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Kanuni ve idari düzenlemeler, işlemlerin 
işleyiş sürecinde meydana gelen ahlaka uygun 
bazı halleri tanımlamada yetersiz kalabilir. 
Sosyal yaşamda her şey siyah ya da beyaz 
değildir ve gri alanlar her zaman var olmuştur. 
Kurumsal yapı ve etik kültürün oluşumu ve 
algı düzeyinin gelişmesi için denetime yeni 
bir anlayış getiren denetçilerin bu süreçte 
üstlenecekleri yeni bir rol öne çıkmaktadır.  
Söz konusu bu rol, bir anlamda denetim 

(siyah veya beyaz olmayan), çalışanların 
karşılaştıkları sorunların çözümünde kolaylık 
sağlayacak, etik kodların ve prensiplerin 
oluşturulması çok önemlidir. Diğer yandan 
işleyişe ilişkin kamu erkinin mevcut izleme 
ve takip usulleri, suça konu olan ya da 
tasvip edilmeyen uygulamaların çoğunlukla 
gerçekleştikten sonra faillerinin tespiti 
yönünde olmaktadır. 

Bu anlamda kaynakların (insan kaynağı, 
mallar, mesai… vb.) israf edilmeden ve 
israfa yol açacak faktörlerin oluşumunu 
engelleyen mekanizmaların tesis edilmesinde 
etik denetimin önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir. Bu süreçte kaynakların 
kullanımında ekonomiklik ve etkililiği 
önemseyen ve kurumsal amaçlara ulaşılması 
sürecinde optimal seçenekler sunan 
“denetim” uygulamaları, kurumsallaşma ve 
etik kültürün oluşumunda önemli katkılar 
sağlayacaktır. 

Toplumda etik kültürün oluşumu ve algı 
düzeyinin gelişmesi için denetimde yeni bir 
anlayış getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim 
ve Kontrol Kanunu, denetçilerin bu süreçte 
üstlenecekleri yeni bir rolü öne çıkarmaktadır.  
Söz konusu bu rol bir anlamda denetim 
hizmeti verilen kurumlar için “etik liderlik” 
yönünde olacaktır.

Etik kavramı
Toplumsal yaşamda insanların, etik ile ahlak 
kavramlarını birbirlerinin yerine kullandıkları 
görülmektedir. O nedenle, başlangıç olarak 
etik ile ahlak arasındaki ayırımın bilinmesi 
gerekmektedir.  

Aristoteles ’ ten bu yana bir felsefi disiplin adı 
olan “etik”, köken olarak Yunancadaki “ethos” 
sözcüğünden gelmektedir. Bu anlamda kişinin 
ethos’undan, yani “ahlaksal karakterinden 
söz edildiğinde anlaşılması gereken, o kişiye 
ilişkin bir ahlak yargısıdır. En genel anlamıyla 
etik, “iyi” nin, iyi olanın, iyi davranışların 
doğasını, yapısını, özünü ve kaynaklarını 
araştıran; “ insan için iyi bir yaşam ne tür bir 
yaşamdır?”, “doğru bir yaşam sürmek için 
hangi seçimlerin yapılması gereklidir?” gibi 
sorulara cevap arayan geleneksel felsefe 
dalıdır. 

Billington’a göre etik, doğru ve yanlış davranış 
teorisi; ahlak ise onun pratiği durumundadır.  
Etik, bir kişinin belli bir durumda ifade etmek 

hizmeti verilen kurumlar için “etik liderlik” 
yönünde olması gerekmektedir.

Mevcut yasa; tüzük, yönetmelik ve diğer 
idari düzenlemeler bazı durumlarda işleyiş 
sürecinde meydana gelen ahlaka uygun 
olmayan halleri tanımlamada yetersiz 
kalabilir. Yasa ve idari düzenlemelerdeki 
tipiklik özelliği çerçevesinde tanımlanmaya 
bilir. O nedenle söz konusu gri alanlarda 
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istediği değerler ile ilgilenir, öte yandan ahlak 
ise bunu hayata geçirme tarzıdır.  Diğer bir 
ifadeyle etik bir ormanın bütün halinden 
bahsetmek ise ahlak, sadece belirli bir 
ağaç türü üzerinde yoğunlaşmak olduğunu 
söylemek mümkündür. Etik ile ahlakın özdeş 
olmamasının nedeni, etiğin ahlak felsefesi 
olması, ahlakın ise etiğin araştırma konusu 
olmasından kaynaklanmaktadır.  

Türk Dil Kurumu sözlüğünde etik, “…1. Ahlak 
felsefesi. 2. Felsefenin ‘ödev’, ‘yükümlülük’, 
‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ gibi kavramları 
analiz eden, ‘doğruluk’ veya ‘yanlışlık’ ile ‘iyi’ 
veya ‘kötü’yle ilgili ahlaki yargıları ele alan, 
‘ahlaki eylem’in doğasını soruşturan ve iyi bir 
yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya 
çalışan dalı…” ahlak ise, “…Belli bir dönemde 
belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, 
bireylerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen 
törel davranış kurallarının, yasalarının, 
ilkelerinin toplamı. b. Çeşitli toplumlarda ve 
çağlarda kapsamı ve içeriği değişen ahlaksal 
değerler alanı. 2. Bir kişi ya da bir insan 
öbeğince benimsenen eyleme kurallarının 
toplamı. 3. Ahlaksal olan şeylerle bağlantısı 
olan bir görüşler dizgesi (tek kişinin, bir 
ulusun, bir toplumun, bir çağın). 4. Felsefenin 
bir dalı olarak: a. Ahlak üzerine kavramsal 
öğretiler. b. İnsanların kişisel ve toplumsal 
yaşamdaki ahlaksal eylemlerine ilişkin 
sorunları inceleyen felsefe öğretileri…” 
şeklinde ifade edilmektedir. 

Etik kültürü oluşmuş bir sosyal yapı şüphesiz 
ideal bir toplum yapısının olması gereken 
bir özelliğidir. Birbirlerine saygılı, hoşgörülü 
ve doğruluktan yana olan bir toplumda 
insan haklarına aykırı eylemler ve teröre 
kaynaklık eden düşmanca hisler kendisine yer 
bulamayacaktır. Böylesi özlenen bir yapı için 
güzel ahlaklı nesillerin yetişmesi gereklidir.

Bu durumun başlangıcı için de etik kültürün 
sosyal yaşama egemen olması, olmazsa olmaz 
bir gerekliliktir.

Etik liderlik
Son zamanlarda yapılan araştırmalara 
bakıldığında, etik liderlik yeni liderlik 
yaklaşımlarına nispeten daha fazla ilgi 
çekmekte ve daha çok tartışılmaktadır.  
21. yüzyılın sosyal ortamının karmaşıklığı, 
liderlerin etik değerlere ve inanç 
sistemlerine sahip olması, toplumsal 
ve kurumsal işleyişi buna göre 
değerlendirmesi ve sosyal faaliyetlerini bu 
minvalde yürütmesini gerektirmektedir.

Bennis’e göre liderlik, yüz yıla yakın süredir 
yoğun olarak çalışılan bir alan olmasına 
rağmen çok az bilgi sahibi olunan bir 
alandır.  Bir anlayışa göre etik liderlik, 
özellik ve davranışı temel alan teorilere 
dayanmaktadır. Çelik, etik liderliği etik 
güce dayanarak astlarını etkilemeye yönelik 
bir liderlik biçimi olarak tanımlamaktadır.  

Yapılan tanımlara bakıldığında, etik 
liderliğin en belirgin özelliği liderliğin 
gücünün, bulunulan örgütteki etik 
güç olduğunu söylemek pek de yanlış 
olmayacaktır. Bir etik liderin öncelikli işi, 
kurum içindeki herhangi bir yanlışlığa 
tepki göstermek ve hatta onu engellemek 
olmalıdır. O nedenledir ki etik lider, 
kurumsal başarı ve performansa halel 
getirecek olumsuz gelişmelere karşı 
önemli bir savunma mekanizması, teşkil 
edecektir.

Etik liderin davranışları, çalışanların da 
etik davranmasına katkı sağlayacaktır. 
Zamanla oluşan etik kodlar kurumun 
yapısını etkileyecek ve kurumsal anlamda 
güven ortamının oluşmasında önemli rol 
oynayacaktır. Diğer bir anlatımla etik lider, 
olagelen eylemler karşısında proaktif 
davranabilme ve doğru kararı verebilme 
yeteneği değerler bağlamında önemlidir. 
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