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Araştırma, İstanbul Üniversitesi ve Türkiye Etik ve İtibar Derneği 

arasında ve İ.Ü. Teknoloji Transfer Merkezi tarafından TTM-KAP 

2021-35 no’lu ARGE projesi olarak gerçekleştirilmiştir. 

Projede kullanılan model, tasarım ve ölçekler TEİD için özel olarak

tasarlanmış ve çalışmanın etik açıdan uygunluğu, İstanbul

Üniversitesi Beşerî Bilimler Etik Kurulu’nun 21.02.2022 tarihli

toplantısında alınan 2022/85 no’lu karar ile onaylanmıştır.
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Çalışma, etik anlayışın kurum ve birey nezdindeki algısının ve öneminin 

ölçümü ile ekonominin etik anlayışa, etik anlayışın da ekonomi üzerindeki 

etkisinin araştırılması üzerine kurgulanmıştır. 

Projenin modellenmesi ve yürütülmesi, farklı fakülte ve programlarda 

çalışmalar yürüten araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bu bağlamda çalışma kapsamında, üç farklı türde araştırma yürütülmüştür. 

Bunlar; a) Ölçüm Temelli Makro Göstergeler Analizi b) Kantitatif (Nicel) 

Araştırma ve Analiz c) Kalitatif (Nitel) Araştırma ve Analizdir. 
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Türkiye İçin 
Ölçüm Temelli 

Makro Göstergeler Analizi
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Ekonomik etki analiz modeli 

olarak belirlediğimiz altılı gösterge 

grubundaki her birinin diğeri ile 

olan etkileşimi, milli gelir 

üzerindeki pozitif ve negatif 

etkileri ya da şokları 

oluşturmaktadır. 

Ekonomik Etki Analizine Ait Genel Model Yapısı
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2004-2020 yıllarını kapsayan 

ampirik araştırmadan elde edilen 

bulgular yorumlanarak,  ekonomi 

ile gösterge gruplarında yer alan 

değişkenler arasındaki bağlantı şu 

şekilde modellenmiştir:

𝐘𝐭 = 𝐟(𝐔𝐭, 𝐇𝐭, 𝐄𝐭, 𝐈𝐍𝐅𝐭, 𝐅𝐃𝐈𝐭, 𝐓𝐒𝐭, 𝐓𝐈𝐭, 𝐈𝐭, 𝐏𝐭, 𝐗𝐭, 𝐂𝐭) (1)
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Burada 𝑌!; ekonomik etki, 𝑈! ve 𝐻!
sosyo-demografik ve kültürel grup, 𝐸!
finansal göstergeler, 𝐼𝑁𝐹! ve 𝐹𝐷𝐼!
enflasyon ve yabancı dış yatırımlar, 𝑇𝑆!
ve 𝑇𝐼!; vergi grubu,  𝐼!; hane halkı 

gelirlerinin seyri, 𝑃! , 𝑋! ve 𝐶! ise sosyo 

politik göstergeleri temsil etmektedir. 

Tanım Ölçü Birimi Veri Kaynağı

Kişi başı GSYİH Logaritmik Dünya Bankası

Şehirleşme %, Oran Dünya Bankası

Üniversite Eğitimi %, Oran TÜİK

Döviz kuru TL/Dolar Dünya Bankası

TÜFE temelli Enflasyon Oranı %, Oran Dünya Bankası

Yabancı Doğrudan Yatırımlar (Net Akış) %, Oran Dünya Bankası

Kurumlar Vergisi %, Oran Dünya Bankası

Bireysel Vergi %, Oran Dünya Bankası

Hane Geliri / Tasarruf %, Oran Dünya Bankası

Demokrasi İndeksi Logaritmik POLITY 5

Kurumsal Kısıtlamalar Logaritmik POLITY 5

Güven Endeksi Logaritmik TÜİK

.

Analizlerin gerçekleştirilmesinde, pek çok 

değişkene bakılmıştır
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1. Şehirleşme oranındaki %1’lik artış 

ekonomik büyümeyi ort. %0,62 

arttırmaktadır. 

2. Üniversite eğitiminin payı %1 

arttığında ekonomik büyüme ort. %0,04 

artmaktadır. 
Ekonometrik Model Analizlerine Ait Sonuçlar

Bulguları şöyle sıralamak mümkündür:
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3. Enflasyondaki %1’lik artış ekonomik 

büyümeyi ort. %1,5 oranında 

azaltmaktayken, %1’lik bir azalış ort.

%1,79 oranında arttırmaktadır.

4. Yabancı doğrudan yatırımlardaki %1’lik 

artış eko. büyümeyi ort. %8,8 

artırmaktadır.Ekonometrik Model Analizlerine Ait Sonuçlar
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5. Kurumlar vergisindeki %1’lik artış eko. 

büyümeyi ort. %0.011 artırmaktadır.

6. Bireysel vergilerdeki %1’lik artış 

ekonomik büyümeyi ort. %0.008 

azaltmaktadır.

7. Demokrasi endeksinde %1’lik artış 

ekonomik büyümeyi ort. %1.19 

arttırmaktadır.
Ekonometrik Model Analizlerine Ait Sonuçlar
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8. Kurumsal kısıtlamalar endeksinde %1’lik 

artış eko. büyümeyi %1,72 azaltmaktadır.

9. Hane geliri tasarruf oranında %1’lik artış 

eko. büyümeyi ort. %0.04 arttırmaktadır.

10. Güven endeksinde %1’lik artış ekonomik 

büyümeyi ort. %2,46 arttırmaktadır.Ekonometrik Model Analizlerine Ait Sonuçlar
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2004-2020 yıllarını kapsayan sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik ve finansal

yapısına ilişkin veriler negatif ve pozitif şoklar perspektifinden analiz edildiğinde, Türkiye

ekonomisi üzerindeki en etkili değişkenlerin;

• doğrudan yabancı yatırımlar, 
• şehirleşme düzeyi, 
• tüketici güven endeksi ve 
• makro değişkenlerdeki istikrar olarak kabul edilebilecek döviz kuru ve 

enflasyon olduğu saptanmıştır.

Doğrudan yabancı yatırımlara dair akışlar faiz oranları ile ilişkili olsa da yatırım akışlarının 

önündeki en büyük engelin ülke ekonomisinin yüksek risk durumu olduğu görülmektedir.



Türkiye için risk durumunun 

azaltılması ve doğrudan yabancı 

yatırımları arttırmak için yapılacak en 

iyi düzenlemenin kurumsal denetim 

mekanizmasının güçlendirilmesi ve 

oturmuş bir ortamın oluşturulması

olduğu görülmüştür. 

Türkiye ekonomisini etkileyen önemli 

değişkenlerden biri de şehirleşmedir. 

Şehirleşme oranındaki artış ekonomik 

büyümeyi ciddi oranlarda arttırmaktadır. 

Şehirleşme politikaları adına atılacak adımların, 

sadece iş olanağı aracılığıyla ekonomik 

büyümeyi teşvik etmekle kalmayıp, sosyal 

eşitliği ve sağlık imkânlarına ulaşımı 

kolaylaştırarak kalkınmayı da hızlandırdığı 

anlaşılmıştır. 
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Yapılan verilere dayalı projeksiyona 

göre, Türkiye’de 2020 yılı için 

hesaplanan kişi başı gelir 8.599 

dolardır. Demokrasideki %1’lik bir 

artış kişi başına düşen geliri 

ortalama 10.232 dolara 

çıkarmaktadır. 

Demokrasinin yolsuzluklar üzerinde 

adeta bir denetim mekanizması gibi 

çalıştığı ve daha güvenli bir ekonomik 

çevre oluşturarak doğrudan yabancı 

yatırımları artırdığı görülmektedir. 
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Üniversite eğitimin ekonomiye 

etkisinin %0.04 gibi düşük çıkması, 

nitelikli işgücü yapısının değiştiğini 

ortaya koymaktadır. Beşeri sermaye, 

ülke ekonomisi ile 

bütünleşememektedir. 

Ayrıca üniversite eğitimine ilişkin 

oranının etkisinin bu denli düşük 

çıkması, Türkiye’de birçok sektörün 

emek yoğun sektörler olmaktan çıkıp 

sermaye yoğun sektörlere 

dönüştüklerinin göstergesi olarak da 

kabul edilebilir. 
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Artan teknolojik gelişmeler ile sermaye faktörünün daha yoğun kullanılması 

sermayenin emek yerine kullanımını beraberinde getirmektedir. Bu durum ise 

otomasyonun işgücü üzerindeki etkisi olarak açıklanmaktadır.

Üniversite eğitimin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin düşük çıkmasının 

nedenlerinden bir diğeri de kısıtlı iş olanakları nedeniyle bireyin eğitimini aldığı 

alanda çalışamayarak katma değer yaratamamasıdır.
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Nitelikli olduğu alanın haricinde çalışmak zorunda kalan birey, sahip olması 

gerektiğinden daha düşük bir geliri elde ederek ekonomik zenginliği toplumsal düzeye 

aktaramamaktadır.

2004-2022 Ampirik verileri, Türkiye ekonomisi üzerindeki en etkili değişkenlerin 

doğrudan yabancı yatırımlar, Döviz kuru, enflasyon, demokrasi, şehirleşme ve güven 

endeksi olduğunu, görece olarak etkisi en düşük olanların ise üniversite eğitimi 

sonrası ekonomiye katılma oranı, vergiler ve tasarruflar olduğunu ortaya koymaktadır.



Etik Kavramına İlişkin Algı, 

Tutum ve Davranış Analizi 
Nicel (Kantitatif) Araştırma Verileri 
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Kantitatif araştırma çerçevesinde sahadan 

veri toplanmasına yönelik çalışma, Şubat 

- Mart 2022 tarihleri arasında, en yüksek 

Türkiye geneli temsiliyetini sağlaması ve 

en doğru veriye ulaşabilme açısından 26 

ilde yürütülmüştür. Veriler, yüz yüze 

anket yöntemi ile toplanmıştır.

Araştırma kapsamında Türkiye temsili 18 yaş ve üzeri toplam 1.447 kişi ile görüşülmüştür. 

Elde edilen sonuçların geçerlilik ve güvenirliliği 0,95 güven düzeyinde sınanmıştır. 

Etik Dışı Davranışa Şahit Olma (Genel)
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Eğitim Düzeyine Göre Etik Dışı Davranışa Şahit Olma

Etik dışı davranışa birebir maruz kalma oranının en fazla üniversite ve üzeri eğitim düzeyinde gerçekleştiği 

görülmüştür. Ortaokul düzeyinde eğitime sahip katılımcıların %51,7’si etik dışı davranışı hiç yaşamadığını veya 

şahit olmadığını ifade etmekteyken eğitim düzeyinin artması ile bu durum ters yönde hareket etmektedir.  
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Erkeklerin etik dışa davranışa birebir şahit olma oranının kadınlara göre daha fazla olduğu 

görülmüştür.

Cinsiyete Göre Etik Dışı Davranışa Şahit Olma
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Etik dışı davranışa şahit 
olmanın kaynağının yakın 
çevresi olduğunu belirtenlerin 
oranı % 63,9’dur. Bu oranı iş 
ilişkileri, sosyal medya ve 
akraba-aile kategorileri takip 
etmektedir. 

Etik dışı davranışı birebir yaşadığını ifade edenlerin kaynağının en yüksek olduğu oran 34.8 
ile yakın çevresidir. Duyma ve şahit olmada ikincil önemli kaynağı iş ilişkileri ve sosyal 
medya oluşturmaktadır. 

Şahit Olunan Etik Dışı Davranışın Kaynağı
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Büyük ölçekli işyerlerinde hemen hemen 

her iki kişiden biri etik dışı davranışa 

şahit olmaktadır. Küçük ve orta ölçekli 

işyerlerinde ise etik dışı davranışa şahit 

olma hemen hemen aynı oranlarda olup 

yaklaşık olarak % 34’tür. Etik dışı 

davranışı birebir yaşayan katılımcıların 

en olduğu iş yerleri orta üstü 

işletmelerdir. Çalışılan İş Yeri Ölçeğine Göre Etik Dışı Davranışa Şahit Olma
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Katılımcılara göre etik kelimesi ile 

ilgili ilk akla gelen ve örtüştürülen 

kavramlar, ahlaklı olmak ve 

doğruluktur. Ancak katılımcılara 

etik kavramına ilişkin yardımlı bir 

hatırlatma yapıldığında “doğruluk” 

oldukça fark edilir şekilde öne 

çıkmaktadır.  Etik Kavramına Yüklenen En Yakın (Destekleyen) Kavramlar
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Eğitim Düzeyine Göre Etik Kavramına Yüklenen En Yakın
(Destekleyen) Kavramlar

Eğitimsiz bireyler için, etik kavramı % 26,5 ile doğrulukla özdeşleşmektedir. Eğitim düzeyi

arttıkça etik kavramını ahlaklı olmak ve doğruluk kavramlarına yakın bulanların oranı da

belirgin şekilde artmaktadır.
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Yaş Aralığına Göre Etik Kavramına Yüklenen En Yakın (Destekleyen) Kavramlar

Etik denildiğinde, 65 ve üzeri yaş grubu için öne çıkan kavram doğruluktur. 45-54 yaş aralığı için 

ise ahlaklı olmak kavramı olduğu görülmektedir. Başkasının hakkını yememek kavramı 30-44 yaş 

aralığında oldukça düşük bir seviyede kalmaktadır. 
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Belirtilen İfadelere Katılma Oranı 27



Belirtilen İfadelere Katılma Oranı

‘Başkasının hakkını yememek’ 

ve ‘doğruluk’ kavramlarının 

erkeklerdeki ortalama değeri, 

kadınlara göre anlamlı düzeyde 

yüksektir. Erkekler kadınlara 

göre iftira ve dedikodu ile daha 

az karşılaşmaktadır.

18-29 yaş arasındaki kesim ADALET kavramı ile 55+ kesime göre hiç karşılaşmadığını belirtmektedir.
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Araştırma bulgularında; 45 yaş altı için 

‘yalandan uzak durmak’ çok mümkün 

görünmemektedir. 34 - 44 yaş grubu 

bireyler ‘çalışılan işyerinin, firmanın 

çıkarlarının gözetilmesi’ hususu ile hiç 

karşılaşmadıklarını diğer yaş gruplarına 

göre daha fazla belirtmektedir.

İlkokul mezunlarının, üniversite 

mezunlarına göre ‘çalışılan işyerinin 

kurallarına uyma konusunda’ daha hassas 

davrandığı görülmektedir.

Doğu Karadeniz’de yaşayan kesim, ‘rüşvet 

verme’ kavramıyla ülkemizin diğer 

bölgelerinde yaşayanlara kıyasla daha çok 

karşılaştığını belirtmektedir.
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45 yaş altı genç nüfus ‘kurallara riayet 

edilmediğini/ uyulmadığını daha yoğun 

düşünmektedir.

İstanbul’da yaşayan kesim, ‘rüşvet alma’ 

kavramıyla İstanbul dışında yaşayanlara 

kıyasla daha az karşılaştığını 

belirtmektedir. 
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Araştırma sonuçlarında katılımcıların, ailelerinin çıkarları 
için fedakarlık yapmaktan çekinmediği görülmektedir. 

Eşin üzerine yapılacak mal mülk, ‘ anne, baba ve kardeşten’ 
önce gelmektedir. 

Katılımcıların yarısından fazlası, ‘ dürüste ve gelenek, 
göreneklerine bağlı’ olduğu belirtilmektedir. 

Şiddete şahit olma durumunda; -hayvan, çocuk ve kadın 
sıralaması ile müdahale etme isteği oluşmaktadır. 

Katılımcıların hakkını arayacağını belirtme oranı %50’den 
fazla olmasına rağmen adalete inanç %40 düzeyindedir. 
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Katılımcılar ‘rüşvetin’ ne kişilere ne de kurumlara itibar 
sağlamadığını düşünmektedir. 

Atamalarda ayrımcılık yapıldığının düşünülme düzeyi 
%50’den fazladır. 

Katılımcıları yaklaşık beşte biri mültecilere kapımızı 
açmamız gerektiğini düşünmektedir. 

%52 oranında ‘ hak edenlerin değil de ilişkileri iyi olanın 
yükseldiğini görmektedir. ‘ görüşü hakimdir. 

‘Oy vereceğim parti iktidara gelmek için başkalarının hak ve 
özgürlüklerini kısıtlayıcı politikalarda bulunabilir. ‘ diyenler sadece 

%9’luk bir kesimi oluşturmaktadır. 
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Etik problemlerin en temel nedeni paranın tek hedef olması ifadesi diğerlerine göre 
biraz daha öne çıkmış görünmektedir. 
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Etik Problemlerin Temel Nedenlerine Dair Algı



Eğitim Düzeyine Göre Etik Problemlerin Temel Nedenlerine Dair Algı

Eğitim düzeyi yüksek olanlar etik problemlerini eğitim yetersizliği ile İlkokul

düzeyinde eğitime sahip olanlar ise paranın tek hedef olmasına bağlamaktadır.

34



Cinsiyete Göre Etik Problemlerin Temel Nedenlerine Dair Algı

Etik problemlerin temel nedenlerine yönelik algıya kadınların verdikleri yanıtlar 

genel ortalamaya oldukça yakındır. Algının, cinsiyetlere göre değişiklik 

göstermediği görülmektedir. 
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Bireylerde Aranan Üç Temel Özellik

‘Karşınızdaki kişide aradığınız üç temel özellik nedir?’ sorusuna katılımcıların %35,8’i

dürüstlük olduğunu ifade etmiştir. Bunu adil olma, doğruluk ve karşıdakine saygı duyma

özellikleri takip etmektedir.
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Eğitim Düzeyine Göre Bireylerde Aranan Üç Temel Özellik

Dürüstlük tüm eğitimlilerde öne çıkan ilk kavram, doğruluk ve karşıdakine saygı duyma

da ikincil ve üçüncül kavramlar olarak göze çarpmaktadır.
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Eğitim Düzeyine Göre Kurumlarda Aranan Üç Temel Özellik

‘Karşınızdaki kurumlarda aradığınız üç temel özellik nedir?’ sorusuna verilen

cevaplara göre, tüm eğitim düzeylerinde kurumlardan en büyük beklentinin şeffaflık

olduğu görülmektedir. Üniversite ve üzerindeki eğitim düzeyine sahip katılımcıların

% 41,1’i kurumlarda aranan temel özelliklerden biri olarak dürüstlüğü görmektedir.
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Yaş Aralığına Göre Kurumlarda Aranan Üç Temel Özellik

Hemen hemen tüm katılımcılar karşılarındaki kurumlarda şeffaflık özelliğini

görmek istediğini belirtirken, 35-44 yaş arasındaki bireyler ise en yüksek

oranda dürüstlük özelliğini görmek istediklerini belirtmişlerdir.
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Cinsiyete Göre Kurumlarda Aranan Üç Temel Özellik

Şeffaflık hem kadınlarda hem de erkeklerde en yüksek oranda verilen cevap olarak

karşımıza çıkmaktadır.
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Bireylerde ve Kurumlarda Aranan Üç Temel Özellik

26 ilde 1447 kişinin katılım göstermiş 

olduğu bu araştırma kapsamında, dikkat 

edilen temel değerlerin birey ya da kurum 

nazarındaki sıralamasında büyük farklılık 

oluşturmadığı görülmektedir. Sadece 

kurumlarda ‘Hesap verebilirlik ve 

Hukuka bağlılık’ ön plana çıkarken, birey 

nezdinde ‘Karşısındakine saygı 

duymanın’ daha çok önemsendiğini 

söylemek mümkündür. 
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İlgili Durumlarda Etik Değerden Vazgeçme Oranı

‘Hangi durumlarda etik değerlerden vazgeçerdiniz?’ sorusuna verilen cevaplara göre etik

değerlerden vazgeçme oranının en yüksek olduğu durumun hastalık / tedavi gereksinimleri ve

özgürlük olduğu görülmektedir. Yaklaşık her 5 kişiden biri kariyer yapmak, daha güçlü olmak

iyi ekonomik şartlarda yaşamak, zengin olmak ve iyi evlilik için etik değerlerden

vazgeçebileceğini belirtmektedir.
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Ekonomiye İlişkin Tutum, 
Davranış ve Eğilimler
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Mevcut Ekonomik Durum ile İlgili İfadelere Katılma Oranı

T3B en yüksek oranda katılma düzeyini, B3B 

en düşük oranda katılma düzeyini, ortalama 

değer ise 1-10 arası değer ölçeğinin 

ortalamasını göstermektedir. Buna göre 

katılımcıların birçoğu mevcut ekonomik 

durumda ekonomik istikrarsızlığın varlığına 

dair katılımlarda bulunurken, yalnızca kur 

fiyatları üzerinde dış güçlerin söz konusu 

olduğunu düşünmektedirler.
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Mevcut Ekonomik Durum ile İlgili İfadelere Katılma Oranı

Katılımcıların çoğu kurumsal merkezler tarafından açıklanan makro değişkenlere ait 

rakamların doğruluğunda çekimser kalırken, küresel piyasalardaki oynaklıkların ekonomik 

değişkenleri etkilediği ifadelerine katılmamaktadırlar. 
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Mevcut Ekonomik Durum ile İlgili İfadelere Katılma Oranı

Elde edilen verilere göre bireyler ülke içerisindeki fiyat artışları üzerinde küresel

politikaların etkili olduğu ifadesine katılmazken, sadece doğalgaz fiyatları üzerinde

küresel dışsallıkların etkili olduğunu düşünmektedirler.
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Eğitim Durumuna Göre Mevcut Durumda Türkiye'de Bir 
Ekonomik Krizin Varlığına İlişkin Algı

‘Türkiye’de mevcut durumda bir ekonomik kriz var mıdır?’ sorusuna veriline cevapların

eğitim durumuna göre olan dağılımlarında neredeyse tüm eğitim seviyelerinde ekonomik

krizin varlığı hükümetin yanlış politikaları nedenine bağlanırken, eğitimsiz kesim Türkiye’de

bir ekonomik krizin olmadığı ifadesine katılmaktadır.
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Nitel (Kalitatif) Araştırma
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Kalitatif araştırma yöntemi içinde yer 

alan odak grup görüşmeleri tekniği ile 

Türkiye temsilini sağlayabilecek, farklı 

yaş, eğitim düzeyi, coğrafi konum, sosyo-

kültürel ve ekonomik düzeylere sahip, her 

biri 6 kişiden oluşan 6 farklı grup ile 

görüşülmüş, bunun üstüne 9 adet de 

derinlemesine görüşme yapılmıştır. 

Etiğin ekonomi ve ekonominin de etik 

değerler üzerine olan etkilerinin analiz 

edilmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamında “Ekonomik Yapı 

Üzerinde Etkin Olan Etik Değerlerin 

Türkiye Ekonomisine Etkileri” 

hakkında kalitatif araştırma yapılmış 

olup, bulgu ve öneriler bağımsız 

değerlendirmeden geçirilmiştir.

49



Elde edilen veriler, toplumda, etik 

anlayışa ve kavramın doğru 

ilişkilendirilmesine, eş deyişle 

bilinirliğine ve içselleştirilmesine 

ilişkin, oldukça sorunlu ve 

sorgulanmaya değer bir karmaşanın 

var olduğunu ortaya koymaktadır. 

Etik kavramı sıklıkla ahlak kavramı ile 

bağdaştırılmaktadır. Bu bağdaştırma, 

ekonomik düzlemde etiğin yerini 

tanımlarken doğrudan belirtilmese de 

bireysel etik, aile etiği, iş etiği gibi etik 

çeşitleri hakkında baskın bir şekilde ifade 

edilmektedir. 
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Bulgulara göre, ailelerde etik, ahlak, 

doğru-yanlış gibi kavramlar net bir 

zemine oturmamış durumdadır. Nesiller 

arasında oluşan büyük fark, etik 

değerlerin sonraki kuşaklara 

aktarılmasında zorluk yaşanmasına 

neden olmuştur. 

Bu bağlamda, Türkiye’de ahlak 

anlayışı kişilerin bireysel davranış ve 

tutumlarıyla ilişkilendirilirken; etik 

kavramının toplumda birey bazında 

henüz tam anlamıyla yorumlanıp 

hayata dahil edilemediğini 

göstermektedir. 
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Bireylerin kendi düşüncelerinin, tutumlarının 

ve doğrularının altında yatan aile faktörü ile 

eğitim faktörü ciddiyetle dikkate alınması 

gereken konular olarak ön plana çıkmaktadır. 

Ebeveynlerin, genç aile üyelerine karşı 

gösterdikleri öğretim odaklı davranışları 

nedeniyle, kendi sorumluluk alanlarında yer 

alan ve son derece kritik olan eğitim odaklı

davranışı göz ardı etmişlerdir. 

Mevcut eğitim sisteminde gençlerin 

öğretim odaklı yetiştirilmeleri ve bu 

sebeple eğitim kapsamındaki ekonomi, 

finansal okuryazarlık, etik gibi toplumsal 

yaşamın olmazsa olmazlarını oluşturan 

konularda yetersiz kalınmıştır. 
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Mükemmel okullar, sınavlar, dereceler 

ve puanların, iyi insanın ortaya 

çıkmasını sağlayamadığı bir kez daha 

gözler önüne serilmektedir. 

Eğitimin, bireylerde niteliği yüksek, 

değerlendirme, davranma ve anlama 

biçimlerinin geliştirilmesi süreci olduğu 

düşünülürse, yalnızca öğretim odaklı 

(öğretme fetişizmine varacak düzeyde) 

düşünce ve uygulamaların, toplumsal 

yapıya hiçbir anlamlı katkıyı sağlamadığı 

görülmektedir. 
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Araştırma, teknolojinin etik kavramını deforme eden, onun varlığını azaltıp, 

yokluğunu arttıran bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bireysel ve toplumsal olarak 

ayak uydurulması artık bir zorunluluğa dönüşen teknolojilerin takibi, beraberinde 

birtakım bireysel ve toplumsal sorunlara da neden olduğu görülmektedir. 
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Gerek geleneksel gerekse sosyal medya kanalları, teknolojinin en gelişmiş, en ileri 

ve sürekli olarak güncellenen bir yansıması olduğu için, içeriklerinde de benzeri bir 

hızlı dönüşüm, tüketim ve üretim süreçleri yaşanmakta, bu da çoğu zaman etik 

değerlerin rahatlıkla görmezden gelinmesine neden olmaktadır. 
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56

Özellikle bireysellik ve özgürlük vurgusuyla kurulan ve düzenlenen sosyal medya 

platformları, kullanıcılarını ve kullanıcıların etki ettiği kişileri etik davranışlardan 

uzaklaştırabilmektedir. 

Etik dışı davranışlar, ‘özgürlük’, ‘bireysellik’ gibi öğretilmiş fakat içselleştirilmemiş 

kavramlar adına normalleştirilmekte, bu normalleştirme sonucunda ise yalan haber, 

yalan reklamcılık, aşırılaşmış ifade ve davranış biçimleri, güven sarsıcı etik ihlaller 

olarak ortaya çıkmaktadır. 



Araştırma kapsamında katılımcılarda ‘eşitlik yoksa etik yoktur’ düşüncesinin oldukça 

yaygın olduğu görülmüştür. Tanımlanır hale gelmiş en önemli sorunlardan birinin artık 

yadsınamayacak, üstü örtülemeyecek, göz ardı edilemeyecek boyuta gelen 

eşitsizliklere tanık olmak, maruz kalmak ve mağduru durumuna düşmek olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Toplumun yoğun olarak hissettiği, tanık olduğu, duyumlar yoluyla hızla yayılarak 

bir inanca dönüşen “hakkaniyetsizlik”, etik dışı olmakla birlikte, hakkaniyetsizliği 

üretenlerin de özellikle iş ve ekonomi dünyasının profesyonelleri olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Bu bağlamda, ekonomik kazancı, sürdürülebilirliği ve sadece bireysel menfaatleri 

için etik ihlaller yaparak gündelik hayatını devam ettiren kişilerin, bunu artık 

normalleştirilmiş bir şekilde yapar hale gelmeleri, toplumsal güveni ve eşitliğe olan 

inancı köklü şekilde sarsmıştır, sarsmaktadır ve daha da artan dozlarda sarsacak 

görünmektedir. 
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Hiçbir bedel ve yaptırımın olmaması, her tür etik ihlalin daha da normalleştirilmesine 

ve olması gereken buymuş gibi bir görünümün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Hem eşitlik kavramının uygulanabilmesi hem de etik değerlerin doğru çizgiler 

üzerinde ilerleyebilmesi için önce ihlallerin karşılık bulması gerekmektedir. 
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Ekonomik refah seviyesindeki artışın, toplumun yönetime, çevresine ve kendisine 

olan güveni ve etik değerleri önemsemesiyle mümkün olabileceği esasen bu 

araştırmanın verilerinin derinlikli analiz edilmesi durumunda açıkça görülmektedir. 
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Araştırmaya katılan görüşmeciler arasında etik kavramının bireysel olarak 

anlamlandırılmasında farklılıklar yaşansa da veriler göstermektedir ki toplumun içinde 

bulunduğu ekonomik düzendeki dengesizlik, bireyleri de kolayca etik ihlallere 

yöneltmektedir. 

Bu bağlamda, ekonomik kalkınma için, doğru etik anlayışa sahip yönetim düzeninin 

yanı sıra, ihlal durumunda gelişmiş bir sosyal adalet sistemine de ihtiyaç 

bulunmaktadır.
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Araştırma verilerine göre, etik kavramının ve tutumunun ekonomiye olan etkisi, 

belirgin bir şekilde kendisini ekonominin günlük işleyişinde göstermektedir. Bu etki 

ekonomi – etik algısı anlamında birbirleriyle düzey, içselleştirme, işleyiş ve 

gelişmişlik boyutlarında paralellik arz etmektedir. 

Veriler, etik sorunların bireylerin kendi bakış açılarına bağlı olarak, yaşadıkları 

ülkenin ekonomik şartları ile şekillendiğini kanıtlamıştır.  
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Teşekkürler.
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