T.C.
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ĠġLETMELER VE GĠRĠġĠMCĠLĠK
347CH0027

Ankara, 2011



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.



PARA ĠLE SATILMAZ.

ĠÇĠNDEKĠLER
AÇIKLAMALAR .............................................................................................................................. ii
GĠRĠġ ................................................................................................................................................. 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 ............................................................................................................ 3
1. ĠġLETMELER VE ĠġLETMELERDE Ġġ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI .............. 3
1.1. Özel ĠĢletmeler ...................................................................................................................... 4
1.1.1. Tek KiĢi ĠĢletmeleri ....................................................................................................... 4
1.1.2. ġirketler (Ortaklıklar) .................................................................................................... 5
1.1.3. Kooperatifler .................................................................................................................. 7
1.2. Kamu ĠĢletmeleri ................................................................................................................... 8
1.2.1. Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri (KĠT) ................................................................................ 8
1.2.2. Katma Bütçeli ĠĢletmeler ............................................................................................... 9
1.2.3. Döner Sermayeli ĠĢletmeler ........................................................................................... 9
1.3. Karma ĠĢletmeler ................................................................................................................... 9
1.4. ĠĢletmelerde ĠĢ Hukukunun Temel Kavramları .................................................................... 9
1.4.1. ĠĢçi ................................................................................................................................ 10
1.4.2. ĠĢveren .......................................................................................................................... 10
1.4.3. ĠĢ Yeri ........................................................................................................................... 11
1.5. Hizmet SözleĢmesi .............................................................................................................. 11
1.5.1. ĠĢçinin Borçları ............................................................................................................ 12
1.5.2. ĠĢverenin Borçları ........................................................................................................ 12
1.5.3. Hizmet SözleĢmesinin Türleri ..................................................................................... 13
1.5.4. Hizmet SözleĢmesinin Sona Ermesi ............................................................................ 14
1.5.5. Fesih ile Hizmet SözleĢmesinin Sona Ermesi ............................................................. 14
1.5.6. Feshi Ġhbar ile Hizmet SözleĢmesinin Sona Ermesi ................................................... 14
UYGULAMA FAALĠYETĠ ...................................................................................................... 15
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ............................................................................................ 17
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 ........................................................................................................... 18
2. MESLEK ETĠĞĠ VE GĠRĠġĠMCĠLĠK ........................................................................................ 18
2.1. Etik Kavramı ....................................................................................................................... 18
2.1.1. Ahlaki GeliĢim Süreci.................................................................................................. 19
2.1.2. Etik Kuralları ............................................................................................................... 20
2.1.3. Etik Sistemleri .............................................................................................................. 22
2.1.4. Etik Toplum ĠliĢkisi ..................................................................................................... 23
2.1.5. Etik Değerlere Uygun DavranıĢların Sonuçları .......................................................... 26
2.1.6. Etik Sorgulama ............................................................................................................ 27
2.1.7. Mesleki Etik Kavramı .................................................................................................. 28
2.1.8. Mesleki Etik Ġlkeleri .................................................................................................... 29
2.1.9. Mesleki YozlaĢma........................................................................................................ 31
2.2. GiriĢimcilik .......................................................................................................................... 31
2.2.1. ĠĢ Kurmak ..................................................................................................................... 32
2.2.2. ĠĢ Yeri Kiralamak veya Satın Almak .......................................................................... 32
2.2.3. ĠĢ Yerinin Donanımını Kurmak ................................................................................... 33
2.2.4. ĠĢletmeyi GeliĢtirmek................................................................................................... 34
UYGULAMA FAALĠYETĠ ...................................................................................................... 36
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ............................................................................................ 38
MODÜL DEĞERLENDĠRME ....................................................................................................... 39
CEVAP ANAHTARLARI .............................................................................................................. 41
KAYNAKÇA ................................................................................................................................... 42

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

347CH0027

ALAN

Ortopedik Protez ve Ortez

DAL/MESLEK

Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

ĠĢletmeler ve GiriĢimcilik

MODÜLÜN TANIMI

ĠĢletme çeĢitleri, iĢletmelerde iĢ hukukunun temel
kavramları, meslek etiği ve giriĢimcilik hakkında bilgi ve
becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
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ÖNKOġUL
YETERLĠK

ĠĢletme çeĢitleri, iĢletmelerde iĢ hukukunun temel
kavramları, meslek etiği ve giriĢimcilik hakkında bilgi ve
becerileri kazandırmak.
Genel Amaç
ĠĢletme çeĢitleri, iĢletmelerde iĢ hukukunun temel
kavramları, meslek etiği ve giriĢimcilik hakkında bilgi ve
becerilere sahip olacaksınız.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Amaçlar
1. ĠĢletme çeĢitlerini ve iĢletmelerde iĢ hukukunun
temel kavramlarını kavrayacaksınız.
2. Meslek etiği ve giriĢimcilik hakkında bilgi ve beceri
kazanacaksınız.
Donanım: Sinevizyon, perde, tahta, defter, kalem.
Ortam: Atölye, Protez ortez üretim iĢletmeleri
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ġnsan iliĢkilerinin bulunduğu her yer ve durumda, mutlaka etik iliĢkilerin de ortaya
çıktığını söyleyebiliriz. Yönetim ve iĢ dünyasındaki iliĢkilerde de belli etik değerlerin
oluĢturulmuĢ olması gereklidir.
Bu modül size; iĢletme çeĢitleri, iĢletmelerde iĢ hukukunun temel kavramları, meslek
etiği ve giriĢimcilik hakkında bilgi ve becerileri kazandıracaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1
AMAÇ
ĠĢletmeleri yapı ve kuruluĢları açısından sınıflandırarak bunların özelliklerini
kavrayabilecek, iĢletmelerde iĢ hukukunun temel kavramları hakkında genel bilgi sahibi
olabileceksiniz.

ARAġTIRMA


ĠĢletmelerin çeĢitlerini araĢtırınız.



ĠĢletmelerde iĢ hukukunun temel kavramlarını araĢtırınız.

1. ĠġLETMELER VE ĠġLETMELERDE Ġġ
HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
ĠĢletmeleri tanımak için birçok ölçüte göre sınıflama yapmak uygun olacaktır. ĠĢletme
türlerini aĢağıdaki gibi gruplayabiliriz.


Üretim araçlarının mülkiyetine göre iĢletmeler

Özel iĢletmeler

Kamu iĢletmeleri

Karma iĢletmeler



Yasalar açısından iĢletmeler

Tek kiĢi iĢletmeleri

ġirketler

Kooperatifler



Büyüklüklerine göre iĢletmeler

Küçük ve orta iĢletmeler

Büyük iĢletmeler

Çok uluslu iĢletmeler



Üretilen mal cinsine göre iĢletmeler

Dayanıklı mal üreten iĢletmeler

Dayanıksız mal üreten iĢletmeler

Tüketim malı üreten iĢletmeler

Endüstri malı üreten iĢletmeler
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Sektörler açısından iĢletmeler

Tarım iĢletmeleri

Sanayi iĢletmeleri

Ticaret iĢletmeleri

Hizmet iĢletmeleri

1.1. Özel ĠĢletmeler
Özel sektör olarak bilinen bu iĢletme türünde, sermayenin tamamı özel Ģahıslar
tarafından konulmuĢtur. Anayasa ve yasalara göre kurulup iĢletilen ve sermayesi özel
Ģahıslara ait olan iĢletmelerdir.
ĠĢletmelerin baĢta gelen amacı, kârını en yüksek düzeyde gerçekleĢtirmek için verimli
ve etkili çalıĢmaktır. Özel sektörün giriĢimciliği ülkenin ekonomik geliĢmesine olumlu katkı
sağlar.

Resim 1.1: ÇeĢitli iĢletmeler

Özel iĢletmeler tek kiĢi iĢletmeleri, Ģirketler (ortaklıklar) ve kooperatifler olarak
ayrılır.

1.1.1. Tek KiĢi ĠĢletmeleri
Sermayenin tamamının ve yönetimin bir kiĢiye ait olduğu iĢletmelerdir. ĠĢletmenin
yönetimi ile ilgili kararları kendisi verir. Kâr ve zarar yani iĢletme ile ilgili her türlü konudan
iĢletme sahibi sorumludur. Esnaf, sanatkâr, tacir, sanayici, serbest meslek erbabı bu grup
iĢletmelilerdendir.


Esnaf

Ticaret sermayesi ile birlikte vücut çalıĢmasına dayanan, geliri, tacir olmasını
gerektirmeyecek kadar az olan ticaret sicili ve dolayısıyla ticaret ve sanayi odasına kayıtlı
olmayan belirli veya gezici bir iĢ yeri sahibidir. (507 sayılı esnaf ve sanatkâr kanunu)


Sanatkâr

Vücut çalıĢmasına dayanan bir iĢ yeri olan, iĢ yerinde sanat, hizmet ya da meslek
kolunda ihtisasını değerlendiren, belirli veya gezici bir iĢ yeri sahibidir. (507 sayılı esnaf ve
sanatkâr kanunu)
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Tacir

Bir ticarethane veya fabrikayı kendi adına iĢleten her tür ticaret Ģirketidir. ĠĢletme
hesabı veya bilanço esasına göre defter tutabilir. (6762 sayılı Türk Ticaret kanunu )


Sanayici

Makine, cihaz, alet ve tezgah yardımı ile ham veya yarı mamul bir maddenin vasıf
veya Ģeklini değiĢtiren ve kıymetlendirerek imal yapan yılda ortalama imalat makinelerinde
5, haricinde de 10 kiĢi çalıĢtıranlar, sanayici sayılır. (Ticaret ve Sanayi odaları Kanunu)


Serbest Meslek Erbabı

ġahsi mesaiye, ilmi veya meslekî bilgi veya ihtisasa dayanan, ticarî mahiyette
olmayan iĢleri, iĢverene tabi olmaksızın kendi nam ve hesabına yapanlardır. (Gelir vergisi
kanunu)

1.1.2. ġirketler (Ortaklıklar)
ġirketleri tek kiĢilik iĢletmelerden ayıran özelliklerin baĢında birden fazla kiĢilerin bir
araya gelmesiyle kurulmasıdır.


Bir ĠĢletmenin Ģirket olabilmesi için aĢağıdaki özellikleri taĢıması gerekir







ġirketi kuranların (gerçek veya tüzel kiĢiler) sayısı birden fazla olmalıdır,
Ortak bir amaç bulunmalıdır,
Ortak amaca ulaĢmak için ortaklar arasında bir anlaĢma bulunmalıdır,
Belirlenen hedefe ulaĢmak için para, mal veya emek sermaye olarak
konmalıdır.

Adi ġirket (Ortaklıklar)

Borçlar Kanunumuza göre, bir Ģirket, Ticaret Kanunu‟nda tanımlanan Ģirketlerin ayırt
edici niteliklerini taĢımıyor ise adi Ģirket sayılır. Adi ġirket, iki ya da daha fazla kiĢinin
aralarında yazılı veya sözlü bir anlaĢma ile belli bir Ģekle tabi olamadan kurabilecekleri,
yazılı kurulma Ģartı olmayan, Ģirketin ticaret siciline kayıt ve ilanının zorunlu olmadığı asgari
bir sermaye öngörülmemiĢ, ticaret unvanı kullanmak zorunda olmayan bir Ģirket türüdür.
Borçlar kanunu hükümlerine göre faaliyet gösterip Ģirket kazançları ve zararları
ortaklar arasında belirlenen oranlarda ve eĢit olarak dağıtılır. Her ortağın sorumluluğu
sınırsız olup tüm Ģirket borçlarından kiĢisel varlığı ile sorumludur.


Ticaret ġirketleri

Ticaret Ģirketleri, Ģahıs ve sermaye Ģirketi olarak iki ana gruba ve bunlar da alt
gruplara ayrılır.
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ġahıs ġirketleri; kolektif Ģirket ve adi komandit Ģirket olarak ikiye ayrılır.


Kolektif ġirket

Bir ticarî iĢletmeyi, bir ticaret unvanı altında iĢletmek isteyen gerçek kiĢiler arasında
kurulan borç ve taahhütlerden Ģirketin 1. derecede, ortakların da 2. derecede sınırsız sorumlu
olduğu, asgari bir sermaye öngörülmemiĢ, ticaret unvanı kullanmak zorunda olan, her bir
ortağın Ģirketi yönetme hakkı ve sorumluluğu olduğu bir Ģirket türüdür.
Kolektif Ģirket, ancak gerçek kiĢilerle kurulur ve bütün ortaklar tarafından yönetilir.
Ana sözleĢme ile yönetim bir veya birkaç ortağa bırakılabilir. ġirketin sermaye gücü,
ortakların varlıklarına bağlıdır.


Adi Komandit ġirket

Ticarî bir iĢletmeyi, ticaret unvanı altında iĢletmek amacı ile kurulan ve Ģirket
alacaklarına karĢı ortaklardan bir kısmının sorumluluğunun sınırsız, diğerlerinin ise
sermayeleri ile sınırlı olan Ģirketlerdir. Sorumluluğu sınırsız olan ortaklar komandite,
sorumluluğu sınırlı olan ortaklar ise komanditer olarak isimlendirilir.
Komandite ortakları gerçek kiĢi olmaları Ģarttır ve bunlar yönetime hakimdirler.
Komanditer ortaklar tüzel kiĢi olabilir ve taahhüt ettikleri sermaye payı ile sorumludurlar.
Sermaye paylarına göre kâr payı alırlar, Ģirketin yılsonu hesaplarını denetleyebilirler.
Sermaye ġirketleri; limitet Ģirket, anonim Ģirket ve sermaye payları bölünmüĢ
komandit Ģirket olarak üçe ayrılır.
Sermaye Ģirketleri, Ģahıs Ģirketlerine göre daha fazla sermaye, emek, iĢ bölümü
isteyen, büyük hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için kurulan Ģirketlerdir. ġirkette sermaye ön
plandadır. Sermaye Ģirketlerinde ortaklar, Ģirket borçlarına karĢı koyulan sermaye kadar
sorumludur. ġirket gücünü ve itibarını, sermayesi ve yönetiminden alır.
Türk ticaret kanununda yer alan sermaye Ģirketleri; limitet, anonim, sermaye payları
bölünmüĢ (hisseli) komandit Ģirketlerdir.
o

Limitet ġirket

Ġki veya daha fazla gerçek veya tüzel kiĢi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan,
ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belli
olan Ģirketlerdir. Ortak sayısı en fazla elli (50) kiĢi olabilir. Yönetim birimi, müdürler kurulu
Ģeklindedir. Ortak sayısı 20‟ den fazla ise genel kurul ve denetim kuruluda olması gerekir.
Limitet Ģirketler, bankacılık ve sigortacılık dıĢında her türlü ticarî faaliyette
bulunabilirler.
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o

Anonim ġirket

Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli, paylara bölünmüĢ ve borçlarından dolayı
yalnız mal varlığı ( sermayesi) ile sorumlu olan Ģirkettir.
Anonim Ģirket en az 5 gerçek ve tüzel kiĢiden kurulur. ġirket 1. derecede mal varlığı
kadar, ortaklar ise 2. derecede taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı sorumludur. Yönetim
birimi; yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulundan oluĢur.
o

Sermaye Payları BölünmüĢ Komandit ġirket

En az 5 ortak, en az biri komandite ortaktır. Komandite ortağın sorumluluğu sınırsız,
komanditer ortağınki ise taahhüt ettiği sermaye ile sınırlıdır. ġirketin yönetimi adi komandit
Ģirketi gibidir. Özel hüküm yoksa anonim Ģirket hükümleri geçerlidir. Çok sık rastlanmayan
bir Ģirket türüdür.

1.1.3. Kooperatifler
Türkiye‟de; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda kooperatifin hukukî tanımı Ģöyle
yapılmıĢtır. “Tüzel kiĢiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve
özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karĢılıklı yardım, dayanıĢma ve kefalet sureti
ile sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kiĢiler ile özel idareler, belediyeler,
köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değiĢir ortaklı ve değiĢir sermayeli
teĢekküllere kooperatif denir.”
Kooperatifler; kiĢilerin belirli amaçlara ulaĢmak için ortak çabalarını bir araya
getirdikleri, dernek ve Ģirketten çeĢitli noktalardan ayrılan ve değiĢik özellikler gösteren bir
kuruluĢtur. Faaliyet konularına göre üretim, tüketim, satıĢ, yapı, kredi, kefalet kooperatifleri
gibi türlere ayrılır. En az 7 kiĢi ile kurulan kâr amacı gütmeyen ortaklıktır. Kooperatiflerin
kuruluĢları sırasında belirli bir sermayenin belirtilmesi zorunlu değildir.
Kooperatiflerin kuruluĢlarındaki kurallar Ģunlardır;





Kooperatife giriĢ ve çıkıĢ serbesttir,
Kooperatif üyelerinin payları ne olursa olsun, ancak bir oya sahiptirler,
Kâr ortaklara, kooperatifle yaptıkları iĢ oranında dağıtılır,
Sermaye karĢılığı verilecek faiz sınırlıdır. (faiz oranı düĢüktür)

Üretim kooperatifleri, ortak üretim veya sürüm ve satıĢ için kurulmuĢ kuruluĢlardır.
Tüketim kooperatifleri tüketicilerin ihtiyaç maddelerini temiz ve ucuz Ģekilde karĢılamak
amacıyla kurulur. Kredi kooperatifleri ise tarım ve sanayi alanındaki küçük üreticilerin kredi
ihtiyaçlarını kolay, çabuk ve ucuz bir Ģekilde karĢılanması amacıyla kurulur. Kooperatifler
ortaklarını tasarrufa yöneltme, üreticileri ve tüketicileri koruma ve fertler arasındaki
birlikteliği sağlaması bakımından yararlı ve faydalı kuruluĢlardır. Bu önemimden dolayı
Anayasamız devlete kooperatifçiliğin geliĢmesini sağlayacak önlemleri alma görevi
yüklemiĢtir.
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1.2. Kamu ĠĢletmeleri
Sermayenin tamamı veya büyük bir kısmı, (% 51‟inden fazlası) kamu tüzel kiĢilerine
ait olan iĢletmelerdir. Kamu iĢletmelerin amacı, kâr elde etmekten çok topluma hizmet
götürmektir.
Kamu iĢletmelerinin kuruluĢ amaçları Ģunlardır;




Kamu kurumlarına gelir sağlamak,
GeliĢmemiĢ veya az geliĢmiĢ yörelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden
geliĢmesini sağlamak,
Ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmaktır.

Devlet, ekonomik faaliyetlerini azaltmak amacıyla kamu iĢletmelerinin çoğunu özel
sektöre devretmektedir. Diğer bir ifade ile özelleĢtirmektedir.
ÖzelleĢtirme; kamu mülkiyetinde olan iĢletmelerin, üretimde verimliliği sağlamak için
sektöre bırakılması olayıdır.
ÖzelleĢtirme, üretimi artırmak, maliyetleri düĢürmek ve rekabeti geliĢtirerek kamu
iĢletmelerinin verimli bir Ģekilde çalıĢtırılması amacını taĢır.
Türkiye‟de
mümkündür;





kamu

iĢletmelerini

aĢağıda

verilen

baĢlıklar

altında

incelemek

Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri (KĠT),
Katma Bütçeli ĠĢletmeler,
Döner Sermayeli ĠĢletmeler,
Yerel Yönetim (Mahalli Ġdare)ĠĢletmeleridir.

1.2.1. Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri (KĠT)
Ülkenin ekonomisinde KĠT‟in çok özel bir yeri ve önemi vardır. Bu iĢletmelerin
sermayesinin yarısından çoğu, kamuya aittir.
Türkiye‟ de KĠT,1964 yılında çıkarılan 440 sayılı karar ile düzenlenmiĢtir.1983
yılında Bakanlar Kurulunun çıkarmıĢ olduğu 60 sayılı kanun hükmünde kararname ile
yeniden düzenlenmiĢtir.
Bu kararname ile KĠT‟lere verimlilik doğrultusunda kendilerine verilen kamu
görevlerini yerine getirme ve kâr elde etmeleri öngörülmüĢtür. Bugün bu kuruluĢların
devlete yük getirdiği düĢüncesi ve devletin küçültülmesi politikaları ile özelleĢtirilmiĢ veya
özelleĢtirilmeye çalıĢılmaktadır.
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1.2.2. Katma Bütçeli ĠĢletmeler
Türkiye‟de her yıl TBMM‟de görüĢülerek kabul edilen bütçe kanunu iki büyük
bölümden meydana gelir. Bunlar, genel bütçe ve katma bütçedir.
Katma bütçeli devlet dairelerine, tekel, devlet üretme çiftlikleri, karayolları,
üniversiteler örnek olarak verilebilir. Katma bütçeli dairelerin, kendilerine bağlı gelir getiren
iĢletmeleri vardır. Bu iĢletmelerin kendi tüzel kiĢiliği yoktur. Sağladıkları gelir fazlası
bütçeye gelir olarak kaydedilir.

1.2.3. Döner Sermayeli ĠĢletmeler
Döner sermayeli iĢletmeler; genel bütçeye dahil kurumların, bütçe kanunu ile verilen
ödeneklerle kurdukları iĢletmeler olup yine tüzel kiĢilikleri yoktur. Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, Hazine
MüsteĢarlığına bağlı darphane ve damga matbaası baĢlıca örnekleridir. Döner sermayeli
iĢletmelerin sayıları fazla, fakat nispi önemleri katma bütçeli iĢletmelere göre azdır.
ĠĢletmelerde kullanılan sermayeye döner sermaye denir.
Bu iĢletmelerin özel sektör anlayıĢı içinde çalıĢmaları, önemli bir yanlarıdır. Aktif bir
çalıĢma ile her yıl kâr etme durumunda olmaları istenen döner sermayeli iĢletmeler değiĢik
kanunlarla iĢletilirler. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, üniversitelerde; Adalet
Bakanlığına bağlı hapishanelerde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim
okullarında vb. kurumlarda döner sermaye iĢletmesi bulunur.
Döner sermaye iĢletmeleri esas olarak hizmet amacı ile kurulduklarından kâr bilinci
ön planda olmaz. Bunun dıĢında, döner sermaye iĢletmeleri kanunlara bağlı olarak, yıllık
kârlarının bir kısmını veya tamamını kullanma yetkisindedir.

1.3. Karma ĠĢletmeler
Karma iĢletme, hem kamu hem de özel sermaye katkısı ile kurulmuĢ iĢletmelere denir.
Üniversiteler bu grup iĢletmelere örnek olarak gösterilebilir. Pek çok üniversite kamu
sermayesi ve özel sermaye kurulur ve çalıĢmalarını ve geliĢmelerini bu Ģekilde sürdürür.
Bazı kamu iĢletmeleri çalıĢmalarını sürdürebilmek için çeĢitli çalıĢma alanlarında özel
firmalarla iĢlerini yürütürler. Örneğin, iĢ fikirlerini giriĢime dönüĢtürmek için çeĢitli projeler
düzenleyen KOSGEB, (küçük ve orta ölçekli sanayi geliĢtirme baĢkanlığı) genç giriĢimci
geliĢtirme ve destekleme amacı ile oluĢturduğu program çerçevesinde özel giriĢim ve
danıĢmalık merkezi ile birlikte çalıĢır.

1.4. ĠĢletmelerde ĠĢ Hukukunun Temel Kavramları
Hukuk, insanların birbirleri ile iliĢkileri, oluĢturdukları toplumla iliĢkilerini
düzenleyen, devletin zorlayıcı gücüyle kendilerine uyulması sağlanan kuralların bütünüdür.
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ĠĢ hukuku, temelde iĢçilerin hukukî durumlarının düzenlenmesi ve korunması
ilkesinden doğmuĢtur. ĠĢ hukukundaki kurallar temel olarak, iĢçi, iĢveren ve devletin
iliĢkilerini düzenler.

Resim 1.2: ĠĢ sözleĢmesi

1.4.1. ĠĢçi
Bir hizmet sözleĢmesine dayanarak herhangi bir iĢte ücret karĢılığı çalıĢan kimseye
iĢçi denir. ĠĢçi gerçek kiĢidir. ĠĢçi, iĢverene karĢı iĢ yapmakla yükümlüdür. Tüzel kiĢiler, iĢçi
olamazlar. ĠĢçinin aynı zamanda yaptığı iĢi bir karĢılık uğruna yapması gerekir. Söz konusu
karĢılık, para (ücret) olabileceği gibi eĢya da olabilir.
ĠĢin Ģekli, boyutu, yapıldığı yer ve zaman önemli değildir. Kendi iĢinde çalıĢanlar,
kurdukları iĢ yerinde birlikte çalıĢan ortaklar, devlet memurları, çıraklar ve stajyerler iĢçi
sayılmazlar.

Resim 1.3: ĠĢçi

1.4.2. ĠĢveren
Bir hizmet sözleĢmesine dayanarak iĢçi çalıĢtıran gerçek ve tüzel kiĢiye iĢveren denir.
Gerçek kiĢi, haklarını ve sorumluluklarını kullanabilecek durumda olan bireyle; tüzel kiĢi ise
Ģirket, dernek, vakıf gibi kuruluĢlardır.
ĠĢveren; iĢçiyi iĢe alan, ondan iĢ yapmasını isteyen, bu konuda emir ve talimat
vermeye yetkili olan, bütün bunlara karĢılık ücret ödemekle yükümlü kimsedir.
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ĠĢ Kanununun 1. maddesinin 3.fıkrasında “ĠĢ yerinde iĢveren adına hareket eden, iĢin
ve iĢ yerinin yönetiminde görev alan kimselere iĢveren vekili denir.” hükmü yer almaktadır.
Gerekli görülen zamanlarda iĢletmelerin baĢında iĢveren vekili dediğimiz, iĢveren adına
yönetim çalıĢmalarını gerçekleĢtiren kiĢiler olabilmektedir.

1.4.3. ĠĢ Yeri
ĠĢin yapıldığı yere iĢ yeri denir. Fabrika, atölye, okul, hastane, yazıhane gibi yerler,
birer iĢ yeri sayılır.

Resim 1.4: ĠĢ yeri ve çalıĢanı

ĠĢin kapalı ve açık yerde yapılmasının bir önemi yoktur. Ancak iĢ yeri bu Ģekilde ele
alınırsa, sadece iĢin gerçekleĢtirildiği yer iĢ yeri olarak alınmıĢ olur. Halbuki ĠĢ Kanununun
1. maddesinin 2. bendi, “ĠĢin niteliği ve yürütme bakımından iĢ yerine bağlı bulunan yerlerle
dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, meslekî eğitim yerleri
ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da iĢ yeri sayılır.” Hükmünü getirerek iĢ yeri kapsamını
daha geniĢ tutmaktadır. Böylece iĢ yerine bağlı yerler, iĢ yerinin eklentileri ve iĢ yerine bağlı
sabit ve hareketli her türlü araçlar da iĢ yerinden sayılır.

1.5. Hizmet SözleĢmesi
Borçlar Kanununun 313. maddesinde hizmet sözleĢmesi: “Hizmet akdi bir
mukaveledir ki, onunla iĢçi muayyen veya gayrimuayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iĢ
sahibi de ona bir ücret vermeyi taahhüt eder” Ģeklinde tanımlanır. BaĢka bir deyiĢle hizmet
sözleĢmesi, ücret ile emeğin değiĢimini sağlayan bir sözleĢmedir.
Hizmet sözleĢmesinin geçerli bir Ģekilde kurulabilmesi için iĢ sözleĢmesi ehliyetinin
her iki tarafta bulunması zorunludur. Taraflar kural olarak mümeyyiz ve reĢit olmalıdır.
SözleĢme ehliyeti bulunsa bile iĢçiler için bazı yasaklar ve kısıtlamalar söz konusudur.
Buna göre 15 yaĢından küçük çocukların çalıĢtırılmaları yasaktır. Çocukların sağlık ve
geliĢmelerine, okul veya mesleğe yönelmelerine ya da öğrenimden yararlanmalarına engel
olmayacak Ģekilde hafif iĢler olmak üzere, 13 yaĢını doldurmuĢ çocuklar çalıĢtırılabilir. 18
yaĢından küçük erkek çocuklarla her yaĢtaki kadın iĢçilerin, yer altı ve su altındaki iĢlerde
çalıĢtırılmaları yasaktır. 18 yaĢından küçük olan iĢçiler hiçbir Ģekilde sağlık raporu olmadan
iĢe baĢlatılmazlar.
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2007 sayılı Türkiye‟de Türk VatandaĢlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler
Hakkında Kanun ile askerî ve istihbarat birimleri gibi bir kısım iĢlerde sadece Türk
vatandaĢlarının çalıĢmalarına olanak tanınır. Bu tür iĢlerde çalıĢmak üzere yabancılarla bir
hizmet sözleĢmesinin yapılması yasaktır. Hizmet sözleĢmeleri bazı hallerde mutlaka yazılı
yapılmalıdır. ĠĢ Kanununun 9. maddesi, belirli süresi bir yıl veya daha uzun süreli hizmet
akitlerinin (sözleĢmelerinin) yazılı yapılacağını belirtmiĢtir. Süresi bir yıldan az veya belirsiz
süreli hizmet sözleĢmelerinin yapılmasında herhangi bir Ģekil koĢulu aranmamaktadır.
Taraflar, sözleĢmeleri yazılı veya sözlü olarak yapabilirler.
Yapılan hizmet sözleĢmeleri taraflara çeĢitli borçlar yüklemektedir. (Ģema:1.1) Bunlar:



ĠĢçinin borçları
ĠĢverenin borçları

1.5.1. ĠĢçinin Borçları
ĠĢçinin borçları; iĢ görme, talimatlara uyma ve sadakat Ģeklindedir.


ĠĢ görme borcu

ĠĢçi kendisine verilen iĢi bizzat kendisi yapmalıdır. Bir baĢkasına devredemez. ĠĢçi
hizmet görürken dikkatli ve özenli hareket etmelidir. ĠĢçi, kasıtlı veya ihmali
davranıĢlarından dolayı iĢverene verdiği zarardan sorumludur.


Talimatlara uyma

ĠĢçi, iĢverenin emir ve talimatlarına uymak zorundadır. Ancak iĢveren, iĢçinin iĢ
yaĢamı dıĢındaki sosyal yaĢamına müdahale edemez.


Sadakat

ĠĢverenin çıkarları, iĢçi tarafından gözetilmelidir.

1.5.2. ĠĢverenin Borçları
ĠĢverenin borçları; ücret ödemek, eĢit davranmak, malzeme temin etmek, iĢ
güvenliğini sağlamak, sigorta yapmak ve iĢçi sağlığını gözetmektir.


Ücret ödeme borcu

ĠĢveren, iĢçiye yaptığı hizmet karĢılığı ücret ödemelidir. Ücretin miktarı sözleĢmede
belirtilmelidir ve para ile ödenir. ĠĢçiye asıl ücreti dıĢında ikramiye, prim, kar payı gibi bazı
ek ücretler de ödenebilir. Ücret en geç ayda bir ödenmelidir.
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EĢit iĢlem borcu

ĠĢveren, aynı iĢ yerinde çalıĢan iĢçilere, eĢit davranmak zorundadır. Örneğin, iĢ
yerinde verilen öğle yemeğinin, çalıĢan herkese verilmesi iĢverenin eĢit iĢlem borcudur.


Malzeme temin etme borcu

ĠĢveren, iĢçinin çalıĢması için gereken araç gereç ve malzemeyi temin etmekle
yükümlüdür.


ĠĢ güveliği ve iĢçi sağlığını gözetme borcu

ĠĢveren, çalıĢtırdığı iĢçinin güvenliğini ve sağlığını korumakla ilgili önlemleri,
mevzuatta yer almasa bile yerine getirmelidir.

ġema 1.1: Hizmet sözleĢmesinden doğan borçlar

1.5.3. Hizmet SözleĢmesinin Türleri
Hizmet sözleĢmesi bireysel ve toplu sözleĢme olarak ikiye ayrılır.


Bireysel hizmet sözleĢmesi

ĠĢçinin tek baĢına iĢverenle kendi adına yaptığı sözleĢme Ģeklidir.


Toplu iĢ sözleĢmesi

Toplu iĢ sözleĢmesi, sendikaya üye iĢçiler adına, sendika ile iĢveren arasında yapılan
sözleĢmedir. Toplu iĢ sözleĢmesi yapmak isteyen sendikanın, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından yetki belgesi alması gerekir. Yetki belgesi alan sendika, iĢvereni toplu
sözleĢmeye çağırır. Toplu iĢ sözleĢmesinin süresi bir yıldan az, üç yıldan çok olamaz. Toplu
iĢ sözleĢmesinde anlaĢma sağlanamaz ise grev veya lokavt uygulanabilir.
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Grev, iĢ yerinde çalıĢmayı durdurmak veya iĢin niteliğine göre önemli ölçüde
aksatmaktır. Grev durumunda iĢçiler iĢi bırakırlar.
Lokavt ise iĢverenin ya da iĢveren meslek kuruluĢunun kararı ile iĢ yerinde çalıĢmanın
durdurularak iĢçilerin topluca iĢten uzaklaĢtırılmasıdır. Lokavt durumunda iĢveren, iĢ yerini
kapatarak iĢçilerin çalıĢmasını engeller.

1.5.4. Hizmet SözleĢmesinin Sona Ermesi
Hizmet sözleĢmesinin genel olarak sona erme nedenleri Ģunlardır:






SözleĢmede kararlaĢtırılan sürenin dolmasıyla sözleĢme, herhangi bir bildirime
gerek kalmadan sonlanır. Sürenin bitmesine rağmen taraflar sözleĢme
hükümlerini yerine getirmeye devam ederlerse sözleĢme, bir yıldan fazla
olmamak kaydıyla yenilenmiĢ olur.
Borçlar kanununun 347. maddesinde “Hizmet akdi iĢçinin, ölümüyle nihayet
bulur.” denilmektedir. Eğer iĢçi ölürse hizmet sözleĢmesinin sona ermesi
gerekir. ĠĢverenin ölümü ise hizmet sözleĢmesinin sona ermesini gerektiren bir
durum değildir. ĠĢverenin yerine kim geçmiĢse, onunla iĢçi arasında sözleĢme
devam eder. Hizmet sözleĢmesi iĢverenin kendisi göz önünde tutularak
yapılmıĢsa, ancak bu durumda iĢveren öldüğü zaman hizmet sözleĢmesi sona
erer.
Ġlk iki maddede yer alan nedenler, hizmet sözleĢmesinin genel sona erme
nedenleridir. Bunların dıĢında hizmet sözleĢmeleri, fesih ve feshi ihbar yolu ile
de sona erdirilebilir.

1.5.5. Fesih ile Hizmet SözleĢmesinin Sona Ermesi
Hizmet sözleĢmesinin karĢı tarafa herhangi bir bildirimde bulunulmadan derhal sona
erdirilmesine, fesih denir. Fesih nedenleri sağlık, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hal
ve benzerleri ile zorunlu nedenler olarak iĢçi ve iĢveren yönünden, ĠĢ Kanununun 16. ve 17.
maddelerini ayrı ele alınmıĢtır.

1.5.6. Feshi Ġhbar ile Hizmet SözleĢmesinin Sona Ermesi
Hizmet sözleĢmesini feshetmek isteyen tarafın, fesih tarihinden belli bir süre önce
bunu karĢı tarafa bildirimle haber vermesine feshi ihbar denir. Yalnızca süresi belli olmayan
sürekli hizmet sözleĢmelerine uygulanır. Feshi ihbar, iĢçilerin iĢ yerinde çalıĢtığı sürelere
göre değiĢmektedir. ĠĢ Kanununun 13. maddesinde de belirtildiği gibi bu süreler 2 ile 6 hafta
arasındadır. Ġlgiye yazılı olarak ve imza karĢılığında yapılması kanunen öngörülen feshi
ihbar, ihbar koĢullarına uyulmadan yapılırsa “usulsüz feshi ihbar” meydana gelir. Bu
durumda iĢverenin, tazminat ödeme zorunluluğu doğar.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ĠĢletme çeĢitlerini, özelliklerini ve iĢçi haklarını araĢtırınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Çevrenizde beĢ iĢletmeyi tespit ediniz.

 Bu alanda basılı kaynakları, üniversite
kütüphanelerinde
ve
diğer
kitap
evlerindeki kitaplardan bulabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz kaynakların kaynakça
kısımlarından farklı basılı kaynaklara
ulaĢabilirsiniz.
 Modül sonunda önerdiğimiz basılı
kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
 Ġnternet size çok yönlü bir araĢtırma
olanağı sağlayacaktır. Ġhtiyacınız olan
bilgilere kolay ulaĢmanızı sağlayacak hem
de kaynaklara nasıl ulaĢabileceğiniz
konusunda size yol gösterecektir.

 ĠĢletmelerin özelliklerini ve hangi tür
iĢletme olduğunu araĢtırınız.

 Seçtiğiniz
Ģirketlerin
yönetimini
araĢtırınız.
 ĠĢletmeyi kimlerin yönettiğini belirleyiniz.
 Varsa
kaç
ortaktan
oluĢtuğunu
belirleyiniz.
 Sermayelerinin hangi tür sermaye
olduğunu belirleyiniz.
 Hangi tür iĢletme grubuna girdiğini
belirleyiniz.

 Bu alanda basılı kaynaklara üniversite
kütüphanelerinden
ve
diğer
kitapevlerindeki kitaplardan bulabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz kaynakların kaynakça
kısımlarından farklı basılı kaynaklara
ulaĢabilirsiniz.
 ĠĢletmelerde çalıĢanların (iĢçilerin)  ĠĢçi sendikalarına giderek iĢçilerin hakları
haklarını basılı kaynaklardan ve
hakkında bilgi alabilirsiniz.
internetten araĢtınız.
 Modül sonunda önerdiğimiz basılı
kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
 Ġnternet size çok yönlü bir araĢtırma
olanağı sağlayacaktır. Ġhtiyacınız olan
bilgilere kolay ulaĢmanızı sağlayacak hem
de kaynaklara nasıl ulaĢabileceğiniz
konusunda size yol gösterecektir.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Çevrenizdeki beĢ iĢletmeyi tespit edebildiniz mi?
2. ĠĢletmelerin özelliklerini
araĢtırabildiniz mi?

ve hangi

tür iĢletme

olduğunu

3. ĠĢletmelerde çalıĢanların (iĢçilerin) haklarını basılı kaynaklardan
ve internetten araĢtırabildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün
cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Sanatkâr, esnaf, sanayici ve serbest meslek erbabının oluĢturduğu Ģirket türünde
aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Sermayenin tamamı iĢletme sahibine aittir.
B) Yönetim ortaklara aittir.
C) Kâr ve zararın tamamı iĢletme sahibine aittir.
D) ĠĢletme yönetimi, sermayesi iĢletme sahibine aittir.

2.

AĢağıdakilerden hangisi Ģahıs Ģirketidir?
A) Anonim
B) Kolektif
C) Limited
D) Sermaye Payları BölünmüĢ Komandit ġirket

3.

AĢağıdakilerden hangisi döner sermaye kuruluĢlarından biri değildir?
A) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullar.
B) Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler.
C) Adalet Bakanlığına bağlı hapishaneler.
D) ġahısların kurduğu Ģirketler.

4.

AĢağıdakilerden hangisi kamu iĢletmelerinin kuruluĢ amaçlarından değildir?
A) Kamu kurumlarına gelir sağlamak.
B) GeliĢmemiĢ veya az geliĢmiĢ yörelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden
geliĢmesini sağlamak.
C) ÖzelleĢtirme yapmak.
D) Ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak.

5.

Bir baĢkası adına ve ona bağlı olarak çalıĢanlar ile onları çalıĢtıranlar arasında iĢ
iliĢkilerini düzenleyen hukuk dalı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) ĠĢ hukuku.
B) Anayasa hukuku.
C) Özel hukuk.
D) ĠĢçi hukuku.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Meslek etiği ve giriĢimcilik hakkında bilgi ve beceri sahibi olabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ortak etik kurallarını araĢtırınız.



GiriĢimcilerin kendi iĢini kurma kararına getiren en önemli konuları araĢtırınız.

2. MESLEK ETĠĞĠ VE GĠRĠġĠMCĠLĠK
2.1. Etik Kavramı
Tarihsel süreç içerisinde etik kavramının birçok tanımı yapılmıĢtır. Sözlük anlamı
olarak etik; töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olarak tanımlanmaktadır Etik,
ahlak felsefesidir. Etik, insanın bütün davranıĢ ve eylemlerinin temelini araĢtırır.
Günümüzde etik kavramı, daha çok iĢ hayatı içerisindeki davranıĢ biçimlerini
irdeleyen, düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Ahlak kavramı ise, kiĢilerin sosyal
yaĢam içerisindeki iliĢkilerini düzenleyen bir disiplin olarak görülmektedir. Etik ile ahlak
kelimeleri, bazı felsefeciler tarafından farklı anlamlar içeren kavramlar olarak görülmekte,
bazı felsefeciler ise buna karĢı çıkmaktadırlar.
Etik her Ģeyden önce istenilecek bir yaĢamın araĢtırılması ve anlaĢılmasıdır. Daha
geniĢ bir bakıĢ açısı ile bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması neyin yapılacağı
ya da yapılamayacağının; neyin isteneceği ya da istenmeyeceğinin; neye sahip olunacağı ya
da olunamayacağının bilinmesidir. Etik; insanların kurduğu bireysel ve toplumsal iliĢkilerin
temelini oluĢturan değerleri, normları, kuralları doğru-yanlıĢ ya da iyi-kötü gibi ahlaksal
açıdan araĢtıran bir felsefe dalıdır.
Bireylerin ve toplumların yaĢamlarında etik değerlerin varlığı, önem ve gerekliliği
tartıĢılmaz bir gerçektir. Etik; iyi, kötü, yararlı gibi sorunları inceleyen, ahlaki bir davranıĢ
kuralı ortaya koyan, neyin yapılması gerektiğini, hangi davranıĢın iyi olduğunu, neyin
yaĢama anlam kazandırdığını gösteren ahlak bilimi olduğuna göre, bu tanımın sınırladığı tüm
değer, kavram ve eylemlere her bireyin saygılı olması gerekir. Tüm var olan ve kabul
görmüĢ etik değerleri reddedebilmek mümkün değildir. Çünkü etik değerler, insan
yığınlarını “toplum” ve insanları “birey” yapmaya yetebilecek güçte altyapı oluĢturur.
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Kısaca belirtecek olursak; etik doğru ve yanlıĢ davranıĢ teorisidir. Ahlak ise onun
pratiğidir. Ġlkeler söz konusu olduğunda etik kavramı kullanılırken, davranıĢ söz konusu
olduğunda ahlak kavramı kullanılır. Etik bir kiĢinin belli bir durumda ifade etmek istediği
değerler iken ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır.

2.1.1. Ahlaki GeliĢim Süreci
Ahlak; bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranıĢları belirleyen yazısız
kurallar bütünüdür. Ahlak kelimesi Latince kökenli olup (morale) insanın doğru ve yanlıĢ,
olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü olarak nitelendirdiği davranıĢlarıyla ilgilidir.
Bir toplumda düzenin sağlanabilmesi için insanların belli kurallara uygun davranması
gerekir. Bu kuralların bir bölümü ahlak kurallarıdır Görenek, gelenek, töre ve adetler ahlakın
bir bölümünü oluĢturur. Ahlak kuralları, değiĢen toplumsal koĢullar karĢısında daha esnektir
ve daha kolay değiĢebilme özelliğine sahiptir. Ahlak; insanların birbirleriyle veya devletle
olan iliĢkilerinde kendilerinden yapmaları istenen davranıĢlarla toplum düzenini sağlayan bir
kurallar ve normlar bütünüdür, yani toplumsal bir olgudur.
Ahlak, kiĢi
vasıflandırılmasıdır.

vicdanının

belirli

hareketlerinin

“doğru”

ve

“iyi”

olarak

Toplum içinde de ahlak kiĢilerin benimsedikleri ve uymak zorunda bulundukları
davranıĢ biçimleri veya kurallar bütünüdür. Ahlak en iyi yaĢama Ģeklinin ne olduğunu
saptamaya çalıĢır. Toplumsal yaĢamda bazı hareketlerin ve düĢüncelerin iyi, bazılarının da
kötü oluğunu ifade eder. Ahlakla benzerlik gösteren bilimlerden biri de hukuktur. Hukuk;
yazılı emir ve yasaklardır. Ahlak ise yazılı emredici özelliği olmayan, toplum tarafından
kabul görmüĢ kurallar bütünüdür. Ahlaki değerlerden yoksun bir hukuk düĢünülemeyeceği
gibi, ahlaki değerler ile çatıĢan bir hukuk da iĢlevsel olmaktan uzaklaĢır.
Ahlak, bir insan topluluğunun asgari düzeydeki ortak paydasını oluĢturur. Her zaman
ortaklaĢa sahiplenilmesi gerekir. Ahlak herkesin onayını almıĢ, uzlaĢılmıĢ bir çerçevedir.
Kimse kendini bu çerçevenin dıĢında tanımlamaya kalkamaz.
Ahlak ve hukuk kuralları arasındaki fark, ahlak kurallarının dağınık, örgütlenmemiĢ
nitelik taĢımasına karĢılık, hukuk kurallarının toplu, örgütlenmiĢ ve sistemli olmasıdır. Ahlak
ve hukuk kuralları arasında yaptırım farkı vardır. Ahlakın asıl yaptırımı vicdan olmasına
karĢılık, hukukun gücü ise devlet yaptırımları olmalıdır. Ahlak bir insan topluluğunun asgari
düzeydeki ortak paydasını oluĢturur. Ahlak herkesin onayını almıĢ, uzlaĢılmıĢ bir çerçevedir.
Kimse kendini bu çerçevenin dıĢında tanımlamaya kalkamaz.
Etik kavramı, eski çağlardan itibaren üzerinde düĢünülüp tartıĢılan bir felsefe disiplini
olmuĢtur. Sokrates (Ġ.Ö. 469- 399) ‟in ahlak öğretisi; “Ġnsanın temel amacı erdeme ulaĢmak
olmalıdır. Erdem ancak bilgelikle mümkündür.” olarak ifade edilir.
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Aristo (Ġ.Ö. 385- 322) ‟ya göre ise “Toplumda yönetenler ile yönetilenler arasında bir
ayrım yapılması ahlakidir.” Yani toplumda her zaman üsttekiler ve güçlüler yönetir,
alttakiler ve güçsüzler ise yönetilir.
Yine günümüzde ilginç gelebilecek bir ahlak anlayıĢı haz ahlakı (hedonizm) olarak
bilinen Kirene Ahlakı Aristippos (Ġ.Ö. 435- 355) öğretisidir. Buna göre “Ġnsanın amacı en
yüksek hazza ulaĢmaktır. Ġnsan kendisine haz vermeyen Ģeylerden uzak durmalıdır.”
Protagoras (Ġ.Ö. 482- 323)‟a göre ise “Her Ģeyin ölçüsü insandır. Genel geçerliliğe
sahip doğrular yoktur. Doğrular ve yanlıĢlar insandan insana değiĢir.”
Günümüzdeki sosyal ve iĢ yaĢamı içerisinde en çok Ģikâyet edilen davranıĢ biçiminin
ahlaki temellerini bir bütün halinde en iyi ifade eden Machiavelli (1469- 1527) „dir. Onun
ahlak anlayıĢı “Amaca ulaĢmak için her araç meĢrudur.”
Nietzsche (1844- 1900) „ye göre ise “Erdem kadar erdemsizlik de normal
karĢılanmalıdır. Ahlaki ölçüler ve normlar koymak saçma ve gereksizdir.”
Eski çağlardan günümüze toplumların sosyal yaĢamlarını belirleyen en önemli
unsurlardan biri din olmuĢtur. Tarihsel süreç içerisinde ve hatta günümüzde birçok toplumun
ahlaki ölçüleri inançlarından gelmektedir. Etik kavramı felsefi, psikolojik ve sosyolojik
açılardan ele alınmıĢtır. Bu bağlamda etik kavramının anlamı ve etik davranıĢı belirleyen
önemli öğeler olan kültür, değer, norm kavramları, görgü kuralları ile etik arasındaki iliĢkiler
tartıĢılmıĢtır. Ayrıca, etik davranıĢın psikolojik kökenleri incelenerek, Kohlberg‟in ahlaki
geliĢim evreleri açıklanmıĢtır.
Kohlberg‟in ahlaki geliĢim evrelerine göre birey, üç düzey ve altı evreden geçerek
ahlaki geliĢime ulaĢır. Bunlar;


Gelenek öncesi dönem

Bağımlı evre

Bireycilik ve çıkara dayalı alıĢveriĢ evresi



Geleneksel düzey

KarĢılıklı kiĢiler arası beklentiler ve uyum evresi

Sosyal vicdan evresi

GeçiĢ düzeyi



Gelenek ötesi ve ilkelere dayalı düzey

Toplumsal anlaĢma, yararlılık ve bireysel haklar evresi

Evrensel ahlaki ilkeler evresi

2.1.2. Etik Kuralları
M.Ö. 4.yy. da zamanın en büyük filozofu olan Aristotales iyi, erdem, özgürlük,
mutluluk gibi sözcükleri kavram yapısına kavuĢturduğu için ETĠK‟in kurucusu sayılır.
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Etik; neyin yapılması gerektiğini, hangi eylemin iyi olduğunu, neyin yaĢama anlam
kazandırdığını gösterir. Özetle etik; ahlak fenomeni üzerine derinliğine düĢünme, yani
felsefe yapmadır. Birtakım kuralları normları “normatif etik” ortaya koyar. Ġyi davranıĢlarda
bulunabilmek iyi iĢler yapabilmek için eylemlerimizi uydurduğumuz kurallara da
“uygulamalı (pratik) etik” denilmektedir.
Etiğin kaynağını ve temelini araĢtıran da “kuramsal (teorik) etik” tir. Pratik ve teorik
etik karĢılıklı etkilerle birbirine bağlı olduğundan etiği birbirinden ayırmak yerine, bir bütün
olarak ele almak doğrudur. Buna karĢılık iyi ve kötü kavramları; kiĢilere, toplumlara ve
çağlara göre değiĢmektedir.
Toplumsal yapı içinde yer alan öznelerin çeĢitli büyüklüklerde ve çeĢitli sosyal çevrim
içindeki iliĢkilerinde eğer bir sosyal davranıĢ kuralı konuyor ve ona uyulması genel bir
kabule ulaĢıyorsa bu davranıĢ kuralı, bir sosyal davranıĢ ilkesidir ve kuralıdır. Eğer bu sosyal
davranıĢ kuralı bir olgu olmaktan öte bir ideal niteliği taĢıyorsa herkesin özlediği veya
ulaĢmayı istediği bir kural niteliği kazanıyorsa o zaman, bu toplumsal yapı kuralı, etik
niteliğine kavuĢmaktadır.
Etik kavramı daha çok özel gruplar için geliĢtirilmiĢ belirli davranıĢ, kural ve normları
içerir. Etiğin kökenleri arasında hem kendi isteklerimiz, kendi beklentilerimiz, kendi
doyumumuz yer alacak, hem de toplumun “iyi-doğru-uygun” buldukları önem taĢıyacaktır.
Toplumsal kurumların değer yargıları da “etiğin toplumsal kökenleri”ni temsil eder.
Bu anlamda aile, avukatlık, din, okul, iĢ, komĢuluk, ticaret, insanlık, meslek, siyaset,
hekimlik, medya, basın, sermaye piyasasının (vb. kurumların) etik kurallarından, etik
anlayıĢından söz eder.
Bir eylem değerlendirilirken ilk basamak, onun ahlaki değerlerle çeliĢip
çeliĢmediğidir. Dolayısı ile bir insandan öncelikli beklenen, etik kurallara uymasıdır. Çünkü
topluluk içinde yaĢayan insanın, diğer insanlara tüm topluma bu kurallara uymayı daha
baĢtan taahhüt etmesi söz konusudur. Bir toplumun üyesi olmanın ilk koĢulu, var olan ahlaki
çerçeveyi kabul etmektir.
Etik, toplumun bakıĢ açısını dikkate alarak bireylerin uygun olan/olmayan
davranıĢlarını belirler. Etik ilkeler, yıllarca süren tartıĢmalar sonunda ortaya çıkar. Yasal
düzenlemeler genellikle etik tartıĢmalardan sonra gerçekleĢir. Yani belli konuya iliĢkin etik
tartıĢmalar baĢlayıp dikkatler bu konu üzerinde odaklaĢtıktan sonra etik sorunlara yol açan
konuların çözümünü sağlayan yasalar düzenlenir.
Toplumsal yaĢam içerisinde kiĢilerin topluma, toplumun da kiĢilere karĢı uyması
gereken birtakım ahlaki kurallar vardır. Bu kurallar genel olarak Ģu baĢlıklar altında
toplanabilir. Toplumun bütün üyelerine saygılı olmak, farklı kültürlere ve düĢüncelere karĢı
hoĢgörü, kiĢilerin eĢitliğinin kabul edilmesi, kaynakların adil olarak dağıtılması vb.
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Ortak etik kurallar (değerler);
















Doğruluk, dürüstlük
Güvenilir olmak
Sadakat
Adalet
BaĢkalarına yardım etmek
BaĢkalarına saygı göstermek
VatandaĢlık sorumluluğuna sahip olmak
Yalan söylememek
BaĢkasının hakkını yememek
KarĢısındakinin güç durumundan yararlanmamak
Acısı olanın acısını paylaĢmak
DayanıĢmak
Birey eĢitliğini kabul etmek
Kaynakların adil dağıtılması
Mükemmeliyeti aramak vb.

2.1.3. Etik Sistemleri
Etik ilkelerin geliĢtirilmesinde temel alınan yaklaĢımlar; hakkaniyet ilkesi, insan
hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir. Hakkaniyet, bütün kararların tutarlı, tarafsız ve
gerçeklere dayalı olması üzerinde durur. Ġnsan hakları; bireylerin varlığı, bütünlüğü ve temel
insan hakları üzerinde durur.
Faydacılık, herkes için iyi olacak kararın verilmesini üstlenir. Bireysellik, bireylerin
temel amaçlarının uzun dönemli olarak kiĢisel kazançlarını artırmak olduğunu savunur.


Etik sistemleri






Amaçlanan Sonuç Etiği: Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan
sonuçları tarafından belirlenir.
Kural Etiği: Bir eylemin ahlaki doğruluğu, standartlar ve yasalar
tarafından belirlenir.
Toplumsal SözleĢme Etiği: Bir eylemin ahlaki doğruluğu, belli bir
toplumun normları ve gelenekleri tarafından belirlenir.
KiĢisel Etik: Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kiĢinin vicdanı tarafından
belirlenir.
Sosyal YaĢam Etiği: KiĢinin yaĢamında uyması gereken sosyal ve
ekolojik kurallardır.
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Farklı bakıĢ açıları, farklı etik sistemini temsil eder. Etik sistemleri farklı insan
yaratılıĢlarını da temsil eder. Etik sistemlerin her biri tek baĢına her türlü durumda
karĢılaĢılan etik sorunları ve ikilemlerini çözmeye yetmez. Ġlgili konunun çözümünde uygun
gelen sistemlerden biri veya birkaçı problemin çözümüne yardım edebilir. Tek bir etik
sistemi yerine farklı etik sistemleri ile birey davranıĢlarının doğru ve iyiye yönlenmesini
sağlayacak etkin düĢünme becerilerinin geliĢtirilmesi gereklidir.

2.1.4. Etik Toplum ĠliĢkisi

Resim 2.1: Etik hukuk kuralı

Etik davranıĢlar ve ahlak, önce aileden öğrenilir. Aile toplumun temelidir. Aile
içerisinde davranıĢ biçimleri ile teorik ahlak öğretisinin uyumlu olması gerekmektedir. Aksi
takdirde bireyin ahlaki geliĢimi olumsuz yönde etkilenir.
Toplumu oluĢturan bireyler olduğuna göre, tek tek bireylerin ahlaki geliĢimlerinin
ortalaması, toplum ahlakını oluĢturur. Buna göre bazı toplumlarda ahlaki olarak iyi
sayılabilecek davranıĢ biçimleri baĢka toplumlarda kötü olarak nitelenebilir.
Toplumsal yaĢam içinde herkesin üzerinde anlaĢtığı, gittikçe geniĢleyen ortak bir
değerler sistemine ihtiyaç vardır. Toplumsal yaĢama temel oluĢturan bu etik değerler,
toplumda çekiĢen ve çatıĢan tarafların hiçbir ortak yanı kalmadığında bile ortak tutamak
durumundadır. Kimse onlara karĢı çıkamaz. Örneğin dürüstlüğü değil de yalancılığı ya da
sahtekarlığı kimse öneremez. Sadakat yerine ihaneti, adalet yerine haksızlığı kimse değerli
göremez. Fakat gerçek adaletin, sadakatin, dürüstlüğün ne olduğu sürekli bir tartıĢma
konusudur. Ġnsanlar en uygunsuz davranıĢlarını bile ahlaki sınırlar içinde göstermeye
çalıĢırlar. Bir davranıĢ değerlendirilirken onun ahlaki değerlerle çeliĢip çeliĢmediği
önemlidir.
Bir insandan beklenen öncelikle onun etik kurallara uymasıdır. Bir toplumun üyesi
olmanın ilk koĢulu, var olan ahlaki çerçeveyi kabul etmektir. Örneğin; yasalar uyulması
zorunlu kuralları toplumsal yaĢamın diğer kurallarıdır. Toplum gerçekte sosyal kurumlar ve
sosyal iliĢkilerden meydana gelen bir ağ olarak düĢünülebilir. Dolayısı ile toplumu oluĢturan,
toplumda insan iliĢkilerini düzenleyen ana unsurlar; norm, kültür, değer, hukuk, ahlak, etik
ve din olarak belirtilebilir.
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Etik davranıĢın toplumsal temelini oluĢturan etkenler ise üç baĢlık altında toplanabilir.
Bunlar;




Kültür
Toplumsal Değerler
Normlar

Resim 2.2: Anadolu kültürü

Kültür; bir toplumun yaĢayıĢ biçimini, dilini zevklerini, yazınını, folklorunu, sanatsal
etkinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktadır. Bireyler; içinde yaĢadıkları grup,
toplum ve kültürün sunduğu değerleri kültürleĢme yoluyla öğrenirler. Çünkü kültürel
değerlere uygun davranmayan bireylerin toplumca dıĢlandığı, benimsenmediği göz ardı
edilmemelidir.
Toplumun her kesiminde yaĢayan insanlar, olumlu ve dengeli iliĢkiler kurabilmek için
insan iliĢkilerini düzenleyen kültürel değerleri bilmek ve yaĢamlarına katmak
durumundadırlar. Kültür, insanın yarattıklarının tümüdür. GeniĢ kapsamlı olarak
bakıldığında kültür, bir toplumun tüm yaĢam biçimidir. Toplumun duygu, düĢünce
hareketlerinden oluĢan kalıplar, kültürü oluĢturur.
Değerler, bireyin yaĢamındaki farklı etmenlere yüklediği önemdir. Değer, birey için
önemli her türlü düĢünce yapısı, obje veya etkinlik olarak da tanımlanabilir. Değerler,
bireylerin düĢünce, tutum duygu gibi tüm davranıĢlarını yönlendiren birer ölçüt olarak kabul
edilir. Değerler toplumsal bütünlüğün ayrılmaz bir öğesini oluĢturur. Bireyin toplum içinde
dengeli yaĢayabilmesi için toplumda yerleĢmiĢ değerlerin neler olduğunu bilinmesi gerekir.
Değer yargıları, bireylerin düĢünce, tutum, duygu v.b. tüm davranıĢlarını yönlendiren
ölçütler olarak kabul edilir. Değer yargıları, toplumsal bütünlüğün ayrılmaz parçası olduğu
gibi, aynı zamanda toplumsal yaĢantıdır. DeğiĢen koĢullar, bir kısım değer yargılarının
düzenlenmesine neden olur. Bu nedenle birey, yaĢadığı çağa uyabilmek için geçerliliği
kalmamıĢ olan değer yargılarına sahip çıkmaktan sakınmalıdır.
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Normlar; değerlerin, belirli rollerle iliĢkili olarak ele alınması ve uygulanmasıyla
oluĢur. Norm; karĢılıklı hak, görev ve sorumlulukların belirlenmesinde kiĢiye yol gösterir.
Bireyin tutum ve davranıĢları norma göre değerlendirilir.
Normlar düzeni sağlayan ölçütler bütünüdür. Normlar sayesinde toplumsal düzen
kurulup sürdürülerek bireyler mutlu kılınmaya çalıĢılır. Bilindiği gibi normlar, kültürel
değerlerden kaynaklanır. Normlar, belli bir grup içindeki bireylerin iliĢkilerini düzenler ve
eylemlerine yön verir. Normlar, genellikle değerlerin yansımasıdır ve bir grubun tüm
üyelerince paylaĢıldığı için kolektiftir. Bazı normlar diğerlerinden daha fazla ciddiye alınır,
çünkü bunlara karĢı gelindiğinde uygulanacak yaptırımlar daha ağırdır.
Ġnsanların toplum içindeki davranıĢlarına yön veren kurallar ve normlar vardır.
Toplumsal norm; toplumsal yaĢamda kiĢi ve grupların tavır ve davranıĢlarının nasıl
olması gerektiğini belirleyen ve yaptırımlarla desteklenen ortak toplumsal kurallardır. En az
iki insanın yaĢadığı her yerde norm vardır.
Normlar yazılı ve yazısız olmak üzere ikiye ayrılabilir. Yazılı normlar; yasalar,
tüzükler, yönetmelikler biçiminde yetkili organlarca düzenlenir ve yürürlüğe konulur.
Gerektiğinde yazılı normlar değiĢtirilir. Yazılı normlarla devletin ve toplumun düzeni
sağlanır. Yazısız normlar; örfler, adetler, töreler, gelenekler ve göreneklerdir.

Resim 2.3: Etik toplumsal kural

Yaygın ve nüfusun büyük bir bölümü tarafından uzun zamanlardan beri tekrar edilip
gelen ve açıklanan nitelikleri taĢıyan normlara “adet” deniyor.
Bu niteliği taĢımakla beraber, yüksek derecede değerlendirmeye konu olan sosyal
normlar ise “örf” olarak adlandırmakta. Örflerin bir zamanlar doğru saydığı davranıĢlar
sonradan yanlıĢ kabul edilebilirler. Örneğin, kan davası, baĢlık parası vb.
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Gelenek; bir toplumda, eskiden kalmıĢ olmaları nedeniyle saygın tutulup, kuĢaktan
kuĢağa iletilen kültürel kalıntılar, alıĢkanlıklar, töre ve davranıĢlar, anane olarak tanımlanır.
Görenek; herhangi bir davranıĢı ya da hareketi eskiden beri gördüğü gibi yapma
alıĢkanlığıdır. Görgü kuralları; uyulması gereken ayrıntılı biçimler, formalitelerdir. Bu
kurallar insanın sosyalleĢmesi süreci içinde öğrenilirler.

2.1.5. Etik Değerlere Uygun DavranıĢların Sonuçları
Etik değerlere uygun davranıĢların çeĢitli sonuçları vardır. Bunlar olumlu ya da
olumsuz sonuçlar olabilir. Olumlu sonuçlara baktığımızda Ģunları görebiliriz:







Saygınlık kazanmak
Güvenirlik
Ġyi bir imaja sahip olmak
Problem çözümünde yardım görmek
Etik değerler özellikle sosyal çalkantı dönemlerinde ahlaki çöküĢü azaltır ve
toplum açısından kötü niyetli giriĢimlere karĢı önleyici rol oynar
Toplumda kabul görme vb.

ĠĢletmelerde oluĢan etik programlar yardımıyla, bireysel değerler ile örgütsel
değerlerin yakınlaĢması sağlanır. Böylece motivasyon ve performans sağlanır. Bireyler arası
karĢılıklı güveni oluĢturmaya çalıĢan etik değerler, toplam kalite yönetimine ve stratejik
planların uygulanmasına yardımcı olurlar.
Ailedeki her birey, birbirine sevgi, saygı, hoĢgörü, anlayıĢ ve ilgi gösterirse, o ailenin
mutlu olarak yaĢamını sürdürmesi için bütün koĢullar hazır demektir. Günlük davranıĢlarında
nazik ve kibar davranan bir kiĢi evinde de böyle davranabilir. Günlük yaĢamımızda teĢekkür
ederim, özür dilerim, lütfen gibi ifadeler yerinde kullanılmalıdır.
Çocukların bir arada yaĢama sonucu anne babalarından öğrendikleri davranıĢlar,
töreler, gelenek, görenek ve ahlaki değer yargılarıdır. Bu nedenle ebeveyn çocuklara her
zaman iyi örnek olmak zorundadır. Çocukların yanında sigara alkol vb. kötü alıĢkanlıkları
gerçekleĢtiren büyüğün çocuğa bunu kullanma, yapma demesi çocuğun bu davranıĢı
edinmesini engellemeye yetmez. ġunu unutmamak gerekir, çocukların nasihatten çok, iyi
örneklere ihtiyacı vardır.
Thales‟in Ģu sözü bunu doğrulamaktadır. “Siz büyüklerinize nasıl davranırsanız,
ileride çocuklarınız da size öyle davranacaktır.” THALES
Demetrios ise;




Kendi evinizde iken ailenize,
Sokakta iken gelip geçenlere,
Yalnızken kendinize saygılı olunuz, derken etik değerlere uygun davranmanın
üzerinde durmuĢtur.
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Bununla birlikte etik değerlere uygun davranıĢların olumsuz sayılabilecek bazı
sonuçları olabilir. Bu konuda maddi ve manevi zarar görmeyi örnek olarak verebiliriz.
Bazen dürüst ve ahlaki davranmak arkadaĢ kaybına sebep olabilmektedir.

2.1.6. Etik Sorgulama
Etik; bireyler arasındaki iliĢkileri bir bireyin diğer bireylere yönelen eylemleriyle
uyguladığı iliĢkileri incelemekle yetinmez, olanın yanı sıra olması gerekeni de araĢtırır.
Çünkü etiğin amacı sadece bireylerin birbirlerine nasıl davrandıklarını öğrenmek
değil, ahlaki ilke ve değerlerin birey ve toplum yaĢamındaki önemini kavramak ve insanlara
nasıl davranmaları gerektiğini de öğretmektir.
Toplumsal yaĢam içinde herkesin üzerinde anlaĢtığı, gittikçe geniĢleyen ortak bir
değerler sistemine ihtiyaç vardır. Toplumsal yaĢama temel oluĢturan bu etik değerler,
toplumda çekiĢen ve çatıĢan tarafların hiçbir ortak yanı kalmadığında bile ortak tutamak
durumundadırlar. Kimse dürüstlüğü değil de yalancılığı ya da sahtekârlığı öneremez.
Sadakat yerine ihaneti, adalet yerine haksızlığı kimse değerli gösteremez. Fakat gerçek
adaletin, sadakatin, dürüstlüğün ne olduğu sürekli tartıĢma konusudur.
Ġnsanlar en uygunsuz davranıĢlarını bile ahlaki sınırlar içinde göstermeye çalıĢırlar.
Örneğin; dürüstlüğü değil de yalancılığı ya da sahtekârlığı kimse öneremez. Ahlaki
olan davranıĢın kiĢinin kendine olan yararının yanı sıra topluma da yararı vardır.
Genel olarak insanlar gerçekleĢtirecekleri her faaliyet öncesinde bir planlama yaparlar.
Bu planlama içerisinde faaliyetin kendilerine sağlayacağı fayda hedef alınır. Bununla
birlikte ilgili faaliyetin ahlaki olup olmadığı da sorgulanır. Bu konuda çeĢitli sorgulama
biçimleri geliĢtirilebilir. Bir sorgulama örneği aĢağıda verilmiĢtir.





Problemi tanımla ve açıklığa kavuĢtur,
Tüm olası gerçekleri öğrenmeye çalıĢ,
Bütün tercihleri-seçenekleri sırala,
Her tercihi bunları sorarak test et.

Doğru mu?

Yasal mı?

Yararlı mı?



Kararını ver, ancak hala emin değilsen Ģunları yap.

Eğer yanlıĢ olduğunu biliyorsan yapma,

Emin değilsen sor,

Bir yanıt alıncaya kadar sormaya devam et.
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Ġki soru daha sorarak kararını yeniden gözden geçir.

Ailem bunu öğrenseydi kendimi nasıl hissederdim,

Vereceğim karar basında yayınlanmıĢ olsaydı kendimi nasıl hissederdim.



Eyleme geç.

2.1.7. Mesleki Etik Kavramı
ĠĢ hayatındaki davranıĢları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve
standartların toplamına, “mesleki etik” denir. Belirli bir meslek grubunun, meslek üyelerine
emreden, onları belli kurallarla davranmaya zorlayan kiĢisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz
ve ilkesiz üyeleri meslekten dıĢlayan, mesleki rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini
korumayı amaçlayan mesleki ilkelerdir.
ĠĢ etiği alanı 1980‟lerde akademik bir çalıĢma sahası haline gelmiĢtir. 1990‟lardan
sonra ise iĢ etiğinin, çalıĢma alanını etkileyen en önemli unsurlardan biri haline geldiğini
görüyoruz.
Meslek grupları; çeĢitli esnaf, zanaatkârlarca farklı biçimlerde kurulmuĢ, o mesleğin
dayanıĢmasını, kurallarını yansıtan kendine özgü birtakım ilkeleri olan bir birliktir.
Bir mesleki etkinliğin ya da hizmetin, tüketicilerin gereksinimlerini karĢılayabilmesi
için o meslek alanı içinde oluĢturulmuĢ bir öz denetimden geçmesi gerekir.
Mesleki etik kuralların amacı, kapsamına giren personelin ve birimlerin performansı,
hareket ve davranıĢları ile ilgili merkeze ve birime özgü standartları belirlemektir. Bu
kurallar görevlerini yerine getirirken iç denetim biriminin bütün mensuplarından beklenen
davranıĢ standardını açıklığa kavuĢturmayı hedeflemektedir. Bu kurallar, denetim
standartlarına uyması gereken bütün personeli ve birimleri kapsar.
Kamu kesimindeki çalıĢanlar için mesleki etik kuralların kabul edilmesi ve
uygulanması, bireylerin yaptıkları iĢlere inanç ve güven duyulmasını sağlar. Ayrıca
ülkemizde Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri 2005‟te belirlenmiĢtir.

28

ġekil 2.1: Meslek - ahlak ĠliĢkisi

2.1.8. Mesleki Etik Ġlkeleri
Mesleki etik ilkeleri; doğruluk, yasallık, yeterlilik, güvenirlik ve mesleğe bağlılıktır.


Doğruluk

Doğruluk; doğru sözlülük ve güvenirliğe iĢaret eden bir kavramdır. Etik davranıĢ,
baĢkaları ile iliĢkilerde dürüst olmayı ve içtenliği gerektirir. Ġçten ve dürüst davranmayanlar,
iliĢkilerde kendi sonlarını hazırlarlar ve güven ortamı ortadan kalkar. En önemli zedeleyici
davranıĢ biçimi çoğunlukla korku ve güvensizlikten kaynaklanan yalan söylemedir. KiĢiler
yalandan uzak durarak üstlerine ve altlarına tam bir güven sağlamak zorundadır. ĠĢ hayatı
içerisinde doğru davranıĢ biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eĢit ve tarafsız olmak, yalan
söylememek meslek etiğinin temel ilkelerindendir.
Bütün meslektaĢlar çalıĢmalarının her cephesinde dürüstlük sergilemelidir.
MeslektaĢların kurdukları iliĢkiler ve kurum dıĢındaki temasları samimi ve hakkaniyetli
olmalıdır, yürütülen bütün faaliyetlerde itimada dayalı bir güven ortamı sağlanmalıdır.
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Yasallık

ĠĢ hayatında üretilen her türlü malın üretiminde ve çalıĢanlarla ilgili problemlerin
çözümünde yasalara bağlı kalmak da mesleki etik ilkelerindendir. Günümüzde iĢ yaĢamında
gerek üretim alanını gerekse çalıĢma hayatını düzenleyen yasalar mevcuttur. Hatta yalnızca
devletlerin değil uluslararası bir takım kuruluĢların da bu konuda etkili olduğunu
söyleyebiliriz. Bunlara örnek olarak çalıĢma hayatını düzenleyen Uluslararası ÇalıĢma
Örgütü ile üretim standartlarını düzenleyen Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)‟yu
sayabiliriz.
Hukuken suç teĢkil eden emirlerin yerine getirilmemesi konusunda yöneticiler kesin
tavır içinde olmalıdırlar. Emirlerin yasalara aykırılığının, üst yöneticilere hatırlatılması,
yöneticinin yönetimde keyfiliğinin ortadan kaldırılması ve hukukun üstünlüğünün
sağlanmasında önemli katkıları olmaktadır.


Yeterlilik

ĠĢ hayatında her gün sürekli geliĢmeler olmaktadır. Bu geliĢmeleri takip etmek,
kendini yenilemek, iĢ hayatına uyarlamak mesleki etik ilkeleri arasında önemli yer
tutmaktadır. Meslekte sahip olunan mesleki boyut, o iĢi yapmak konusunda kiĢiye toplum
içerisinde “uzman”,”yetkili” veya “yeterli kiĢi” gibi kimlikler kazandırır. Bir iĢi yapabilmek
için diploma ya da herhangi bir belge almak, gerçekte o kiĢiye söz konusu iĢi yapabilme
konusunda hak ve yetki verir. Bu nedenle meslek elemanlarının iyi bir eğitimden geçmiĢ
olmaları gereklidir. Yeterlik aynı zamanda sorumluluk alabilme, inisiyatif kullanabilme
davranıĢıdır.


Güvenirlik

Meslek olarak kabul edilen bütün iĢlerin kendine özgü etik değer ve ilkeleri vardır.
Mesleğin üyeleri bu etik değer ve ilkelere uygun davranmak durumundadırlar. Uygun
davranmadıkları durumda meslek etiği ilkeleri devreye girer.
Genel mesleki etik davranıĢ kurallarını Ģöyle sıralayabiliriz:






Yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten ayırmak,
Meslek içi rekabeti düzenlemek,
Mesleğin ideallerini korumaktır.

Bu durum meslek türüne, özelliğine hizmet alanına göre çeĢitlilik alabilir.


Mesleğe Bağlılık

Mesleki etik ilkelerinden biri de kiĢinin yaptığı iĢi önemsemesi ve en iyi Ģekilde
yapmaya çalıĢmasıdır. Buna, kısaca mesleğe bağlılık diyoruz. KiĢinin iĢ hayatı içerisinde
sürekli kendini geliĢtirmesi ve eğitim olanaklarından yararlanması, iĢine verdiği önemi
gösterir. Yalnızca kendi geliĢimini yeterli görmeyip meslektaĢlarının mesleki geliĢimine
katkıda bulunmak da meslek etiği içindedir. Mesleğe bağlılık, kiĢinin iĢini sevmesine ve
huzurlu bir ortamda çalıĢmasına katkıda bulunur. Bu da verimliliği artırır.
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2.1.9. Mesleki YozlaĢma
Bir toplumda oluĢan yozlaĢma hayatın her alanını olduğu gibi iĢ yaĢamını da etki
altına alır.
Mesleki yozlaĢmanın çeĢitli nedenleri vardır. Bu nedenleri maddeler halinde
sıralayabiliriz:











AĢırı hırs, bencil ve açgözlü davranma
Yeterli hassasiyetin gösterilmemesi
Eksik değerlendirme
Plansızlık
Ġyi niyetle arkadaĢlarını koruma güdüsü
Yasaların, kuralların ve yöntemlerin bilinmemesi
ĠĢ yaĢamında teknolojik ve sosyal geliĢmelere paralel yasal düzenlemelerin
gecikmesi
Kendini koruma güdüsü
Maddi ve manevi tatminsizlik, servet açlığı
Ġdeolojik ya da siyasal ayrımcılık

Sadece verilen ücreti artırmak (yeterli ücret düzeyinin üzerine çıkarmak) insanları
iĢletme için daha çok çalıĢmaya yönlendirmez. Bireyleri teĢvik için, onlara birey gibi
davranıp ilgi gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca hem örgütsel etkinlik hem de bireylerin
mutlulukları için kiĢisel özellik ve becerilerinin belirlenerek bireyin uygun iĢe
yerleĢtirilmesi, kendini geliĢtirmesine yardımcı olunması da bir sosyal sorumluluk gereğidir.
Yöneticilerin, iĢletmede çalıĢan iĢçilerin çıkarlarını koruyabilmeleri için sendika
kurma, sendikal faaliyetlerde bulunma ve grev hakkına engel olmaması hatta bunun için
uygun bir ortam yaratması çalıĢanlara karĢı etik sorumluluğunun bir gereğidir.

2.2. GiriĢimcilik
MüteĢebbis (giriĢimci), emek, sermaye ve doğal kaynaklar olarak belirtilen- üretim
faktörlerini, baĢkalarının ihtiyacını karĢılayacak mal ve hizmetler üretmek üzere tedarik eden
ve uygun Ģekilde birleĢtiren kimsedir. MüteĢebbis, genellikle kar etme ana amacı ile hareket
eder ve riske (zarar etme tehlikesine) de katlanır.
Kendi iĢini kurma motivasyonuna sahip bir giriĢimci için baĢarının anahtarı,
potansiyeli yüksek bir iĢ fikrine sahip olmasından geçer.
GiriĢimcilerin kendi iĢini kurma kararına getiren en önemli konular:





Kendi kendinin patronu olma, baĢkalarından emir almadan çalıĢma isteği,
Kendi geleceklerini kendilerinin Ģekillendirme isteği,
Kendi iĢini kurmak dıĢında hayatını kazanma seçeneklerinin azlığı,
Bağımsız veya esnek bir iĢ ortamında çalıĢma isteği,
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Manevi tatmin sağlama isteği,
ĠĢ fırsatlarını değerlendirme isteği olarak düĢünebilir.

2.2.1. ĠĢ Kurmak
GiriĢimci, iĢ kurma sürecine baĢlarken yetenek, bilgi, beceri, maddi varlıklar, çevre
iliĢkileri, unvanı, hayattan beklentileri, cesaret, liderlik, yöneticilik, zaman gibi özelliklerini
ortaya koyar.
Bunun yanında giriĢimcinin ihtiyaç duyduğu temel unsurlar; iĢ fikri, giriĢimcilikle
ilgili nitelikler, yönetsel bilgi ve beceriler ve kaynaklardır.


ĠĢin fiilen kurulması







ĠĢ yerini kiralamak,
Yasal kuruluĢ iĢlemleri,
Makine, donanım ve malzeme satın alınması,
Personel temin etmek,
Kredi iĢlemleri,
Deneme üretim vb. iĢletmenin faaliyete geçirilmesidir.

KOSGEB (küçük ve orta ölçekli sanayi iĢletmelerini geliĢtirme birliği); küçük ve orta
ölçekli sanayi iĢletmelerinin teknolojik yeniliklere uyum sağlamalarını, rekabet güçlerini
yükseltmelerini ve ekonomiye katkılarını arttırmaları amacıyla 1990 yılında kurulmuĢ bir
kuruluĢtur.

2.2.2. ĠĢ Yeri Kiralamak veya Satın Almak
GiriĢimciler, araĢtırma döneminde iĢ yerini iki farklı boyutta ele alırlar. Birincisi iĢ
yerinin yeri ya da konumudur. Bu kapsamda giriĢimci iĢ yerinin ülkenin neresinde, hangi
bölgede, ilde ya da ilçede kurulması gerektiğini inceler.
ĠĢ yeri incelemesinde diğer boyut ise iĢ yerinin sahip olacağı özelliklerdir. GiriĢimci
bu aĢamada iĢ yerinde bulunması gereken teknik ayrıntıları inceler. Enerji kaynaklarını, açık
ve kapalı alan olanaklarını, iĢ yeri binasını aydınlatma ısıtma havalandırma gibi iĢ fikrinin
aradığı çeĢitli detayları sağlayabilme özelliklerini araĢtırır.
GiriĢimci iĢ yerinin konumu belirlerken iĢ fikrini ve kurmak istediği iĢletmeyi
aĢağıdaki faktörler ıĢığında incelemelidir:







MüĢteri kitlelerinin bulunduğu yerler,
Rakip firmaların yerleĢimleri,
Ürün ya da hizmetlerin müĢterilere ulaĢtırma Ģekli,
Ham madde temin edilecek kaynakların yerleri,
Ham madde ve diğer malzemelerin iĢletmeye ulaĢtırma Ģekli,
ĠĢ gücü gereksinimi ve iĢ gücü ücretleri,
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Arazi gereksinimi ve arazi bedelleri,
Enerji gereksinimi,
TeĢvikler ya da bölgesel mevzuat uygulamaları,
Ġklim Ģartları,
Çevresel etkiler.

GiriĢimci, iĢletmesinin bu faktörler altındaki özelliklerini belirledikten sonra iĢ yeri
seçiminde iĢletme kârlılığını etkileyen faktörleri belirler. Örneğin, iklim Ģartları seracılıkta,
küçük ticaret tipi iĢler için müĢterilerin bulunduğu yerler yerleĢim yerini belirler. Üretim
iĢletmelerinde ham madde temin yerleri, enerji gereksinimi, teĢvikler yerleĢim yerinin
belirlenmesinde önekli faktörler olarak öne çıkmaktadır.
ĠĢletmelerin kuruluĢ yerlerinin seçiminde yönlendirici olan genel ilkeler:




Ham maddeyi en ekonomik Ģekilde iĢletmeye ulaĢtırmak,
Ürün ya da hizmetlerin en ekonomik Ģekilde müĢteriye ulaĢtırmak,
ĠĢletmenin ihtiyaç duyduğu iĢ gücü ve diğer iĢletme girdilerini en ekonomik
Ģekilde temin etmektir.

ĠĢletmelerde yer seçimi iĢletmenin en temel kararlarındandır. GiriĢimci, yukarıdaki
ilkeler çerçevesinde iĢletmenin kuruluĢ ve iĢletme dönemlerinde verimliliğine katkı
sağlayacak en uygun kuruluĢ yerini seçmek için çaba göstermelidir. Örneğin; protez ve ortez
üretim merkezlerini kurarken hastaların rahatlıkla giriĢ çıkıĢlarına olanak sağlayan mekanlar
seçilmelidir. Ayrıca standartlara (TSE) uygun geniĢlikte kapılar, engelliler için tuvalet,
tekerlekli sandalyeler için rampalar vb. gibi fiziki düzenlemeler de yapılmalıdır. Protez ve
ortez üretim merkezleri ile ilgili standartlar ve düzenlemeler ile ilgili bilgileri bir sonraki
modülde daha ayrıntılı olarak öğreneceksiniz.
GiriĢimci iĢ yerini kendi finansal kaynakları ve sermaye durumuna göre satın alabilir
veya kiralayabilir.

2.2.3. ĠĢ Yerinin Donanımını Kurmak
GiriĢimcilerini iĢletmelerin kuruluĢ yerlerini belirlemelerinden sonra üzerinde
yoğunlaĢmaları gereken nokta iĢyerlerinin kurulması ve kullanıma sokulması için
hazırlaması gereken teknik ve idarî donanımdır.
Bu kapsamda öncelik ürün ve hizmet üretimi için gerekli olan iĢ yeri özelliklerinin
belirlenmesi gerekir. Bu özelliklere uygun olarak iĢ yerinin bina, açık alan ve destek
sistemlerinin tasarımı yapılır. Elektrik, su, ısıtma, havalandırma vb. sistemler iĢletme
kapasitesine uygun olarak tasarlanır.
GiriĢimci, üretim faaliyetlerinin detaylarına bakarak iĢletmenin bina içi ve dıĢı
yerleĢim düzenini belirler. Bu noktada makinelerin iĢ akıĢı içindeki yerleri, alan ihtiyaçları
ve kullanım için gerekli teknik bağlantılar belirlenir. Makinelere ek olara iĢletmede gerekli
olan ham madde, ara mamul ve mamul depolama düzeyleri ve gereken özelliklere göre bina
dıĢı açık alanlarda yapılması gereken düzenlemeler belirlenir.
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GiriĢimci, iĢ yerinin teknik ve idarî donanım gereksinimini belirlerken aĢağıdaki
soruların yanıtlarını araĢtırmalıdır:




ĠĢ yeri binası içinde makine-ekipman, depolama, idarî hizmetler vb. amaçlarla
ayrılacak alan büyüklükleri nelerdir?
Bina içi yerleĢim nasıl olacaktır?
Bina dıĢı düzenleme nasıl olacaktır?

ĠĢletme binasının, yapılacak iĢe ve standartlarına uygunluğu araĢtırılmalıdır. Örneğin,
Protez Ortez Yapım ve uygulama Merkezleri atölyelerinde; elektrik, su, ısıtma, havalandırma
vb. sistemlerin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) normlarına uygunluğu sağlanmalıdır.
Ayrıca Protez Ortez Yapım ve uygulama Merkezleri ve Genel Kuralları‟ndaki, (TSE 13181
sayılı standart) teknik donanıma uygun olmalıdır.

2.2.4. ĠĢletmeyi GeliĢtirmek
ĠĢ kurma sürecinin sonunda, kuruluĢ aĢaması ile birlikte iĢletmeci için farklı bir dönem
baĢlar. ĠĢletmeler kuruluĢ sonrasında aĢağıdaki Ģemada özetlenen aĢamaları yaĢar. Bu
aĢamalara iĢletmenin geliĢme planı adımları diyebiliriz.

ġekil 2.2: ĠĢletmeyi geliĢtirmek

Yukarıda kısaca özetlenen iĢletme geliĢme planının baĢarısı ve hızı, giriĢimcinin ne
kadar doğru iĢletmecilik yaptığına ne kadar baĢarılı bir iĢletme yöneticisi olduğuna ve ne
kadar doğru bir sistem kurduğuna bağlıdır.
GiriĢimciler, iĢletmelerini kurduktan sonra iyi yönetici olmayı ya da iyi bir yönetim
sistemi kurmayı baĢarmak zorundadırlar. Kısaca, iĢletmelerinin kurulduktan sonra kendi
ayakları üzerinde durur hale gelecekleri ilk dönem, giriĢimciler için farklı baĢlangıçları
içeren ve zorlukları olan bir dönemdir.
Bu dönemde, giriĢimciler, iĢ fikirlerini uygulamak için minimum düzeyde risk
almalıdırlar. Örneğin, gerektiği kadar kredi almak, gereken geniĢlikte bir iĢ yeri kiralamak ya
da satın almak, gereken makine kapasitelerinde kalmak vb.
ĠĢin kuruluĢ ve ilk aĢamasında baĢarılı olmanın temel koĢullarında biri de giriĢimcinin
tüm zamanını ve dikkatini iĢine vermesidir. Ortaya çıkan zorlukları önceden tahmin etmiĢ
olmak, bunlar için hazır alternatif yaklaĢımlara sahip olmak ve iĢin kuruluĢunu baĢlatan
hedefleri sürekli göz önünde bulundurmak, hem çözümleri kolaylaĢtıracak hem de
giriĢimcinin motivasyonunu sürekli yüksek tutacaktır.
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Kapasite ile ilgili karar, iĢletmenin toplam yatırım tutarı ve gelecekteki iĢletme
maliyetleri ile ilgilidir. ĠĢletmelerde kapasite seçimi faktörleri; talep, finansal kaynaklar,
fabrika yeri, teknik Ģartlar, çalıĢma süresi, iĢletmenin yönetimi, maliyetler, teknoloji gibi
faktörler göz önünde bulundurularak mevcut ve gelecekteki değiĢim ihtiyacına cevap
verecek Ģekilde yapılmalıdır.
ĠĢletme yöneticilerinin optimal kapasite büyüklüğünü etkileyen iĢletme içi ve iĢletme
dıĢı faktörler objektif ölçülere göre değerlendirerek kapasite planlaması yapmaları gerekir.
Maliyetlerin düĢürülmesi, finansal kaynakların artırılması, teknik Ģartların iyileĢtirilmesi,
çalıĢma sürelerinin uzatılması ve iyi bir yönetim ile iĢletmenin geliĢtirilmesine gidilebilir.
Örneğin, en basit olarak makine kullanımının artırılmasına gidilebilir. Daha önce büyük
ölçüde el emeğine dayalı olarak üretim yapan bir Ģirket, verimini ve kazancını artırmak için
makineleĢmeyi takip etmek, yani otomasyona geçebilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sınıfınızdaki öğretmen ve öğrenci davranıĢlarını gözleyiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hangi
ders
saatinizde
gözlem
yapacağınızı kendi kendinize belirleyiniz.
(ortamın doğal olması için)
 Ders ortamındaki gözlemlerinizi not
alınız.
 Sınıf
ortamınızdaki
gözlemlerinizle
doküman hazırlayınız.
 Hazırladığınız dokümanları dersinizde
arkadaĢlarınız
ve
öğretmeninizle
paylaĢınız.

 Gözlemlerinizi not edebileceğiniz
düzgün not kâğıtları ve kalem
bulundurunuz.
 Gözleyeceğiniz davranıĢları önceden
belirleyiniz.
 ÇalıĢmanızın amacına ulaĢabilmesi
için notlarınızı mutlaka arkadaĢlarınız
ve öğretmeninizle paylaĢınız.
 Gözlemlerinize göre sınıf içinde
uyulması gereken etik kuralları
oluĢturmaya çalıĢınız.
 Elde ettiğiniz etik kuralları okul/sınıf
ortamında tartıĢmaya veya araĢtırmaya
sunarak okul/sınıf etik kuralları
geliĢtiriniz.

36

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Hangi ders saatinde gözlem yapacağınızı belirleyebildiniz
mi?
2. Ders ortamındaki gözlemlerinizi not aldınız mı?
3. Sınıf ortamındaki gözlemlerinizle doküman hazırlayabildiniz
mi?
4. Hazırladığınız
dokümanları
öğretmenleriniz
arkadaĢlarınızla paylaĢabildiniz mi?

ve

DEĞERLENDĠRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün
cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Ġnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal iliĢkilerin temelini oluĢturan değerleri,
normları, kuralları doğru-yanlıĢ, iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araĢtıran felsefe
disiplinine ne denir?
A) Etik
B) DavranıĢ
C) Norm
D) Kural

2.

Bir toplumun tüm yaĢam biçimine ne ad verilir?
A) YaĢantı
B) Ahlak
C) Sosyal hayat
D) Kültür

3.

Ġnsanların kendi aralarındaki iliĢkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu
iliĢkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?
A) KiĢisel etik
B) Sosyal yaĢam etiği
C) Amaçlana sonuç etiği
D) Kural etiği

4.

AĢağıdakilerden hangisi, mesleki etik ilkelerinden değildir?
A) Doğruluk
B) Akıllılık
C) Yeterlilik
D) Yasallık

5.

AĢağıdakilerden hangisi, giriĢimcilerin kendi iĢini kurma kararına getiren en önemli
konulardan biri değildir?
A)Kendi kendinin patronu olma, baĢkalarından emir almadan çalıĢma isteği.
B) Kendi geleceklerini kendilerinin Ģekillendirme isteği.
C) Toplumda tek baĢına kalmama isteği.
D) Manevi tatmin sağlama isteği.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Sermayenin tamamının ve yönetimin bir kiĢiye ait olduğu iĢletmelere ………
…………………………… denir.

2.

………………………………….; temel olarak, iĢçi, iĢveren ve devletin iliĢkilerini
düzenler.

3.

Bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranıĢları belirleyen yazısız kurallar
bütününe …………………. denir.

4.

…………………, bir toplumun yaĢayıĢ biçimini, dilini zevklerini, yazınını,
folklorunu, sanatsal etkinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktadır.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, üretim araçlarının mülkiyetine göre sınıflanan iĢlemelerden
değildir?
A) Özel iĢletmeler
B) Kamu iĢletmeleri
C) Dayanıksız mal üreten iĢletmeler
D) Karma iĢletmeler

6.

AĢağıdakilerden hangisi, sermaye Ģirketlerinden değildir?
A) Limitet Ģirket
B) Anonim Ģirket
C) Sermaye payları bölünmüĢ komandit Ģirket
D) Kooperatif

7.

AĢağıdakilerden hangisi, kamu iĢletmelerinin kuruluĢ amaçlarından değildir?
A) Tarım iĢletmelerini desteklemek
B) Kamu kurumlarına gelir sağlamak
C) Ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak
D) GeliĢmemiĢ veya az geliĢmiĢ yörelerin soysal, kültürel ve ekonomik yönden
geliĢmelerini sağlamak

8.

AĢağıdakilerden hangisi, etik davranıĢın toplumsal temelini oluĢturan etkenlerden
değildir?
A) Kültür
B) ĠletiĢim
C) Değerler
D) Normlar
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9.

Kamu iktisadi teĢebbüsleri, katma bütçeli iĢletmeler, döner sermayeli iĢletmeler
aĢağıdaki hangi iĢletme türüne girmektedir?
A) Özel iĢletmeler.
B) Karma iĢletmeler.
C) Kamu iĢletmeleri.
D) Kolektif.

10.

AĢağıdakilerden hangisi, iĢletmelerin kuruluĢ yerlerinin seçiminde yönlendirici olan
genel ilkelerden değildir?
A) Ham maddeyi iĢletmeye ulaĢtırmak.
B) Ürün ya da hizmetlerin en ekonomik Ģekilde müĢteriye ulaĢtırmak.
C) ĠĢletmenin ihtiyaç duyduğu iĢ gücü ve diğer iĢletme girdilerini temin etmek.
D) GiriĢimcinin maddi durumu.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
B
D
C
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
D
B
B
C

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

tek kiĢilik iĢletme
iĢ hukuku
ahlak
kültür
C
D
A
B
C
D
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