekilde uyarlamamız 

gerekirdi. Ancak bireyler bir anket yaparak veya toplumun nabzını 

tutarak etik bir konuya karar vermeye çalışmaz. Birçok konuda ortak 

bir fikir birliğinin olmaması, etik tutumu toplumun kabul ettikleriyle 

eşitlemeyi imkânsız kılmaktadır.  
 

Etikle ilgili bu farklı yaklaşım ve açıklamalara bakarak etiği iki 

şekilde tanımlamak mümkündür. Birinci olarak; etik, genellikle 

haklar, yükümlülükler, toplum yararı, adalet veya belirli erdemler 

açısından insanların ne yapması gerektiğini belirleyen sağlam 

temellere dayanan doğru ve yanlış standartlarını ifade etmektedir. 

Örneğin etik; hırsızlık, cinayet, saldırı, iftira ve dolandırıcılıktan 

kaçınmak için makul yükümlülükler getiren standartlara atıfta 

bulunur. Etik standartlar, dürüstlük, şefkat, sadakat, yaşama hakkı, 

yaralanmama hakkı ve mahremiyet hakkı gibi haklarla ilgili 

standartları içerir. İkinci olarak; etik, kişinin etik standartlarının 

incelenmesi ve geliştirilmesi anlamına gelir. Daha önce de değinildiği 

gibi duygular, kanunlar ve sosyal normlar etik olandan sapma 

gösterebilir. Bu nedenle, makul ve sağlam temellere sahip 

olduklarından emin olmak için standartların sürekli incelenmesi 

gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında etik aynı zamanda, kendi 
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ahlaki inançlarımızı ve ahlaki davranışlarımızı incelemeye yönelik 

sürekli bir çaba gerektirmektedir (Velasquez, 2006).  

 

Kurumların etik programlarının ilk aşaması işletmelerin etik 

kodlarının oluşturulması basamağıdır. Bu kapsamda etik kodlar 

kurumlarda etik koruyucu görevi yürütmektedir.  

Günlük faaliyet ve operasyonlarda işletme çalışanlarının bireysel etik 

standartları oluşan etik problemlerin çözümünde yeterli olmamaktadır. 

Bu nedenle çalışanların işletme yönetimi ya da etik uzmanları 

tarafından hazırlanmış, sınırları belirlenmiş çalışanlara etik 

problemlerde yol gösterici olacak bir takım ilkelere, kurallara ve 

standartlara ihtiyaçları bulunmaktadır. İşletmelerde çalışanlara 

rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış etik kuralları, ilkeleri ve 

standartları tanımlayan yazınlara işletmelerin etik kuralları 

denmektedir (Frederic vd., 1988).  

Genel olarak karar alma süreçlerinde 4 etik sisteme atıfta 

bulunulmaktadır. Bu etik sistemler güçlü yanları ve bunlara getirilen 

temel eleştirilerle birlikte Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Etik Sistemlerin Güçlü Yanları ve Temel Eleştiriler  

ETİK 
SİSTEMİ 

GÜÇLÜ 
YANLARI 

TEMEL ELEŞTİRİLER 

Amaçlanan 
Sonuç Etiği 

1. Pratiktir, 
2. Sonuçlara 

dönüktür,  
3. İlgili kişiler 

dikkate  
alınmaktadır, 

4. Bireylerin 
sağduyusuna 
dayalıdır. 

1. Mutluluk, haz ve faydanın tek bir 
tanımı nasıl yapılabilir? 
2. Mutluluk, haz ve fayda nasıl 
ölçülebilir? 
3. Belli bir eylemin sonuçları tam olarak 
nasıl kestirilebilir? 
4. Kısa ve uzun dönemli mutluluk 
arasında nasıl bir seçim yapılabilir? 
5. Eğer bir toplumun %90’ı özgür, ancak 
%10’u köle ise, en üst düzeyde mutluluk 
nasıl sağlanacaktır? 

 
Kural Etiği 

1. Etik davranışlar 
için 
yapılandırılmışt
ır, 

2. Güçlü bir 
çerçeve 
önermektedir,  

3. Kurallar 
eylemlerin 
doğruluğu ya da 
yanlışlığını 
kararlaştırmakta 
işlevseldir, 

4. Kurallar, 
kesinlik sağlar  

5. Kurallar, 
belirsizlikten 
uzaklaştırır. 

1. Bireylere kabul ettirilecek ilkeleri ve 
bu ilkelerin doğruluğunu hangi otorite 
belirleyecektir? 
2.Çatışmalı kurallardan hangisi 
yeğlenmelidir? 
3.Belirlenen genel kurallar, özel 
durumlara nasıl uygulanabilecektir. 
4.Değişen durumlarla birlikte bu kurallar 
nasıl değişecektir? 
5.Eğer sonuçları kötü olacaksa, niçin bir 
kuralın uygulanmasında ısrar edilsin? 
 

Toplumsal 
Sözleşme 
Etiği 

Toplumsal 
sözleşme etiğinin 
güçlü yanı, 
demokratik devletin 
kurulmasında 
felsefi bir temel 
oluşturmasıdır. 

1. Toplum adına karar verecek “genel 
politik organ” nasıl seçilecektir? 

2. “Kamu yararı” nın anlamı nedir? 
3. Bağımsız düşünenler ne olacaktır? 
4. Toplumsal sözleşme etiğine göre, 

Hitler’in Nazi Almanya’sı ahlaki bir 
toplum olarak kabul edilebilir mi? 

5. Toplumun geneli, her şeyin ölçütü 
müdür? 
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Kişisel Etik Kişisel Etik, 
bireylerin kendini 
ifade etmelerine 
olanak tanıyan ve 
bireyi, çeşitli 
kurallar, gelenekler 
ile sınırlamamıştır. 

1. Yapmam gereken en doğru şeyin 
bu olduğunu hissediyorum” 
diyebilmek için nasıl bir yargılama 
yapılmalıdır? 

2. İki kişinin çatışan bakış açılarına 
nasıl bir çözüm getirilecektir? 

3. Kişisel etiği besleyen bir grupta, 
kamu sınırı nasıl belirlenecektir? 

4. Örgütlerde kişisel etik sistemi 
benimsenirse, iş görenler arasında 
eş örneklik nasıl sağlanacak? 

 

Kaynak: Aydın, 2012 
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BÖLÜM 3: ETİK LİDERLİK 
 

Farklı kültürleri ve bireyleri bir araya getiren günümüz kurum ve 

kuruluşları giderek daha çok evrensel etik yönetim değerlerine ihtiyaç 

duymaktadır. Temelde bilgi odaklı olan bu yönelim, işletmeleri 

küresel ölçekte düşünmeye iterken, sürdürülebilirlik ve bireyi merkeze 

alan yönetsel anlayışı da ön plana çıkarmaktadır (Drucker, 2011). Bu 

kapsamda yönetim ve liderlik alanında etiğe yapılan vurgu giderek 

artmaktadır. Yönetsel etik, yönetimle ilgili tutarlı, tarafsız ve 

gerçeklere dayalı kararlar almaya yardımcı olan; bireylerin varlık ve 

bütünlüğüne saygıyı, herkes için en iyi olacak eylemlerin seçilmesini 

ve evrensel değerleri temel almayı sağlayan, yöneticilere eylemlerinde 

yol gösteren davranış ilkeleridir (Aydın, 2012).  
 

Ahlaka dayalı yönetsel ve örgütsel kültür; güçlü, ilkeli, saygın, uzak 

görüşlü liderler ile şekillenmektedir (Steinberg ve Austern, 1996). 

Geliştirilmesi gereken kültür; vicdanın sesinin dinlendiği ve güdüleri, 

davranışları etkilediği ölçüde, ahlakî açıdan doğru ve yanlış arasında 

seçim yapılmasını da sağlayan bir kültür olmalıdır. İlkeli, dürüst ve 

etik bir yönetim, ahlak dışı uygulamaların önündeki en büyük engel 

olarak görülmektedir (Steinberg ve Austern, 1996). Daha çok örgüt 

kültürü ve liderlik bağlamında ele alınana etik liderlik konusunda 

farklı tanımlamalar ve açıklamalar yapılmıştır. Bunlardan bazılarına 

aşağıda yer verilmiştir:  

 

Liderlik kavramı tarihi boyunca var olan çok eski bir kavramdır, bu 

yüzden lider kimdir ve iyi lider nasıl olur kavramları araştırılmıştır. 
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Liderlik bir yetenekten, kuram bilgisinden, analitik çözümleme 

yeteneğinden daha fazlasıdır. Etik liderler durumun gerektirdiği 

evrensel, deneyimsel, algısal ve içgüdüsel davranışları bilinçli ve etik 

olarak göstermektedirler. Lidere örgüt yönetiminde etik değerleri 

kurumsallaştırması adına büyük görev düşmektedir. Lider, liderlik 

yaklaşımında ve karar alma yöntemlerinde etik kuralların 

vurgulayıcısı ve uygulayıcısı olmalıdır. Liderlik yaklaşımlarında etik 

değerleri merkeze alan etik liderlik 2000’li yılların başlarında yeni bir 

liderlik tarzı olarak literatüre kazandırılmıştır. Etik lider, güvenilirlik, 

tarafsızlık ve adalet gibi evrensel değerlere sahip; bu değerleri 

izleyicilere iki yönlü iletişim ile pekiştiren ve ahlakî düşünce yapısının 

oluşumunu teşvik eden bir liderlik tarzı olarak tanımlanmaktadır 

(Alkan, 2016).  

 

Brown ve Trevino (2005) ise etik liderliğin dürüstlük, etik standartlar 

ve çalışanlara karşı adil davranışın bir kombinasyonu olduğunu 

belirterek, norm ve standartlara uygun davranışların hem liderin 

eylemlerinde, hem de kişilerle etkileşim içindeyken gösterilmesi ve bu 

davranışların liderlik ettiği bireylere iki yönlü iletişim, pekiştirme ve 

karar alma mekanizmaları ile özendirilmesini vurgulamaktadır. 

 

 Etik liderlik, eylemlerinde ve kişilerarası ilişkilerinde normatif 

uygunluk dâhilinde yönetim sergileyen; izleyicilerle iki yönlü iletişimi 

pekiştirmeyi ve ahlakî düşünce yapısını teşvik eden bir liderlik 

yaklaşımıdır. Bu anlamda etik lider; dürüstlük, güvenilirlik, 

tarafsızlık, adalet gibi özellikleri vurgulayarak güvenilir bir rol model 



Y Ö N E T İ M D E  E T İ K  Z E K A  V E  E T İ K  Y E T E R L İ L İ K  | 27 

 

olmalıdır. Brown vd. etik liderliğin iki önemli bileşeni olduğunu 

belirtilmektedirler. Bunlar ‘’ahlaki insan’’ ve ‘’ahlaki yönetici’’dir.  
 

Liderlerin etik standartları, değerleri veya normları günlük yaşamda 

uygulama ve örgütte etik karar verme ve etik davranışları göstermeye 

teşvik etmeleri genel anlamda “Etik Liderlik” olarak değerlendirilir 

(Kang, 2009). Toor ve Ofori (2009), “iyi bir lider” için 

akademisyenlerin araştırmaları sonucu belirlediği birtakım karakter 

özelliklerini vurgulamaktadır. Bunlar; karakter, dürüstlük, doğruluk, 

altruizm, güvenilirlik, ortak motivasyon, teşvik etme ve adalet olarak 

sıralanmaktadır. (Resick vd., 2006; Den Hartog ve De Hoogh, 2009). 

Mayer vd. (2010), etik lideri, “etik düşünceyle karar veren, etik açıdan 

doğru olan şeyi yapmayı düşünen, astları ile etik hususları göz önünde 

bulundurarak iletişim kuran ve etik prensiplere uygun olarak 

çalışanları ödüllendiren ve cezalandıran kişi” olarak tanımlar.  
 

Etik liderler çalışanlarına kendilerini daha fazla ifade etme olanağı 

sağlamalarının yanısıra daha fazla otonomi sunarlar. Bu sayede 

çalışanlar karar verme mekanizmalarında daha fazla etkin kılınmış 

olurlar (Piccolo vd., 2010). Etik liderler takipçilerin karar alma 

süreçlerine dâhil olmalarını sağlayarak etik ilkelerin oluşum ve 

uygulanmasını tabana yaymaktadırlar (Miao, 2013). Bu anlamda 

paydaş çıkarlarını dengeleyen; verilen kararlarda kâr odağının yanısıra 

etik değerleri merkezileştiren bir liderlik yaklaşımına ihtiyaç 

duyulmaktadır (Alkan, 2016).  
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Yöneticiler kurumlarında etik uygulamalara başlamadan önce, etik 

değerlere uygun bir çalışma ortamı oluşturmalıdır. Bunun için 

öncelikle aşağıdaki gereklilikler sağlanmalıdır. 

- Öncelikle kendisinin etik değerlere bağlı kalmaya karar vermesi 

gerekir.  

- Etik davranış ve düşünceleriyle diğerlerine örnek olduğunun 

farkında olmalıdır.  

- Etiğe uygun davranışlar yerleştirme sorumluluğunu üzerine 

almalıdır.  

- Kendisine göre etiğe uygun davranışların neler olduğunu 

belirlemelidir.  

- Etik değerleri örgüt içinde açıkça ifade etmelidir.  

- İş görenleri etik ve etik dışı davranışlar konusunda eğitmelidir.  

- Açık iletişimi desteklemelidir.  

- Etik konusunda hem tutarlı davranış göstermeli, hem de 

gösterilmesini sağlamalıdır.  
 

Etik liderlerin belirli standartlar ve beklentiler çerçevesinde 

izleyicilerini yönlendirdikleri belirtilmektedir (Trevino ve Weaver, 

2003). Etik liderler, takipçilerinin gözünde “norm ve standartlara 

uygun” davranış gösterirler ve etik rol modeli olarak güven telkin 

ederler. Etik liderler etik mesajların işyerinde açık seçik ifade 

edilmesini sağlar ve takipçilerinin geri besleme vermeleri konusunda 

teşvik ederler. Etik liderler, açık etik standartlar koyar ve 

takipçilerinin etik davranışlarını ödül ve cezalandırma yöntemi ile 

düzenlerler. 
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Etik liderler, karar verme sürecinde etik prensiplere uygun davranırlar 

ve sürecin takipçilerince de gözlenmesini sağlarlar. Bandura’nın ifade 

ettiği gibi lider söylediğini yapmazsa takipçisi neden yapsın? (Brown 

ve Trevino, 2006), Lider ödül/ceza mekanizmalarını kullanarak, iş 

görenlerin etik konusunda dikkatli olmalarını sağlayabilmelidir. Lider 

etik standartlar oluşturmalı ve bu standartlara uyulduğunu takip 

etmelidir. Brown ve Trevino, (2005), ayrıca, etik liderlerin özgeci ve 

diğergam (alturistik) davranışlarının çalışanlar üzerinde etik liderlik 

algısına pozitif bir etki yaptığını bildirmektedir.  
 

Etik liderlik bireysel seviyede etik liderlik ve grup seviyesinde etik 

liderlik olarak ayrılması gerekmektedir. Buna göre, grup seviyesi etik 

liderlik, aynı iş biriminde çalışan grup üyeleri tarafından liderin etik 

liderlik tarzı hakkındaki genel inanç ve algıları gösterirken, bireysel 

seviyedeki etik liderlik algısı bireylerin deneyimlediği ya da bireysel 

seviyedeki algıladıkları liderlik davranışları ve karakteristik özellikleri 

göstermektedir (Naumann ve Bennett, 2000).  

 

Bilgi ekonomisine geçiş ve bilgi işçisi kavramları, örgüt yapılarında 

hiyerarşinin basıklaşmasına; yönetimde katılımcı anlayışın 

benimsenmesine yol açmaktadır. Bu noktada geleneksel liderliğin 

geçerliliği yeni örgüt düzeninde sorgulanır hale gelmekte; insanı 

sosyal ve ekonomik yapının merkezine konumlandıran bir yönetim 

anlayışına gereksinim duyulmaktadır.  
 

Kültürel farklılıkların yönetilmesinde etik değerleri merkezileştiren; 

otorite ve sorumluluğun paylaşılmasında çalışanların sürekli 
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gelişimine ve birimler arası iletişimin etkin işleyişine vurgu yapan etik 

liderlik yaklaşımı, modern örgüt yapılarında açık bir biçimde gözlenen 

değişimin hızını yönetebilecek bir liderlik yaklaşımı olarak 

gösterilmektedir (Alkan, 2016).  
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BÖLÜM 4: “ZEKÂ” KAVRAMI 

 

İnsanlık tarihi boyunca zekânın farklı tanım ve açıklamaları 

yapılmıştır. Sümerlerin “Gılgameş Destanı” gibi en eski yazılı 

belgelerde zekâ kavramının izlerine rastlamak mümkündür. Tarihte 

zekâyla ilgili olarak yapılan ilk açıklamalar doğru kara verme ve 

muhakeme yeteneği üzerine temellendirilmiştir. Bu ilk yaklaşımlara 

göre bazı insanlar diğerlerine göre daha doğru kararlar vermekte ve 

muhakeme yeteneği insanlar arasında farklılıklar göstermektedir. 
 

Var olan yaygın tanımlarına ve farklı yaklaşımlara rağmen zekânın 

bilimsel olarak ölçülmesi amacıyla yakın dönemlerde çeşitli 

çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar 19. Yüzyılın sonlarına doğru 

yoğunluk kazanmıştır. Özellikle Francis Galton’un çalışmaları 

bugünkü anlamda zekâ fikrinin temellerini oluşturmuştur. Ancak 

modern anlamda zekâ testinin ilk örneğini 1905 yılında Alfred Binet 

geliştirmiştir. Binet Testi Fransa da üstün zekâlı öğrencileri belirlemek 

amacıyla kullanılmış ve daha sonra İngilizceye çevrilerek ABD’de 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişme zekâ testinin tüm çocukların 

zekâsının ölçülmesi yolunu açmıştır. 
 

Zekâ kavramı genellikle düşünme ve öğrenme yeteneğini ifade 

etmektedir. Ağırlıklı olarak becerilerin ve gerçeklerin öğrenilmesi ve 

uygulanmasını tanımlamak için kullanılır. Farklı disiplinlerde birçok 

tanımı bulunmasına rağmen genel olarak zeka; mantık yürütmek, 

düşünmek, anlamak için genel bir zihinsel yetenek ve bunlara dayalı 
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olarak öğrenme, hafıza, algılama ve karar verme güçleri çerçevesinde 

açıklanmaya çalışılmıştır.  
 

Doğuştan gelen, miras kalan ve edinilen özelliklerin değişken bir 

kombinasyonu olarak değerlendirilen zekâ insanlar arasında farklılık 

gösterir. Çoğu zekâ türü, büyük ölçüde bilişsel yetenekle ve 

çoğunlukla IQ testleriyle ölçülen matematiksel ve sözel yetenekle 

ilgilidir. Bu açıklamada zeka genel olarak birleşik bir kavram olarak 

kabul edilmektedir (Sternberg, 1990). 

 

Zekânın ilişkili ancak yarı bağımsız çeşitli işlevlerden oluştuğu 

düşüncesi giderek daha fazla kabul görmektedir. Gardner (1983), yedi 

farklı "zekâ" yı tanımladığı çoklu zekâ teorisinde bu fikri daha da 

popüler hale getirmiştir. Gardner, daha sonra sekizinci zekâyı da 

listesine eklemiş ve potansiyel aday iki zekâ türünü de (varoluşsal ve 

ruhsal zekâ)  tanıtmıştır (Gardner, 1998).  

 

Çok zeki kişilerin akademik başarıya ulaşmada bir avantajı var mı? 

sorusuna bu alanda yapılan araştırmalarda elde edilen veriler açıkça 

cevap vermektedir. IQ puanlarının okuldaki başarıyı öngördüğü 

bilinmektedir. Genel olarak, daha yüksek IQ puanlarına sahip çocuklar 

ve yetişkinler daha verimli bir şekilde öğrenirler ve görece karmaşık 

işlerde ustalaşmaları daha kolay olmaktadır. 
 

Günümüz iş hayatında ve çalışma ortamlarında IQ performansın iyi 

bir öngörücüsü olarak değerlendirilmektedir. Günümüz ekonomisinde 

kurumlar çalışanların sadece öğrenebilmelerini değil, aynı zamanda 

üretken bir şekilde düşünebilmelerini, karmaşık sorunları 
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kavrayabilmelerini ve etkili çözümler üretebilmelerini beklemektedir. 

Zekânın hali hazırda akademik ve iş performansı açısından önemli 

olduğu anlaşıldığı için günümüzde zekâ bağlamında daha farklı 

yönlere doğru yeni açılımlar gerçekleştirilmektedir.  
 

Zekâyı daha iyi anlamak ve anlamlandırmak amacıyla çok temel bir 

soru sormak gerekmektedir. “Zekâ birleşik bir varlık mı?” ya da 

bunun yerine “Çeşitli entelektüel yetenekler koleksiyonu mu? Bu 

soruları daha da basitçe ifade etmek gerekirse; “Zekâ bir şey mi? 

yoksa “Çok şey mi?”. Esasında zekâ üzerine yapılan ilk bilimsel 

çalışmaların da bu iki soru temelinde şekillendiğini görmekteyiz.  
 

1900 yılı civarında, İngiliz psikolog Charles Spearman, ısrarla zekânın 

birleşik bir varlık olduğunu savunmuştur. Speaman ünlü “g” adını 

verdiği genel bir zekâ faktörü olduğuna inanmaktaydı. Spearman, her 

entelektüel eylemin en azından bir dereceye kadar “g” den 

yararlandığını ileri sürmekteydi. 
 

Amerikalı psikolog L.L. Thurstone ise tam tersi bir pozisyon almış ve 

zekânın birleşik bir yetenek olmadığına, hafıza, matematiksel akıl 

yürütme ve sözlü anlama gibi bir dizi ayrı yetenekten oluştuğunu iddia 

etmişti. Thurstone her bir farklı yeteneğin, zekâ ürünü düşünceler 

üretmek için diğerleriyle birlikte çalıştığına inanmaktaydı. 

Thurstone’un iddiası doğru ise zekâ kavramı yanlış bir adlandırmaydı 

ve daha da ileri gidilirse muhtemelen temelsizdi. Çünkü zihnin 

çalışması tek bir birleştirici zekâya dayanmamakta bunun yerine uyum 

içinde çalışan çeşitli bağımsız zekâ biçimleriyle çalışmaktadır. 
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Spearman ve Thurstone, rakip teorilerini önerdiklerinde teorilerini 

nesnel verilere dayandıran ve bilimsel doğrulamaya tabi tutan iddialı 

bilim adamlarıydı (Martinez, 2013). 

 

4.1. GARDNER’İN ÇOKLU ZEKÂ KURAMI 

 

Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Howard Gardner 

tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmek yerine 

çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu ileri süren yeni bir modeldir. 

Gardner, zekanın farklı sembol ve şekillere sahip olduğunu gösteren 

yeni bir şema önererek yeni bir açıklama getirdi. Onun tanımına göre 

"zeka, bir kültürde etkili bir ürün veya değerli bir hizmet yaratma 

yeteneğidir".  
 

Gardner bilişsel yeteneklerin geniş bir yelpazeden oluştuğunu ve 

bunların arasında sadece çok zayıf bir korelasyonun bulunduğunu 

savunmaktadır. Howard Gardner'ın çoklu zekâ teorisi, insanların sahip 

olacakları tüm zekâ ile doğmadıklarını öne sürmektedir. Bu teori, 

genel zekâ için "g" olarak bilinen ve yalnızca bilişsel yeteneklere 

odaklanan, tek bir zekâ türü olduğu şeklindeki geleneksel fikre 

meydan okumuştur.  
 

Gardner, dilbilimsel ve mantıksal-matematiksel yöntemlerin en çok 

okulda ve toplumsal hayatta değer gördüğünü belirtmektedir. Bu iki 

değer ve kabul gören zekâ türünden başka manevi zekâ, varoluşsal 

zekâ ve ahlaki zekâ gibi "aday" zekâların da olabileceğini öne 

sürmektedir. Ancak bu adayların mevcut orijinal listeye dâhil etme 

kriterlerini karşılamadığı için temelde farklı bir yaklaşıma ihtiyaç 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Zek%C3%A2
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olduğunu belirtmektedir (Gardner, 2011). Gardner, bu zekâ kavramını 

genişletmek için sekiz farklı zekâ türü ileri sürmüştür. 

Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramı, sekiz zekâyı aşağıdaki şekilde 

biçimlendirmektedir: 
 

1) Dilsel Zekâ; konuşma ve yazı diline duyarlılığı ve belirli 

hedefleri gerçekleştirmek için dili kullanmayı içermektedir. 

2) Matematiksel Zekâ; tüme varımsal veya tümden gelimsel akıl 

yürütme ve ilgili soyut ilişkileri tanıma yeteneğini içermektedir. 

3) Görsel Zekâ; evrenin mekânsal / görsel modelini inşa etme ve 

temsilleri somut bir şekilde aktarma yeteneğini içermektedir. 

4) Kinetik Zekâ; problemleri çözmek veya yeni ürünler ortaya 

koymak için vücudun tamamını veya bir kısmını kullanma 

yeteneğini içermektedir. 

5) Müziksel Zekâ; müzikal kalıpların icrasını, kompozisyonunu ve 

takdir edilmesindeki beceriyi içermektedir. 

6) Kişilerarası Zekâ; başkalarını anlama ve dolayısıyla başkalarıyla 

etkili bir şekilde iletişim ve etkileşime girmeyi içermektedir. 

7) Bireysel Zekâ; kendini anlama yeteneğini içermektedir. 

8) Doğal Zekâ; çeşitli bitki ve hayvan türlerini tanıma ve 

sınıflandırma yeteneğini içermektedir. 
 

Varoluşsal Zekâ, üzerinde bilimsel çalışmalar yapılan ve sonradan 

çoklu zekâ kuramına dâhil edilen bir zekâ türüdür. Varoluşsal zekâ, 

somut şekilde görüntünün mümkün olmadığı ve mantık 
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yürütülemeyen konularda algılama becerisinin yanında etkin yorum 

yapabilme yeteneğini içermektedir.  
 

Gardner’ in çoklu zekâ yaklaşımına çeşitli itirazlar yapılmıştır. 

Örneğin Waterhouse (2006) gibi bilişsel psikologlar, çoklu zekâ 

teorisinin geçerliliğine dair deneysel kanıt olmadığını ileri 

sürmüşlerdir. Bazı psikolog ve psikometristler, zekâ testlerinin sekiz 

farklı yetkinlik yerine tek bir genel zekâyı yani "g" kavramını 

desteklediğini savunmaktadır (Gottfredson, 2004). Diğer bazı 

araştırmalar,  Gardner'ın çoklu zekâ yaklaşımının "g" faktöründe sonra 

değerlendirilebilecek bir yaklaşım olduğunu iddia etmektedir. Bu 

eleştirilere verilen yanıtlardan bazıları ise Çoklu Zekâ teorisinin "g" 

faktörünün varlığına itiraz etmediği ve diğer zekâ türleriyle birlikte 

eşit olduğunu öne sürmektedir (Visser vd., 2006). 

Etik zekâ, Gardner'ın çoklu zekâlarından biri olmasa da onun 

tanımladığı iki zekâ türüyle yakından ilgilidir. Bunlar ilk listede yer 

alan kişilerarası zekâ ve olası adaylardan birisi olan ruhsal 

zekâdır. Sosyal zekâ ise arkadaşlık, açıklık ve destekleyici olarak 

başkalarıyla etkili bir şekilde ilişki kurma becerisi olarak 

tanımlanmıştır (Riggio, 1986).  Gardner'ın kişilerarası (başkalarının 

niyetlerini, duygularını ve motivasyonlarını tanıma yeteneği) ve içsel 

(kendini anlama ve bu bilgiyi kişinin kendi hayatını düzenlemek için 

kullanma yeteneği) yönleri içeren sosyal ve duygusal zekânın ilgili 

yapılarıyla benzerlik göstermesine rağmen etik zekâ farklı niteliklere 

sahiptir. 
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Duygusal ve sosyal zekâ ile etik zeka arasında temel farklılıklar 

bulunmaktadır. İkisi arasındaki en önemli fark, duygusal ve sosyal 

zekânın değer içermemesi, etik zekânın değer merkezli olmasıdır. 

Bazı araştırmacılar duygusal ve sosyal zekâ terimleri altında, 

kişilerarası ve kişilerarası zekâ yapılarını da incelemiştir (Mayer ve 

Salovey, 1993; Goleman, 1995; Bar-On ve Parker, 2000; Riggio, 

1986).   

 

Ruhsal zekâ; anlamı, motivasyonu, vizyonu ve değeri ele alır, 

eylemlerimizi ve yaşamlarımızı anlam veren bağlamlara yerleştirir ve 

hangi yolun daha anlamlı olduğunu değerlendirir (Zohar, 2000). Öz 

farkındalık, kendiliğindenlik, vizyon ve değer odaklı olma, holizm, 

merhamet, çeşitliliğe değer verilmesi, alan bağımsızlığı, 

alçakgönüllülük, nedenini sorma eğilimi, yeniden çerçeveleme 

yeteneği, sıkıntıların olumlu kullanımı ve meslek duygusu ruhsal 

zekanın on iki niteliğini veya ilkesini belirler. Ruhsal zekâ aşkınlık, 

yüksek bilinç, kutsallaştırma, ruhsal problem çözme ve erdemli 

davranış kapasitesini de içermektedir (Emmons, 2000).  Bu nedenle, 

ruhsal zekâ aynı zamanda etik zekâ ile bazı özellikleri paylaşmaktadır 

ancak farklı bir yapıdadır.  
 

Gardner (1998) zekâyı “bir kültürel ortamda problem çözme veya 

kültürün bir değeri olan bir ürün yaratma bilgisinin etkinleştirilebilir 

biyopsikolojik potansiyelidir.” şeklinde açıklamaktadır. Gardner’a 

göre bunu etkinleştirmek için mantıksal ve dilsel zekâdan daha fazla 

yol vardır. Gardner okullaşmanın amacının “insanların zekâlarının 

geliştirilmesi ve mesleksel veya meslek dışı hedeflerine ulaşmaları 
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için zekâ çeşitlerinin geliştirilmesine uygun düzeyde yardım edilmesi” 

olarak açıklamaktadır. Gardner’e göre bu yardımı alan insanlar 

topluma daha yapıcı bir biçimde hizmet etmeye heves duyacaklardır. 

 

Şekil 1. Gardner’in Çoklu Zekâ Kuramı 

4.2. DANIEL GOLEMAN’IN DUYGUSAL ZEKÂ 

YAKLAŞIMI 

 

Goleman, duygusal zekayı profesyonel ve kişisel başarının 

vazgeçilmez bir unsuru olarak tanımlamıştır. Bu unsur temel olarak 

başkalarının nasıl hissettiğini anlama yeteneğidir. Etik zekâ ve 

duygusal zekâ rakiplerce kopya edilmesi zor zeka türlerinden ikisidir. 
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Bu fark yaratan yeterlilikler, ölçülmesi zor ince beceriler olduğu için 

birçok yönetici ve kurum bu yeterliliklere gereken önemi 

vermemektedir. Ancak son yıllarda gittikçe artan sayıda organizasyon; 

duygusal zekânın performans üstündeki yararlarının farkına varmıştır. 

Duygusal zekâyı akademiden iş dünyasına aktaran Daniel 

Goleman’dır. Duygusal zekâ daha çok bir iş aracı olarak tanınmasına 

rağmen tanımı genişlemeye devam etmektedir. Duygusal zekânın 

orijinal tanımı «bir kişinin duygularını birbirinden ayırmak ve bu 

bilgiyi düşünce ve eylemlerine yön vermede kullanmak amacıyla 

kendi duygularını gözlemleme yeteneğidir. Duygusal zekânın 

bölümleri şu şekilde tanımlanmıştır. 

- Kendinde ve diğer kişilerde duygulara değer biçmek, 

- Kendinde ve diğer kişilerde duyguları düzenlemek, 

- Duyguları uyarlanmış şekilde kullanmak. 

Salovey ve Mayer  (1990), duygusal zekâyı beş alana ayırmıştır: 
 

- Öz farkındalık, 

- Duyguları yönetmek, 

- Kendini motive etmek, 

- Empati 

- İlişkileri ele almak. 

1997 yılında Mayer ve Salovey duygusal zekâyı “duyguyu algılama, 

değer biçme, doğru ve uyumsal bir şekilde ifade etme yeteneği, 

duyguyu ve duygusal bilgiyi anlama yeteneği, düşünceyi 

kolaylaştırırken duyguya erişme ve/veya oluşturma yeteneği ve 
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duyguları düşünceye yardım edecek şekilde düzenleme yeteneği” 

olarak yeniden nitelendirilmiştir. Aşağıda duygusal zeka bölümlerinin 

düzeltilmiş şekli yer almaktadır: 
 

- Duyguları algılamak ve ifade etmek, 

- Duyguları bilişsel aktivitelerde kullanmak, 

- Duyguları anlamak, 

- Duyguların düzenlenmesi. 

Etik zekâ sahaya diğerlerine göre yeni çıkmıştır. Duygusal ve bilişsel 

zekânın birbirinden farklı olması gibi, etik zeka da başka bir zeka 

türüdür. Daniel Goleman’ın (1995) İş Başında Duygusal Zekâ 

kitabında duygusal yeterliliğe dâhil edilen bazı yeterlilikler etik 

nitelikler taşımaktadır: 
 

- Kişisel değerler ve hedefler konusunda yol gösterici bilince 

sahip ol, 

- Rağbet görmeyen görüşleri ifade et ve her şeye rağmen doğru 

olanı söyle, 

- Etik davran ve eleştirilemeyecek kadar iyi ol, 

- Güvenirlik ve doğruluk yoluyla güven sağla, 

- Karşındaki insanların hatalarını kabul et ve başkalarının etik 

olmayan hareketlerine karşı koy, 

- Rağbet görmeseler bile zor ilkeleri benimse. 
 

Etik kararlar ortadayken hem duygusal hem de etik zekâ işe 

karışmasına rağmen birbirlerinde farklıdır. Duygusal zekâ değer 
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yargılarından etkilenmez, etik zekâ etkilenir. Duygusal beceriler hem 

iyi de hem de kötüde kullanılabilir. Etik beceriler ise doğru olanı 

yapmaya yöneliktir. Duygusal zekâ ve etik zeka farklı olmalarına 

rağmen ayrılmaz ikilidirler. Biri olmadan diğeri etkili bir şekilde 

işlemez.  
 

Etik dayanak olmadan, liderler son derece yıkıcı bir şekilde karizmatik 

ve etkileyici olabilirler. Gerçekten etkili bir lider paylaşılan yapıcı 

değerlere dayanır. Bu değerler, diğer bir deyişle etik zekâ bilgisi, 

olmadan duygusal zekâ becerisi yüksek performansın geliştirilmesinde 

etkisizdir. 
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BÖLÜM 5: ETİK ZEKÂ 

 

Etik zeka, etik ilkeleri hedeflere, değerlere ve eylemlere uygulama 

yeteneğini ifade eder. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme ve etik 

davranma yeteneğidir. Etik zekâ, iyi bilinen ve yerleşmiş bilişsel, 

duygusal ve sosyal zekâlardan daha yeni ve daha az çalışılmıştır, 

ancak öğrenme ve davranış anlayışımızı geliştirmek için büyük bir 

potansiyele sahiptir (Coles, 1997). 

  

Etik zekânın kökenine dair farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Eski 

Yunan Filozoflarından Platon'un görüşüne göre, insanın akıl yürütme 

yeteneğinin gelişimi ahlakı ortaya çıkarmış ve bu da insanlığın 

kötücül duygularını kontrol etmesini sağlamıştır. Platon'un öğrencisi 

olan Aristoteles ise, insanların toplum ve aile tarafından doğru 

yönlendirmeler yoluyla geliştirilebilir bir ahlaki mükemmelliğe 

ulaşmak için gerekli olan duygusal ve rasyonel yeteneklere sahip 

olduklarını iddia etmiştir. İlahiyatçı Augustine göre özünde mutluluk 

ve barışı arzulayan insanın iradesi bencil arzulara yöneldiğinde 

ahlaksız davranışlar gösterecektir. Bu içsel bencilliğe karşı koymak 

için eğitim yoluyla güzel ahlak geliştirilmelidir. 
 

Çin'deki Konfüçyüs ve Hindistan'daki Buda, kendi iyilikleri ve 

mutluluklarını sağlamak konusunda kritik olması sebebiyle insanların 

adil, kendi kendini kontrol eden ve ılıman olmak istedikleri görüşüne 

ileri sürmüşlerdir (Dow, 1998; Engelbrecht ve Hendrikz, 2020; Hass 

1998; Narvaez 2010; Wogaman 2011). 
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Yahudilikte kutsal kitap Tevrat dışında din adamlarının düşünce ve 

öğretilerini içeren Talmud da önemli bir kaynak olarak kabul edilir. 

Yahudi ahlakının temelini on emir oluşturmaktadır. Yahudilik’te hem 

erkek hem de kadınlar “iyi yaratıklar” olarak görülüp Tanrı’nın 

imajında yaratıldığına inanılmaktadır, Yahudi toplumunda bir reform 

hareketi olarak ortaya çıkan Hıristiyanlıkta ortak bir ahlak 

anlayışından bahsetmek çok mümkün görünmemektedir. Hıristiyan 

teologları ahlakın temeli olarak On Emir, Hz. İsa’nın öğretileri ile 

Yunan ahlakî emirlerini görmektedirler (Köylü, 2012). 
  

Başta hadisler olmak üzere İslâmî kaynaklarda hulk ve ahlâk terimleri 

genellikle iyi ve kötü huyları, fazilet ve rezîletleri ifade etmek üzere 

kullanılmış; özellikle iyi huylar ve faziletli davranışlar güzel 

ahlak gibi terimlerle karşılanmıştır. İslâmî literatürde ahlâk, tutum ve 

davranışların kaynağı mahiyetindeki ruhî ve mânevî melekeleri, 

insanın ruhî kemalini sağlamaya yönelik bilgi ve düşünce alanını ifade 

etmiştir. Herkesin doğuştan temiz olduğuna inanılan İslâm dininde 

ahlak, dinin bir parçası kabul edilmiş, bireyin şükretmesi, sabırlı, 

azimli ve güçlü olması beklenirken; adam öldürmek, miskinlik, 

cimrilik, bozgunculuk yasaklanmıştır  (TDV,1988). 

 

Borba (2001), etik zekâyı  doğru ile yanlışı ayırt etme, güçlü etik 

kanaatlere sahip olma ve bunlara göre doğru ve onurlu 

davranmak olarak açıklamıştır.  
 

Lennick ve Kiel (2005), ahlaki zekâyı “evrensel insani ilkelerin 

değerlerimize, hedeflerimize ve eylemlerimize nasıl uygulanmaları 
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gerektiğini belirleyen zihinsel kapasite” olarak tanımladıktan sonra 

etik zekâ yapılarını; dürüstlükle ilgili dört, sorumlulukla ilgili üç, 

bağışlamayla ilgili iki ve merhametle ilgili bir yetkinliğe ayırmaktadır. 

Dürüstlük, etik zekâya sahip insanın ayırt edici özelliğidir. Dürüst 

davrandığımızda, davranışlarımızı evrensel insani ilkelere uygun şekle 

sokarız. Doğru bildiğimizi yaparız, ilkelerimiz ve inançlarımız 

doğrultusunda hareket ederiz. Dürüst olmazsak, etik zekâmız da 

olmaz. Dürüstlüğün dört yeterliği şunlardır:  
 

- İlkeler, değerler ve inançlarla tutarlı hareket etmek,  

- Doğruyu söylemek,  

- Doğru olanı savunmak,  

- Vaatleri tutmak. 

Sorumluluk, etik zekâya sahip insanın diğer temel niteliğidir. Sadece 

davranışlarının ve davranışlarının sonuçlarının sorumluluğunu alan 

insan, davranışlarının evrensel insani ilkelere uygun olduğunu garanti 

edebilecektir. Sorumluluğun üç yetkinliği şunlardır:  
 

- Kişisel sorumluluk almak,  

- Hataları ve başarısızlıkları kabul etmek,  

- Başkalarına hizmet etme sorumluluğunu benimsemek. 

Bağışlama iki aşamada etkilidir. Birincisi kendimizle ilişkimize etkisi, 

ikincisi de diğer insanlarla ilişkimize etkisidir. Bir insanı mükemmel 

etik zekâyla karşılamamız gerektiğinden, ilkeleri hayata geçirmek 

kaçınılmaz hatalar işlediğimizde veya davranışımız evrensel insani 
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ilkelere uymadığında kendimize karşı hoşgörülü ve bağışlayıcı 

olmamızı gerektirir. Kendimize karşı yumuşak ve hoşgörülü 

olmazsak, ilerleyecek ve etik kapasitemizi kuracak enerjiye sahip 

olamayız. Aynı şekilde, diğer insanlarda etik zekâlarını yükseltme 

istediği uyandırmak için onlara merhamet ve hoşgörüyle 

davranmalıyız. Merhamet ise başkalarını aktif olarak önemsemeyi 

içermektedir. 
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BÖLÜM 6: ETİK YETERLİLİK 

 

“Etik yeterlilik” iki farklı kavramın bir araya gelmesiyle oluşturulduğu 

için öncelikle iki kavramın ayrı ayrı tanımlaması uygun olacaktır. 

Ayrıca çoğu zaman ahlak ve etik kavramlarının birbirlerinin yerine 

kullanıldığı da göz önünde bulundurulmalıdır.  

Yeterlilik tek başına bilgi ve beceri olarak değil, eldeki işi yürütmek 

için gerekli olan nitelik olarak tanımlanmaktadır Bu tür bir niteliğin 

edinilmesi, yapılan işin nasıl yapıldığının anlaşıldığı anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle yeterlilik, bir profesyonelin “ne yapılması 

gerektiğini” ve çalıştığı bağlamı “nasıl anladığına” eşdeğerdir.Etik 

yeterlilik evrensel etik ilkeler temelinde düşünme ve tartışma yoluyla 

sorunları çözme becerisi olarak tanımlanmaktadır (Lind, 2016).  

Etik yeterlilik gibi üst düzey bir beceriye ulaşmak için hem teorik 

bilgiye hem de eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma hayatındaki 

etik yeterlilik bir taraftan karakterle diğer taraftan edinimle ilgilidir.  

Diğer bir deyişle hem ne olduğumuzla hem de neye sahip 

olduğumuzla ilgilidir.  

Etik yeterlilik becerisi bir algılama, düşünme, eylemi bütünleştirme ve 

kişinin kendi eylemlerinden sorumlu olduğunu anlama becerisidir.  Bu 

açıdan yüksek etik yeterlilik; ahlaki açıdan zor durumların farkına 

varma, onları yorumlama ve bireyin sahip olduğu diğer 

yetkinliklerinin somut eylem doğrultusunda nasıl kullanılabileceğinin 

bilincinde olarak ortak en iyi için kişisel sorumluluk alma olarak 

tanımlanmaktadır (Brytting, 2001).  
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Etik yeterlilikte bilgi, anlayış ve rasyonellik yeterli olamamaktadır. 

Bunların da ötesinde iç görü, sezgi ve duygu gibi diğer önemli 

unsurlar da gereklidir  (Gastmans, 2002). 

Etik yeterliliği anlamanın bir yolu, onu örtük bir bilgi olarak 

görmektir. Diğer bir ifadeyle etik yeterlilik tecrübe ve eğitim yoluyla 

kazanılan açık bir bilgi değildir. Dolayısıyla kodlanması veya sözlü 

hale getirilmesi zordur (Brytting 2001). 

Hem etik ikilemleri hem de bunlara karşı nasıl davranılacağını 

açıklamak ve bunlardan haberdar olmak veya önceki eylemleri 

eleştirel bir şekilde gözden geçirmek için bilişsel bir süreç gereklidir. 

Bu bilişsel süreç ahlaki algı, ahlaki yargı ve ahlaki davranış olmak 

üzere üç boyuta sahiptir ve değer sistemine dayalı bir dizi niteliği 

içermektedir (Jormsri vd., 2005). 

Nitelikli bir etik muhakeme, gündelik hayatta karşılaşılan gerçek 

durumlarda etik ilkelerin nasıl yorumlanması gerektiğini bilmeyi 

gerektirir. Ahlaki kararlar verebilmek etik açıdan zor durumları, etik 

dilemmaları ve gri alana giren sorunları sistematik olarak analiz 

etmeye yardımcı olmak ve etik olarak savunulabilir yargılara 

ulaşabilmeyi içermektedir (Agarwal ve Malloy 2002; Grundstein-

Amado, 1991). Ahlaki davranışı belirleyen psikolojik bileşenler 

modelinde Rest (1994) dört alanı tanımlamaktadır. Bunlar;  ahlaki 

duyarlılık, ahlaki yargı, ahlaki motivasyon ve ahlaki karakterdir. 

Ahlaki duyarlılık kişinin tanıma uyan gerçek durum ve olayları ahlaki 

bir ikilem içerdiği şeklinde yorumlayabilmesi ve eylemlerin 
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başkalarını nasıl etkilediğinin farkında olmasıdır. Ahlaki yargı bileşeni 

kısaca akıl yürütme süreci sonunda ulaşılan ve ahlaki yargının 

gerçekleşmesidir. Ahlaki motivasyonun oluşturulması bileşeni ise,  

ahlaki yargıya uyma niyeti ve "etik değerleri etik olmayan değerlerin 

önüne yerleştirme isteğidir. Bu sürecin sonucunda son olarak, etik 

davranış gerçekleştirilebilir. (Gaudine ve Thorne 2001; Jones, 1991; 

Rest, 1994).  

De Schrijver ve Maesschalck (2013), yönetim ve iş etiği ile ilgili 

literatürden yola çıkarak, etik yeterliliğin tek boyutlu bir kavram 

olarak görülmemesi gerektiğini, bunun yerine 12 bileşenden 

oluştuğunu savunmaktadır. İki boyutla tanımlanan ve on iki hücrede 

gösterilen bu bileşenler Tablo 2’de gösterilmektedir. Sütunlarda 

sırasıyla etik eğitiminin etkileyebileceği bilgi, beceri ve tutumlara 

değinilmektedir. Satırlarda ise dört alt yeterliliğe atıfta 

bulunulmaktadır. Bu alt yeterlilikler, etik davranıştan önceki dört 

süreci tanımlayan Rest'in (1986) Dört Bileşen Modeli' nden (Ahlaki 

farkındalık, ahlaki yargı, ahlaki motivasyon ve ahlaki karakter) 

esinlenerek belirlenmiştir.  
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Tablo 2- De Schrijver ve Maesschalck'in (2013) etik yeterlilik çerçevesi 

 Bilgi  Beceri Tutumlar 

Kurallara 

uyma 

 

Hukuk, etik kod, 

kurallar ve 

prosedürler (1) 

Kuralların 

uygulanması (2) 

Kuralların önemi 

(3) 

Ahlaki 

duyarlılık 

Organizasyon ve 

toplumdaki 

konum (4) 

-Bir durumu etik 

olarak tanımlama  

-Farklı çözümler 

görmek (5) 

-Empati  

-Bakış açısı 

edinme (6) 

 

Ahlaki 

muhakeme 

 

Ahlaki 

argümanlar: 

- kurallar 

-diğerleri için 

sonuçlar 

-kişinin kendisi 

için sonuçlar (7) 

Farklı ahlaki 

argümanlar 

kullanmak: 

- kurallar 

-diğerleri için 

sonuçlar 

-kişinin kendisi 

için sonuçları (8) 

 

Esneklik tutumu: 

-sadece kurallar 

değil 

-sadece diğerleri 

için sonuçlar 

değil 

-sadece kendisi 

için sonuçlar 

değil (9) 

Ahlaki 

motivasyon 

ve karakter 

Başkaları için 

kurallar ve 

sonuçlar kişinin 

kendisi için 

sonuçlardan daha 

önemlidir 

(10) 

Yapmayı 

seçtiğiniz şeyde 

başkaları için 

kurallara ve 

sonuçlara öncelik 

verilmesi 

(11) 

-Özerklik 

-Ego gücü 

(12) 
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Etik yeterlilik, insanlar arasındaki etkileşim ve iletişimle ilgili bir bilgi 

alanıdır. Etik yeterlilik, empati gibi erdemleri gerektirmektedir 

(Dupoux ve Jacob, 2007 ), çünkü etik yeterlilik bir bireyin erdemlerini 

geliştirilmesi sonucu ortaya çıkar (Begley, 2005 ; Eriksson 

vd, 2007 ).  Park ve Peterson, (2006 ) ise etik yeterliliğin diğer 

yetkinliklere rehberlik eden ancak gözle görülür derecede farklı 

olmayan geniş ve evrensel bir yeterlilik olduğunu ileri sürmüştür. 

Daha pratik bir bakış açısıyla, çoğu insan kendini daha etik olarak 

düşünmekte, verdiği kararları ve gerçekleştirdiği davranışları geçmiş 

onurlu eylemlerle karşılaştırmaktadır. Çoğu durumda ise dışarıdan 

zararsız görünen etik dışı davranışların "iş" veya "sistem" tarafından 

ellerin bağlı olması ve bir zorunluluk sonucunda gerçekleştirilmesi 

şeklinde izah etme eğilimi görülmektedir. Bu gibi durumlarda politik, 

kültürel veya çıkarcı baskılara bakılmaksızın, bireyin karakterinin 

hayatın her alanında (kişisel ve profesyonel) kullanılmasını gerektiği 

öne sürülmekte ve kişilerin “uyanık” olmasının önemi 

vurgulanmaktadır. Örgütsel kültürün büyük ölçüde etik veya etik dışı 

davranışı şekillendirdiği iddiası ve bu gerçeklik üzerine eleştirel 

düşünmenin zor olduğu dikkate alındığında etik yeterliliğe yapılacak 

vurgu; bireyin niyetini eleştirel bir şekilde incelemeyi zorunlu 

kılmaktadır (Josephson, 2004). 

Etik yeterlilik, psikolojik bir beceri olarak da görülebilir ve ahlaki bir 

sorunla karşılaşan kişinin, ahlaki saplantılar veya otomatik tepkilerle 

kısıtlanmayan bir şekilde düşünme ve hareket etme yeteneği olarak 

açıklanabilir.  Bu nedenle etik yeterlilik, diğer özelliklerin yanı sıra, 

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7308671/
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7308671/
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7308671/
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7308671/
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etik durumları anlama ve hem birey hem de kuruluş için 

sorumlulukları gerçekleştirme bilincine sahip olmayı gerektirmektedir. 

Bunun yanında etik yeterlilik, etik çatışmaları yatıştırma, 

organizasyondaki etik süreçleri destekleme ve sürdürme, zor kararları 

uygulama istekliliği anlamına gelir (Kavathatzopoulos 2003). 

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde, Avrupa Komisyonu ( 2010 ) etik 

yeterliliği bir meta-yetkinlik olarak tanımlayarak bilgi, beceri ve 

yeterliliğin dahili bir bileşenidir ve sorumluluk ve özerkliğin 

geliştirilmesi için gereklidir şeklinde açıklamaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü'nün Küresel Yetkinlik Modelinde (WHO, 2012) etik 

yeterlilikle bağlantılı aktif dinleme, anlayış, sorumluluk, meslektaşlık, 

çatışmaları tanımlama, saygı, gizlilik ve kişisel değerler gibi temel 

nitelikler listelenmiştir.  

Etik yeterliliğin ön koşulları; mesleki erdemler, profesyonellik 

deneyimi, insan iletişimi, etik bilgi ve destekleyici bir organizasyonel 

ortamdır.    Mesleki etik, bir meslek grubu tarafından paylaşılan 

ve aynı zamanda bir organizasyonla bağlantılı olan ve ahlaki olarak 

belirsiz durumları ele almak için kullanılan (Frankel, 1989 ) ahlaki 

normları ve düzenlemeleri ifade eder. Bazı araştırmacılar, etik 

yeterliliğin mesleki yeterliliğin bir parçası olduğunu iddia etmektedir 

(Cheetham ve Chivers, 1996).  Etik yeterlilik, deneyim ve rol 

modelleri aracılığıyla edinilir ve erdemlere, ilkelere ve eleştirel 

düşünceye dayanır. 

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7308671/
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7308671/
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7308671/
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Etik yeterlilik genellikle bilgi ve uygulamanın birleşimi yoluyla 

edinilen bir deneyim olarak tanımlanır. Örneğin, Park ve Peterson 

( 2006 ) karakter gücüne sahip olmayan bireylerin belirli bir durumda 

“doğru olanı yapamayacağını” veya “doğru eylemde 

bulunamayacağını”  göstermiştir.  Etik yeterliliğin karakter gücü, etik 

farkındalık, ahlaki yargı becerileri ve iyilik yapma isteği ile ilgili 

olduğu ileri sürülmektedir. Etik yeterliliğin oluşumu veya gelişimi ile 

ilgili olarak teorik etik bilginin öneminin altı çizilmektedir 

(Kavathatzopoulos, 2003 ). Buna göre mesleki etik yeterliliği 

geliştirmek için öncelikle etik bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak 

bazı araştırmacılar yalnızca teorik etik bilgiye sahip olanların otomatik 

olarak gerçek etik yeterliliğe sahip olmadıklarını iddia etmektedir. 

Etik bilgi, ilgili bağlamların ve bireylerin dikkate alındığı felsefi, 

teorik ve pratik bilginin bir karışımından oluşturulan bilgi olarak 

tanımlanmaktadır. Etik yeterliliğin geliştirildiği sürecin bir parçası 

olarak, bu farklı bilgi türlerinin etik yansıtma yoluyla bir araya 

getirildiği belirtilmektedir. 

Etik yeterlilik, çalışma hayatında eylem kalıpları üzerinde düşünme ve 

kullanma becerisini gerektirir; bu, etik açıdan zor bir durumda mevcut 

seçeneklerden mümkün olan en iyi çözümü eleştirel olarak 

değerlendirme anlamına gelir. Herkese saygı gösterme ve herkese eşit 

muamele etme biçimindeki etik yeterlilik, nitelikli işlerin ortaya 

çıkmasını sağlamaktadır, çünkü etik yeterlilik uygulamada etik karar 

vermeyi kolaylaştırmaktadır. Etik yeterlilik;  etik duyarlılık, etik bilgi, 

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7308671/
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7308671/
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etik yansıtma, etik karar verme, etik eylem ve etik davranıştan 

oluşmaktadır. 

Bir alanda yetkinlik o alanla ilgili bilgilere hâkim olmaktan farklıdır. 

Bu gerçeklik, etik bilgi ve yeterlilik için de geçerlidir. Etik konusunda 

teorik bilgiye sahip olan bir bireyin aynı oranda etik yeterliliğe de 

sahip olması gerekmez. Aksi durumlarda da etik açıdan yeterli olan 

birinin aynı oranda etiğin teorisine hâkim olması beklenmeyebilir. 

Bireyler etik alanında mükemmel bir bilişsel performans 

sergileyebilirler ancak bu mükemmelliği etik davranışta 

göstermeyebilirler (Rossouw, 2002). 

Etik davranışı uzun bir sürecin sonucunda gerçekleşen bir ürün ya da 

çıktı olarak değerlendirmek mümkündür. Şekil 2’de gösterildiği gibi 

etik duyarlılıkla başlayan bu süreç hiyerarşik edinimlerden sonra 

hareket ve davranış konumuna yükselmektedir. Etik yeterliliğin nasıl 

geliştirileceği sorusuna tek bir cevap vermek zordur. Eğitim süreci, 

gündelik hayat ve iş yaşamı temel alınarak bu soruya etkili cevaplar 

verilebilir. 
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Şekil 2. Etik Yeterlilik (Kaynak: Lechasseur vd., 2018). 

Bir lideri, yöneticiyi veya çalışanı etik açıdan yeterli hale getirmek 

uzun, zahmetli ve büyük yatırım isteyen bir süreci gerektirir. Elbette 

bu gereklidir. Ancak yönetici konumuna etik açıdan yeterli olanlar 

arasında tercih edilmesi de güçlü bir tercih olarak önümüzde 

durmaktadır. Burada bir tercih yapmaktan çok eş zamanlı girişimler 

başlatılabilir. İdeal olanı bir taraftan bireylerin etik yeterliliklerini 

artırırken diğer taraftan gündelik hayatta etik ve ahlakın gereklerini 
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yerine getirmektir. Çalışma hayatında ise etik açıdan üst yeterlilik 

seviyesinde olanların yönetici konumuna getirilmesi ve mevcut 

yöneticilerin yeterlilik düzeylerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi 

gerekmektedir.  

Etik kararlar verme ve etik açıdan doğruyu bulma Küresel 

Konumlama sistemi (GPS) metaforuyla da açıklanmaktadır. Buna 

göre çok iyi bir şoför olabilirsiniz, arabanızın çok güçlü bir motoru ve 

ekstra özellikleri olabilir ancak hava karardığında ve o bölgede daha 

önce hiç bulunmadıysanız, sokak isimlerini bilmeyen biri size yön 

tarif ettiyse ve karayolu haritanızı da göremiyorsanız kayboldunuz 

demektir. Aracınızın tüm üst düzey donanımlarına, modern aletlere ve 

kaynaklara rağmen doğru yolda olup olmadığınızı bilemezsiniz. 

Arabanızda GPS olması gibi etik zekânız da ister işinizde ister 

hayatınızın geri kalan kısmında sizin için büyük öneme sahip 

hedeflere ulaşmak için tüm kaynaklarınızdan, duygusal, teknik ve 

bilişsel zekânızdan daha iyi yararlanmanızı sağlar. Günümüzde 

otomobillerde opsiyonel bir ekipman olarak bulunan GPS’lere rağmen 

etik zeka iş yaşamında tercihe bağlı bir donanım değildir. Ancak 

işgücünden en iyi performansı elde etmek isteyen yöneticiler ve 

bireyse olarak başarıya ulaşabilmek için etik zekâ temel ekipmandır 

(Lennick ve Kiel, 2005).   
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BÖLÜM 5: KAMU YÖNETİMİNDE ETİK 

İş etiği, bir kuruluştaki bireyin eylemlerini ve davranışlarını yöneten 

çağdaş organizasyon standartları, ilkeleri, değer kümeleri ve 

normlarını ifade eder. Ahlaki standart ve normların işletmenin kurum 

kültürüne; politika, strateji ve uygulamalarına nasıl entegre edileceği 

üzerine odaklanan iş etiği veya kurumsal etik  çalışma ortamlarında 

ortaya çıkabilecek ahlaki sorunları veya etik ihlaller üzerinde çalışır. 

Normlar, değerler, etik politikalar, uygulamalar ve kodlar etik bir 

işletmeyi yönlendiren temel ilkelerdir. İş etiği bu ilkelerin 

geliştirilmesine katkı sunarak işletmelerin paydaşlarıyla daha sağlıklı 

ve sürdürülebilir ilişkiler kurmasına yardımcı olmaktadır. İş etiği 

konusuna karşı ilgi özellikle 1980'lerde ve 1990'larda hem büyük 

şirketlerde hem de akademik çevrelerde önemli ölçüde artış 

göstermiştir.  

Günümüz büyük şirketlerinin tamamına yakını etik kodlar, davranış 

kodları, müşteri ilişkileri, politikalar, temel değerler ve sosyal 

sorumluluk  gibi başlıklar altında bu konulara bağlılıklarını ilan 

etmektedirler. Ancak iş etiği alanıyla karşılaştırıldığında, "kamu 

yönetimi etiği" veya "kamu görevlileri için etik" alanı maalesef 

yeterince gelişmemiş durumdadır. Günümüzde iş etiği dersleri sadece 

işletme okullarının değil artık birçok bölümün temel dersi haline 

gelmiştir. İşletme alanında belki yüzlerce ders kitabı yazılmakta, her 

gün akademik ve popüler basında makaleler yayınlanmaktadır. Bu 

alanda sürekli ve genişleyen bir başlık akışı bulunmaktadır ve yalnızca 

iş etiği alanında bilimsel yayın kabul eden nitelikli bilimsel dergiler 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_sorumluluk
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_sorumluluk
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çıkartılmaktadır. Hem özel hem de kamu sektörlerini kapsayacak 

şekilde “yönetim etiği” veya “bürokratik kuruluşların etiği” için genel 

bir çerçeve geliştirmek için bazı girişimlerde bulunulmuş olsa da bu 

girişimlerde odak ve orantı sorunu vardır. Ne yazık ki bu süreçte kamu 

görevlilerinin davranışlarına ilişkin etik değerlendirmeler henüz 

istenen düzeye erişememiştir. Bu alanda yapılan çalışmalarda odak 

orantısız bir şekilde politikacıların ve seçilmiş yetkililerin davranışları 

üzerindedir.  

Sonuç olarak kamu hizmetinin kurumsal niteliklerine özel olarak 

uyarlanmış güçlü yaklaşımlar geliştirilememiştir. Bu durumu 

açıklamak için farklı sebepler öne sürülmektedir. İş etiği genellikle ve 

pragmatik bir yaklaşımla halka açık ticari şirketlerdeki görece üst 

düzey yöneticilerin ahlaki yükümlülükleriyle ilgilenmektedir. Bazı 

farklılıklar rağmen, şirketlerin temel yapıları ulusal norm ve 

standartlar bağlamında standarttır. Böylelikle, “şirket” hakkında 

oldukça sağlam genellemeler yapmak ve yerel uygulamadaki 

farklılıklarla uluslararası etkileşimi sürdürmek mümkün olmaktadır. 

Genel olarak ticari işletmelerde çok büyük bir tekdüzelik vardır.  

Ancak aynı tekdüzeliği, standardizasyonu ve genellemeyi kamu 

yönetiminde görmek mümkün değildir. En iyi kamu yönetimi 

uygulamalarında ve ülke örneklerinde bile birçok farklılık 

görülmektedir. Birçoğunun birbiriyle çok az ortak yanı olan modern 

refah devletleri olağanüstü geniş bir yelpazede faaliyet 

göstermektedirler. Bazı departmanlar, ajanslar veya devlete ait 

işletmeler neredeyse tamamen özerkken, diğerleri hükümet 

politikalarının yürürlüğe girmesine bağlı olarak hareket etmektedirler. 
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Bazı birimler mal üretimi ve hizmet sunumu ile uğraşırken, diğerleri 

sadece düzenlemeler yapmakta, bazılarıysa ise esas olarak gelir akışı 

ile ilgilenmektedir. Bazıları binlerce çalışana sahipken, bazılarının ise 

neredeyse hiç çalışanı bulunmamaktadır. Bazıları doğrudan halkla 

ilişki içerisindeyken diğerleri hiç temas etmemektedir. Bu gibi 

nedenlerle, kamu görevlileri için  “genel yükümlülükleri” belirlemek 

çoğu zaman önemli zorluklar taşımaktadır (Buchanan, 1996; 

Kraakman vd. 2009). 

Kamu yönetiminde etik davranışların benimsenmesi, alınan kararların 

ve bunların vatandaşlar üzerindeki ahlaki açıdan etkilerinin kalıcı bir 

şekilde gösterilmesini gerektirmektedir. Kamu yönetimindeki etik ilke 

ve standartlar kamu yöneticilerine kişisel yaşamlarının gidişatı ile 

ilgili ek sorumluluklar da getirmektedir. Kamu idaresinde etik ilke ve 

standartlar benimsenirse yöneticiler ve diğer çalışanlar kontrol ve 

denetim kaygısından bağımsız olarak etik davranış sergileme 

eğiliminde olacaklardır. 

Kamu yönetimi etiği bazı araştırmacılara göre siyasal etiğin bir dalı 

olarak kabul edilmelidir. Bu görüşü savunanlara göre; kamu 

sektöründe etik, kamu yöneticisinin kamuya karşı bir "vekil" olarak 

görevlendirildiği gerçeği üzerine yoğunlaşmalıdır. Bu alanda etik; 

hükümet ve kar amacı gütmeyen kuruluşların genel hizmetlerini 

sağlamak için çalışırken günlük görevlerin tamamlanması sırasında 

alınan kararlar ve eylemler için etik gerekçelendirmeler ve 

değerlendirmeler üzerinde çalışmalıdır.  
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Farklı bir görüş ise kamu yönetimi etiğini bir meslek etiği olarak ele 

alma eğilimindedir. Kamu Yöneticiliğini bir meslek olarak 

değerlendiren ve bu mesleğin kendine has etik ilke ve esasları 

olduğunu savunan bu görüşe göre; kamu yönetimi etiği, yönetim 

alanında, doğru davranışlara ulaşmak için gerekli olan ilke ve 

standartları ifade etmektedir. Ast-üst ilişkileri, eşitler arası ilişkiler, 

siyasetçilerle ve toplumla olan ilişkiler kamu yönetimi etiğinin ilgi 

alanları arasında yer almaktadır. 

Kamu yönetiminde etik tartışmaları Antik Yunan kent devletlerine 

kadar dayanmaktadır. Bu dönemde Platon ve Aristo başta olmak üzere 

birçok filozof, etik konusunda çalışmalar yapmışlardır. 

 

İslamiyet Öncesi Türk tarihinde ve Türk İslam Tarihinde devlet 

yönetiminde etik ilkelere ilişkin izleri görmek mümkündür. 

Kağanların yönetimi devralmalarında ehliyet ve liyakat ilkesinin 

gözetilmesi, Selçuklu ve sonrasında Osmanlı kültüründeki devlet ve 

esnaf teşkilatlanmalarında etik ilkelerin esas alınması bu duruma 

örnek olarak gösterilebilir. Lonca teşkilatında kethüdanın görevini 

yürütürken sergilediği etik dışı davranışlar nedeniyle azledilmesi bu 

dönemlerde yönetimde etik uygulamaların olduğunu göstermektedir. 

(Çadırcı, 1997). Osmanlı Döneminin ünlü ıslahatname yazarları da 

devletin yaşadığı duraklamayı devlet yönetiminde rüşvet ve iltimasın 

artması, ehliyet ve liyakatin terkedilmesiyle ilişkilendirmişlerdir. 

 



60 | B E K İ R  K U L  

 

Kamuda etik yönetim üzerine yapılan tartışmalar çok eski zamanlara 

dayandırılsa da özellikle modern yönetim anlayışı kapsamında 1970’li 

yıllardan itibaren yoğunluk kazanmıştır.  

Batı toplumlarında özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında siyasi, sosyal 

ve ekonomik alanlarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak yeni bir etik 

krizi dalgası başlamıştır. 1970’lerden itibaren özellikle kamu 

yönetiminin demokratikleştirilmesi ve şeffaflaştırılması yönündeki 

istek ve beklentileri etik yönetim anlayışına olan ilgiyi de artırmıştır 

(Goss, 1996). Bu gelişmelerin sonucunda 1970’li yılların başında 

“Yeni Kamu Yönetimi” yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Giderek artan bu 

ilginin sonucunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülke hükümetleri, 

çeşitli bölgesel ve uluslararası organizasyonların teşvik ve desteği ile 

öncelikle ulusal bürokrasilerini düzenlemeye çalışmışlardır (Koçak ve 

Yüksel, 2010). Ayrıca bazı yasal düzenlemeler ve kurumsal 

mekanizmalar yoluyla bu girişim desteklenmiştir. Bu yasa, araç ve 

mekanizmaların pratikte uygulanmasını sağlamak amacıyla da çeşitli 

farkındalık çalışmaları, kültürel değişim faaliyetleri ve eğitim 

programları düzenlemişlerdir. Bu dönemde etik yönetim anlayışının 

güçlendirilmesi çabalarına BM, AB ve OECD gibi uluslararası 

kuruluşlar da katkı sağlamıştır. Örnek olarak BM,  12 Aralık 1996 

tarihinde, Yolsuzluğa Karşı Eylem Planının bir unsurunu oluşturan, 

51/59 sayılı kararıyla üye ülkelerin yolsuzluğa karşı mücadelelerinde, 

onlara kılavuzluk yapmak amacı ile kamu görevlilerinin etik kuralları 

konusunda, “Ülkelerin Kamu Görevlilerinin Etik Kodu”  adıyla üye 

ülkelere tavsiye kararı yayınlamıştır. Birleşmiş Milletler Kamu 
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Görevlileri İçin Uluslararası Davranış Kuralları (United Nations 

International Code of Conduct for Public Officials); 

- Çıkar çatışması,  

- Hak mahrumiyeti, 

- Mal varlığının bildirilmesi, 

- Hediye diğer menfaatlerin kabulü, 

- Gizli bilgi ve siyasi faaliyetler, 

- Etkinlik ve etkililik, 

- Dürüstlük, duyarlılık, adalet, tarafsızlık ve ayrımcılık 

yapılmaması konularını içermektedir (UN, 2002).  

Benzer çabaları Türkiye'de de görmek mümkündür. Özellikle 

1970'lerin ikinci yarısından itibaren gittikçe artan etik krizlerden sonra 

2000’li yıllarda yeni bir yolsuzlukla mücadele ve etik dalgası 

yaşanmış ve bu dönemde yasal ve kurumsal olarak etik yönetim 

altyapısı oluşturulmuştur (Ömürgönülşen ve Doig, 2012).  

Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler etik davranışlarda bulunma ve 

etik dışı davranışlardan kaçınma konusunda kamu görevlilerine 

rehberlik etmektedir. Kamu hizmeti sunumunda etik ilke ve esasların 

benimsenmesi vatandaş ile devlet arasında karşılıklı güvenin tesis 

edilmesine katkı sağlamaktadır. İlkeli bir kamu yönetiminin toplumsal 

refahı, ekonomik kalkınmayı, demokrasiyi ve hukuk devletini 

güçlendirmesi beklenmektedir. Gri bölgeler, ikilemler ve değer 

çatışmalarında karar vericilere ve uygulayıcılara yol gösteren etik ilke 

ve standartlar kamu hizmetlerinin niteliğini yükseltmektedir. 
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Kamu yönetimi etiği değerler ve ahlakın kültürler arasında farklılık 

göstermesinden dolayı geniş bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır. 

Etik değerlerdeki farklılıklara rağmen, etik ile iyi/doğru olarak kabul 

edilen  tutum ve davranışların artan bir ortak zemini vardır.  

Kamu yönetiminde etik, sıradan vatandaşların kamu kuruluşları ve 

görevlileri tarafından yürütülen çalışmaları inceleyebileceği bir hesap 

verebilirlik standardıdır. En genel anlamıyla etik kamu yönetimi kamu 

çalışanlarının görevlerini yerine getirirken tarafsızlık, nesnellik ve 

dürüstlük ilkeleri çerçevesinde bulundukları makamı kişisel, özel, 

maddi veya mensubu oldukları gruplar lehine bir kazanç için 

kullanmadıkları bir yönetim anlayışını ifade etmektedir.  

Kamu yönetiminde etik; kamu hizmetinin talep, arz ve sunum başta 

olmak üzere diğer tüm süreçlerinde etik değerlerin dikkate 

alınmasıdır. Kamu etiği, kamu hizmetlerini yerine getiren 

görevlilerinin uymak zorunda oldukları kurallar manzumesidir. Kamu 

görevlilerinin etik ilke ve kurallara dikkat etmeksizin 

gerçekleştirdikleri faaliyetleri yolsuzluk olarak adlandırılmaktadır 

(Karasu, 2001).  

Kamu yararını gözeterek kendilerine vekâleten verilen görevleri 

yerine getiren kamu görevlileri çağdaş yönetim anlayışının ortaya 

koyduğu esaslar doğrultusunda etik ilke ve esaslara riayet ederek 

görevlerini yerine getirmek durumundadırlar. Bu esaslar: 

- Ehliyet ve liyakat, 

- Yenilik ve gelişime açıklık, 
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- Etkin katılımcılık, 

- Karar alma süreçlerinde saydamlık, 

- Alınan kararların kamuyla paylaşılması, 

- Resmi bilgi ve belgelerin istenildiğinde yönetimden 

alınabilmesi, 

- Tarafsızlık ve yansızlık, 

- Doğru, dürüst ve adil olmak, 

- Sosyal adalet ve güven, 

- Her durum ve şartta kamu yararını gözetmek, 

- Kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır 

olmak, hesap verebilirlik, 

- İş ve işlemlerle ilgili prosedür ve süreçlerin öngörülebilir 

olması, 

- Hizmetlerin vatandaşa en yakın birimlerce yürütülmesi, 

- Vatandaşın beyanına güven duymayı öngörmektir (Yatkın, 

2015).   

 

Kurumlarını etik ilke ve esaslar doğrultusunda yönetmek isteyen kamu 

yöneticilerinin ilk faaliyeti kurumun kılavuz ilkelerini belirlemek ve 

bunları uygulamaya geçirmek olmalıdır. 1994 yılında İngiliz 

Parlamentosu çatısı altında, atanma ve seçim yoluyla kamu 

makamlarında görevlendirilenlere yönelik yönetim standartlarının 

geliştirilmesi ve bu standartlara yönelik yapılması gereken 

değişiklikler konusunda önerilerde bulunmak amacıyla “Nolan 

Komitesi” oluşturulmuştur. Bu komitenin görev alanı 1997 yılında 
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siyasi partilerin finansmanı konusunu da içerecek şekilde 

genişletilmiştir (Yüksel, 2010). Tablo 3’de kamu görevlilerine yönelik 

olarak belirlenen Nolan Komitesi etik davranış ilkeleri verilmiştir. 
 

Tablo 3- Nolan Komitesi kamuda etik davranış ilkeleri 

 

Bencil Olmama Açıklık 

Dürüstlük Onur 

Nesnellik Liderlik 

Hesap Verme  

 

Türkiye’de 2004 yılı etik yönetim mevzuatı açısından bir dönüm 

noktası olma özelliğini taşımaktadır. 2004 yılında çıkartılan 5176 

sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” dan önce kamu görevlilerinin 

uyması gereken etik ilke ve esaslara ilişkin özel bir düzenleme 

bulunmamaktaydı. 5176 sayılı kanunda önce kamu görevlilerinin 

uyması gereken etik ilke ve esaslar farklı kanunlarda dağınık şekilde 

yer almaktaydı. Bu kanunlar Tablo 4’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4-  5176 sayılı kanundan önceki dönemde kamu görevlilerinin uyması 

gereken etik ilke esasları içeren kanunlar 

 

- Anayasa 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak 

çıkarılan yönetmeliklerde 

- 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler 

Hakkında Kanun 

- 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanunu 

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

 

 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Kamu 

Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

tarafından hazırlanan ve 13.04.2005 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ise, kamu görevlilerinin, 

görevlerini yerine getirirken uymaları gereken genel etik ilke ve 

standartları toplu olarak ortaya koyması bakımından önemlidir. Kamu 

görevlileri, görevlerini yürütürken bu yönetmelikte belirtilen etik 

davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Türkiye’de mevcut etik 

mevzuatı Tablo 5’de gösterilmiştir. 
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Tablo 5- Etik Mevzuatı 

 

- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi 

- 09/07/2018 tarihli 703 sayılı KHK kapsamında 25/5/2004 tarihli ve 5176 

sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler 

- Eğitim-Öğretim Hizmeti Verenler için Mesleki Etik İlkeler 2013/29 

- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik 

- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun  

- Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri 

Hakkında Yönetmelik 

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeleri İle Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Uyacakları Meslekî ve 

Etik İlkelere Dair Yönetmelik 

- Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar 

- Sermaye Piyasası Kurulu Üyeleri ve Personelinin Uyacakları Mesleki ve 

Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik 

- Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkelerine İlişkin YÖK 

Genelgesi 

- Eğitimciler için Mesleki Etik ilkelere İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı 

Genelgesi 2015/21 

- Gümrük Personel Meslek Etik İlkeleri (Gümrük Müsteşarlığı Genelgesi) 

- TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Etik Rehberi 2015 

Kaynak: http://www.etik.gov.tr/etik-mevzuati/ 

 

http://www.etik.gov.tr/wp-content/uploads/2020/05/kamu-gorevlileri-etik-sozlesmesi.pdf
http://www.etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/09/703_KHK_MADDE_36.pdf
http://www.etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/09/703_KHK_MADDE_36.pdf
http://www.etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/09/703_KHK_MADDE_36.pdf
http://www.etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/06/egitimogretimhizmeti.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/kamugorevlilerietikdavranisilkeleriilebasvuruusulveesaslariyonetmelik.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/kamugorevlilerietikdavranisilkeleriilebasvuruusulveesaslariyonetmelik.pdf
http://www.etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/10/1.5.5176.pdf
http://www.etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/10/1.5.5176.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/5176sayilikanun.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/5176sayilikanun.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/bankacilikduzenlemeetik.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/bankacilikduzenlemeetik.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/bankacilikduzenlemeetik.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/sayistayetikilkeleri.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/spketikilkeleri.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/spketikilkeleri.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/yuksekogretim-etik-davranis-ilkeleri.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/yuksekogretim-etik-davranis-ilkeleri.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/egitimcilerinmeslekietikilkeler.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/egitimcilerinmeslekietikilkeler.pdf
http://etik.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/gumruketikgenelgesi2010-2.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/etik_komisyonu/belgeler/tbmm_baskanligi_idari_teskilati_etik_rehberi.pdf
http://www.etik.gov.tr/etik-mevzuati/
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25785 Sayılı ve 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kamu 

Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelikle aşağıdaki hususların düzenlenmesi 

amaçlanmıştır: 

- Kamuda etik kültürünü yerleştirmek,  

- Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken 

etik davranış ilkelerini belirlemek, 

- Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara 

yardımcı olmak  

- Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve 

tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik 

yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine 

halkın güvenini artırmak,  

- Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu 

davranışlar konusunda bilgilendirmek, 

- Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 

Aynı Yönetmelikte kamu görevlilerin uyması gereken ilkeler 

açıklanmıştır. Bu ilkeler özet olarak Tablo 6’ da verilmiştir. 
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Tablo 6-  Etik Davranış İlkeleri 

- Görevin Yerine Getirilmesinde 

Kamu Hizmeti Bilinci  

- Görev ve Yetkilerin Menfaat 

Sağlama Amacıyla Kullanılması  

- Halka Hizmet Bilinciyle Hareket 

Etme  

- Hediye Alma 

- Hizmet Standartlarına Uyma, 

Vatandaşa Yol Gösterme, Nezaket 

ve Saygı  

- Kamu Kaynaklarını Kullanarak 

Hediye Verme 

- Amaç ve Misyona Bağlılık  - Yasa Dışı Nüfuz Kullanma 

- Dürüstlük ve Tarafsızlık  - Kamu Malları ve Kaynaklarının 

Kullanımı 

- Saygınlık ve Güven  - Savurganlıktan Kaçınma 

- Yetkili Makamlara Bildirim  - Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek 

Dışı Beyan 

- Çıkar Çatışmasından Kaçınma  - Bilgi Verme, Saydamlık ve 

Katılımcılık 

- Çıkar Çatışması Türleri  - Yöneticilerin Hesap Verme 

Sorumluluğu 

- Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler  - Mal Bildiriminde Bulunma 

- İkinci Bir İşte Çalışma  

Kaynak: Etik Rehberi (2017), T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 

Ankara  

Menzel’in (2015) kamu yönetiminde etik ve dürüstlük araştırmalarına 

yönelik gerçekleştirilen bir meta analiz çalışmasında; etik karar 

vermede örgütsel kültür, liderlik ve uyumun merkez konumunu 

göstermiştir. Ancak uyumun büyük ölçüde organizasyon üyelerine ve 
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onların uygulamaya geçirdikleri kültüre bağlı olduğunu ileri süren 

araştırmalar da bulunmaktadır (Kish-Gephart vd. 2010; Menzel, 2015) 

Kish-Gephart ve diğerlerinin (2010) gerçekleştirdiği, kuruluşlarda etik 

karar verme psikolojisi üzerine yapılan 136 ampirik çalışmanın meta 

analizinde; kişisel çıkarı teşvik eden kültürlerin etik karar vermeyi 

olumsuz yönde etkilediği, ortak amaç, ilkeli karar verme ve güçlü bir 

etik yönetim sistemine sahip kültürlerin genel olarak bireyleri daha 

etik davranışlara yönlendirmekte öncülük ettiği gösterilmiştir. Bu 

çalışmanın da desteklediği bakış açısına göre bir etik yönetim sistemi 

ancak mensubu olduğu kültür kadar iyidir (Alkadry ve Witt, 2009; 

Benton, 2018; Dryburgh, 2009; Kish-Gephart vd. 2010; Kurtz, 2014). 

Diğer taraftan kültürü ve kurgu mekanizmaları fazlaca ön plana 

çıkarmak bazı sorunlara da sebep olabilir. Etik yönetim sistemlerine 

karşı aşırı güven ve büyük beklentiler, meseleyi sadece "etik" davranış 

politikalarına ve prosedürlerine bağlı kalmaya indirgediğinden, 

yöneticilerin sahip olduğu ortak değerleri üzerinde eleştirel bir şekilde 

düşünme girişimine ve yeteneğine zarar verebilir. 
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BÖLÜM 6: KAMU KURUMU YÖNETİCİLERİNİN ETİK 

YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Etik yeterlilik, çalışanların ve özellikle yöneticilerin günlük 

uygulamada karar verme süreçlerinde var olan etik boyutları 

belirlemek için ihtiyaç duydukları temel bir nitelik veya kapasitedir. 

Bu nedenle çalışmada kamu kurumlarında görev yapan yöneticilerin 

etik yeterliliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

6.1. Yöntem ve Bulgular 

Bu çalışma bir alan araştırması olarak tasarlanmıştır. Çalışmada kamu 

yöneticilerinin etik yeterlilikleri çok boyutlu olarak incelenip 

ayrıntıların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu yöntem kapsamında 

çalışmanın modeli, örneklemi, sınırlılıkları, veri toplama aracı ve 

verilerin analizi sırasıyla aşağıda sunulmuştur.  

6.2. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada kamu kurumlarında görev yapan orta düzey 

yöneticilerin etik yeterlilikleriyle ilgili kendi algılarını belirlemek 

amaçlanmıştır. Katılımcıların en yüksek ve en düşük etik yeterlilikleri 

alanları, demografik değişkenlere göre EYE puanının değişip 

değişmediği ve gruplar arası farklıların belirlenmesi araştırmanın 

diğer amaçlarıdır. Etik yeterlilik puanının demografik değişkenlere 

göre anlamlı olarak farklılaşma durumunu incelemek amacıyla 

öncelikle oluşturulan model Şekil 3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3-  Araştırma Modeli 

6.3. Araştırmanın Örneklemi ve Sınırlılıkları 

Çalışmada amaçlı (amaçsal) örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu 

doğrultuda her coğrafi bölgeden, toplamda 81 ilden 250 yöneticiye 

soru formu gönderilmiştir. 48 ilden 121 soru formu geri dönmüş, 

gerekli kriterleri taşımayan 3 form analize dâhil edilmemiştir. 

Araştırmaya 48 ilde ve sadece kamu sektöründe çalışan orta düzey 

yöneticilerle yapılmıştır. Araştırmaya çok az kadın yönetici 

katılmıştır. Bu sebeple cinsiyet değişkenine göre bir karşılaştırma 

yapılamamıştır. Ülkenin tamamını içeren, özel sektöründe örnekleme 

dâhil edildiği, kadın yöneticilerin daha çok katılım sağladığı 

çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. 
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6.4. Veri Toplama Araçları 
 
Araştırmada katılımcılara yaş, kıdem (yöneticili kıdemi, yöneticilik 

öncesi kıdem, toplam kıdem) ve cinsiyet sorulmak üzere demografik 

bilgi formu ile 10 boyut ve 40 maddeden oluşan Lennick ve Kiel 

(2005) tarafından geliştirilen “Etik Yeterlilik Envanteri” 

kullanılmıştır. Etik Yeterlilik Envanteri “1=Asla”, “2= Nadiren”, 

“3=Bazen”, “4=Sıklıkla”, “5=Her Zaman” seçenekleri ile 5’li likert 

türünde oluşturulmuştur. Katılımcılardan envanterde yer alan ifadelere 

5’li likert tipi ölçek üzerinden katılım durumlarını işaretlemeleri 

istenmiştir. Ölçekteki boyut ve maddeler Tablo 7 ve Tablo 8’de 

verilmiştir. 
 

Tablo 7- Etik Yeterlilik Boyutları 
 

A) İlkelerle, değerlerle ve inançlarla tutarlı şekilde hareket etmek 

B) Doğruyu söylemek 

C) Doğru olanı savunmak 

D) Sözlerini tutmak 

E) Kişisel Seçimlerinin sorumluluğunu almak 

F) Yanlışları ve başarısızlıkları kabul etmek 

G) Başkalarına hizmet sorumluluğunu kucaklamak 

H) Başkalarına aktif şekilde özen göstermek 

I) Kendi yanlışlarını affedebilmek 

J) Başkanlarının yanlışlarını affedebilmek 
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Tablo 8- Etik Yeterlilik Envanteri Maddeleri 

 

1 

Hareketlerini yönlendiren ilkeleri, değerleri ve inançları açık şekilde 

ifade edebilirim 

2 Saklamak için ağır basan etik bir neden yoksa doğruyu söylerim. 

3 

Birisinin doğru olmayan bir şey yaptığını görürsem, genellikle ona 

karşı çıkarım. 

4 Bir şey yapmayı kabul ettiğimde, daima yerine getiririm. 

5 

Yanlış olduğu ortaya çıkan bir karar verdiğimde, kararımın yanlış 

olduğunu kabul ederim. 

6 Hatalarıma ve başarısızlıklarıma sahip çıkarım. 

7 

Çalışma arkadaşlarım, onlara yardım etmek için yolumu 

değiştirdiğimi söylerler. 

8 

Yeni kişilerle tanıştığımda onlara karşı ilk yaklaşımım içten 

davranmaktır. 

9 

Hatalarımın başarıya giden yolda benim için birer ders olduğunu 

kavrayarak, hatalarımın olumlu yönlerini takdir ederim. 

10 

Birisi ciddi bir yanlış yapsa bile “ bağışlama ve unutma” özelliğine 

sahibim. 

11 

Önemli bir karar vermek zorunda kaldığımda, vermek istediğim 

kararın ruhumun derinliklerindeki ilkelerimle, değerlerimle ve 

inançlarımla aynı doğrultuda olup olmadığını değerlendiririm. 

12 

Arkadaşlarım onlara doğruyu söyleyeceğim konusunda bana 

güvenebileceklerini bilirler. 

13 

Yöneticimin doğru olmayan bir şey yaptığına inanıyorsam, ona karşı 

çıkarım. 

14 

Arkadaşlarım ve meslektaşlarım sözümü tutacağım konusunda bana 

güvenebileceklerini bilirler. 
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15 Bir yanlışlık yaptığımda, durumu düzeltme sorumluluğunu alırım. 

16 Yanlışlarımın sonuçlarını kabullenmeye hazırım. 

17 

Benim liderlik yaklaşımım, başkalarına hizmet ederek liderlik 

etmektir. 

18 

Birlikte çalıştığım insanlara “beşeri sermaye” olarak değil gerçekten 

insan olarak önem veririm. 

19 Hatalarımı devam ettirme dürtüsüne karşı direnirim. 

20 

Birilerini affettiğim zaman, bunun onlara olduğu kadar bana da yarar 

sağladığını görürüm. 

21 

Arkadaşlarım, davranışlarımın inançlarımla ve değerlerimle çok tutarlı 

olduğunu söylerler. 

22 Çalışma arkadaşlarım benim dürüst biri olduğumu düşünürler. 

23 

Kurumumun etik ve yasal olmayan bir davranış içinde olduğunu 

öğrenirsem, kariyerimin olumsuz etkileneceğini bilsem bile bunu 

rapor ederim. 

24 

Bir durum nedeniyle bir sözümü tutamayacaksam, anlaşmayı yeniden 

görüşmek üzere ilgili kişilere danışırım. 

25 Çalışma arkadaşlarım kararlarıma sahip çıktığımı söylerler. 

26 Hatalarımı, performansımı geliştirmek için bir fırsat olarak kullanırım. 

27 Çalışma arkadaşlarımın gelişim ihtiyaçlarına dikkat ederim. 

28 Çalışma arkadaşlarım şefkatli bir insan olduğumu söylerler. 

29 

Çalışma arkadaşlarım, hatalarım ve başarısızlıklarım konusunda 

gerçekçi bir tutuma sahip olduğumu söylerler. 

30 Diğer insanların hata yapabileceğini kabul ederim. 

31 

Çalışma arkadaşlarım, davranışlarımın inançlarımla ve değerlerimle 

çok tutarlı olduğumu söylerler. 

32 Saygılı bir şekilde olumsuz geribildirimde bulunabilirim. 
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33 

Çalışma arkadaşlarım, inançlarımı savunan bir tipte insan olduğumu 

söylerler. 

34 Birisi benden bir sır tutmamı isterse, tutarım. 

35 İşler sarpa sardığında, başkalarını ya da koşulları suçlamam. 

36 

Riske tahammül edilmesini teşvik etmek için Çalışma arkadaşlarımla 

hatalarımı tartışırım. 

37 

Zamanımın önemli bir kısmını Çalışma arkadaşlarıma kaynak 

sağlamakla ve engelleri kaldırmaklar geçiririm. 

38 

Çalışma arkadaşlarıma önem verdiğim için, önemli kişisel hedeflerini 

başarma çabalarını aktif şekilde desteklerim. 

39 

Hayatımda ciddi bir yanlışlık yaptığım zaman bile kendimi affedebilir 

ve devam edebilirim. 

40 

İnsanlar yanlışlıkla yaptıkları zaman bile onlara güvenmeye devam 

ederim. 

 

Kaynak: Etik Zeka, İş Performansının Artırılması ve Liderlik Başarısı, 

Doug Lennick, Fred Kiel, Soyak Yayınları  

6.5. Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 
 

Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliği test etmek amacıyla 

Cronbach alfa sayı hesaplanmıştır (α=0,866). Güvenilirlik analizine 

göre  “EYE Envanteri”  yüksek derecede güvenilirdir.  
 

Tablo 9- EYE Ölçeğinin güvenilirlik testi sonucu 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,866 40 
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Ölçeğin geçerliliğinin test edilmesi amacıyla Faktör Analizi 

yapılmıştır. Faktör analizi sonuçları Şekil 4’de gösterilmiştir. 

Şekil 4.  EYE Ölçeğinin Faktör Analizi Sonucu 

 CMIN: 909.067, PCMIN/DF: 1.359, RMSEA:0,063, CFI:0,80. 
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6.6. Demografik Bilgiler 

 

Katılımcı grubunun %15,4’ ünü kadınlar, %84,6’sını erkekler 

oluşturmaktadır. Katılımcıların yarısından fazlası (%58) 40 yaş ve 

üstü kişilerden oluşmaktadır. 30 yaş altında katılımcının olmadığı 

çalışmada görece düşük yaş grubunda olan (30-35 yaş arası) 

katılımcıların %11,8‘lik bir oranı oluşturduğu görülmektedir.  Eğitim 

durumlarına bakıldığında katılımcıların %60,5’i lisans ve %39,5’i 

lisansüstü mezunudur. Lisansüstü mezunu olan katılımcılardan sadece 

4 tanesi doktora mezunu olduğunu belirtmiştir. Yöneticilik kıdem 

durumlarına bakıldığında katılımcıların büyük bir kısmının (%76,65) 

5 yılın üzerinde yöneticilik kıdemine sahip olduğu görülmektedir. 

Yöneticilik öncesi kıdem grubuna açısından katılımcıların gruplar 

arasında homojen bir dağılım gösterdiği görülmektedir. Katılımcıların 

%30.3’ü 6-10 yıl arasında yöneticilik öncesi kıdeme sahip olduğunu, 

buna karşılık %20,2’si 1-5 yıl arası yöneticilik öncesinde kamu 

görevinde bulunduğunu belirtmiştir. Toplam kıdem durumuna 

bakıldığında da homojen bir dağılımın olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların %34,5’i 26 yıl ve üzerinde kıdeme sahip olduklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca 20 yıl ve üstü kıdem durumu göz önünde 

bulundurulduğunda katılımcıların % 68,1’inin bu grupta yer aldığı 

görülmektedir. Bu durum çalışmaya katılan yöneticilerin büyük 

kısmının orta ve üst düzey kıdeme sahip olduklarını göstermektedir. 

 

 

 



78 | B E K İ R  K U L  

 

Tablo 10-  Katılımcılara ait demografik bilgiler 

    f % 

Cinsiyet K 6 15,4 

  E 113 84,6 

Yaş 30-35 y 14 11,8 

  36-40 y 36 30,3 

  41-50 y 41 34,5 

  51+ y 28 23,5 

Eğitim Durumu Lisans 72 60,5 

  Lisansüstü 47 39,5 

Yöneticilik Kıdemi 1-5 y 16 13,4 

  6-10 y 39 32,8 

  11-15 y 29 24,4 

  16-20 y 23 19,3 

  21 + y 12 10,1 

Yöneticilik Öncesi Kıdem 1-5 y 24 20,2 

  6-10 y 36 30,3 

  11-15 y 31 26,1 

  16-20 y 28 23,5 

Toplam Kıdem 10-20 y 38 31,9 

  21-25 y 40 33,6 

  26 + 41 34,5 
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Tablo 11- Katılımcıların görev yaptığı illerin dağılımı 
 

İl 

F
req

u
en

c
y

 

P
ercen

t 

  

İl 

F
req

u
en

c
y

 

P
ercen

t 

Adana 4 3,4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Karabük 1 0,8 
Adıyaman 4 3,4 Karaman 2 1,7 
Afyon 2 1,7 Kars 1 0,8 
Ağrı 1 0,8 Kırklareli 1 0,8 
Ankara 6 5 Kocaeli 5 4,2 
Antalya 4 3,4 Konya 3 2,5 
Aydın 1 0,8 Kütahya 5 4,2 
Batman 1 0,8 Malatya 4 3,4 
Bingöl 2 1,7 Mardin 2 1,7 
Bursa 2 1,7 Mersin 1 0,8 
Çanakkale 1 0,8 Muş 2 1,7 
Çankırı 1 0,8 Niğde 1 0,8 
Çorum 1 0,8 Ordu 3 2,5 
Denizli 3 2,5 Osmaniye 6 5 
Diyarbakır 1 0,8 Sakarya 2 1,7 
Edirne 2 1,7 Samsun 3 2,5 
Elazığ 2 1,7 Sivas 1 0,8 
Erzurum 1 0,8 Şırnak 1 0,8 
Eskişehir 2 1,7 Tokat 2 1,7 
Gaziantep 1 0,8 Trabzon 2 1,7 
Giresun 3 2,5 Van 2 1,7 
Hakkâri 1 0,8 Yalova 1 0,8 
Hatay 4 3,4 Yozgat 1 0,8 
İstanbul 13 10,9       
İzmir 3 2,5 Total 119 100 

 

Katılımcıların görev yaptığı illere bakıldığında çalışmaya 48 ilden 

katılım sağlandığı görülmektedir. En çok katılım sırasıyla İstanbul(13 
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kişi), Ankara (6), Osmaniye (6), Kocaeli (5) ve Kütahya (5) illerin 

olmuştur.  

6.7. Etik Yeterlilik Puanı 

Bu bölümde katılımcılara uygulanan Etik Yeterlilik Envanteri ’nden 

(Tablo 8) elde edilen verilere en yüksek etik yeterlilik ve en düşük 

yeterlilik boyutları Tablo 12’de verilmiştir. Buna göre yöneticiler 

kendilerini sırasıyla “Sözlerini tutmak”, “Doğruyu söylemek” ve 

“Kişisel Seçimlerinin sorumluluğunu almak” boyutlarında etik açıdan 

üst düzeyde yeterli görmektedir. Buna karşılık yöneticiler 

“Başkalarının yanlışlarını affedebilmek”, “Başkalarına hizmet 

sorumluluğunu kucaklamak” ve “Kendi yanlışlarını affedebilmek” 

boyutlarında etik açıdan en düşük düzeyde etik açıdan yeterli 

görmektedir. 
 

Tablo 12- Katılımcıların EYE Puanı göre en yüksek ve en düşük yeterlilik 

boyutları 

En yüksek etik yeterlilikler En düşük etik yeterlilikler 

D) Sözlerini tutmak (Ort: 4,75) 
J) Başkalarının yanlışlarını 
affedebilmek (Ort: 4, 19) 

B) Doğruyu söylemek (4,68) 
G) Başkalarına hizmet sorumluluğunu 
kucaklamak (Ort: 4,23) 

E) Kişisel Seçimlerinin 
sorumluluğunu almak (Ort: 4,67) 

I) Kendi yanlışlarını affedebilmek 
(Ort: 4,34) 

H) Başkalarına aktif şekilde özen 
göstermek (Ort:4,64) C) Doğru olanı savunmak (Ort: 4,45) 

F) Yanlışları ve başarısızlıkları 
kabul etmek (Ort: 4,59) 

A) İlkelerle, değerlerle ve inançlarla 
tutarlı şekilde hareket etmek (Ort: 4, 
57) 
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Etik Yeterlilik Envanterinde toplam 40 madde ve 10 boyut 

bulunmaktadır. Bu boyutlara ve maddelere ait tanımlayıcı istatistik 

değerleri Tablo 13 ve Tablo 14’te verilmiştir. 

Tablo 13- Katılımcıların 10 boyuta göre EYE Puanı tanımlayıcı istatistikleri  

  

  Topl. Ort. 

  

Std. Hata 

Std. 

Sapma Değişim 

A_toplam 2250,33 18,9104 0,33337 3,63659 13,225 

B_toplam 2241,6 18,837 0,10398 1,13425 1,287 

C_toplam 2120,74 17,8213 0,14227 1,55193 2,408 

D_toplam 2265,29 19,036 0,10304 1,12408 1,264 

E_toplam 2226,4 18,7092 0,10192 1,11186 1,236 

F_toplam 2185,58 18,3662 0,14285 1,55827 2,428 

G_toplam 2017,1 16,9504 0,14115 1,53973 2,371 

H_toplam 2212,11 18,5892 0,11261 1,22848 1,509 

I_toplam 2066,22 17,3632 0,16868 1,84012 3,386 

J_toplam 1995,11 16,7656 0,18337 2,0003 4,001 

 

Bu sonuçlara göre katılımcıların “Sözlerini tutmak” boyutunda en 

yüksek,  “Başkanlarının yanlışlarını affedebilmek” boyutunda en 

düşük ortalama sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca standart sapma 

değerinin en yüksek olduğu boyutun “İlkelerle, değerlerle ve 

inançlarla tutarlı şekilde hareket etmek.”, en düşük boyutun ise  

“Kişisel Seçimlerinin sorumluluğunu almak” olduğu görülmektedir. 
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Tablo 14- Etik Yeterlilik boyut ve maddelerine ait tanımlayıcı istatistikler 

     Ort.   N Min. Max. Ort. 

Std. 

Sapma 

A 

İlkelerle, 
değerlerle ve 
inançlarla 
tutarlı şekilde 
hareket etmek. 4,57 

Ek1 119 2 5 4,4 0,609 

Ek11 119 3 5 4,67 0,483 

Ek21 119 3 5 4,6 0,5 

Ek31 119 3 5 4,63 0,475 

B 

Doğruyu 
söylemek. 4,68 

Ek2 119 2 5 4,67 0,564 

Ek12 119 3 5 4,8 0,4 

Ek22 119 3 5 4,76 0,424 

Ek32 119 3 5 4,52 0,524 

C 

 Doğru olanı 
savunmak. 4,45 

Ek3 119 3 5 4,26 0,557 

Ek13 119 3 5 4,26 0,642 

Ek23 119 2 5 4,75 0,485 

Ek33 119 2 5 4,56 0,551 

D 

Sözlerini 
tutmak 4,75 

Ek4 119 3 5 4,68 0,462 

Ek14 119 4 5 4,83 0,356 

Ek24 119 1 5 4,65 0,678 

Ek34 119 3 5 4,88 0,328 

E 

 Kişisel 
Seçimlerinin 
sorumluluğunu 
almak 4,67 

Ek5 119 2 5 4,75 0,467 

Ek15 119 4 5 4,83 0,349 

Ek25 119 4 5 4,71 0,428 

Ek35 119 1 5 4,41 0,636 

F 

Yanlışları ve 
başarısızlıkları 
kabul etmek 4,59 

Ek6 119 1 5 4,56 0,761 

Ek16 119 3 5 4,82 0,387 

Ek26 119 3 5 4,59 0,517 

Ek36 119 2 5 4,4 0,593 

G  

Başkalarına 
hizmet 

sorumluluğunu 
kucaklamak  4,23  

Ek7 119 1 5 3,58 0,947 

Ek17 119 3 5 4,52 0,588 

Ek27 119 3 5 4,49 0,492 

Ek37  119  3  5  4,37  0,56  
H Başkalarına 4,64 Ek8 119 2 5 4,44 0,665 
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aktif şekilde 
özen 
göstermek 

Ek18 119 4 5 4,86 0,322 

Ek28 119 4 5 4,68 0,439 

Ek38 119 2 5 4,61 0,53 

I 

Kendi 

yanlışlarını 
affedebilmek 4,34 

Ek9 119 2 5 4,44 0,613 

Ek19 119 1 5 4,19 1,165 

Ek29 119 3 5 4,6 0,482 

Ek39 119 1 5 4,14 0,852 

J 

 Başkanlarının 
yanlışlarını 
affedebilmek 4,19 

Ek10 119 1 5 3,84 1,024 

Ek20 119 1 5 4,37 0,695 

Ek30 119 3 5 4,7 0,469 

Ek40 119 1 5 3,85 0,797 
 

Etik Yeterlilik Envanterinde yer alan maddelere ait tanımlayıcı 

istatistiklere bakıldığında “Sözlerini tutmak (D)” boyutu altında yer 

alan 34.  Maddenin (Birisi benden bir sır tutmamı isterse, tutarım.) en 

yüksek ortalamaya (4,88) sahip olduğu, buna karşılık “Başkalarına 

hizmet sorumluluğunu kucaklamak (G)” boyutunda yer alan 7. 

Maddenin (Çalışma arkadaşlarım, onlara yardım etmek için yolumu 

değiştirdiğimi söylerler.) en düşük ortalamaya (3,58) sahip olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 15- Katılımcıların ortalama EYE puanları tanımlayıcı istatistikleri 

  Min. Max. Topl. Ort. 

 Std. 

Hata 

Std. 

Sapma Değişim 

EYE 

Puanı 77 98,5 10790,24 90,6743 0,41459 4,5226 20,454 
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Katılımcılara uygulanan Etik Yeterlilik Envanterinden elde edilen 

verilere göre yöneticilerin ortalama Etik Yeterlilik Puanı 90,67’dir. 

Bireysel olarak en düşük EYE Puanı 77, en yüksek puan ise 98,5’dir.  
 

Tablo 16- Toplam Etik Yeterlilik Puanı Hiza Değerleri 

Skor Derece 

90-100 Çok Yüksek 

80-89 Yüksek 

60-79 Orta 

40-59 Düşük 

20-39 Çok Düşük 

 

 Tablo 17- Demografik değişkenlere göre etik yeterlilik puanları 

 

Değişken  Kategori EYE Puanı 
Yaş 
  
  
  

30-35 y 88 
36-40 y 90 
41-50 y 91 
51+ y 92 

Cinsiyet 
  

 Erkek  91 
 Kadın 92 

Yöneticilik Öncesi Kıdem 
 
  
  

1-5 y 91 
6-10 y 90 
11-15 y 92 
16-20 y  90  

Yöneticilik Kıdemi 
  
  
  
  

1-5 y 90 
6-10 y 90 
11-15 y 92 
16-20 y 91 
21 + y 93 

Toplam Kıdem 
  
  

10-20 y 89 
21-25 y 92 
26 + 92 
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Demografik değişkenlere göre EYE Puanlarına bakıldığında; yaş 

değişkenine göre 51 yaş ve üstünün 92 puan ile en yüksek puana sahip 

olan grup olduğu, 30-35 yaş arası grubun ise 88 puan ile en düşük 

puana sahip olduğu görülmektedir. Buna göre katılımcıların yaşı 

arttıkça EYE Puanı artmaktadır.  

Cinsiyet değişkenine bakıldığında kadınların erkeklere göre 1 puan 

daha üst düzey EYE Puanına sahip olduğu görülmektedir. 

Yöneticilik öncesi kıdeme bakıldığında 11-15 yıl ve üzeri kıdeme 

sahip olanların 92 puanla en üst düzeyde EYE Puanına sahip olduğu 

görülmektedir. 

Yöneticilik kıdemine bakıldığında 21 yıl ve üzerinde kıdeme sahip 

olan katılımcıların en yüksek puana sahip oldukları görülmektedir. 

İstisnalar olsa da genel olarak yöneticilikte kıdem arttıkça EYE Puanı 

yükselmektedir. Aynı durum toplam kıdem değişkeninde de 

geçerlidir.  

6.8. Gruplar Arası Farklıklar 

 

Yaş, eğitim durumu ve kıdem değişkenlerine göre gruplar arası 

farklılıklar T-Testi ve ANOVA modeli ile test edilmiştir. Analizler 

sonucunda;  Etik Yeterlilik Puanı’nın (EYE) toplam kıdem 

değişkenine göre farklılık gösterdiği; yaş, eğitim durumu, yöneticilik 

kıdemi, yöneticilik öncesi memuriyet kıdemine göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği belirlenmiştir. Etik Yeterlilik Boyutlarının yaş, 

eğitim durumu, toplam kıdem değişkenlerine göre gruplar arasında 
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farklılıklar gösterdiği; yöneticilik kıdemi, yöneticilik öncesi 

memuriyet kıdemine göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Ayrıca büyükşehirde yaşama ve metropol şehirlerde 

bulunma gibi iki kukla değişken oluşturularak gruplar arası farklılıklar 

incelenmiştir. Ancak bu iki kukla değişken ile EYE Puanı arasında 

anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir.  
 

 Tablo 18- Katılımcıların toplam kıdem boyutuna göre EYE Puanı 

tanımlayıcı istatistikleri 

Etik Yeterlilik Puanı  

  N Ort. Std. Sapma Std. Hata 

1. (10-20 yıl) 44 89 5,09321 0,76783 

2. (21-25 yıl) 41 92 4,01102 0,62642 

3. (26 +) 42 92 4,46751 0,68935 

Total 127 92 4,67786 0,41509 

 

Tanımlayıcı istatistiklerden sonra katılımcıların toplam kıdemlerine 

göre “Etik Yeterlilik Puanı” değişkeninde anlamlı bir farkın olup 

olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü Varyans ve Post-hoc  

analizleri yapılmıştır. Bu analizlerin sonuçları aşağıdaki tablolarda 

verilmiştir. 
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Tablo 19- Katılımcıların toplam kıdemlerine göre “Etik Yeterlilik Puanı” 

değişkeninde anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

tek yönlü varyans analizi sonuçları 

EYE_PUANI      

  

Kareler 

toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

ortalaması  F Sig. 

Gruplar arası 179,891 2 89,946 4,328 0,015 

Grup içi 2577,29 124 20,785     

Toplam 2757,181 126       

 

 Tablo 20- Gruplar arası farklılıkları incelemek amacıyla yapılan Post-hoc 

analizi sonuçları 

Bağımlı 

Değişken  

Etik 

Yeterlilik 

Puanı         

  

      

Ortalama 

fark (I-J) 

Standart 

Hata 

TOPLAM KIDEM 

  

1.(10-20 y.) 

  

2.  -2,64612* 0,98961 

3 -2,33133* 0,98349 

2. (21-25 y.)  1 2,64612* 0,98961 

3. (26+)  1. 2,33133* 0,98349 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ortalama%20fark
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ortalama%20fark
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Katılımcıların toplam kıdemlerine göre “Etik Yeterlilik Puanı” nın 

hangi gruplar arasında anlamlı olarak farklılaştığını belirlemek 

amacıyla yapılan Post-hoc analizi sonuçlarına göre;  

1. grup (10-20 y.) ile 2. (21-25 y.) ve 3. (26+) gruplar arasında anlamlı 

farklılık vardır. 
 

 Tablo 21- Yaş değişkeni ile Etik Yeterlilik Boyutları ortalamalarının 

karşılaştırılması 

SMEAN 

(Yaş)   

B. 

Doğruyu 

söylemek 

E. Kişisel 

Seçimlerinin 

sorumluluğu

nu almak 

H. 

Başkalarına 

aktif şekilde 

özen 

göstermek 

J. 

Başkanlarının 

yanlışlarını 

affedebilmek 

1. ( 30-35 

yaş)  Ort. 4,5643 4,509 4,471 3,7599 

2. (36-40 

yaş)  Ort. 4,6319 4,6458 4,6111 4,3194 

3. (41-50 

yaş)  Ort. 4,7112 4,6801 4,6923 4,2689 

4. (51+ 

yaş)  Ort. 4,7901 4,7978 4,7161 4,129 
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Tablo 22- Katılımcıların yaşlarına göre “Etik Yeterlilik Boyutları” 

değişkeninde anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

tek yönlü varyans analizi sonuçları 

    

Karelerin 

Toplamı df 

Ortalama 

Kare F Sig. 

B 

  

  

Gruplar 

arası 0,641 3 0,214 2,557 0,059 

Grup içi 9,608 115 0,084     

Toplam 10,248 118       

E 

  

  

Gruplar 

arası 0,839 3 0,28 3,888 0,011 

Grup içi 8,278 115 0,072     

Toplam 9,117 118       

H 

  

  

Gruplar 

arası 0,698 3 0,233 2,563 0,058 

Grup içi 10,432 115 0,091     

Toplam 11,13 118       

J 

  

  

Gruplar 

arası 3,552 3 1,184 5,246 0,002 

Grup içi 25,957 115 0,226     

Toplam 29,509 118       
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Tablo 23- Katılımcıların yaşlarına göre “Etik Yeterlilik Boyutları” 
değişkeninde belirlenen gruplar arası farklılıkları incelemek amacıyla 

yapılan Post-hoc analizi sonuçları 
 

Bağımlı Değişken     
Ortalama fark 
(I-J) 

Standart 
Hata Sig. 

B. Doğruyu söylemek. 

  

  

  

1 4 -,22572* 0,09461 0,019 

2 4 -,15812* 0,07283 0,032 

4 1 ,22572* 0,09461 0,019 

  2 ,15812* 0,07283 0,032 

E. Kişisel Seçimlerinin 

sorumluluğunu almak 

  

  

  

1 3 -,17110* 0,08305 0,042 

  4 -,28887* 0,08782 0,001 

2 4 -,15201* 0,0676 0,026 

3 1 ,17110* 0,08305 0,042 

4 1 ,28887* 0,08782 0,001 

  2 ,15201* 0,0676 0,026 

H. Başkalarına aktif 

şekilde özen göstermek 

  

     

1 3 -,22124* 0,09323 0,019 

  4 -,24508* 0,09859 0,014 

3 1 ,22124* 0,09323 0,019 

4 1 ,24508* 0,09859 0,014 

J. Başkanlarının 

yanlışlarını affedebilmek 

  

  

  

  

1 2 -,55954* 0,14964 0 

  3 -,50901* 0,14706 0,001 

  4 -,36914* 0,15551 0,019 

2 1 ,55954* 0,14964 0 

3 1 ,50901* 0,14706 0,001 

4 1 ,36914* 0,15551 0,019 

* The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 

 

 

 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ortalama%20fark
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Katılımcıların yaşlarına göre “Etik Yeterlilik Boyutları” değişkeninde 

anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonuçlarına göre: 

1. (30-35 yaş) ile 4. gruplar (51+ yaş) arasında “Doğruyu söylemek” 

boyutunda anlamlı bir farklılık vardır.  

1. (30-35 yaş) ile 3. gruplar (41-50 yaş) arasında; 1.(30-35 yaş) ile 4. 

(51+ yaş) gruplar arasında “Kişisel Seçimlerinin sorumluluğunu 

almak” ve “Başkalarına aktif şekilde özen göstermek” boyutunda 

anlamlı bir farklılık vardır. 

1. (30-35 yaş) ile 2. (36-40 yaş), 3. (41-50 yaş) ve 4. (51+ yaş) gruplar 

arasında “Başkanlarının yanlışlarını affedebilmek” boyutunda anlamlı 

bir farklılık vardır. 

Tablo 24- Katılımcıların eğitim durumu değişkeni ile Etik Yeterlilik 

Boyutları ortalamalarının karşılaştırılması 

Eğitim durumu 
B. Doğruyu 
söylemek 

C. Doğru olanı 
savunmak. 

G. Başkalarına 
hizmet 
sorumluluğunu 
kucaklamak 

I. Kendi 
yanlışlarını 
affedebilmek 

1 (Lisans) Ort. 4,7351 4,5327 4,2948 4,4137 

2 (Lisansüstü) 

Ort. 4,6171 4,3368 4,1501 4,2292 
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Tablo 25- Katılımcıların eğitim durumlarına göre “Etik Yeterlilik Boyutları” 

değişkeninde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan T Testi sonuçları 

  

Levene 

Testi   t-Testi     

  F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

B. Doğruyu 

söylemek.  

2,143 0,146 2,168 117 0,032 

    2,074 83,722 0,041 

C. Doğru olanı 

savunmak.  

0,135 0,714 2,767 117 0,007 

    2,688 88,736 0,009 

G. Başkalarına 

hizmet 

sorumluluğunu 

kucaklamak 

2,437 0,121 2,031 117 0,045 

    1,918 79,82 0,059 

I. Kendi 

yanlışlarını 

affedebilmek 0,666 0,416 2,172 117 0,032 

      2,101 87,311 0,039 

 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre “Etik Yeterlilik Boyutları” 

değişkeninde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan T Testi sonuçlarına göre “B. Doğruyu söylemek.”, 

“C. Doğru olanı savunmak.” ,“G. Başkalarına hizmet sorumluluğunu 

kucaklamak” ve “I. Kendi yanlışlarını affedebilmek” boyutları 
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katılımcıların eğitim durumlarına göre anlamlı olarak 

farklılaşmaktadır. 
 

Tablo 26- Katılımcıların toplam kıdemleri ile “Etik Yeterlilik Boyutları” 

ortalamalarının karşılaştırılması 

Toplam Kıdem 
 

B. Doğruyu 

söylemek. 

  

E. Kişisel Seçimlerinin 

sorumluluğunu almak 

1. (10-20 yıl) Ort. 4,5777 4,5889 

2. (21-25 yıl) 
Ort. 

4,7101 4,7064 

3. (26+) 
Ort. 

4,7701 4,7309 

 

Tablo 27- Katılımcıların toplam kıdemlerine göre “Etik Yeterlilik 

Boyutları” değişkeninde anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları 

    

Karelerin 

Toplamı df Ortalama Kare F Sig. 

B 

  

  

Gruplar arası 0,758 2 0,379 4,634 0,012 

Grup içi 9,49 116 0,082     

Total 10,248 118       

E 

  

Grup içi 0,449 2 0,224 3,002 0,054 

Total 29,509 118       
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Tablo 28- Katılımcıların toplam kıdemlerine göre “Etik Yeterlilik 

Boyutları” değişkeninde belirlenen gruplar arası farklılıkları incelemek 

amacıyla yapılan Post-hoc analizi sonuçları 

Bağımlı 

Değişken     

Ortalama 

Fark (I-J) Std. Hata Sig. 

B 

  

  

  

1.(10-20 yıl) 2. -,13243* 0,06479 0,043 

  3. -,19241* 0,06441 0,003 

2. (21-25 yıl) 1. ,13243* 0,06479 0,043 

3. (26+) 1. ,19241* 0,06441 0,003 

E 

  

1.(10-20 yıl) 3. -,14203* 0,06156 0,023 

3. (26+) 1 ,14203* 0,06156 0,023 

* The mean difference is significant at the 0.05 level.  

 

Katılımcıların toplam kıdemlerine göre “Etik Yeterlilik Boyutları” 

değişkeninde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre:  

1. (10-20 yıl) ile 2. (21-25 yıl) ve 3. (26+) gruplar arasında “B) 

Doğruyu söylemek.” boyutunda anlamlı bir farklılık vardır. 

1. (10-20 yıl)  ile 3. (26+) gruplar arasında “Kişisel Seçimlerinin 

sorumluluğunu almak”  boyutunda anlamlı bir farklılık vardır. 
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BÖLÜM 7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre kamu yöneticileri kendilerini  
 

- Sözlerini tutmak, 

- Doğruyu söylemek, 

- Kişisel Seçimlerinin sorumluluğunu almak 

 

alanlarında yüksek düzeyde etik açıdan yeterli görmektedirler. En 

yüksek ortalama puana sahip olan “Sözlerini Tutmak” boyutu 

aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır:  
 

- Birisi benden bir sır tutmamı isterse, tutarım, 

- Arkadaşlarım ve meslektaşlarım sözümü tutacağım konusunda 

bana güvenebileceklerini bilirler, 

-  Bir şey yapmayı kabul ettiğimde, daima yerine getiririm, 

- Bir durum nedeniyle bir sözümü tutamayacaksam, anlaşmayı 

yeniden görüşmek üzere ilgili kişilere danışırım. 
 

Diğer taraftan kamu yöneticileri kendilerini,  
 

- Başkalarının yanlışlarını affedebilmek, 

- Başkalarına hizmet sorumluluğunu kucaklamak, 

- Kendi yanlışlarını affedebilmek, 

 

alanlarında düşük düzeyde etik açıdan yeterli görmektedirler. Bu 

durum varlık sebebi kamu hizmeti ve başkalarına hizmet sorumluluğu 

olan kamu yöneticileri için beklenenin aksine bir durumdur.  
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Bu sonuçlara göre kamu yöneticileri kendilerini dışa dönük, ilkesel ve 

tutarlı davranışlar sergileyen bireyler olarak görmektedirler. Kamu 

hizmeti görevinde bulunan görevlilerin üst düzey insani ilişkilere 

sahip, sabırlı, iletişim becerileri ve tolerans seviyelerinin yüksek  

olması gerekmektedir.  
 

Araştırma sonuçlarına göre yöneticiler başkalarını affetmek ve 

başkalarına hizmet sorumluluğunu üstlenmek konularında kendilerini 

etik açıdan yeterli görmemektedirler. Bu durum kamu hizmet bilinci 

konusunda boşlukların olduğu şeklinde yorumlanabilir. Kişisel 

gelişimin temel ilkelerinden birisi zayıf olan niteliklerin, sahip olunan 

güçlü yönlerin kullanılarak geliştirilmesidir. Bu ilkeden hareketle 

katılımcıların kendilerini başarılı gördüğü; sözlerini tutmak, doğruyu 

söylemek ve kişisel seçimlerinin sorumluluğunu almak boyutları 

üzerinden yöneticilerin etik ve sosyal yeterlilikleri ile etik zekâlarını 

geliştirecek çalışmalar yapılmalıdır. 
 

İş hayatında çalışanların büyük kısmı çok zeki, kabiliyetli ve birçok 

alanda başarılı fakat etik konularda zayıf insanlarla çalışmayı tecrübe 

etmiştir. Günümüzde kronizm, patronaj, klientelizm, favoritizm ve 

nepotizm  kavramlar çok sık karşılaşmaktayız. Bunların aksine en iyi 

liderler uzun süreli kişisel ve organizasyonel başarılarında etik 

zekânın gizli silahları olduğunu bilmelerine rağmen, sistematik şekilde 

gelişen etik zekâya gereken önemi vermemişlerdir. 

Bilişsel zekâ ve teknik zekâ iyi bilinen, uygulamalara konu olan ve 

çok çalışılan zekâ türleridir. Bir yöneticinin başarısında bu zekâ 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Patronaj&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Klientelizm&action=edit&redlink=1
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türlerinin önemi inkâr edilemez ve bunlar yeterliliğin ilk basamağı 

olarak adlandırılırlar. 

Yöneticiler rekabette öne çıkmak için fark yaratan yeterlilikler olarak 

adlandırdığımız farklı türde zekâlar geliştirmelidirler. Etik kararlar 

vermek, etik açıdan doğru olanı tercih etmek ve nihayetinde etik 

açıdan yeterli olmak için yasalar, yazılı olmayan kurallar ve normlar 

tarafından sıkıca bağlanmış durumda olmalarına rağmen yöneticiler 

sık sık yoldan çıkabilmektedir.  

Her insanın özünde etik pusulalarını oluşturan değerler bulunmaktadır. 

Bilişsel gelişim literatüründe “ses bulaşması” olarak bilinen bir 

fenomen bu değerlere örnek olarak gösterilebilir.  Bir hastanenin yeni 

doğan ünitesinde bir bebek tek başına ağlamaz. Biri ağlamaya 

başladığında diğerleri de ona katılır. Psikologlar bu davranışı "yeni 

doğanın tepki verici ağlaması" olarak adlandırmaktadır. Yeni dünyaya 

gelen bebek, ağlayan diğer bebeğin zor durumuna tepki vermek adına 

ağlamaktadır. Çünkü aynı bebeklerin kendi ağlama seslerini kayıttan 

duyduklarında ağlamadıkları görülmüştür. Bu durumun açıklaması 

doğuştan itibaren insanda var olan empati kapasitesi ile yapılmaktadır. 

Bebeklerin kendilerinden bağımsız olarak başkalarının da var 

olduğunu bilmeleri ve onların da farklı ihtiyaçları olduğunu anlamaları 

empati yeteneğinin doğuştan itibaren insanlarda varlığına kanıt olarak 

gösterilmektedir. Ancak sadece başkalarının da duyguları ve fiziksel 

ihtiyaçları olduğunu bizden tamamen bağımsız olduğunu anlamak tek 

başına insanları etik varlıklar yapmaya yetmemektedir. 
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Etik zekâ geliştirildikçe, sadece iş hayatında değil günlük yaşamada 

ve toplumsal hayatta kişisel açıdan refah düzeyinin artması beklenir. 

İş hayatında kaçınılmaz meydan okumalar, mücadeleler ve ikilemler 

olacaktır. Etik pusulalara bağlı kalmak, hayatın kaçınılmaz 

mücadelelerini ortadan kaldırmayacaktır. Bazı durumlarda yanlış 

kararlar ve sapmalar olabilir ancak her zaman etik yolda kalmak 

tatmin edici olacak ve profesyonel ödüller sunacaktır. 
 

Etik zekâ sürdürülebilir mesleki başarının tek belirleyicisi değildir. 

Bunun yanı sıra, sağlam mesleki becerilere ve insanların talep edeceği 

ürünün üretilmesi veya hizmetin sunulması gerekmektedir. Diğer 

taraftan siyasi, politik, toplumsal veya ekonomik krizlerde etik zeka 

kurumların ani iniş çıkışlar ve çalkantılar yaşamasını 

engellemeyecektir. Ancak sürdürülebilir bir başarı ve uzun soluklu 

işler için her zaman etik zekâya ihtiyaç olacaktır. Etik zekânın üst 

seviyede ve ön planda olduğu çalışma ortamlarında daha etkili 

örgütlenmeler oluşacaktır.  

Başarılı liderlerin birçoğu üstün etik zekâya sahip kişilerdir. Fakat bu 

liderlerden sadece çok azı etik açıdan deha olarak nitelendirilebilir. 

Yöneticilerin belki de tamamı zaman zaman hata yapabilir ve 

genellikle mesleklerinin ilk yıllarında daha sık etik dışı kararlar 

vermiş ve yanlışlıklar yapmışlardır. Ancak liderlik vasıflarına sahip 

olan yöneticiler bu hatalardan ders çıkararak yollarına devam 

etmişlerdir.  
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Unutulmamalıdır ki etik yeterlilik, sadece temel yönetim becerilerine 

sahip olmak ile gerçek bir profesyonellik duygusuna sahip olmak 

arasındaki temel ayırt edici unsurdur.  
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