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Bu sunumda yer alan görüş ve bilgiler sadece sunum yapanların şahsi fikirleri olup hiçbir kuruluşla ilişkilendirilemez.



Kriz 
Dönemlerinde 
Neden Liderliği 
Tartışmalıyız?

1.Herkes güven duyabileceği
liderler arıyor.

2.Az sayıda liderin, çok geniş
yetkileri var.



NBA Yöneticisi Adam Silver



Kaynak: StratejiCo. ve ERA Research Kalitatif Araştırma, 2-5 Nisan 2020



Kaynak: Turkiyeraporu.com



Özetle, herkes güven arıyor.



Şu andaki liderlerimizin, 
ülkemizin sorunlarını
çözeceğine inanmıyorum.



Peki güveni oluşturan unsurlar 
nelerdir?



Güven = Yetkinlik + Etik





Etiği oluşturan
unsurlar güven
oluşturmada 3 
kat daha etkili.



Covid-19 salgını sırasında şirketler verdikleri kararları kamuoyu 
ve çalışanlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır.



Şirketler koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan krizde çalışanlarının işini ve sağlığını

korumak için ekonomik olarak zarar görseler dahi her türlü fedakarlığı yapmalı ve
gerekli önlemleri almalıdır.

Kaynak: CORPERA Consulting ve İstanbul Ekonomi Araştırma, 3-6 Nisan 2020



Bu dönemde çalışanlarını koruyan, toplumsal ihtiyaçları karşılayan ve devletin
çabalarını destekleyen şirketlere duyduğum güven ve itibar artacaktır.

Kaynak: CORPERA Consulting ve İstanbul Ekonomi Araştırma, 3-6 Nisan 2020



Koronavirüs salgını sırasında yanlış kararlar alarak güven ve itibar kaybeden 

şirketlerin/markaların ürünlerini tercih etmemeleri için yakın çevremi uyarır ve ikna 
ederim.

Kaynak: CORPERA Consulting ve İstanbul Ekonomi Araştırma, 3-6 Nisan 2020





İnsanları yöneten mi?
İşi yöneten mi?
İnsanlar kimi takip eder?
Freud transference(aktarım kuramı)
Ebeveyn figürü
Yakınlık duyma
İdealize etme

LİDER KİMDİR?



Tarihte Liderlik Tanımı
• Sokrates‘in, ―iyiyi kötüden ayırma yeteneği, neyi

yapıp neyi yapmayacağını bilmek olarak tanımladığı
erdem bir liderin sahip olması gereken en önemli
niteliktir

• Platon‘a göre ise lider olabilmek için asgari 30 –50 yıl
arası çok güçlü ve filozofik bir eğitimden geçmelidir. 
―Ya filozoflar kral olmalı ya da krallar filozof

• Machiavelli ise 1513 yılında yazdığı Prens adlı
kitabında liderlikte realistlik ölçütünü ortaya atarak
―İnsanlar doğuştan kötüdür. 

• Hobbes: anarşinin önlenmesi için insanların haklarını
bir egemene devir sözleşmesi yaparak egemenlik
erkinin tek, güçlü bir lidere devrini öngörmektedir



Günümüzde Liderlik çeşitleri

• Otoriter Lider

• Destekleyici Lider

• Demokratik ve Katılımcı
Liderler

• Hümanist Lider

• Liberal Lider

• Karizmatik Lider

• Doğal Lider

• Kurum içi Ağ Oluşturan Liderler

• Duygusal zeka kullanan liderler

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı – S. Covey

1) Proaktif ol
2) Sonunu duşunerek işe başla
3) Önemli işlere öncelik ver
4) Kazan-Kazan‘ı hedefle
5) Önce anlamaya caliş,sonra anlaşılmaya
6) Sinerji yarat
7) Baltani bile



Lider vs. Patron 

LİDER PATRON
-Koçluk yapar                                                                          - Çalışanı zorlar
-Saygıya dayalı yönetir                                                          - Otoriteye dayalı yönetir
-»Biz» der -»Ben» der
-Sorumluluğu üstlenir -Sorumluluğu başkalarına atar
-İnsanları geliştirir -İnsanları kullanır
-Başarıyı paylaşır -Başarıyı üstlenir
-Soru sorar, ikna eder -Emir verir



Etik nedir?

• Kökeni eski Yunanca bir sözcük 
olan ethos

• Ethos, insanın, karakterini, huyunu 
ifade eder.

• Felsefede doğru ve iyi 
yaşamayı/karar vermeyi araştıran 
bir daldır.

• Doğruyu yanlıştan ayırma ve 
doğru olanı yapma disiplini olarak 
tanımlanabilir.



ETİK

- Dürüstlük

- Şeffaflık 

- Güven

- Adalet

- Eşitlik

- Hesap Verilebilirlik

UYUM

- Kanun

- Yönetmelik

- Tüzük

- Kurallar

Etik ve Uyum – bir madalyonun iki yüzü



Dürüstlük, Etik ve Uyum

Compliance is a Culture, Not Just a Policy !
Brent Snyder, U.S. Department of Justice 



• Etiğin odağı kişinin 
kendisi olduğu 
kadar diğerlerinin 
de yararına 
düşünmektir. 

• Etik bir düşünme 
sistemi – nosyon 
oluşturur

• Ancak doğru olanı 
yapmak kişinin 
kendi kararıdır.

• Kişiler günlük 
hayatta sıklıkla Etik 
ikilemler 
(dilemma) 
karşılaşabilirler.



ETİK LİDERİN ÖZELLİKLERİ
- Adil ve eşit davranır

- Çalışanlara saygı gösterir (konuşma kültürünü destekler)

- Dürüst davranır

- Hümanisttir, takım oluşturmaya odaklanır

- Değer bazlı karar vermeyi destekler

- Proaktif davranışı ve karşıt görüşleri destekler

- Örnek teşkil eder

- Farkındalık oluşturur – sürekli iletişim kullanır

- Takdir ve yaptırımları istisnasız uygular

- Sadece yasal olanı değil her durumda doğru olanı yapmayı teşvik eder.

- Değişime öncülük eder. Karizmasını kullanır.

- Sorumluluk alır.



• Nasıl karar veriyoruz?

• İyi insanlar neden yanlış yollara 
saparlar?

• İnsan davranışları yönlendirilebilir 
mi?

• Rasyonel karar vermemizin 
önündeki bilişsel engeller nelerdir?

• Daniel Kahneman – 2002 Thinking Fast&Slow - Nobel

• Richard Thaler – 2017 Nudge Theory-Nobel

• Dan Ariely - The Honest Truth About 
Dishonesty (2012)

DAVRANIŞSAL EKONOMİDEN, DAVRANIŞSAL ETİĞE DOĞRU



Durumsal farkındalık GELİŞTİRME 

• Durumsal Farkındalık Nedir?

• Bizi zorlayan dahili faktörler
• Proaktif ve reaktif düşünme

• Etik kör noktaları tanıma

• Harici Faktörler
• Harici baskılara hazırlıklı olma

Riski, sizi 
yönetmeden 

yönetme



Proaktif ve Reaktif düşünme

Proaktif Reaktif

Durup değerlendirme ve başkalarını da düşünme Alışkanlıklar ve kendi çıkarınıza ağırlık verme

"Büyük resme" bakma Anlık sorunlar ve problemlere odaklanma

Bilerek, amaçlı hareket etme Dürtüsel hareket etme

Başkalarının ne düşünebileceği ve neler yapabileceğini 
hayal etme

"Ben ve benime" odaklanma

Uzun dönemli yaklaşım Kısa dönemli yaklaşım



Proaktif(Değerlendirerek) karar verme yaklaşımını etkinleştirme

• Bu eylem veya kararı geriye doğru düşündüğünüzü hayal edin.  Yapmak üzere olduğunuz şey 
gelecekteki sizi, diğerlerini ve organizasyonu nasıl etkiler? 

• Bu sorunla ilgili diğer temel kişiler kimlerdir ve neler düşünmektedirler veya bundan sonra ne 
yapmaları olasıdır?

• Kendinizin ayrı bir kısmını - sizin çıkarlarınızı ve başkalarının çıkarlarını düşünen, bağımsız ve objektif bir 
danışman - hayal edip onunla bağlantı kurun.  O kısım şu anda size ne öneride bulunurdu?

• Eyleme geçmek açısından en ön plandaki dürtünüz nedir? Şimdi durun ve büyük resme bakın. Bu 
eylemi neden yapıyorsunuz ve daha önemli hedefleriniz ve değerleriniz açısından başka hangi 
seçenekler var?



Dikkat:  İleride etik kör noktalar var!

 Rasyonalleştirme

 Etik kaybolma

 Bilinçli (motive) körlük 



Rasyonalleştirme - Meşrulaştırma

Kişinin etik dışı eylemlerini kendi düşünce tarzında meşru gösterecek 
mazaretler yaratması ve bunlara inanması.

- Tedarikçiden hediyeyi kabul ettim ama reddetseydim onları incitirdi.  Ayrıca 
bunun gibi bir şey asla ticari kararlarımı etkilemez. 

- Niye bu kadar büyütüldüğünü anlamıyorum.  Bunu herkes yapıyor. 

- Gözlediğim hatalı davranışı etik ofisine bildirmem gerektiğini biliyordum ama 
zaten bir şey yapılmazdı yani niye uğraşayım?

-Yıllardır maaş artışı alamıyordum, prim rakamlarımla oynamadım aslında 
mağduriyetimi kendim giderdim.





Etik kaybolma – ethical fading

Bir karar veya eylemin etik tabiatı veya 
sonuçlarını dikkate almama, küçümseme 
veya tanımama.

 İhaleyi zaten bize vereceklerdi. Sadece işlemi 
hızlandırdık.  

 Haklı mı haksız mı olduğumu düşünmüyordum - sadece 
işimi yapıyordum.  Bunu istediğini zannediyordum.

 Etik kaybolmanın sık duyulan göstergeleri:

Kendime göre karar verdim; açıklanamayacak kadar 
karmaşık; bu konuşma hiç olmadı; Bilmek istemiyorum; 
Öyle diyelim bakalım. . .



Bilinçli Körlük – motivated blindness

Kendimizin ve başkalarının etik dışı olabilecek 
eylemlerini gelecekteki çıkarlarımız ile ters 
düşebileceğinden bilerek gözardı etmek.

- Geçmişe baktığımda risk altındaki önemli bir ticari ilişkiyi 
korumayı o kadar istiyordum ki kamu görevlisine birkaç futbol 
final maçı bileti vermenin etik değilmiş gibi görülebileceği aklıma 
gelmedi.

- Tedarikçi ile harika iş sonuçları yakaladım, inceleme gereği 
duymadım

- Yatırım fonu yöneticisi her yıl harika sonuçlar alıyordu.  Soru 
sormak aklıma gelmedi çünkü harika sonuçları herkes ister.



Bilişsel engeller (yatkınlıklar) 

• Doğrulama Yatkınlığı: Confirmation Bias: 

• Yankı odası etkisi: Ingroup Bias

• Kumarbaz yanılgısı: Gambler's Fallacy

• Algıda seçicilik - Observational Selection Bias

• Statüko Yatkınlığı: Status-Quo Bias:



68%

32%

16%

84%



Harici Faktörler

Harici faktörler ve riskleri yönetmek için başka örnekler?

Nasıl karar verdiğimizi etkileyebilecek 
riskler

Bu riskleri yönetmek için Olası 
Çözümler

Baskı ve Stres Daha iyi planlama

Gerçekçi olmayan hedefler Konuşun

Benzerlerin baskısı Grup gibi düşünmenin farkına varın

Organizasyonel değişim Esnek ve hareketli olun



Sorumluluk üstlenme süreci

• Daha Fazla Sorumluluk Üstlenen

 Görüyorum ve adlandırıyorum

 Sahip çıkıyorum

 Harekete geçiyorum

 Sonuçları kabul ediyor ve harekete 
geçiyorum

• Daha Az Sorumluluk Üstlenen

• Görmüyorum veya dikkate almıyorum

• Başkasının halletmesi için 
bırakıyorum

• Etrafından dolaşıyorum

• Sonuçları üstlenmekten kaçınıyorum



Etik Liderlik araçları

Üst ve Orta Yönetimin Desteği

• (Tone from the Top & Middle) 

- Sürekli iletişimler 

- Eğitimlerin bizzat üst yönetim tarafından 
takip edilmesi

- Aktif katılım ve görevlendirme

- Ticari toplantılarında compliance konuları

- Tüm çalışanlara KPI vermek

- Anında takdir ve yaptırım

- Etkili Dinleme, soru sorma



…
• Şirket içi bildirim hattını etkin şekilde kullanmak 

için sürekli duyurular yapmak, misillemeyi 
engellemek, yerinde olan bildirimleri 
ödüllendirmek – anonim başvuruları korumak

• İşe alımlarında etik değerlendirmelere başvurmak

• Rol model olmak ve rol model kişileri yönetime 
yerleştirmek

• Hata yaptığında kabul edip, ders çıkarmak

• Şeffaf olmak

• Çalışanlarda, şirkete ve birbirine güven ortamı 
yaratmak



• Proaktif düşünme – panik&stresi yönetme

• Görevlendirme – kriz ekibi 

• Şeffaflık ve bilgi akışı 

• Çalışanlar, paydaşlar ve toplum yararını gözetmek

• Değişime öncülük etmek

• Uzun vadeli değerlendirme

• Hatalardan ders çıkarma

• Konuşma kültürünü yaşatma

• Rol model oluşturma

KRİZ ZAMANLARINDA ETİK LİDERLİK



İtibarı inşa etmek yıllar,
mahfetmek ise dakikalar sürer!

Warren Buffett



Teşekkürler


