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Ahlak kelimesi doğru ve yanlışın birbirinden ayrılması olarak tanımlanır. Kelime kökeni “yaradılıştan 

gelen ya da sonradan kazanılan huy” olarak da açıklanabilir. Peki çalıştığımız iş yerinde doğru ve yanlışı 

neye göre belirleriz?  Davranışlarımızı neyle kıyaslarız? Gelenekler mi, şirket politikası mı? Yerel ya da 

uluslararası kanunlar mı, piyasa dinamikleri mi?  

Şampiyonlar ligi futbol maçının finalinde hakemlerin bakmadığı bir alanda futbolcu kasten faul yapsa o 

oyuncunun bu davranışını göz ardı edebilir miyiz sorusuna çoğumuz evet diyecektir. Özellikle de faul 

yapan oyuncunun takımını tutuyorsa. Peki çalıştığımız firmalarda ahlak dışı davranan kişilere 

yaklaşımımız farklı olmalı mıdır? Neden? “Ne pahasına olursa olsun yeter ki hedefler ve rakamlar tutsun 

çünkü performansınız buna göre ölçülecek”, “Bizim için kâr etmek önemli, diğer her şey sonra gelir” 

düşüncesine sahip kurumlarda “hakemin bakmadığı alanlarda” faul olur mu, olmaz mı? 

Sosyal yaşam için geçerli olan ahlak kuralları ile iş ahlakı kavramı birbirinden nasıl ayrı olabilir ki? İş 

yönetimi kuramcısı Peter Drucker iş etiği diye bir kavramın olmadığını, olsa olsa işte etik olabileceğini 

belirtenlerden biridir. Bir kurumda çalışan insanlar, müdür, üst düzey yönetici gibi unvanlara sahip 

olduklarında yine insan olmaya devam ederler. Dolayısıyla sosyal yaşamımızda gerekli olan davranış 

modelleri ile iş hayatındaki davranış modellerini birbirinden ayıramayız.  

Firmalar var olmaya devam etmek için para kazanacak ve kâr edeceklerdir ancak birincil amaçları bu 

olmamalıdır. İş hayatına, şirketlerin ve kurumların amaçlarına baktığımızda hizmet etmek, bulundukları 

topluma değer katmak yerine “kazanmak” teması varsa, yani “en kârlı olmak”, “pazar lideri olmak” gibi 

kavramlardan söz ediliyorsa bu anlayışta olan kurumlar risk altındadır. Belirlenen hedef tutturulamazsa 

çalışanların tüm çabası ve emeği değersizleşecektir. Daha da tehlikelisi, bu hedefleri tutturmak uğruna 

kurumun ahlaki değerleri esnetmek zorunda kalıp kalmayacağıdır.  



Bu risk bir kurumun performans tutturmaya çalışan, yani KPI hedefleri olan departmanları için de 

geçerlidir. Bu şirketlerde ve departmanlarda hakemin görmediği alanlarda faul olur mu? Kattıkları değer 

değil, hisse senedi fiyatları ile firmaların performanslarının ölçüldüğü bir piyasada konu aslında 

“Performans mı?”, “Karakter mi?” sorusuna geliyor. Bu sorunun cevabı yöneticilerin, departmanın ve 

kurumun hedeflerine göre değişir ve herkesin kendisinin cevaplaması gerekir. 

Volkswagen firması bu soruya “performans” cevabını 2015 yılında emisyon skandalı ile verdi. 

Volkswagen'in dünya çapında 11 milyon sattığı bazı dizel motorlarının yazılımına, arabanın emisyon 

testinin değerlerini yanıltan bir uygulama eklediği ve bu sayede testlerde insan sağlığını ciddi ölçüde 

tehdit eden ve kanserojen azot oksitlerin salınımlarını düşük gösterdiği anlaşıldı. Olması gereken 

değerden yaklaşık 35 kat daha fazla zehir üreten araçların kullanımına bilerek göz yumduğu tespit edilip 

kamuoyuna bağımsız laboratuvarlar tarafından duyurulduğunda Volkswagen hisse senetleri yaklaşık 

yüzde 50 değer kaybetti ve bugün bile 2015 yılı değerlerinin çok uzağında.  Firmanın birçok üst düzey 

yöneticisi yargılandı ve hapis cezası aldı. Bu süreç ise şirkete yaklaşık 30 milyar dolara mal oldu. 

Müşterilerin böyle bir skandala rağmen duyarsız kalması ve satış rakamlarının hiç düşmemesi de ayrı bir 

yazıda ele alınması gereken ilginç bir konu. 

 

Yöneticilere Düşen Görevler 

Bir örgütün kültürü en tepeden başlayarak inşa edilir. Kültürü belirleyen ve oluşmasını sağlayan, firmanın 

tepe yönetimidir. Bunu küçük gruplara bölersek bir ekibin davranış modelini ve kültürünü belirleyen o 

ekibin yöneticisidir. Hiyerarşik bir yapıda en sonunda karar veren ya da değerlendirme yapan kişi 

yöneticidir. Durum böyle olunca ekip başarılı olmak istiyorsa, yöneticinin istekleri ve konuştuğu konular 

ile uyum içinde olmalıdır. Burada yöneticinin sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Dürüstlük isterken dürüst 

olunmazsa, bilgi isterken bilgi paylaşılmazsa, saygı beklerken saygı gösterilmezse bir süre sonra o kurum 

bozulmaya başlar. İşler iyiyken bu bozulma anlaşılmaz ve önemsenmez ancak bir değişim ve yenilenme 

gerektiğinde bu gerekliliğe cevap veremez ve geride kalır.  

Liderler güven vermelidir. İnsanlar kendilerini güvende hissettiklerinde gerçek performansları açığa 

çıkar. Aksi takdirde çalışanlar enerjilerini işlerini en iyi şekilde yapmak yerine en az zarar görecekleri 

şekilde yapmaya harcayacaklardır. Bir süre sonra da bu, şirketin yazılı olmayan ancak yaşanan kültürü 

haline gelecektir.  

Etkili lider adaletli davranır, sorumluluk alır, şeffaf olur ve bilgi paylaşır. Ekibinin gelişim ve başarısını ön 

planda tutar. Nereden bakarsanız bakın işler dönüp dolaşıp insana gelir. Konu hem insan kaynağı hem 

de doğal kaynaklar olduğunda firmaların kaynaklarını kullandığı topluma karşı sorumlulukları olması 

kaçınılmazdır. 

 

Harvard Business Review Türkiye’nin internet sitesinden alınmıştır. İlgili yazıya ulaşmak için lütfen 

tıklayınız. 
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