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Etik liderin rol özellikleri
Etik liderin örgüt içerisinde kendisine olan güveni sağlamlaştırmasının en önemli yollarından 
bazıları, aldığı kararlardaki isabet, doğruluk ve adaletli olmasıdır. Verdiği kararların etik 
açıdan doğru olduğuna inanılan lider, doğruluk, dürüstlük ve sadakat gibi sosyal değerlerin 
gelişmesine önemli katkılar sağlayarak kurum çalışanlarının örgüte bağlılıklarını artıracak ve 
aidiyet duygularını geliştirecektir. Covey eserinde, etik liderliğin etkileme gücünü ortaya koy-
mak için Gandi örneğini vermektedir.  Gandi’nin resmi ya da siyasal bir konumunun olmamasına 
rağmen cesaret göstererek ahlaki ikna yollarıyla İngiltere’ye karşı elde ettiği başarılar herkesin 
malumudur. 
Etik liderlerin sahip olması gereken ve öne çıkan bazı özellikler şöyle sıralanabilir: 

Esasen, kamu yönetiminde etik davranışların benimsenmesi kurumun üst yönetimden 
başlamalıdır. Bu durum yukarıdan aşağı hiyerarşik olarak alt görev noktalarına doğru 
aktarılmalı ve kurumun tüm çalışanlarına yayılmalıdır. Kurumlarda etik standartların oluşması 
ve algı düzeyinin yüksekliği bir anlamda kurum üst yönetiminin ve liderlerinin yüksek etik 
standartlara sahip olup olmamasıyla ilişkilidir. O nedenle üst yönetici ve bu doğrultuda denetçi-
lerin etik liderlik rollerinin toplumsal sorumluluk boyutu da bulunmaktadır. Sorumluluk boyu-
tundaki bu gelişmişlik ülkenin tümü için gerçekleştiğinde sosyal adaletin tesisi de kendiliğinden 
oluşabilecektir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 67. Maddesinin (k) bendinde iç denetçi-
lerin uyacakları etik kuralların, İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nca belirleneceği hükmüne yer 
verilmiştir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nca oluşturulan Kamu İç denetçileri Meslek Ahlak 
Kuralları’ında  belirtilen temel ilkeler şöyledir:

Diğer yönden kamu görevi ifa eden her kişinin imzalayarak dosyasında bulunan “Kamu Görevli-
leri Etik Sözleşmesi” ile kamu kurumları etik kültürün oluşumuna ilişkin önemli bir adımdır. Bu 
uygulamaya ek kurumlar bünyesinde “etik komisyonları” oluşturulmuştur.
Kurumu yönetilebilir kılma gayesi bağlamında, yönetime yardımcı olan ve kendilerine etik 
liderlik görevi verdiğimiz denetçilerin çalışmalarında ve özellikle yasaların yeterince açıklık 
getirmediği yerlerde etik davranışların devreye girmesi için duyarlılık göstermeleri önemli bir 
beklentidir.

Sonuç
Günümüz toplumunda en önemli yönetim ve liderlik sorunlarından biri güven problemidir. 
Kurumsal işleyişte dürüstlük, sadakat, adalet gibi güven tesisinde vazgeçilmez ilkelerden 
taviz vermeyen kurumlar toplumda huzur ve güveni tesis edeceği gibi, kamunun ve dolayısıyla 
devletin milletiyle olan birlikteliğini perçinleyecektir. Böylelikle kamu kurumları açısından 
yöneten ile yönetilen arasındaki bürokratik olumsuzluklar zamanla ortadan kalkacak ve bir 
güven ortamı tesis edilecektir. Bu anlamda, kurumsal işleyişin etik liderleri olarak gördüğümüz 
denetçiler, kurum kültürlerine etik değerlerin yerleştirilmesi boyutunda gerekli çabayı göster-
meli ve bu durumu kendilerinin vazgeçilmez görevleri olarak görmelidirler. 
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Son söz olarak, kurum etik liderlerinin, etik kültürünün oluşumu ve etik algı düzeylerinin 
sürdürülebilirliği için;

 Kamu yönetiminin, etik ilkelerin hakim bir anlayışa dönüşmesi için siyaset baskısından 
arındırılması, 

 Kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının gözden geçirilerek 
daha işlevsel hale dönüştürülmesi,

 Kurum personelinin seminer ve toplantılar vasıtasıyla etik tutum ve davranışlarına ilişkin 
duyarlılıkların artırılması,

 Etik açıdan karşılaşılan iyi uygulama örneklerinin kurum içinde paylaşılması ve duyarlılık 
gösteren kurum personelinin mutlaka taltif edilmesi,
konuları etik kültürün oluşumu sürecine çarpan etkisi yapacak ve kurumsal yapıya büyük 
zenginlik katacaktır.
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