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Özet: ‹fl ahlak›, mal ve hizmetlerin üretim ve tüketim sürecinde taraflar›n haklar›n› ve
yükümlülüklerini düzenleyen bir çerçevedir. fiüphesiz tüm birey ve kurumlar›n içinde
yaflad›¤› çevreye karfl› ödev ve sorumluluklar› bulunmaktad›r. Örne¤in, bir iflletmenin
kendi çal›flanlar›na, pay sahiplerine, ortaklar›na oldu¤u kadar devlet, do¤a, toplum ve
benzerlerinden oluflan d›fl çevresine karfl› da sorumluluklar› bulunmaktad›r. Bir baflka
ifadeyle ifl ahlak›, sosyal sorumlulu¤u da içeren bir anlam tafl›r. Do¤ruluk ve dürüstlük,
sözünde durma vs. klasik ticaret ahlak›n›n temelidir ve bu ahlaki ilkeler flüphesiz tüm
meslekler için de geçerlidir. Bu çal›flmada meslek ahlak› ve sosyal sorumluluk ahlak› ön-
celikle “ifl” genel bafll›¤› alt›nda ele al›nmakta, ard›ndan akademik ahlak, medya ahla-
k›, sosyal sorumluluk ve çevre ahlak› ba¤lam›nda konu özellefltirilerek irdelenmektedir.
Bu çerçevede genel olarak meslek ahlak› alan›nda ve örnek olarak incelenen çeflitli mes-
leklerde ahlaka uygun olmayan davran›fl ve eylemler özetlenmifl, meslek ahlak›n›n tesis
edilmesine yönelik çözüm önerileri ele al›nm›flt›r. 

Abstract: Business ethics implies the rights and wrongs in the process of production and
consumption of goods and services. Surely, all of the individuals and institutions have du-
ties and responsibilities for the environments in which they exist. For instance, a company
has responsibilities toward external environments (state, environment, society etc.) as
much as its own workers, stakeholders, partners. In essence, social responsibility is a ne-
cessity of business ethics. In other terms, business ethics covers social responsibility. Ho-
nesty and trustworthiness etc. are the foundation of conventional business ethics and va-
lid for all professions. In present study, business ethics and social responsibility are consi-
dered under the general title of “business”, then, it is focused on business ethics, acade-
mic ethics, media ethics and social responsibility and environmental ethics. 
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Girifl

“Bunyan’›n ‘Hac Yolunda’ kitab›nda elinde t›rm›kla do-
laflan adam› hat›rlars›n›z; hani elinde balç›k t›rm›€›, hep
afla€› bakmak zorunda kalan adam... T›rm›k yerine gök-
lerden bir taç sunulur ama o, ne bafl›n› kald›r›p gö€e ba-
kabilir ne de kendisine sunulan tac› görebilir; tek yapa-
bildi€i, bafl›n› yerden kald›rmadan balç›klar› temizleme-
ye devam etmektir.

‘Hac Yolunda’ kitab›ndaki o ‘çamur tarayan adam’, kafa-
s› ruhani de€il dünyevi fleylere tak›l›p kalm›fl insan ola-
rak yarat›lm›flt›r. Ayn› zamanda da bu dünyada ulvi fley-
lere hiç ald›r›fl etmeden yaflayan, büyük bir kararl›l›kla
gözünü baya€› ve afla€›l›k fleylere dikmifl insanlar› ör-
neklemektedir. Neyin baya€› ve afla€›l›k olmad›€›n› gör-
mekten asla çekinmememiz gerekiyor flimdi. Yer pislik
dolu ve balç›k t›rm›€›yla temizlenmesi laz›m ve de bu
hizmetin, yerine getirilebilecek di€er hizmetlerden daha
gerekli oldu€u zamanlar ve yerler vard›r. Ancak baflka
hiç bir fley yapmayan; elinde t›rm›kla marifetlerini gös-
termekten baflka hiç bir fley düflünmeyen, konuflmayan
ya da yazmayan insan, topluma katk›da bulunmak, iyili-
€i teflvik etmek flöyle dursun h›zla en tehlikeli kötülük
güçlerinden biri hâline gelir.

Sefilce rahatl›k doktrinini de€il ‘zahmetli hayat doktri-
ni’ni ö€ütlemek istiyorum; meflakkat ve emekle çal›flma
ve mücadeleyle dolu bir hayat› vaz etmek istiyorum ben;
en yüce baflar›n›n, tek arzusu huzur içinde, zahmetsiz
bir hayat sürmek olan insana de€il tehlike karfl›s›nda,
güçlükler karfl›s›nda ya da ac› dolu çabalardan y›lmayan
insana ait oldu€unu; en görkemli zaferlerin bunlar›n üs-
tüne kurulaca€›n› vaz etmek istiyorum.”

Theodore Roosevelt

Eski ça€larda ekonomi denildi€inde bundan, sadece bir ya da birkaç mes-
lekten ibaret olan iktisadi faaliyetler anlafl›l›rd›. Ticaret bilindi€i üzere en
eski mesleklerin bafl›nda gelmektedir. Yaz›l› kutsal din kitaplar›na bak›ld›-
€›nda ticaretin belirli ahlaki ilkeler ve kurallar içerisinde yap›lmas› gerek-
ti€i önemle vurgulanm›flt›r. “Ticaret ahlak›” bu anlamda meslek ahlak›n›n
bilinen en eski türüdür. 

Günümüzde ekonomik faaliyetlerin hacmi –ticaretin ötesinde– oldukça
genifllemifltir ve içinde say›s›z meslek bar›nd›rmaktad›r. Her meslek için
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ortak baz› ahlaki ilkeler söz konusu olmakla birlikte farkl› mesleklerin
kendine özgü baflka ahlaki ilkeleri de bulunmaktad›r. Örne€in do€ruluk ve
dürüstlük, sözünde durma vs. klasik ticaret ahlak›n›n temelidir ve bu ah-
laki ilkeler flüphesiz tüm meslekler için de geçerlidir. Ancak bunun d›fl›n-
da bir ö€retmenin, doktorun, hâkimin, avukat›n, gazetecinin, politikac›-
n›n mesleklerini icra ederken uymalar› gereken ya da uymalar› beklenen
baflka ahlaki ilkeler de bulunmaktad›r. Bunun d›fl›nda her mesle€in ya da
her meslek sahibinin kendi içinde yaflad›€› iç çevreye (organizasyona) kar-
fl› sorumluluklar› oldu€u kadar yaflad›€› çevrenin d›fl›na karfl› da sorumlu-
luklar› bulunmaktad›r. En baflta insanlar›n ve kurumlar›n yaflad›klar› “ha-
bitat”a (do€al yaflam ortam›) karfl› önemli sorumluluklar› bulunmaktad›r.
Do€ay› korumak, çevreyi kirletmemek, özürlü insanlara sayg› ve ilgi gös-
termek, toplumsal sorunlara karfl› duyars›z kalmamak vs. sosyal sorumlu-
luklara sadece birkaç örnek teflkil etmektedir.

Bu çal›flmada meslek ahlak› ve sosyal sorumluluk ahlak› incelenmektedir.
Aç›klamalar›m›zda meslekler esas al›narak bafll›ca flu dört ahlak alan› ince-
lenmektedir: (1) ‹fl ahlak›, (2) Akademik ahlak (3) Medya ahlak›, (4) Sosyal
sorumluluk ve çevre ahlak›. fiüphesiz bu say›lan mesleklerin de alt meslek
alanlar› bulunmaktad›r (bk. fiekil 1).
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‹fl Ahlak›
“Bakkallar: Mal›n iyisini, fenas›n› ay›rarak sata, terazile-
ri çok do€ru ola, eksik tart›p satan bakkallar›n hakk›n-
dan geline.

Oduncular: Odunun boyu deve yükü olursa dört, kat›r
yükü olursa alt› kar›fl ola ve yük devenin ve kat›r›n tafl›-
yabilece€i kararda ola, eksik olmaya.

Terziler: Dikifllerini s›k› dike ve esvab› vaat ettikleri
günde yetifltire, ziyade ifl al›p gününde yetifltirmeyenler
haz›r edile.

Ekmekçiler-Çörekçiler: Ekmekçinin, çörekçinin çöre€i
çi€, kara ekfli ve noksan olmaya.”

Kanunname-i ‹htisab-› Bursa, 1502.

Bir mand›rac›n›n ya da sokakta süt satan kimsenin satt›€› süte su kar›flt›rarak
satmas› do€ru mudur? Ald›€›n›z bir kilo elma ya da portakal› eksik tartan ma-
nav›n bu davran›fl› do€ru mudur? Pazarda “Seçmece yok.” deyip çürük doma-
tesleri düzgün domateslerle birlikte tart›p satmak ne kadar do€ru bir davra-
n›flt›r? Satt›€› ay›pl› mal› daha sonra “Sat›lan mal de€ifltirilmez.” deyip de€ifl-
tirmek istemeyen ma€aza sahibinin bu davran›fl› do€ru mudur? Bir zengin ifl
adam›n›n emekli bir generali ya da emekli tan›nm›fl bir eski bürokrat› “Anka-
ra temsilcisi” diye atay›p baflkentte hükûmet ve bürokraside ifllerini takip et-
tirmesi –örne€in, devletten teflvik elde edilmesi yönünde lobicilik yapmas›–
ahlaki bir davran›fl m›d›r? Bir ifl adam›n›n bir milletvekiline gizliden maafl ba€-
layarak parlamentoda “kanun simsarl›€›” yapt›rmas› do€ru bir davran›fl m›d›r?

Bu örnekleri ço€altmak mümkündür. Tüm bu örneklerin ifl ahlak› ile ilgili
oldu€una flüphe yoktur.

‹fl ahlak›, ifl dünyas›ndaki mal ve hizmet üretim ve tüketim sürecindeki do€-
rular ve yanl›fllar› ifade eder. Neyin do€ru, neyin yanl›fl oldu€u konusu ahla-
ki bir konudur. ‹fl dünyas›nda do€ru davran›fllar ve eylemler olaca€› gibi
yanl›fl davran›fllar ve eylemler de bulunmaktad›r. Bu aç›klamalardan anlafl›-
laca€› üzere ifl ahlak›, ifl dünyas›ndaki do€ru ve yanl›fllar› ifade eder.

“‹fl ahlak›” genellikle özel teflebbüslerin mal ve hizmet üretiminde ve sat›-
fl›nda ahlaki davranmalar›n›n önemi üzerinde durmaktad›r. ‹fl ahlak› ayn›
zamanda flirket ahlak›, firma ahlak›, iflletme ahlak›, ticaret ahlak› vs. adlar ile
de tan›mlanmaktad›r. fiüphesiz esnaf ahlak›, üretici ahlak›, iflveren ahlak› vb.
tan›mlamalar› da ifl ahlak› içerisinde de€erlendirmek mümkündür.
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‹fl ahlak› kavram› ile “sosyal sorumluluk” kavram› aras›nda da yak›n iliflki
bulunmaktad›r. fiüphesiz tüm birey ve kurumlar›n içinde yaflad›€› çevreye
karfl› ödev ve sorumluluklar› bulunmaktad›r. Örne€in, bir iflletmenin kendi
çal›flanlar›na, pay sahiplerine, ortaklar›na oldu€u kadar d›fl çevreye (devlete,
do€aya ve çevreye, topluma vs.) karfl› da sorumluluklar› bulunmaktad›r.
Sosyal sorumluluk, esasen ifl ahlak›n›n bir gere€idir. Bir baflka ifadeyle ifl ah-
lak›, sosyal sorumlulu€u da içeren bir anlam tafl›r. Bir iflletme sahibinin do€-
ru ve dürüst olmas›, sözünde durmas›, üretimde ve sat›fl aflamalar›nda hile-
li yollara baflvurmamas› takdir edilmesi gereken ahlaki davran›fllard›r. An-
cak iflletmenin üretim yaparken gerek iç gerekse d›fl çevreye karfl› ödev ve
sorumluluklar›n›n bilincinde olmas› gerekir.

Bu aç›klamalar›m›z çerçevesinde bir iflletmenin bafll›ca sorumluluk alanlar›-
n› flu flekilde s›ralayabiliriz: (bk. fiekil 2)

• Çal›flanlara karfl› sorumluluk,

• Müflterilere (tüketicilere) yönelik sorumluluk,

• Hissedarlara yönelik sorumluluk,

• Do€aya ve çevreye karfl› sorumluluk,

• Devlete karfl› sorumluluk,

• Tedarikçilere karfl› sorumluluk,

• Rakiplere yönelik sorumluluk,

• Topluma karfl› sorumluluk. 
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Önemle belirtelim ki ifl ahlak› ile –özellikle– d›fl çevreye karfl› sosyal sorum-
luluk kavram› bazen çat›fl›r ve birbirleri ile uyuflmayabilir. Bir özel iflletme-
nin as›l amac› kâr sa€lamakt›r. Bu bak›mdan iflletmenin, kâr›n› maksimize
edecek kararlarda bulunmas› rasyonel bir tercihtir. Örne€in, iflletmenin kâ-
r›n› maksimize etmek için çal›flanlara daha az ücret ödemek istemesi rasyo-
nellik aç›s›ndan do€ru bir karar ve tercih olmakla birlikte “ahlaki” aç›dan ve
ayn› zamanda “iflletmenin uzun dönem kârl›l›€› ve verimlili€i” aç›s›ndan
do€ru olmayabilir. Bir iflletmenin kâr›n› maksimize etmek için sigortas›z ifl-
çi çal›flt›rmas› ya da asgari ücretin alt›nda iflçi çal›flt›rmas› hiç flüphe yok ki
ifl ahlak› ile ba€daflmayan davran›fllard›r. Öte yandan çal›flanlar›na daha faz-
la ücret ve sosyal imkânlar sa€layan flirketlerde ilk bak›flta bunun iflletme
için bir maliyet oldu€u söylenebilir. Oysa madalyonun bir de öteki yüzü var-
d›r. ‹flletmenin çal›flanlar›na de€er vermesi hâlinde çal›flanlar›n iflletmeye
daha fazla katk›da bulunmak için gayret edecekleri söylenebilir. 

Özetle organizasyon içi sosyal sorumluluk ile iflletmenin kârl›l›€› ve verim-
lili€i aras›nda iki yönlü bir iliflki mevcuttur. Organizasyon d›fl› sorumluluk
(topluma, devlete ve do€aya karfl› sorumluluk) ise organizasyon amac› ile
daha fazla çat›fl›r. Daha aç›k söylemek gerekirse do€aya ve çevreye verilen
zararlar›n tazmin edilmesi, toplumda gelir düzeyi düflük olan kesimlere sos-
yal yard›mlarda bulunulmas› vs. organizasyonun maliyetlerini art›r›r ya da
net kâr›n›n azalmas› sonucunu do€urur. Ancak önemle belirtilmelidir ki or-
ganizasyonun as›l amac› ile çat›flsa da sosyal sorumluluk ahlak› ifl ahlak›n›n
önemli ve ayr›lmaz bir parças›d›r.

‹fl Ahlak›na Uygun Olmayan Davran›fllar

‹fl ahlak› konusunu daha iyi anlamak için ifl ahlak›na uygun olmayan dav-
ran›fl ve eylemler konusunda daha fazla örnekler verilmesinde yarar var-
d›r. ‹fl ahlak›na uygun olmayan davran›fllar› bafll›ca flu yönlerden s›n›flan-
d›rmak mümkündür:

Firma aç›s›ndan ifl ahlak›na uygun olmayan davran›fllar:

• Vergi kaç›rmak,

• Sigortas›z iflçi çal›flt›rmak,

• Asgari ücretin alt›nda iflçi çal›flt›rmak,

• Tüketici haklar›n› ihlal etmek

• Haks›z rekabet ortam› yaratmak,
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• Rakip firmalar hakk›nda negatif reklam yapmak,

• Aldat›c›-yan›lt›c› reklam yapmak,

• Haks›z fiyatland›rma yapmak,

• Tekelleflme e€ilimlerine yönelmek,

• fiirket sat›n al›m›nda hissedarlar›n ve çal›flanlar›n haklar›n› gözetmemek,

• Haks›z ücretlendirme yapmak,

• Do€aya ve çevreye karfl› sayg›l› davranmamak,

• ‹flçi güvenli€ini önemsememek ve bu konuda gerekli önlemleri almamak,

• ‹nsan sa€l›€›na uygun olmayan ürünler piyasaya sunmak,

• Kaçakç›l›k (örne€in sigara, alt›n, tarihî eser vb.) yapmak,

• Düflük ayarl› alt›n h›rs›zl›€› yapmak,

• Döviz, Türk paras›, çek ve hisse senedi sahtecili€i ve doland›r›c›l›€› yapmak,

• Tefecilik yapmak,

• Sahte fatura ya da para, pul, abonman bileti vb. belge basmak ve kullanmak,

• ‹flçi simsarl›€› yapmak,

• vs.

Lider aç›s›ndan ifl ahlak›na uygun olmayan davran›fllar:

• Hediye vermek,

• Çal›flanlara de€er vermemek,

• Çal›flanlar› özel ifllerinde kullanmak,

• Çal›flanlara adil ve hakça davranmamak,

• Bilgi s›zd›rmak,

• Kay›tlarda ve belgelerde tahrifat yapmak,

• “Kanun simsarlar›” kiralay›p lobicilik yapt›rmak,

• Politikac› ve bürokratlara ç›kar temin ederek firma ad›na ç›kar ve ka-
zanç elde etmek,

• vs.
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Profesyonel Yöneticiler aç›s›ndan ifl ahlak›na uygun olmayan davran›fllar:

• Gereksiz ve afl›r› harcama yapmak,

• Sahte belgelerle iflletmeden fazla para çekmek,

• Sahte belgelerle gideri fazla göstermek,

• Ç›kar temini için nüfuzu olan kimselere hediye vermek,

• Bilgi s›zd›rmak,

• Kay›tlarda ve belgelerde tahrifat yapmak,

• Sat›n al›m ve hizmet ifas›nda flahsi ç›kar temin etmek,

• Sat›n al›mda firma kay›rmak,

• Performans de€erlendirmede adil olmamak,

• ‹flletme ile alakal› olmayan özel telefon görüflmeleri yapmak,

• Özel masraflar›n› flirkete yüklemek,

• vs.

‹flçi aç›s›ndan ifl ahlak›na uygun olmayan davran›fllar:

• ‹flletmenin araç, gereç ve malzemelerini özel olarak kullanmak,

• ‹flin yap›lma süresini gereksiz yere uzatmak,

• Gizli bilgileri s›zd›rmak,

• Kay›tlarda ve belgelerde tahrifat yapmak,

• Çal›flma saatleri içinde özel ifller yapmak,

• ‹zin suiistimalinde bulunmak,

• Görevi ihmal etmek,

• Müflteriye kötü davranmak,

• ‹fle geç gelmek,

• ‹flten erken ayr›lmak,

• Hatay› gizlemek,

• Patrona hediye vermek,

• vs.
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‹fl Ahlak›n›n Tesisi ‹çin Çözüm Önerileri

‹fl ahlak› nas›l tesis edilebilir? Mal ve hizmet üreten iflletmelerin, bu iflletme
sahip ve yöneticilerinin, çal›flanlar›n›n ahlaki davran›fl ve eylemlerde bulun-
mas›n› sa€lamak için ne yap›lmal›d›r?

En baflta flu hususu belirtmekte yarar bulunmaktad›r. ‹fl ahlak›, birey, aile ve
toplum ahlak›ndan ba€›ms›z de€ildir. Her birey bir aile içerisinde yetiflir. Ai-
leden terbiye al›r. Bunun yan› s›ra okullarda ahlak konusunda e€itim verilir.
Dolay›s›yla bireyin ahlakl› olmas›nda aile ve e€itim kurumlar›n›n çok
önemli yeri vard›r. 

Buradan hareketle ifl ahlak›n›n tesis edilmesi için en baflta aile içi e€itim ve ter-
biyenin ve ayn› zamanda okullarda verilen e€itimin son derece önemli oldu€u
söylenebilir. Peki, e€itim ifl ahlak›na uygun davran›fl ve eylemler için yeterli
olur mu? Bu konuda insano€lunun tabiat› (f›trat›) unsurunu ihmal etmemek
gerekir. ‹nsan, “iyi” yanlar› oldu€u kadar “”kötü” yanlar› da olan bir yarat›kt›r.
Her yönüyle “iyi” olan, yanl›fl yapmayan bir kimse “insan” de€il olsa olsa “me-
lek” olarak adland›r›labilir. ‹flte bu nedenledir ki ifl ahlak›n›n tesis edilmesi için
e€itim d›fl›nda –fakat e€itimin önemini ihmal etmeden– baflkaca önlemler de
almak gerekir. Bu konuda al›nmas› gereken tedbirler flu flekilde özetlenebilir:

• ‹flletmede ifl ahlak› konusunda yaz›l› ahlak kurallar› ve kodlar› oluflturulmal›d›r.

• Organizasyon, ifl ahlak› konusunda “ahlak standartlar›” tespit etmeli ve
bu standartlara uygun hareket etmelidir.

• Lider ve üst yönetimin organizasyon çal›flanlar›na örnek olacak flekilde
ahlaki davran›fl ve eylemlerde bulunmas› gereklidir.

• Lider ve üst yönetimin organizasyonda ifl ahlak›n›n tesis edilmesi konu
sunda kararl› ve inançl› olmalar› gerekir.

• Organizasyonda üst yönetim taraf›ndan ifl ahlak› konusundaki çal›flmala-
r› izlemek üzere bir “ahlak kurulu” oluflturulmal›d›r.

• Organizasyonda “ahlak kültürü”nün uzun dönemli olarak kurumsal-
laflmas› gereklidir.

• Organizasyonda ifl ahlak›na yönelik davran›fl ve eylemler takdir görmeli
ve ödüllendirilmeli; buna karfl›n ifl ahlak›na uygun olmayan davran›fllar k›-
nanmal›, gerekirse cezaland›r›lmal›d›r.

• Organizasyonda ahlak konusuna önem verildi€i aç›k olarak hissetti-
rilmelidir  (örne€in, organizasyonda ifl ahlak›na yönelik afifl ve sloganlar
as›lmal›d›r.).

• ‹fl ahlak› konusunda çal›flanlara sürekli e€itim sa€lanmal›d›r.

• ‹fl ahlak›na yönelik hukuksal düzenlemeler (örne€in, vergi kaçakç›l›€› ile
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mücadele program›, kaçak iflçi çal›flt›rma ile mücadele, haks›z rekabet ile
mücadele, tüketici koruma, vs.) yap›lmal›d›r.

• ‹fl ahlak›na yönelik baz› resmî kurumlar (rekabet kurulu, tüketici koruma
kurumu vs.) oluflturulmal›d›r. 

• ‹fl ahlak›n›n kurumsallaflt›r›lmas›nda özel sektör kurulufllar› bir araya
gelerek gönüllü bir organizasyon oluflturmal›d›r. 

Akademik Ahlak

Ahlak konusunda e€itimin son derece önemli oldu€u her f›rsatta tekrarlan-
maktad›r. Ancak e€itim-ö€retim ve araflt›rma kurumlar›n›n ve bu kurumlar-
da çal›flan kimselerin de ahlaki davran›fl ve eylemlerde bulunmalar› son dere-
ce önem tafl›maktad›r. Konu “akademik ahlak” bafll›€› alt›nda incelenebilir. 

Akademik ahlak, tüm e€itim-ö€retim ve araflt›rma kurumlar›nda ahlaka uy-
gun olmas› gereken davran›fl ve eylemleri ifade eden bir kavram olarak dü-
flünülebilir. Akademik ahlak bafll›ca flu alanlar› kapsamaktad›r: 

• E€itim ahlak›,

• Bilimsel araflt›rma ahlak›,

• Ö€renci ahlak›,

• Ö€retmen ahlak›,

• Araflt›rmac› ahlak›.

Akademik ahlaka uygun olmayan davran›fllardan baz› örnekler vererek ko-
nu aç›klanabilir.

E€itim ahlak›na uygun olmayan davran›fllar:

• Derslere gereken özenin gösterilmemesi,

• Derslerin zaman›ndan önce bitirilmesi,

• Derslerde dersin içeri€i ile alakal› olmayan konular›n anlat›lmas› ve zama-
n›n israf edilmesi,

• Ders programlar› yap›l›rken “ö€renciye yarar”dan ziyade birtak›m ç›kar-
lardan hareketle (örne€in, ek ders ücreti alma vs.) karar al›nmas›,

• Okutulacak ders kitab› hakk›nda ö€renciye sa€layaca€› yarardan ziyade
birtak›m ç›karlardan hareketle (örne€in, ders kitab›n› satarak para kazan-
ma vs.) karar al›nmas›,
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• Hocan›n kendi sorumlu oldu€u derse girmemesi ve önemli bir mazereti
olmaks›z›n yerine baflkas›n› göndermesi,

• Derste ö€renciye sadece bilgilerin yazd›r›lmas› ve konunun anlat›lmamas›,

• Ö€rencileri küçük düflürücü ve onlara hakaret edici davran›fl ve eylemler-
de bulunulmas›,

• S›nav kâ€›tlar›n›n okunmadan de€erlendirilmesi,

• S›navlarda kay›rmac›l›k yap›lmas›,

• vs.

Bilim ahlak›na uygun olmayan davran›fllar:

• Mesle€e giriflte liyakat yerine kay›rmac›l›€›n hâkim olmas›,

• Bilim adam› olarak yetifltirilmek üzere aç›lan s›navlarda “tezgâh jüriler”
oluflturulmas› ve s›navlar›n bu jüriler kanal›yla yap›lmas›,

• Bilimsel araflt›rma ahlak›na uygun olmayacak flekilde (fikir h›rs›zl›€›, kay-
nak ve dipnot göstermeksizin al›nt› vs.) araflt›rma yap›lmas›,

• vs.

Ö€renci ahlak›na uygun olmayan davran›fllar

• Derste kopya çekilmesi, 

• Bir baflka ö€renci yerine s›nava girilmesi,

• Baflkas› taraf›ndan yaz›lm›fl olan çal›flmay› kendi yazm›fl gibi göstererek
dersin hocas›na takdim etmesi,

• Bilimsel araflt›rma ve yaz›m kurallar›na bilinçli olarak uymaks›z›n baflka-
lar›n›n çal›flmalar›ndaki fikirleri çalma (fikir h›rs›zl›€›),

• vs.

Bu örneklerden sonra akademik ahlak›n tesis edilmesine yönelik olarak flu
soru gündeme gelecektir. E€itim-ö€retim ve araflt›rma kurumlar›nda hiz-
met sunan kifliler (hoca, ö€retmen, araflt›rmac› vs.) ve hizmet talep eden ki-
flilerin (ö€renciler, bilgi ve teknoloji sat›n alan kifli ve kurumlar vs.) ahlaki
davranmas› için ne yap›lmal›? 

Önemle belirtilmeli ki e€itim ve ö€retim kurumlar› ve bu kurumlarda hizmet-
leri sunan kimseler ahlaka uygun olmayan davran›fl ve eylemlerde bulunabil-
mektedirler. Daha aç›k olarak söylemek gerekirse ahlaki davranma için e€iti-
min önemini vurgularken burada sorun e€itilmifl kiflilerin ahlaka uygun dav-
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ranmamalar›d›r. Konunun bu yönü de belirtildikten sonra, afla€›da akademik
ahlak›n tesis edilmesi için yap›lmas› gerekenler özetlenmeye çal›fl›lm›flt›r:

• Akademik ahlak konusunda yaz›l› ahlak kurallar› ve kodlar› oluflturulma-
l›d›r.

• Akademik ahlak ile ilgili “ahlaki standartlar” tespit edilmeli ve bu
standartlara uygun hareket edilmesi sa€lanmal›d›r.

• K›demli hoca ve araflt›rmac›lar›n mesle€e yeni girmifl ö€retmen ve arafl-
t›rmac›lara örnek olacak flekilde ahlaki davran›fl ve eylemlerde bulunma-
s› gerekir.

• E€itim-ö€retim ve araflt›rma kurumunda lider ve üst yönetimin akademik
ahlak›n tesis edilmesi konusunda kararl› ve inançl› olmalar› gerekir.

• Akademik ahlak konusundaki çal›flmalar› izlemek üzere bir “akademik
ahlak kurulu” oluflturulmal›d›r.

• Organizasyonda “ahlak kültürü”nün uzun dönemli olarak kurumsallafl-
mas› gereklidir.

• Organizasyonda akademik ahlaka yönelik davran›fl ve eylemler takdir gör-
meli ve ödüllendirilmeli buna karfl›n akademik ahlaka uygun olmayan
davran›fllar k›nanmal›, gerekirse cezaland›r›lmal›d›r.

• Organizasyonda ahlak konusuna önem verildi€i aç›k olarak hissettiril-
melidir (örne€in, organizasyonda akademik ahlaka yönelik afifl ve slo-
ganlar as›lmal›d›r.).

• Akademik ahlak konusunda çal›flanlara sürekli e€itim sa€lanmal›d›r.

• Akademik ahlaka yönelik hukuksal düzenlemeler yap›lmal›d›r.

• Akademik ahlaka yönelik baz› resmî kurumlar oluflturulmal›d›r.

• Akademik alanda yükselme kriterleri aç›k ve adil olmal›d›r.

• Bilimsel araflt›rma ahlak›na uygun olmayacak flekilde çal›flma yapt›klar›-
tespit edilenler yapt›klar› eyleme uygun olarak cezaland›r›lmal›, bu kiflile-
rin isimleri aç›klanmal›, gerekirse meslekten men edilmelidir.

• Üniversitelerde “ö€retmen” ile “araflt›rmac›” ay›r›m› mutlaka yap›lmal› ve
bu çerçevede her iki grup için de ahlak ilkeleri ve kurallar› oluflturulmal›d›r.

• E€itim-ö€retim ve araflt›rma kurumlar›nda adam kay›rmac›l›€›n ortadan
kald›r›lmas› için mutlaka etkin önlemler (örne€in, merkezi s›nav sistemi,
sözlü s›navlar›n kald›r›lmas› vs.) al›nmal›d›r.

• E€itim-ö€retim ve araflt›rma kurumlar›nda ciddi denetimler yap›lmal›d›r.
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Medya Ahlak›

Üç büyük kuvvet olarak bilinen yasama, yürütme ve yarg› organ› d›fl›nda
dördüncü kuvvetin de medya oldu€u ifade edilmektedir. Gerçekten de med-
ya bugün bilgi toplumu olarak adland›rd›€›m›z ça€›m›zda “enformatik güç”ü
elinde tutmakta ve önemli bir görev ve fonksiyonu yerine getirmektedir. 

Medya, haber ve bilgi üreten tüm araçlar› ve kurumlar› (gazete, dergi, rad-
yo, TV, internet vs.) içermektedir. Baflka bir ifadeyle medya denildi€inde
bundan tüm kitle iletiflim araçlar› anlafl›lmaktad›r. Bu çerçevede medya kav-
ram›n›n afla€›daki unsurlar› içerdi€ini söyleyebiliriz:

• Yaz›l› iletiflim araçlar› (gazete ve dergiler vs.)

• Sesli/iflitsel iletiflim arac› (radyo)

• Görsel iletiflim araçlar› (televizyon, internet vs.)

Asl›nda bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler neticesinde yukar›da
yap›lan klasik s›n›fland›rma bugün için yeterli de€ildir. ‹nternet, elektronik
posta (e-mail), multimedya, interaktif televizyon, cep telefonu, cep bilgisa-
yar›, dijital gazete, tele-e€itim, tele sa€l›k gibi yeni iletiflim teknolojileri
medya kavram› içerisinde de€erlendirilmektedir.

Medya kurulufllar›n›n da di€er kurumlar ve meslekler gibi baz› ahlaki ilke ve
standartlar dâhilinde hareket etmesi tabiidir. Medya ahlak›n› kavram ola-
rak tan›mlamadan önce medyada ahlaka uygun olmayan davran›fllara baz›
örnekler vermeye çal›flal›m: 

• Do€ru olmayan haberler yazmak ve yay›mlamak,

• Kiflileri karalay›c› (hakaret, kötülemek, afla€›lamak vs.) yay›nlar yapmak,

• Tarafl› yay›n yapmak,

• Yorum yaparak halk›n belirli bir kesim veya konu aleyhinde olumsuz dü-
flünmesini sa€lamak,

• Mahkeme karar› olmaks›z›n kifliler hakk›nda suçlay›c› yay›n yapmak,

• fiantaj haberlerle belirli kifli ve kurumlar› karalamak, bu yolla ç›kar temin
etmeye çal›flmak,

• fiiddet içeren yay›nlar yapmak,

• Pornografik yay›nlar yapmak,

• Bireylerin cevap ve tekzip haklar›n› ihlal etmek veya bireylere bu haklar›
sa€larken adil olmamak,
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• Siyasal partileri ve bu parti mensuplar›n› ve ideolojilerini karalay›c› ve kü-
çümseyici yay›n yapmak,

• Ç›kar iliflkisi içinde bulunulan kifli ve/veya kurumlar›n istekleri do€rultu-
sunda “kiral›k kalemler” arac›l›€›yla yaz›, haber ya da program haz›rlamak,

• ‹ktidar partisinden menfaat temin etmeye çal›flmak, bunun için lobicilik
yapmak,

• vs.

Bu örnekler daha da art›r›labilir. Ancak anlafl›lan flu ki medya ahlak›, tüm
kitle iletiflim araçlar›n› elinde bulunduran kurulufllar›n ve bu kurulufllarda
görev yapan kiflilerin ahlaki ilkeleri dikkate almalar› demektir. 

Buraya kadar yap›lan aç›klamalar çerçevesinde medya ahlak› flu flekilde tan›m-
lanabilir. Medya ahlak›, tüm kitle iletiflim araçlar›n›n (radyo, televizyon, gaze-
te vs.) ahlaki ilke ve standartlar çerçevesinde hareket etmelerini ifade eden bir
kavramd›r. Medya ahlak› kendi içerisinde flu flekilde s›n›fland›r›labilir:

• Bas›n ahlak›,

• Radyo ve televizyon yay›nc›l›€› ahlak›,

• Gazetecilik ahlak›,

• Reklamc›l›k ahlak›,

• vs.

Medya ahlak›, belirtilen tüm bu meslek alanlar›ndaki ahlaki ilke ve stan-
dartlar› kapsamaktad›r. Bu k›sa aç›klamalardan sonra medya ahlak›n›n tesis
edilmesine yönelik öneriler ele al›nacakt›r.

Medya kurulufllar› ve bu kurulufllarda görev yapan tüm çal›flanlar hangi ahla-
ki ilke ve standartlar dâhilinde hareket etmelidirler? Medya ahlak›n› tesis et-
mek için ne yap›lmal›d›r? Bu konudaki önerilerimiz flu flekilde özetlenebilir:

• Medya kuruluflunda medya ahlak› konusunda yaz›l› ahlak kurallar› ve
kodlar› oluflturulmal›d›r.

• Medya kuruluflu, medya ahlak› konusunda “ahlak standartlar›” tespit et-
meli ve bu standartlara uygun hareket etmelidir.

• Lider ve üst yönetimin medya çal›flanlar›na örnek olacak flekilde ahlaki
davran›fl ve eylemlerde bulunmalar› gereklidir.

• Lider ve üst yönetimin medya ahlak›n›n tesis edilmesi konusunda kararl›
ve inançl› olmalar› gereklidir.

• Medya kuruluflunda üst yönetim taraf›ndan medya ahlak› konusundaki
çal›flmalar› izlemek üzere bir “ahlak kurulu” oluflturulmal›d›r.
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• Medya kuruluflunda “ahlak kültürü”nün uzun dönemli olarak kurumsal-
laflmas› gereklidir.

• Medya kuruluflunda medya ahlak›na yönelik davran›fl ve eylemler takdir
görmeli ve ödüllendirilmeli buna karfl›n medya ahlak›na uygun olmayan
davran›fllar k›nanmal›, gerekirse cezaland›r›lmal›d›r.

• Medya kuruluflunda ahlak konusuna önem verildi€i aç›k olarak hissetti-
rilmelidir (örne€in, organizasyonda medya ahlak›na yönelik afifl ve slo-
ganlar as›lmal›d›r.).

• Medya ahlak› konusunda çal›flanlara sürekli e€itim sa€lanmal›d›r. Ayr›ca
medya konusunda e€itim verecek okullar›n kuruluflu desteklenmeli ve
özendirilmelidir.

• Medya ahlak›na yönelik hukuksal düzenlemeler (örne€in, haks›z rekabet
ile mücadele, tüketici koruma vs.) yap›lmal›d›r.

• Medya ahlak›na yönelik baz› resmî kurumlar (rekabet kurulu, tüketici
koruma kurumu, radyo ve televizyon yay›nlar›n› izleme kurulu vs.)
oluflturulmal›d›r. 

• Ahlak ve kalite aras›nda çok yak›n bir iliflki bulunmaktad›r. Medya kurulufl-
lar›n›n toplam kalite yönetimi uygulamalar› son derece önem tafl›maktad›r.

Medya ahlak›n›n tesis edilmesi için organizasyonun kendisinin çaba göster-
mesi ve bu konuda yukar›da belirtilen kararlar› almas› ve uygulamas› son de-
rece önem tafl›maktad›r. Bununla birlikte devletin de medya sektörünün ah-
laki ilkelere ve standartlara uygun hareket etmesi için baz› yasal düzenleme-
ler yapmas› gereklidir. Bu konudaki önerilerimizi ise flu flekilde özetleyebiliriz:

• Medyadaki tekelleflmeyi ve bu yöndeki oluflumlar› engelleyecek yasal ve
kurumsal düzenlemeler yap›lmal›d›r.

• Medyan›n genel ahlaka uygun olmayan yay›n yapmas›n› engelleyecek ya-
sal ve kurumsal düzenlemeler yap›lmal›d›r.

• Medya ombudsman› ya da medya izleme kurulu ad› alt›nda gönüllü ve
ba€›ms›z bir sivil toplum kuruluflunun oluflturulmas› yönünde devlet des-
te€i sa€lanmal›, gerekirse bu kurulufl yar›-kamusal bir organizasyon ola-
rak oluflturulmal›d›r. 

Önemle belirtelim ki medya ahlak›n›n tesis edilmesi amaçlan›rken medya
özgürlü€ünü s›n›rlayacak anayasal ve yasal düzenlemeler yap›lmas› konu-
sunda son derece hassas olmak gereklidir. Medyan›n devlet müdahalelerine
(sansür vs.) maruz b›rak›lmas› demokrasi aç›s›ndan kabul edilemez. Haber
alma hakk›, bireyin temel hak ve özgürlüklerinden biridir. Bu bak›mdan
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medyan›n bireyleri bilgilendirmek üzere yapt›€› haber ve yay›nlar üzerinde-
ki engeller kald›r›lmal›, medya kurulufllar› ve mensuplar› her türlü bilgi ve
belgeye s›n›rlama olmaks›z›n –yasalarda say›lan gizli bilgi ve belgeler hariç–
ulaflabilmelidirler. fieffafl›k, demokrasinin gere€idir. Kamu yönetiminde
gizlili€in oldu€u yerde demokrasiden söz edilemez; devlet müdahalelerinin
yo€un oldu€u bir ortamda da özgürlüklerden söz edilemez.

Bütün di€er özgürlük alanlar›nda oldu€u gibi medyan›n da özgürlük alan›-
n›n do€al olarak s›n›rlar› bulunmaktad›r. As›l olan medya özgürlü€üdür. An-
cak medya kurulufllar›n›n ve medya mensuplar›n›n baflka kifli ve kurumlar›n
özgürlük alan›na müdahalede bulunmas› do€ru de€ildir. Demokrasilerde
medyan›n kamuoyunu bilgilendirme ve kamuoyu temsilcili€i görevleri bu-
lunmaktad›r. Demokrasilerde yasama, yürütme, yarg› organ› d›fl›nda med-
yaya “dördüncü güç” denmesinin sebebi de budur. Burada unutulmamas› ve
dikkat edilmesi gereken husus medyan›n “s›n›rs›z güç” ya da “mutlak güç”
oda€› hâline gelmesidir. 

Özetle demokrasinin kurumsallaflmas› aç›s›ndan bir taraftan medya özgür-
lü€ünü –daha yayg›n olarak kullan›lan ifadeyle bas›n özgürlü€ünü– anaya-
sal ve yasal normlarla güvence alt›na almak; bununla birlikte medyan›n top-
lumda bir “enformatik güç oda€›” hâline gelmesini engellemek ve ayn› za-
manda medya kurulufllar›n›n ve medya mensuplar›n›n ahlaki ilkelere uygun
flekilde mesleklerini yerine getirmeleri için önlemler almak gereklidir.

Medya, demokrasi için hem “bilgilendirme” hem de “denetleme” ifllevini gö-
ren çok önemli bir kurumdur. Bu ifllevler ancak ahlaki kurallara sayg›l› ha-
reket edilen ço€ulcu bir ortamda yerine getirilebilir.

Sosyal Sorumluluk ve Çevre Ahlak›

“Ben ki ‹stanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed,
bizatihi al›n terimle kazanm›fl oldu€um akçelerimle sa-
t›n ald›€›m ‹stanbul tafll›k mevkiinde kâin ma’lumu’l-
hudud olan 136 bâb dükkân›m› afla€›daki flartlar muva-
cehenesinde vakf-› sahih eylerim. fiöyle ki: Bu gayrimen-
kulat›mdan elde olunacak nemalarla ‹stanbul’un her so-
ka€›na ikifler kifli tayin eyledim. Bunlar ki ellerinde bir
kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü oldu€u hâlde
günün belirli saatlerinde bu sokaklar› gezeler. Bu sokak-
lara tükürenlerin tükrükleri üzerine bu tozu dökeler ki
yevmiye yirmifler akçe als›nlar...”

Fatih Sultan Mehmed
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‹nsanlar›n ve organizasyonlar›n içinde yaflad›klar› çevreye ve topluma karfl›
sorumluluklar› bulunmaktad›r. “Sosyal sorumluluk” ile “ahlak” kavram› ara-
s›nda çok yak›n bir iliflki mevcuttur. Örne€in, bir bireyin kendi içinde yafla-
d›€› aile çevresine sorumluluklar› oldu€u kadar d›fl çevresine karfl› (do€aya
ve çevreye sayg›, toplumsal sorunlara duyarl›l›k vs.) da sorumluluklar› bu-
lunmaktad›r. Ayn› fley organizasyonlar için de geçerlidir. Bir iflletmenin
hem kendi iç çevresini oluflturan çal›flanlar›na ve hissedarlar›na hem de d›fl
çevresini oluflturan müflterilerine, tedarikçilerine, rakiplerine karfl› sorum-
luluklar› bulunmaktad›r. Bir iflletmenin ayn› zamanda do€aya ve çevreye
karfl› sayg›l› olmas›, do€ay› ve çevreyi kirletmeyecek önlemler almas› sorum-
lulu€u vard›r. Bunun da ötesinde bir iflletmenin as›l amac› kâr sa€lamak ol-
sa da içinde yaflad›€› toplumun sorunlar›na da belirli ölçüde duyarl› olmas›
ve belirli ölçülerde bu sorunlar›n ortadan kald›r›lmas› için di€er kamusal ve
gönüllü organizasyonlarla birlikte mücadele etmesi gereklidir.

Tekrar belirtelim ki sosyal sorumluluk, do€aya ve çevreye karfl› sorumlulu-
€u da içeren oldukça genifl bir kavramd›r. Afla€›da sosyal sorumluluk aç›s›n-
dan sadece bir örnek teflkil eden “çevre ahlak›” konusunu ele alaca€›z. 

Çevreyi Koruma Sorumlulu¤u

“‹nsan›n; hürriyet, eflitlik ve yeterli yaflam koflullar› sa€la-
yan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaflamak temel hak-
k›d›r. ‹nsan›n bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi ko-
rumak ve gelifltirmek için ciddi bir sorumlulu€u vard›r.”

Birleflmifl Milletler ‹nsan Çevresi Konferans› Stockholm
Deklarasyonu (Madde 1)

“Devletler Dünya’n›n ekosisteminin sa€l›k ve bütünlü€ü-
nü korumak, kollamak ve iyilefltirmek için evrensel or-
takl›k ruhunda iflbirli€i içinde olmal›lar. Evrensel çevre
bozulmas›na de€iflik katk›lar›ndan dolay› devletler ortak
fakat farkl›laflm›fl sorumluluklara sahiptirler. Geliflmifl
ülkeler kendi toplumlar›n›n evrensel çevre üzerindeki et-
kileri ve idare ettikleri teknolojileri ve mali kaynaklar›n-
dan dolay› devam ettirilebilir kalk›nman›n uluslararas›
u€rafl›s›nda tafl›d›klar› sorumlulu€u kabul ederler.”

Birleflmifl Milletler Çevre ve Kalk›nma Rio Deklarasyonu (‹lke 7)

Bugün dünyam›z›n ve insano€lunun yüz yüze bulundu€u sorunlar›n bafl›nda
do€an›n ve çevrenin kirlenmesi gelmektedir. Do€an›n ve çevrenin korunma-
s› konusunda son y›llarda bilinçlenme düzeyinin artt›€›, sorunlar›n ve çözüm
önerilerinin yerel ve küresel ölçekte tart›fl›ld›€› görülmektedir. Sanayileflme
ile birlikte çevre sorunlar›n›n da artmaya bafllamas› son y›llarda tüm toplum
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kesimlerini “sürdürülebilir kalk›nma”n›n yollar›n› aramaya sevk etmifltir.
Sürdürülebilir ekonomik kalk›nma, gelecek nesillerin ihtiyaçlar›n› tehlikeye
düflürmeden bugünkü neslin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak anlam›na gelmektedir.
Dolay›s›yla ekonomik büyüme ve kalk›nma gerçeklefltirilirken do€an›n ve
çevrenin korunmas›na azami çaba gösterilmesi gerekir. Sanayileflme ile bir-
likte ortaya ç›kan hava kirlili€i, su kirlili€i, gürültü kirlili€i vs. sorunlar›n
mutlaka ciddiye al›nmas› ve çözümler bulunmas› gerekmektedir.

Tüm dünya ülkelerine bak›ld›€›nda tespit edilen bafll›ca çevre sorunlar› flunlard›r:

• Endüstriyel ülkeler karbondioksit üreterek çevreyi önemli ölçüde kir-
letmektedirler.

• Çevre kirlili€i, bilinçsizce ve plans›zca avlanma vs. nedenler dolay›s›yla bi-
yolojik türlerin giderek azald›€› görülmektedir.

• Dünyada her y›l ormanlar›n azald›€› gözlemlenmektedir.

• Endüstriyel at›klar sonucu denizler, nehirler kirlenmektedir. 

• Özellikle büyük flehirlerde motorlu tafl›tlardan ç›kan zehirli gazlar çevreyi
ve insan sa€l›€›n› tehdit edecek boyutlara ulaflm›flt›r.

• Baz› ülkelerde ›s›nma amac›yla kullan›lan kömür vs. yak›tlar hava kirlili€i
sorununu ortaya ç›karmaktad›r. 

• Plans›z flehirleflme, yap›laflma ve göç gibi sorunlar dolay›s›yla çevre kirlili-
€i her geçen gün daha da artmaktad›r.

• Sahil yerlerinin plans›z-programs›z yap›laflmaya aç›lmas› ve kaçak yap›la-
ra göz yumulmas› do€an›n katledilmesi anlam›na gelmektedir.

• Topraklar›n› “milli koruma” alt›na alan ülke say›s›n›n çok fazla olmamas›
da  do€a ve çevrenin tahrip edilmesine neden olmaktad›r. Öte yandan top
raklar›n›n bir k›sm›n› “milli koruma” alan› içine alm›fl olan ülkelerde ise
bak›ms›zl›k  ve ilgisizlik, bu alanlardan arzu edilen flekilde yararlan›lmas›-
n› engellemektedir. 

• Sanayileflme ile enerji kullan›m› do€ru orant›l›d›r. Enerji tüketiminin art-
mas› da ister istemez do€a ve çevre sorunlar›n› gündeme getirmektedir.

• Sanayileflme ve flehirleflme sonucunda sera gazlar›n›n artmas› neticesin-
de atmosfer ›s›nmakta bu da iklimlerde önemli de€iflikliklere neden ol-
maktad›r. Nitekim afl›r› s›cakl›k, afl›r› so€uk, buzullar›n erimesi, seller vs.
geliflmeler, iklimbilimcilere göre sera gazlar›n›n artmas› neticesinde orta-
ya ç›kmaktad›r. 

• Yeryüzündeki afl›r› ultraviole ›fl›nlar dolay›s›yla ozon tabakas›n›n her ge-
çen gün giderek inceldi€i görüflü bilim adamlar›nca öne sürülmektedir. Sa-
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nayileflme ile birlikte kullan›lan çeflitli gazlar ozon tabakas› üzerinde
olumsuz etkiler ortaya ç›karmaktad›r.

• Özetle dünyada özellikle sanayileflme, flehirleflme vs. nedenler dolay›s›yla
her geçen gün çevre sorunlar› artmaktad›r. Tüm bu sorunlar insanlar› vaz-
geçemeyecekleri ekonomik kalk›nma ve çevrenin nas›l bir arada ve uyum 
içerisinde sürdürülece€i konusunda daha fazla düflünmeye zorlamaktad›r.

• Yukar›da da belirtildi€i gibi “sürdürülebilir kalk›nma” ve “sürdürülebilir
yaflam”, üzerine son derece hassasiyetle e€ilmek gereken konulard›r.

Çevre Sorunu ve Küresel ‹fl birli¤i

Do€a ve çevre sorunlar›n› küresel düzeyde ilk ele alan toplant› BM’nin da-
veti ve 103 ülke temsilcisinin kat›l›m› ile 16 Haziran 1972 tarihinde Stock-
holm’de yap›lm›flt›r. Birleflmifl Milletler Çevre Konferans› olarak bilinen bu
toplant›da 26 maddeden oluflan bir deklarasyon yay›mlanm›flt›r. Bu toplan-
t›n›n ard›ndan 3-14 Haziran 1992 tarihleri aras›nda Brezilya’n›n Rio de Je-
nerio Kenti’nde Dünya Çevre ve Kalk›nma Konferans› düzenlenmifltir. K›saca
Rio Deklarasyonu olarak bilinen ve 27 ilkeden oluflan bildirge Stockholm
Konferans›’nda ele al›nan do€a ve çevre sorunlar›n› çok daha genifl perspek-
tiften ele alm›fl, strateji ve eylem planlar› gelifltirilmifltir.

Çevre konusunda bugüne de€in imzalanan bafll›ca uluslararas› anlaflmalar›
da k›saca özetlemekte yarar bulunmaktad›r. Bugüne de€in küresel ya da böl-
gesel ölçekte imzalanan pek çok anlaflma içerisinde en fazla önem tafl›yan
befl uluslararas› anlaflma bulunmaktad›r:

1.‹klim De€iflikli€i Konvansiyonu: 1992 y›l›nda New York’ta imzalanan bu an-
laflman›n amac› sera gazlar›n›n global iklim üzerindeki olumsuz etkilerinin
azalt›lmas› ve atmosferdeki karbondioksit oran›n›n azalt›lmas›d›r.

2. Ozon Tabakas›n› Koruma Amac›na Yönelik Viyana Konvansiyonu: 1985 y›l›nda
Viyana’da imzalanan bu anlaflman›n amac› ozon tabakas›n›n insan sa€l›€› üze-
rindeki etkilerini araflt›rmak; bu konuda bilgilendirici çal›flmalar yapmak;
ozon tabakas› üzerinde olumsuz etkisi olan madde kullan›mlar›n› azaltmakt›r.

3. Ozon Tabakas›n› Yok Edecek Maddelere Dair Montreal Protokolü: Bu pro-
tokol 1987 y›l›nda Montreal’de (Kanada) imzalanm›flt›r. Anlaflman›n
amac› yeryüzünü afl›r› ultraviole radyasyon ›fl›nlar›ndan korumak için klo-
rofürkarbon tüketimini 1994 y›l›na kadar 1986 y›l›ndaki seviyesinden
yüzde 20 oran›nda azaltmak; 1996 y›l›na kadar da 1986’daki seviyesinden
yüzde 50 oran›nda afla€›ya çekmektir. 
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4. Türleri Yok Olma Tehlikesinde Olan Bitki ve Hayvan Ticaretini Önlemeye
Dair Konvansiyon: K›sa ad› “Denizler Kanunu” olan bu anlaflma 1982 y›-
l›nda Montego Bay’da (Jamaika) imzalanm›flt›r. Amac›, türleri yok olacak
tehlikeli hayvan ve bitki türlerini korumak; bu konuda uluslararas› alan-
da s›k› denetim yapmakt›r.

5. ‹klim De€iflikli€i Üzerine Kyoto Protokolü: 1997 y›l›nda Japonya’n›n Kyo-
to fiehri’nde imzalanm›flt›r. Amac›; sera gaz› emisyonlar› ile ilgili olarak ül-
keleri ba€lay›c› s›n›rlar oluflturmak; söz konusu gazlar› 2008-2012 y›l›na
kadar 1990 y›l›ndaki seviyesinden en az yüzde 5.2 oran›nda azaltmak ola-
rak belirlenmifltir. Anlaflma çerçevesinde, ülkelerin “iklim dostu teknolo-
jiler” kullan›m› da benimsenmifltir. 

Türkiye, yukar›daki anlaflmalardan sadece Montreal Protokolü’nü ve Viya-
na Anlaflmas›’n› imzalam›flt›r. 

Çevre Ahlak› (Ekolojik Ahlak)

Çevre ahlak›, insan eylem ve davran›fllar›n›n insanlar ve insanlar d›fl›ndaki can-
l› varl›klar üzerindeki etkilerini ahlaki yönden inceleyen bir araflt›rma alan›d›r. 

Çevre ahlak›, insanlar›n havaya, suya, topra€a ve üzerinde yaflayan tüm can-
l› varl›klara zarar vermeyecek ve do€al kaynaklar›n sürdürülebilir flekilde
kullan›m›n› sa€layacak davran›fl ve eylemlerde bulunmalar› gerekti€ini sa-
vunur. Çevre ahlak› ekosistemin, hâlen yaflayan ve gelecekte yaflayacak olan
insanlar›n ve di€er canl›lar›n korunmas› üzerinde durmaktad›r. Bu sebeple
çevre ahlak› ayn› zamanda “ekolojik ahlak” olarak da adland›r›labilir.

Çevre Ahlak›n›n Tesis Edilmesine Yönelik Öneriler

Önceki bölümlerde meslek ahlak›n›n de€iflik boyutlar› ele al›n›rken s›rala-
nan önerilerin, genel olarak çevre ahlak›n›n tesis edilmesi için de geçerli ol-
du€u söylenebilir. Konunun daha iyi anlafl›lmas› için bu önerileri tekrarla-
makta yarar görüyoruz:

• Organizasyonda çevre ahlak› konusunda yaz›l› ahlak kurallar› ve kodlar›
oluflturulmal›d›r.

• Organizasyonda çevre ahlak› konusunda “ahlak standartlar›” belirlenmeli
ve bu standartlara uygun hareket edilmelidir.

• Lider ve üst yönetimin organizasyonda çevre ahlak›n›n tesis edilmesi ko-
nusunda kararl› ve inançl› olmalar› gereklidir.

• Organizasyonda üst yönetim taraf›ndan çevre ahlak› konusundaki çal›
malar› izlemek üzere bir “ahlak kurulu” oluflturulmal›d›r.
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• Organizasyonda “ahlak kültürü”nün uzun dönemli olarak kurumsallafl-
mas› gereklidir.

• Organizasyonda çevre ahlak›na yönelik davran›fl ve eylemler takdir gör-
me-li ve ödüllendirilmeli buna karfl›n çevre ahlak›na uygun olmayan dav-
ran›fl-lar k›nanmal›, gerekirse cezaland›r›lmal›d›r.

• Organizasyonda ahlak konusuna önem verildi€i aç›k olarak hissettiril-
melidir (örne€in, organizasyonda çevre ahlak›na yönelik afifl ve sloganlar
as›lmal›d›r.).

• Çevre ahlak› konusunda çal›flanlara sürekli e€itim sa€lanmal›d›r.

• Organizasyon, üretimde bulunurken “çevre dostu teknolojiler” kullanma-
ya özen göstermeli ve do€ada kendili€inden yok olacak malzemeler kul-
lanmaya özen göstermelidir.

• Havaya, suya, topra€a ve üzerinde yaflayan insanlara ve di€er canl›lara za-
rar verecek maddelerin biyosfere at›lmas›n› azaltacak önlemler al›nmal›-
d›r. At›klar›n azalt›lmas›nda geri dönüflüm (recycling) yoluyla eski madde-
lerin tekrar kullan›m› sa€lanmal›d›r.

• Yenilenemez nitelikteki do€al kaynaklar›n çok dikkatli bir flekilde kullan›-
m› için önlemler al›nmal›d›r. Su, toprak ve orman gibi yenilenebilir do€al-
kaynaklar›n ise uzun süre kullan›m› için dikkatli planlama yap›lmal›d›r. 

• Çal›flanlara ve içinde faaliyet gösterilen topluma yönelik olarak çevre ko-
nusunda ciddi önlemler al›nmal›d›r. ‹flletme faaliyetlerinden olumsuz
etkilenmemesi için aç›k alanlar›n ve biyolojik çeflitlili€in devam› için ça-
ba gösterilmelidir. ‹flletmede çal›flanlara ve çevreye zarar vermemesi için
güvenli teknolojilerin kullan›m›na özen gösterilmeli ve riskleri azalt›c›
önlemler al›nmal›d›r.

Organizasyon d›fl›nda devletin de çevre konusunda duyarl› olmas› ve bu ko-
nuda çaba içerisinde olmas› gerekir. Devlet taraf›ndan al›nmas› gerekli ön-
lemler flu flekilde s›ralanabilir:

• Çevre ahlak›na yönelik hukuksal düzenlemeler yap›lmal›d›r.

• Çevre ahlak› konusunda koordinasyon görevini üstlenecek baz› resmî ku-
rumlar (bakanl›k, müsteflarl›k vs.) oluflturulmal›d›r. 

• Çevre denetimi ile ilgili kurumlar oluflturulmal› ve etkin denetim sa€-
lanmal›d›r.

• Çevreyi kirleten kurumlar için telafi edici cezalar getirilmelidir.

• Çevre kirlili€inin azalt›lmas› için kamusal düzenlemeler son derece önem
tafl›maktad›r.
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• Kamusal düzenlemeleri tamamlay›c› olarak “çevre vergileri” (örne€in, kar-
bon vergisi, çevre temizlik vergisi vs.) getirilmelidir.

• Çevresel Etki De€erlendirmesi (ÇED) sistemi uygulanmal›d›r. ÇED siste-
mi, bir yat›r›m yap›lmadan önce o yat›r›m›n çevreye etkilerinin etrafl›ca
de€erlendirilmesi demektir. ÇED sistemi “önceden tahmin” ve “önceden
önleme” mant›€›na dayal›d›r. 

• Uluslararas› Standartlar Örgütü (ISO)’nün tespit etti€i Uluslararas› Çevre
Yönetim Standartlar› (ISO-14000)’n›n ülke içinde yayg›nlaflmas›n› sa€la-
mak için devlete çok önemli görev düflmektedir. ISO-14000, Uluslararas›
Standartlar Örgütü (ISO)’nün do€an›n ve çevrenin korunmas› aç›s›ndan
gelifltirdi€i standartlard›r. ISO-14000 bir gönüllü denetim sistemidir. 

Sonuç

Bu çal›flmam›zda genel olarak meslek ahlak› konusu ve çeflitli mesleklerde
ahlaka uygun olmayan davran›fl ve eylemler özetlenerek meslek ahlak›n›n
tesis edilmesine yönelik çözüm önerileri ele al›nm›flt›r. 

Meslek denildi€inde genel olarak bundan bir kimsenin hayat›n› kazanmak
ya da geçimini sa€lamak için yapt›€› ifl anlafl›l›r. Bugün say›s›z ifl ya da mes-
lek dal› bulunmaktad›r. Henüz ekonomik faaliyetlerin geliflmedi€i dönem-
lerde ticaret, ilk mesleklerden birisiydi. Zaman içerisinde ekonomik faali-
yetlerin geliflmesine paralel olarak yeni türde meslekler ortaya ç›km›flt›r.

Her mesle€in kendine ait özellikleri bulunmaktad›r. Her meslekte, ayn› za-
manda ahlaki ilkeler ve ahlaki standartlar da önem tafl›maktad›r. Para ka-
zanma kayg›s› olmaks›z›n sadece karn›n› doyurmak için ›ss›z bir adada ba-
l›kç›l›k yapan kiflinin “meslek ilkeleri”nden belki söz edilemez fakat bu kifli-
nin do€aya ve çevreye karfl› olan ahlaki sorumluluklar› oldu€u kesindir. Bu-
nunla birlikte okyanusta ticari bal›kç›l›k yapan bir flirketin hem mesleki ah-
lak kurallar›na uygun davran›flta bulunmas› hem de do€aya ve çevreye kar-
fl› sorumluluk ahlak›n› tafl›mas› gerekir.

Medya içinde de€erlendirilebilecek çeflitli meslekler için de durum farkl› de-
€ildir. Televizyon yay›nc›l›€› yapan bir flirketin ve bu flirkette çal›flan kimse-
lerin pek çok ahlaki ilke ve standartlara uymalar› gerekir. fiirketin çal›flanla-
r›na, rakiplerine, reklam veren kurulufllara karfl› sorumluluklar› oldu€u ka-
dar izleyicilerine karfl› da önemli ahlaki sorumluluklar› bulunmaktad›r. Ay-
n› flekilde gazete yay›mlayan bir flirketin en baflta kendi çal›flanlar›na karfl›
ahlaki sorumluluklar› vard›r. Gazetede çal›flan editör, çevirmen, muhabir,
köfle yazar› vb. tüm kiflilerin mesleklerini yaparken uymalar› gereken ahlaki
ilkeler ve standartlar söz konusudur.
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Örnekleri çeflitli mesleklerden vererek geniflletmek mümkündür. K›saca so-
kakta küçük el arabas›nda muz satan bir kifliden büyük bir flirkete kadar
tüm mesleklerde uyulmas› gereken ahlaki ilkeler vard›r. Bir manav›n, bir
bakkal›n, bir ö€retmenin, bir devlet memurunun, bir banka çal›flan›n›n, bir
avukat›n, doktorun, lokantada çal›flan garsonun ve bulafl›kç›n›n içinde çal›fl-
t›klar› organizasyona karfl› ve ayn› zamanda müflterilerine karfl› ahlaki gö-
revleri ve sorumluluklar› bulunmaktad›r.

Bu makalede meslek ahlak›n›n alt alanlar›n› oluflturan ifl ahlak›, akademik
ahlak, medya ahlak› ve çevre ahlak› konusu ele al›nm›fl ve tüm bu alanlarda
ahlak›n tesis edilmesine yönelik öneriler özetlenmifltir. Tüm bu belirtilen
ahlak alanlar› birbiriyle çok yak›ndan iliflkilidir. Örne€in, e€itim ahlak›na
yeterince önem verilmeyen bir toplumda di€er alanlarda ahlaki davran›fl ve
eylemlerin kurumsallaflt›r›lmas› son derece güçtür. Ayn› flekilde ifl ahlak› sa-
dece çal›flanlara, müflterilere, ve rakiplere karfl› ahlaki ödev ve sorumluluk-
larla s›n›rl› de€ildir. ‹fl ahlak›ndan söz edebilmek için organizasyonun çevre
ahlak›n› ifl ahlak›n›n bir ayr›lmaz parças› olarak görmesi gerekir.

Meslek ahlak›n› tesis etmek için baz› asgari flartlar gereklidir. Bu flartlar flu
flekilde özetlenebilir:

– Meslek ahlak›n›n tesis edilmesi için meslekleri icra eden tüm kiflilerin ve
kurumlar›n bir içsel yapt›r›mla hareket etmeleri gereklidir. Zira vicdan,
insanlar› ahlaki davranmaya sevk eden en güçlü içsel yapt›r›md›r.

– Meslek ahlak› sadece içsel yapt›r›mla tesis edilemez. D›flsal yapt›r›ma ya-
ni, ahlak alan›nda zorlay›c› hukuk kurallar›na da gerek bulunmaktad›r.
Hukuk, insanlar›n üzerinde uzlaflt›klar› “kötü” ya da “yanl›fl” eylem ve
davran›fllar dan uzak durmalar›n› sa€lar. Bu çerçevede, meslek ahlak›n›n 
tüm alanlar›nda devletin düzenleyici ahlak kurallar›n› ve standartlar›n›
oluflturmas› flartt›r.

– Meslek ahlak›n›n tesis edilmesinde mesleki birliklere de çok önemli bir gö-
rev düflmektedir. Mesleki birlikler (ticaret odalar›, sanayi odalar›, ziraat
odalar›, barolar, tabipler odalar›, gazeteciler cemiyeti vs.) ahlak alan›nda
“içsel oto kontrol” anlam›nda çok önemli bir görevi yerine getirebilirler. 

– Mesleki birlikler d›fl›nda kalan di€er hükûmet-d›fl› organizasyonlar ya da
sivil toplum kurulufllar› da çeflitli mesleklerden kifli ve kurumlar› ahlaka uy-
gun davran›fl ve eylemlerde bulunmalar› yönünde bask› alt›nda tutabilirler.
fiüphesiz sivil toplum kurulufllar› içerisinde bu anlamda en etkin olan› med-
yad›r. Ancak medya kurulufllar›n›n ve bu sektörde faaliyet gösteren kiflile-
rin, baflka meslek alanlar›nda ahlak bekçili€i yapmaya kalk›flmadan önce
kendi mesleklerinde ahlaki ilke ve standartlar›n› oluflturmalar› ve kurum-
sallaflt›rmalar› gereklidir.
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